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Abstract  

Students at colleges and universities are to develop information literacy. The 

purpose of this study is to examine, based on experiences from both 

campus- as well as distance students, what kind of knowledge is important in 

order to search for, find and critically use information. The theoretical  

framework of the study constitutes of sociocultural theory,  

phenomenographic variation theory and philosophical hermeneutics. The  

empirical material starts with five semi-structured interviews with students.  

Following that, a qualitative analysis of content of four selected courses’  

syllabus and study guidelines in relation to information literacy was carried 

out. The result of the study show that students have various degrees of experi-

ence of information literacy and also the contents of the chosen syllabus and 

study guides in relation to information literacy emanates from different  

perspectives. The knowledge which students develop in connection with the 

writing of essays and reports is the focus for students to pass their respective 

course. Therefore, the result of the study problemizes how the knowledge that 

the students have acquired can be used in their future professional life. This 

study is a part of an educational project in co-operation with the University 

Library and the Learning and Resource Centre at the Mid Sweden University  

regarding the students’ information literacy. 

 

Keywords: Information literacy, phenomenographic variation theory, 

philosophical hermeneutic, sociocultural theory, the students experiences,     syllabus 

and study guidelines.   
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Sammanfattning       

Studenter vid högskolor och universitet ska utveckla informationskompetens. 

Syftet med den här studien är utifrån såväl campus- som distansstudenters 

upplevelser undersöka vilka kunskaper som anses viktiga för att kunna söka, 

finna och kritiskt använda sig av information. Studiens teoretiska ramverk 

utgörs av fenomenografisk variationsteori, sociokulturell teori och filosofisk 

hermeneutik. Det empiriska materialet inleds med fem semi-strukturerade 

intervjuer med studenter. Därefter har en kvalitativ innehållsanalys av fyra 

kursers kursplaner och studiehandledningar i ämnena kriminologi och  

pedagogik, relaterat till informationskompetens genomförts. Studiens resultat 

visar att studenterna har varierande erfarenheter av informationskompetens, 

samt att de utvalda kursplanerna och studiehandledningarnas innehåll relate-

rat till informationskompetens utgår från olika perspektiv. I den kunskap som 

studenterna utvecklar i samband med författandet av inlämningsuppgifter och 

uppsatser fokuserar de på att bli godkända på respektive kurs. I studiens re-

sultat problematiseras därmed hur den kunskap studenterna har förvärvat kan 

användas i deras framtida yrkesliv. Studien är en del av ett utbildningsprojekt 

som sker i samverkan mellan Universitetsbiblioteket och Lärande- och resurs-

centrum vid Mittuniversitetet gällande studenters informationskompetens. 

Nyckelord: Fenomenografisk variationsteori, filosofisk hermeneutik, informations-

kompetens, kursplaner, sociokulturell teori, studenters upplevelser och studiehandled-

ningar,  
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Introduktion  
 
Inledning  
Numera lever vi i ett samhälle där informations- och kommunikationstekniken 

har en stor betydelse för såväl barn, ungdomar och vuxna i såväl skolan,  

arbetet och under deras fria tid. Framförallt barn och ungdomar är ständigt 

uppkopplade mot Internet och i samband med samhällets tekniska utveckling 

har mängden information ökat enormt. Allteftersom vår omvärld kontinuerligt  

omdanas och ny teknik införs, så omdanas även villkoren för den utbildning 

som anordnas av grundskolor, gymnasier och högskolor/universitet (Säljö,  

Jakobsson, Lilja, Mäkitalo & Åberg, 2011). Genom införandet av den nya  

tekniken i utbildningen, förändras även hur vi lär och på det sätt vi lär. Det 

innebär att såväl lärarens som studenternas roll förvandlas och nya okända 

lärprocesser uppstår (Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson & Kylemark, 

2007).  

Tidigare i utbildningssammanhang var ett viktigt moment för studenterna att 

kunna memorera och överföra text vid ett provtillfälle, men det tillvägagångs-

sättet betraktas inte alls som lika väsentligt idag. I den offentliga skolans  

utbildnings- och kursplaner på olika nivåer kan utläsas att det är  

viktigt att elever och studenter ska utveckla kunskap hur de söker och väljer ut 

information. Därutöver behöver de få kunskap att kritisk granska och skapa 

sig en förståelse hur olika texter kan kopplas samman och utifrån det  

producera ett alster innehållande ny kunskap (Gärden, 2010). Utbildning som 

arrangeras vid såväl grundskolor och högskolor/universitet har successivt  

förändrats från ett envägs förmedlande till studentcentrerat arbetssätt, oftast  

genom undersökande projektarbeten (Alexandersson & Limberg, 2009). Det 

innebär att studenterna själva söker efter information utifrån eget valda  

formulerade frågor, finner svar och visar vad de har lärt sig vid en  

redovisning.  

Informationskompetens ur ett politiskt perspektiv 

Förenta Nationerna fastslår i den allmänna förklaringen om mänskliga  

rättigheter i artikel 19 att samtliga medborgare i världens länder ska kunna 

uttrycka sina åsikter (Utrikes- och arbetsmarknadsdepartementet, 2014). Det 

innebär att var och en kan utan straff, få uttrycka sin mening att söka, ta emot 

och sprida information med hjälp av olika kommunikativa verktyg och  

oberoende av olika länders gränser. Dagens informations- och  

kommunikationssamhälle kräver en befolkning som är betydligt mera  
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informationskunnig än tidigare och som kritiskt kan värdera information 

(Carlsson, 2013).  

Genom att utbilda människor att bli informations- och även mediekompetenta, 

ges de förutsättningar för att kunna söka nödvändig kunskap för att kunna 

delta aktivt och skapa opinion i dagens informationssamhälle, vilket de har 

rätt till (Wilson, Grizzle, Tuazon, Akyempong & Cheung, 2011). Betydelsen av 

att individer som utvecklar en informationskompetens leder till att de ska bli 

aktiva samhällsmedborgare, förstärks av Pragdeklarationen från 2003 (Walton 

& Hepworth, 2012). Det stärks ytterligare i Alexandriadeklarationen, för i den 

understryks att människor som är medie- och informationskunniga har  

utvecklat kunskap om hur de på ett effektivt sätt ska söka information, kritiskt 

värdera, använda och efter reflektion skapa ny kunskap (Carlsson, 2013). Att 

kunna söka information, förvärva nya kunskaper och kommunicera det vidare 

till andra människor, är viktiga ingredienser som krävs för att studenterna ska 

få en anställning efter sina studier inom sitt yrkesområde (Regeringens  

proposition, Ny värld – ny högskola, 2004/05:162).  

Informationskompetens vid högskolor och universitet 

Universitet och högskolor är utsatta för en allt hårdare konkurrens. Deras  

utbildningar fick i samband med Bolognareformen 2007 nya examens-

beskrivningar. Utbildningsmålen för kurser och program på olika studienivåer 

ska formuleras utifrån ett förväntat studieresultat och genom en allt snabbare 

teknisk utveckling förordas ett studentcentrerat lärande (Ekstrand, Boström & 

Seebass, 2010; Larsson, 2009; Ossiannilsson, 2012). I dokumentet  

”A Framework for Qualifications of EHEA” (2005) tillhörande Bologna-

reformen beskrivs s.k. ”generic/transferable skills”, vilket kan definieras som  

studenterna ska utveckla en förmåga för att kunna samla in, analysera, samt  

presentera ny information inom en klar definierad kontext. Studenterna  

behöver utveckla en sådan kunskap inom sina universitets- och  

högskolestudier, för att kunna bli anställningsbara i ett framtida yrkesliv.  

Inom högskole- och universitetsvärlden används begreppet informations-

kompetens allt oftare. Individer som är informationskompetenta kan söka, 

kritiskt värdera och omvandla information till ny kunskap (Limberg, 2013). Att 

såväl distans- som campusstudenter utvecklar en informationskompetens, är 

viktigt för universitet/högskolor utifrån såväl högskoleförordningen som hög-

skolelagen. Enligt högskoleförordningen (1993:100) ska studenterna efter  

examination på en grundläggande studienivå kunna söka, samla in och utifrån 

ett kritiskt förhållningssätt, formulera ett relevant svar på en väldefinierad 

problemformulering inom ett valt utbildningsområde. 
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I högskolelagen (1992:1434), i avsnittet utbildning på en grundläggande nivå, 

kan utläsas att studenterna ska utveckla en förmåga att göra självständiga och 

kritiska bedömningar, urskilja formulera och lösa problem, samt söka och  

värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Just den skrivningen i högskolelagen 

ger ett starkt stöd till informationskompetens bör ingå i hög-

skolors/universitets olika program och kursers lärandemål och högskole-

förordningens examensbeskrivningar (Ekstrand et al., 2010). 

Högskolors och universitets utbildningar ska enligt Högskolelagen (1992:1434), 

utgå från de kunskaper som studenterna har fått från sina gymnasiestudier.  

I de styrdokument som finns i grund- och gymnasieskolan, kan förstås att det 

inte finns gemensamma krav på en undervisning som leder till ett utvecklande 

av elevernas informationskompetens (Tovoté, 2005). Eleverna lever i ett  

samhälle som kontinuerligt förändras och med stort flöde av information. De 

bör därför utveckla en förmåga att finna, tillägna sig och använda sig av ny 

kunskap (Skolverket, 2011).  

För studenternas informationskompetens ska förbättras, bör ämnet ingå som 

en del av universitetens/högskolors lär- och kursplaner, istället för ämnet  

undervisas isolerat för sig (Walton & Hepworth, 2012). I utvecklande av nya 

kursplaner innehållande medie- och informationskunskap, bör de utgå från en 

elevcentrerad pedagogik, vilket bygger på ett undersökande och reflekterande 

förhållningssätt (Carlsson, 2013). En viktig uppgift för såväl bibliotekarier som 

lärare vid högskolor och universitet vid ett sådant tillvägagångssätt, är att  

aktivt hjälpa studenterna utarbeta strategier hur de ska kunna undvika ett 

överflöd av information. Dessutom bör studenterna utveckla ett kritiskt för-

hållningssätt till all text de samlar in, därefter läser, samt utifrån de sedan drar 

sina slutsatser (Johnson, Trabelsi & Fabbro, 2008).  

En elevcentrerad pedagogik utgår från ett konstruktivistiskt lärande, vilket 

innebär studenterna genom ett aktivt handlande och deltagande i en menings-

skapande aktivitet själva utvecklar nya kunskaper (Limberg, 2013).   

Pedagogiska metoder som är elevcentrerade och bygger på ett undersökande 

arbetssätt är problembaserat lärande, fallstudier, lärande i samverkan och ett  

forskningsinriktat tillvägagångssätt (Carlsson, 2013). Studenter som arbetar 

utifrån någon av ovanstående nämnda metoder skapar en egen problem-

formulering med stöd av sin lärare. Därefter söker studenterna efter  

information, reflekterar, kritisk värderar, analyserar, bearbetar och slutligen 

presenterar en lösning på det valda problemet (Wilson et al., 2011). Vid  

Mittuniversitetet ansvarar Universitetsbiblioteket/Lärande- och Resurscentrum 

för att det sker en dialog med respektive fakultet gällande  
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utarbetande av en strategi och systematisk tillvägagångssätt för studenterna 

ska utveckla en informationskompetens (Projektplan UB/LRC & HUV, 2014). 

Studier vid högskolor/universitet kan ske helt eller delvis utanför campus. En 

generisk kunskap som leder till en kontinuerlig utveckling av studenternas  

informationskompetens, bör finnas med som ett naturligt innehåll i  

samtliga utbildningars kursplaner och tenteras i samband med de ordinarie  

kursernas examinationstillfällen (Larsson, 2009).  

I Mittuniversitetets framtida strategier för verksamhetens förutsättningar 2013-

2017, kan utläsas att universitetsbiblioteket och Lärande och resurscentrum ska 

arbeta för såväl lärare som studenters informationskompetens förbättras.  

Universitetsbiblioteket och Lärande- och resurscentrum har till uppdrag att 

tillsammans med lärare inom fakulteten för humanvetenskap och  

bibliotekarier, se till att det skapas bra förutsättningar för att studenterna vid 

fakulteten ska utveckla informationskompetens (Projektplan UB/LRC & HUV, 

2014). I projektet angående progressionen gällande utveckling av  

studenternas informationskompetens, ingår avdelningarna för utbildnings-, 

samhällsvetenskap och socialt arbete. Inom ovanstående nämnda avdelningar 

har ämnena pedagogik, kriminologi och socialt arbete avgränsats 

(Handlingsplan, UB/LRC, 2014).  

Studenterna är viktig grupp att ta i beaktande vid planeringsstadiet. Ett  

tillvägagångssätt och som kan lägga grunden till det fortsatta planerings-

arbetet är att undersöka deras synpunkter och idéer för hur studenternas  

informationskompetens kan förbättras (Hansson & Rimsten, 2005) Därutöver 

saknas forskningsstudier angående om den kunskap som studenterna  

förvärvade i informationskompetens under sina gymnasiestudier, är  

överförbara till universitet/högskolor (Gärden, 2010). En kartläggning vid  

Mittuniversitetet vilka erfarenheter och upplevelser såväl campus- som  

distansstudenter har gällande informationskompetenta i ämnena pedagogik, 

kriminologi och socialt arbete är därmed relevant.  
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Syfte och frågeställningar 

Studiens huvudsakliga syfte är att skapa en djup förståelse för vilka  

erfarenheter och upplevelser studenter har gällande informationskompetens 

vid ett universitet/högskola. Studiens avsikt är att den ska ge en indikation på 

hur studenter ur ett användarperspektiv kan förvärva en fördjupad  

informationskompetens.  

 

I studien framträder några frågor särskilt intressant att besvara. Studiens  

preciserade frågeställningar är följande:   

 Hur erfar/upplever studenter som studerar kriminologi,  

pedagogik och socialt arbete informationskompetens utifrån deras  

perspektiv i sin utbildning? 

 Vilka variationer förekommer i hur studenter som studerar  

kriminologi, pedagogik och socialt arbete erfar/upplever informations-

kompetens?  

Tidigare forskning  
I det här avsnittet görs en redovisning över tidigare forskning gällande hur 

information kan definieras i förhållande till kunskap, informationsbehov och 

osäkerhetskänsla, informationssökning och informationsanvändning ur ett 

lärandeperspektiv, samt informationskompetens. Därefter avslutas den här 

delen av studien med en sammanfattning av tidigare forskning.  

Definition av information i förhållande till kunskap  
Information är ett begrepp som är svårdefinierat. Buckland (1991) anger  

information utifrån tre olika betydelser; information som föremål, kunskap och 

process. I skolan uppmuntras eleverna söka efter ny information från olika 

källor och då såväl i tryckt som i digital form (Adelmann et al., 2013). Det kan 

enligt Buckland (ibid) preciseras information som föremål. Information kan 

ständigt sökas och ny fakta kan förvärvas i nästintill obegränsad mängd via 

webbens olika sökmotorer, vilket Buckland (ibid) preciseras information som 

kunskap. Information som kunskap innebär att den som söker information 

förvärvar ny fakta, men för det krävs att individen klarar av att tolka och  

bearbeta den nya informationen (Tengström, 1987).  Buckland (ibid) definierar 

bearbetning av ny data som att det sker i en process, vilket innebär en  

förändrad kunskap hos en individ som han/hon inte hade tidigare.  
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Studenters informationsbehov och osäkerhetskänsla 
Medvetenhet av att ny information krävs för att finna lösningen på ett problem 

vid en arbetsplats eller i samband med en forskningsuppgift, är en utlösande 

faktor för ett behov till informationssökning (Catts & Lau, 2008). Bruce (1999) 

är av samma uppfattning, för hon menar att ett informationsbehov  

uppkommer när en individ behöver finna en lösning på ett problem som har 

uppstått. 

Trots att studenterna är vana datahanterare, så väljer de att söka efter  

information till att börja med i den litteratur de har blivit anvisade i en kurs, 

om den innehåller en forskningsuppgift (Head, 2008; Head & Eisenberg, 2009). 

När studenterna söker information för kunna välja ett ämne som ingår i en 

kursrelaterad uppgift, förekommer det oftast först vid högskolans och  

universitetets bibliotek (Head, 2008). Information söks i olika  

sammanhang och vid ett universitetsbibliotek går mycket att söka via olika 

databaser. De källor som finns där håller hög kvalitet.  

När information söks via Internets sökmotorer (Gärdén, 2010; Lupton,  

Glanville, McDonald & Selzer, 2004) och smartphones (Yarmey, 2011), gäller 

det att vara mycket mera observant (Catts & Lau, 2008). Vid sökande efter  

information på Internet är det viktigt att man är noggrann och eftertänksam 

(Leth & Thurén, 2000). Den information som hittas måste ordentligt studeras 

och jämföras med information från olika håll, samt värderas. All information 

ska alltid värderas och traditionellt görs det utifrån källkritiska kriterier som är 

tid, beroende, äkthet och tendens. De kriterierna används vid en värdering av 

information som har hittats på Internet. För information som har hittats på 

Internet, rekommenderar Leth och Thurén (ibid) ytterligare tre källkritiska 

kriterier, vilka är källans förutsättningar och egenskaper, trovärdighet, samt 

världsbild och kunskapssyn.  

Studenterna är ofta vana att söka efter information, men de uppvisar  

osäkerhet kring hur den informationen de har funnit ska värderas och använ-

das. I relation till en forskningsuppgift, sker studenternas sökande efter  

information oftast i en kognitiv process indelad i ett antal faser, relaterat till 

deras känslor, tankar och handlingar (Kulthau, 2004). I den inledande delen av 

informationssökningen upplever studenterna ett antal affektiva symptom som 

förvirring, osäkerhet, frustration och oro. Den känslan ersätts av tydlighet och 

nyfikenhet när studenterna väljer ett ämne som de ska söka information om.  

I samband med att sökfrågor formuleras utifrån studenternas egna perspektiv 

och ny information förvärvas, ökar studenternas självkänsla. 



15 

 

 Vid undervisning i ämnet är det därför viktigt att ta de olika enskilda  

individernas tidigare bakgrund, erfarenheter och kunskaper i beaktande  

(Perselli & Åhman, 2006). Det kan dock bli problematiskt att utgå från  

studenternas osäkerhetskänsla i undervisningen gällande informations-

kompetens. Orsaken till det ur studenternas perspektiv, handlar om att ge ett 

rätt svar på en i förväg formulerad fråga (Alexandersson et al., 2007), så att  

lärarens förväntningar tillgodoses (Head & Eisenberg, 2009).  

Informationssökning ur ett lärande perspektiv 
Informationssökning och lärande kan karaktäriseras som att det sker i ett  

samspel i form av facetter/dimensioner (Bruce, 1999; Limberg, 2003). Avsikten 

med utformandet av dimensioner/facetter, är att kartlägga interaktionen mel-

lan informationssökning och lärande.  

I en fenomenografisk studie av Limberg (1998), undersöks mera specifikt hur 

studenter utvecklar ett varierande lärande i samband med att de söker efter  

användbar information för att kunna lösa en specifik uppgift.  

Syftet med uppgiften studenterna arbetade med, var att redovisa fördelar 

kontra nackdelar av ett framtida svenskt EU-medlemskap. Elevernas  

varierande uppfattningar av informationssökning, kopplat till  

lärande indelades i fem olika dimensioner. De var relevanskriterier,  

informationsmättnad, informationsöverflöd, kognitiv auktoritet och bias. 

Nämnda dimensioner medförde att i beskrivningen erhölls två till tre  

kategorier hur eleverna upplevde de olika specificerade dimensionerna. I  

dimensionen relevanskriterier erhölls tretton kategorier. Ur det variations-

mönster som urskildes på en överordnad nivå skapades tre sammanslagna  

kategorier, av hur informationssökning kan karaktäriseras, relaterat till  

elevernas lärande.  

Den ena gruppen elevers uppfattning av informationssökning i förhållande till 

uppgiften, var att snabbt finna fakta om ämnet och ge ett färdigt svar. Det 

leder enligt Limberg (2003) till ett ofullständigt lärande. Den andra gruppen   

uppvisade en förmåga som innebar att de kritiskt granskade och analyserade 

det insamlande material som härstammade från olika källor. Därefter försökte 

de finna samband, olikartade infallsvinklar och värderade informationen. Den 

gruppen redovisade ett klart bättre resultat och utvecklade ett kvalificerat  

lärande.  

 

Ovanstående nämnda dimensioner/facetter kan formuleras till ett antal  

lärandemål gällande hur studenter kan utveckla en informationskompetens 

(Limberg, Hultgren & Jarnevik, 2002), som därefter skulle kunna analyseras 
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och utvärderas. De formulerade målen är att studenters informationskompe-

tens kan uppfattas på heterogena sätt, samt att informationen används på ett  

effektivt sätt i olika sammanhang. När nya situationer uppstår ska studenterna 

på olika sätt kunna urskilja och använda informationen effektivt.  

Informationen uppfattas som subjektiv och föränderlig, samt de studerandes 

utvecklande av informationskompetens sker kopplat till ett socialt samman-

hang. Tre pedagoger som intervjuades vid ett universitet/högskola drar samma 

slutsats. Studenternas lärande utvecklas enligt ovanstående nämnda  

pedagoger, när informationen studenterna har sökt och använt, leder till att de 

har förvärvat en fördjupad förståelse i ett eget valt ämne (Aldén, 2012).  

Användning och värdering av information ur ett lärande-
perspektiv 
Det som framförallt motiverar studenternas lärande vid informationssökning, 

är om den information som de har hittats är användbar (Doyle, 1994), vilket 

sker i en process (Alexandersson et al., 2007). I arbetet med att bedöma 

huruvida ny information kan användas inleds genom att studenterna först gör 

en genomgång av det material de har hittat är relevant. En källas relevans, be-

döms utifrån vilken sorts information som behövs för att lösa en speciell upp-

gift/problem. Därefter kontrolleras vilken/vilka som står bakom den  

information som har producerats (Limberg & Folkesson, 2006). Sedan sker en 

reflektion över dess innehåll och olika källor jämförs. I nästa steg sker en  

kritisk analys och värdering av den nya informationen.  

Informationen värderas enligt Head och Eisenberg, (2010) av studenterna 

främst om den uppfattades som mer aktuell än något annat. För att kritiskt 

analysera en ny informationskälla, bör studenterna kontrollera vilken/vilka 

som har producerat informationen. Därefter huruvida den är aktuell och ofta  

uppdaterats, samt om den kan betraktas som objektiv eller partisk (Leth & 

Thurén, 2000).  

De källor som är att rekommendera är sådana som kan betraktas som primära. 

Det kan vara avhandlingar och artiklar som är publicerade i olika databaser 

som finns tillgängliga via respektive högskolas/universitets bibliotek. Avsikten 

med utveckling av ett källkritiskt förhållningssätt, är att finna relevanta,  

tillförlitliga och äkta källor som ger information hur ett problem kan lösas. De 

kan därefter sammanställas och ge ny kunskap.  
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Informationskompetens  
Det är numera vanligt att de flesta högskolor och universitet med högskole-

biblioteken som avsändare har formulerat lärandemål för informations-

kompetens. Målen som har utformats är starkt påverkade av andra tongivande 

länders strävanden gällande informationskompetens.  

I de standarder som utgår från ett behavioristiskt perspektiv har ett antal  

generella färdigheter ställts upp. Dessa standarder fokuserar på informations-

sökning i databaser och bibliotekskataloger, snarare än hur den information 

som har hittats ska kunna användas. Det som är karaktäriserande gällande  

informationskompetens ur ett behavioristiskt perspektiv, är att lärandet sker 

individuellt av studenterna. Avsikten är att studenterna ska förvärva kunskap 

om informationssökning och hur de texter som har hittats kritiskt ska  

utvärderas (Pilerot, 2009). 

En individ som är informationskompetent kan fastställa omfattningen av  

nödvändig information. Individen har kunskap om hur han/hon effektivt ska 

komma åt den information som behövs. Han/hon kan värdera informationen 

och dess källor kritiskt och införliva den utvalda informationen i sin egen  

kunskapsbas. Informationen som har förvärvats används på ett effektivt sätt, 

för att uppnå ett visst syfte. Individen har skapat sig en förståelse för de  

ekonomiska, juridiska och sociala frågor kring informationens användning. 

Den förvärvade informationen som används ska utgå från ett etiskt och lagligt 

perspektiv (ACRL, 2000). Individen har därutöver, utvecklat ett kritiskt  

förhållningssätt över all information som ges i dagens informationssamhälle 

och förstår dess sociala, kulturella och filosofiska sammanhang (Sharipo & 

Hughes, 1996).  

Informationskompetens ur ett behavioristiskt perspektiv är förenat med ett 

risktagande. Nackdelen med ett sådant perspektiv är att i undervisning sker ett 

fokus på överförande och mottagande av kunskap, som senare ska kunna  

bedömas och mätas (Pilerot, 2009).  

Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteraturen och  

traditionen har det skett en utveckling från en biblioteksundervisning till  

lärande av informationskompetens (Limberg & Folkesson, 2006). Orsaken till 

det förändrade synsättet beror i hög grad av den kontinuerliga ITK-

utvecklingen. En ytterligare anledning är att det har skett ett skiftande av nya 

pedagogiska teorier som kopplar informationskompetens till lärande i en  

vidare betydelse. Därutöver är det allt vanligare i dagens undervisning alltmer 

använder sig av undersökande arbetssätt (Limberg & Folkesson, ibid). Två 

pedagogiska teorier som utgår från en konstruktivistisk syn på lärande och 
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som problematiserar informationskompetens som en generell kunnighet  

oavsett omgivning, är fenomenografin och den sociokulturella teorin (Gärdén, 

2010; Limberg, Sundin & Talja, 2009).   

Bruce (1999) och Limberg (2003) är två forskare som i tidigare forskning har 

utgått från ett fenomenografiskt perspektiv. De är av den uppfattningen att  

informationskompetenta studenter utvecklar ett varierande register och  

förståelse hur information kan sökas, värderas och användas. Vid ett sådant 

förhållningssätt, är det övergripande målet att studenterna ska utveckla en 

holistisk förståelse vad det innebär att utveckla informationskompetens. I en 

tidigare studie analyserade Bruce (ibid) lärares uppfattningar gällande  

informationskompetens. De klassificerades hierarkiskt i sju stycken olika  

facetter, som relateras till varandra med ökad komplexitet. De är i ordnings-

följd; informationsteknologi används kontinuerligt vid sökande efter  

information, en individ söker och finner självständigt eller genom handledare 

information, informationssökningsprocesser tillämpas och den förvärvade  

informationen kontrolleras. Därutöver skapar individen utifrån ett nytt  

intresseområde en personlig kunskap, genom ett aktivt reflekterande. Utifrån 

ett eget perspektiv utvecklar individen nya kunskaper och lärdomar, samt  

använder informationen på ett sätt som även är till nytta för andra. 

Den sociokulturella teorin som framhåller vikten att studenters lärande  

utvecklas genom ett kollektivt samspel och i ett kulturellt och socialt samman-

hang (Säljö, 2000; Wertsch, 1998).  En individ lär sig nya saker utifrån ett socio-

kulturellt perspektiv genom att ingå, agera och kommunicera i en specifik 

verksamhet utifrån hur den är uppbyggd utifrån och runtomkring (Limberg 

et al., 2009; Lloyd, 2010). Det är genom kommunikation i olika sammanhang 

med andra individer som gör att vi känner delaktighet och som  

mening ur information skapas (Gärdén, 2010).  

I det alltmera digitala samhället vi numera lever i, finns information inte en-

bart tillgängligt med texter i pappersformat. Numera finns mycket information 

i databaser, bilder och animationer (Lundquist, Säljö & Östman, 2013), vilka 

söks med olika informationstekniska verktyg. I utbildning vid högskolor och 

universitet, är det därför viktigt att studenterna lär sig att utnyttja de fysiska 

artefakter för kommunikation som har utvecklats i den verksamheten (Säljö, 

2000). Med artefakter avses vetenskapliga tidskrifter, databaser och webb-

platser, i vilka vi söker, finner, bearbetar och därefter använder information. 
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Sammanfattning av tidigare forskning 
Informationskompetens är en viktig ingrediens för att studenter ska bli  

anställningsbara efter avslutade studier. För att studenterna ska utveckla en  

informationskompetens, bör ämnet ingå som en del av högskolornas och  

universitetens kursplaner.  

Information är ett begrepp som är svårdefinierat. Information kan utifrån tidi-

gare forskning ha tre olika betydelser; information som föremål, information 

som kunskap och information som process. Ett behov av informationssökning 

sker oftast genom att det finns ett krav på lösning på ett problem vid en  

arbetsplats eller i samband med en forskningsuppgift.  

Studenter som arbetar med en kursrelaterad uppgift eller uppsats söker ofta 

information först vid högskolans och universitetets bibliotek. Studenterna är 

ofta vana att söka efter information, men de är osäkra på hur den information 

de har funnit ska användas. Studenterna söker således efter information som 

är aktuell, användbar och relevant för att de ska kunna lösa en specifik uppgift 

och har beslutat sig för ett ämne de vill förvärva ny kunskap, i en  

kognitiv process. De känner under den tiden först sig osäkra,  

förvirrade och oroliga, som senare ersätts av en känsla av tydlighet, nyfikenhet 

och slutligen en fördjupad förståelse. Avsikten med förvärvandet av ny  

information som bearbetas och tolkas, är att den ska leda till att en individ får 

ny kunskap. Lärare och bibliotekarier bör samarbeta och ta de olika enskilda 

individernas tidigare bakgrund, erfarenheter och kunskaper i beaktande i 

samband med en framtida undervisning i informationskompetens.  

Informationskompetens kan definieras utifrån olika perspektiv, och i den här 

studien förklaras det behavioristiska, fenomenografisk variationsteoretiska och 

sociokulturella perspektivet. En individ som är informationskompetens utifrån 

ett behavioristiskt perspektiv, förstår den omfattning som behövs och vet hur 

informationen söks. Vidare kan individen kritiskt värdera huruvida den är 

aktuell och relevant, samt införliva den utvalda informationen till en egen ny 

kunskap. Det behavioristiska perspektivet gällande informationskompetens 

ifrågasätts allt mera av forskare. Kritiken forskarna har, är att utifrån ett sådant 

perspektiv fokuseras endast på informationssökning, vilket innebär att hur den 

information som har hittats ska användas bortses.  

Två pedagogiska teorier som utgår från en konstruktivistisk syn på lärande 

gällande informationskompetens är det fenomenografisk variationsteoretiska 

respektive det sociokulturella perspektivet. Utifrån ett fenomenografisk  

variationsteoretiskt perspektiv är det övergripande målet att studenterna ska 

utveckla ett varierande register och en holistisk förståelse hur information kan 
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sökas, värderas och användas. I ett sociokulturellt perspektiv utvecklas stu-

denternas lärande, genom att de kommunicerar med varandra i en specifik 

kulturell och social kontext. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv handlar det 

om för studenterna att de ska kunna använda de fysiska artefakter för kom-

munikation som finns i samband med deras studier.    

Teoretiska tolkningsramar   
I det här avsnittet redogör jag för mitt val av externa teoretiska tolknings-

ramar. I studien används såväl ett sociokulturellt som fenomenografiskt  

variationsteoretiskt perspektiv som externa tolkningsramar.  

Inledningsvis gör jag en kort beskrivning av orsaken till mina val. Därefter 

redovisar jag i de kommande avsnitten några av de centrala begreppen som 

ingår i respektive såväl det sociokulturella som det fenomenografisk  

variationsteoretiska perspektivet med relaterat till lärande.  

Hur studenter erfar och upplever informationskompetens är beroende av i 

vilken situation och sammanhang de är i behov av att finna ny information i 

sin utbildning. Med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

är min avsikt att analysera, tolka och finna svar på studiens första  

preciserade frågeställning, vilken är hur studenter erfar och upplever  

informationskompetens i sin utbildning. Tanken är att jag ska förvärva en  

förståelse hur studenter upplever sin utbildningsmiljö och undervisnings-

former, som numera består av att kunna behärska en mängd informations-

tekniska verktyg. Dessutom är min avsikt att jag ska förvärva en förståelse hur 

de kommunicerar med såväl lärare, bibliotekarier och kurskamrater under sina 

studier. Utifrån det sociokulturella perspektiv görs i studien en analys vilka 

erfarenheter och upplevelser de har av informationskompetens utifrån ett  

studentperspektiv.  

För att kunna besvara studiens andra preciserade frågeställning utgår jag från 

ett fenomenografiskt variationsteoretiskt perspektiv. Avsikten med det  

perspektivet är att jag ska utifrån den frågeställningen ska analysera, tolka och 

förvärva en fördjupad förståelse och slutligen kunna besvara huruvida  

studenter har varierande erfarenheter/upplevelser gällande informations-

kompetens i utbildningen. Avsikten med ovanstående tillvägagångssätt är att 

förvärva en helhetsbild gällande hur studenter erfar och upplever  

informationskompetens ur ett studentperspektiv och bidra till kunskaps-

utveckling.    
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Sociokulturell teori  

Väsentliga begrepp  

Syftet med att utgå från ett sociokulturellt perspektiv är att konkretisera hur 

människor agerar utifrån situationer som uppstår i olika kulturella, historiska 

och institutionella sammanhang (Wertsch, 1991). Inom den sociokulturella 

teorin förekommer en mängd begrepp. Tanken är att jag utifrån en förklaring 

av dessa ska bidra till att läsaren bättre ska förstå det forskningsproblem jag 

avser att besvara. Väsentliga begrepp i den sociokulturella teorin är verksam-

heter/praktik, verktyg/artefakter, samverkan, språk, internalisering, mediering, 

lärande, kunskap och meningsskapande. De begreppen som jag ämnar  

beskriva, kan enligt Gärdén (2010) inte separeras, utan är djupt integrerade 

med varandra.  

Verksamheter/praktik och verktyg/artefakter   

Ur ett sociokulturellt perspektiv är ingen individ någon annan lik. För att vi 

ska vi kunna utveckla en förståelse hur en individ lär, är det viktigt att det  

relateras till de kollektiva och sociala verksamheter som han/hon  

medverkar i. Studenters lärande utvecklas ur ett sociokulturellt perspektiv 

således genom att de kommunicerar med såväl språkliga som fysiska redskap 

med andra människor i sin kulturella och sociala omgivning (Säljö, 2000; 

Wertsch, 1998). Fysiska verktyg som tillverkas av oss människor för olika  

ändamål, definieras som artefakter (Alexandersson et al., 2007; Säljö, 2005).  

Studenters utvecklande av informationskompetens sker inte enbart genom att 

de bearbetar textbaserade informationskällor (Kapitze, 2003). Ur ett socio-

kulturellt perspektiv är det via såväl fysiska som språkliga verktyg som ny 

kunskap kan förmedlas, vilket Säljö (ibid) definierar som mediering.  

I undervisningssammanhang är det främsta kulturella verktyget fortfarande 

böcker i olika ämnen. I samband med den allt snabbare tekniska utvecklingen 

finns information numera tillgänglig i olika databaser, webbplatser och veten-

skapliga tidskrifter. Studenter använder sig av olika tekniska artefakter som 

Google, internationella databaser, för att finna vetenskapliga artiklar skapade 

av andra forskare. I samband med att alltmer information samlas i olika 

elektroniska verktyg, bör studenterna lära sig att bemästra såväl visuella som 

audiella medium (Lloyd, 2007). Dessutom bör de förvärva en förståelse av hur 

de verktygens/artefakternas information är organiserad och var den finns  

tillgänglig (Limberg et al., 2009). 

Samverkan, språk, internalisering och mediering 

Ett lärande som förvärvas genom att individer kontinuerligt  

utvecklar nya erfarenheter i samverkan med andra människor, definierar Säljö 
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(2000) som situerat. De verksamheter vi ingår i existerar i ett samhälle som 

kontinuerligt förändras. Studenternas informationskompetens utvecklas  

utifrån ett sociokulturellt perspektiv genom ett samspel sker mellan aktörer, 

praktik och redskap (Gärdén, 2010). En individ lär sig nya saker utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv, genom att ingå i en kollektiv verksamhet som t ex 

en studiegrupp i en utbildning (Limberg et al., 2009). Det är således genom 

kommunikation med andra människor i verksamheter som individer  

förvärvar en ny kunskap.  

En individs medvetande utvecklas genom att han/hon deltar i sociala  

aktiviteter som uppstår på två olika plan i en process och det sker via en såväl  

intermental som intramental nivå. På en intermental nivå erfar individen något 

som sker i samverkan med andra. Det som upplevs transformeras vidare in till  

individens inre medvetande, där en reflektion och utveckling sker (intramental 

nivå). Vygotskij betecknar processen där en individ utvecklas först från social 

samverkan till inre medvetenhet, för internalisering (Dysthe, 2003). Med  

internalisering menar Wertsch (1998), att det inte handlar om ett automatiskt 

överförande av innehåll. En individ utvecklas via två former av internalisering, 

vilka är bemästrande och appropriering. Med ett bemästrande övertar  

individen något till skillnad från appropriering, som betyder att individen har 

lärt sig något som han/hon därefter förstår (Wertsch, ibid).  

Via en internaliseringsprocess utvecklas individers medvetande genom att 

kunskap medieras (förmedlas, överförs och understöds), genom att vi använ-

der oss av såväl fysiska som intellektuella redskap i olika sociala  

sammanhang och verksamheter (Dysthe, 2003).  Människans viktigaste 

medierande verktyg som vi använder oss av när vi kommunicerar med  

varandra, är vårt eget språk (Säljö, 2000). Det är genom att lyssna på andra, 

tala, läsa och skriva som ett lärande sker. Det är via språket och  

kommunikation med vår omgivning som det sker en förbindelse mellan  

individens mentala processer och de sociala läroaktiviteter vi ingår i (Dysthe, 

ibid).     

En student utvecklar sin informationskompetent genom att ha lärt sig  

(approprierat) föra en språklig dialog och kommunicerar med andra  

människor inom den verksamhet han/hon är verksam i (Lloyd, 2007). I  

samband med studier används alltmera fysiska virtuella redskap, vilket inne-

bär att helt andra lärmiljöer uppstår och nya kommunikationsformer  

utvecklas. Vid en flexibel utbildning sker en stor del av undervisningen med 

stöd av modern informations- och kommunikationsteknik (Myringer &  

Wigforss, 2002). I den flexibla utbildningen och vid rena distansstudier sker 
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mycket av kommunikationen och dialogen mellan lärare och studenter, samt 

mellan studenter i grupp såväl asynkront som synkront (Hrastinski, 2009). 

Synkron kommunikation sker via direktkontakt mellan två personer och kan 

vara videokonferenser eller chatt. Vid en asynkron kommunikation sker en 

viss fördröjning innan avsändaren av information får ett svar av mottagaren. 

Det sker med e-post och/eller via meddelanden till varandra via lärplattformar 

(Jaldemark, Lindberg & Olofsson, 2005). 

Undervisning, lärande och meningsskapande 

Lärare som utgår från ett sociokulturellt perspektiv ger studenterna  

utmanande uppgifter som stimulerar till en kollektiv dialog för att studenterna 

ska utveckla en informationskompetens. Undervisningen innehåller  

såväl informationssökning som informationsanvändning. Det som främst  

fokuseras är att studenterna ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till den 

information de har hittat. Därefter genom att de har analyserat och bearbetat  

materialet, förvärvar studenter en fördjupad kunskap om dess innehåll  

(Alexandersson & Limberg, 2009). 

För att studenter ska känna stimulans för en uppgift, är det ytterst väsentligt 

att den har en mening (Säljö et al., 2011). Den ska vara motiverande och det 

resultat de kommer fram till kan användas och även vara till nytta för andra. I 

en uppgift som är meningsskapande lär sig studenter i en aktiv process där de 

via en dialog skapar sig en förståelse hur ett problem ska lösas. De lär sig att 

formulera, dra slutsatser och kan såväl skriftligt som muntligt argumentera för 

sitt förslag till lösning på ett valt problem.  

En metod som sätter studenters lärande och meningsskapande i centrum är 

problembaserat lärande. Studenterna ska utifrån PBL, utveckla en ny förståelse 

utifrån ett eget valt ämne, samt träna sin förmåga till ett kritiskt tänkande. Vid 

ett sådant tillvägagångssätt, uppmuntras de till genom ett konstruktivt för-

hållningssätt fördjupa sin kunskap i ämnet såväl individuellt som kollektivt i 

grupp (Forsman, 2013). Studenters informationskompetens utvecklas i en  

lärprocess t.ex. under deras uppsatsskrivande och/eller i ett projektarbete när 

de väljer ett ämne. Därefter utformar studenterna en autentisk, öppen fråge-

ställning i den akademiska miljö de ingår i och som de vill finna en lösning till 

(Limberg et al., 2009). 

Fenomenografisk variationsteori  

Väsentliga begrepp 

Målet med en studie som utgår från ett fenomenografiskt perspektiv är att  

avslöja de kvalitativt skilda sätt varpå människor erfar olika fenomen (Marton 
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& Booth, 2000), som sker i deras omvärld (Kroksmark, 2007). Enligt Marton 

och Booth (ibid) är fenomenografi en teori som används för att identifiera på 

vilka sätt människor erfar något. Det ringas in i beskrivningskategorier, vilket 

är en sammanfattning av utmärkande drag som förklaras från det fenomen 

som skildras. 

I det fenomenografisk variationsteoretiska perspektivet förekommer ett antal 

centrala begrepp. I kommande avsnitt är min avsikt att förklara dessa,  

eftersom de är väsentliga för att läsaren ska förvärva en fördjupad förståelse 

för hur studenter erfar och uppfattar informationskompetens. Centrala  

begrepp för det fenomenografisk variationsteoretiska perspektivet är innehåll, 

variationer av erfarenheter/uppfattningar, samt första och andra ordningens 

perspektiv. Andra väsentliga begrepp är intentionalitet, uppfattningens vad 

och hur, kategorier/dimensioner/facetter, utfallsrummet, samt undervisning, 

lärande och relevansstruktur. Avsnittet avslutas med en modell konstruerad 

av Bruce Edwards och Lupton (2006), vars avsikt är att vara ett stöd till hur 

studenters informationskompetens kan utvecklas, samt hur en undervisning 

kan struktureras utifrån ett studentperspektiv.   

Innehåll, variationer av erfarenheter/uppfattningar, samt första och 

andra ordningens perspektiv 

För att kunna förstå och hantera det som händer i en omvärld som  

kontinuerligt förändras, så utvecklar människans kunskap om det som sker i 

sin omgivning successivt. En fenomenografisk forskning riktas mot vad en 

sådan kunskap innehåller (Alexandersson, 1994). Ett sådant innehåll kan vara 

att exponera studenters tänkande som de har med sig in eller utvecklar i  

samband med en utbildning (Limberg, 2003). Det som främst upp-

märksammas, är hur individer uppfattar det innehåll som studeras på  

varierande sätt. En uppfattning kan definieras som ett sätt att erfara eller förstå 

ett fenomen (Marton & Booth, 2000) För att kunna urskilja individuella  

variationer eller skillnader mellan uppfattningar, bör forskaren även söka efter 

likartade uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009).  

Hur människor subjektivt uppfattar sin omvärld kan göras på två olika vis, 

vilket Marton och Booth (ibid) definierar som första respektive andra  

ordningens perspektiv. Vare sig vi intar det ena eller andra perspektivet, måste 

vi vara medvetna om att såväl en forskning som startar såväl som från den 

första som andra ordningens perspektiv existerar. En forskning som utgår från 

den första ordningens perspektiv handlar om hur något är, vilket innebär att 

objektiv fakta samlas in och det som studeras sker på ett avstånd. I en sådan 
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forskning sker fokus på att finna förklaringar, frekvenser och samband  

(Larsson, 1986). 

Forskare som bedriver en fenomenografisk variationsteoretisk forskning  

gällande informationskompetens, utgår från en andra ordnings perspektiv. 

Vid användande av ett sådant perspektiv, sätts forskarens egen förförståelse av 

det som undersöks i parantes. Forskning som utgår från ett fenomenografiskt  

perspektiv kännetecknas därutöver av det sker i närheten av det  

fenomen som studeras. Vanligtvis sker en sådan forskning genom att forskaren 

tar en personlig kontakt och ställer ett antal frågor till olika individer.  

Intentionalitet, samt uppfattningens vad och hur 

En uppfattning består analytiskt av en intentional akt (Kroksmark, 2007).  

Intentionalitet kan definieras som att individens medvetande är fokuserat på 

ett speciellt fenomen. När en individ tänker, ser, uppfattar eller agerar,  

relaterar vi det alltid till något som sker i omvärlden (Alexandersson, 1994). En  

intentionell akt har således alltid ett innehåll (Kroksmark, ibid). I  

fenomenografisk forskning skiljs inte den individ som uppfattar något  

(subjektet) och det som uppfattas (objektet) åt. 

Hur individen (subjektet) uppfattar ett fenomen (objektet), fungerar som en 

relation mellan varandra till en helhet (Marton, 1992a). En uppfattning  

innehåller alltid två dialektiska dimensioner, vilka är uppfattningens vad- och 

hur-aspekt. Med vad menas innehållet i en uppfattning och med hur avses på 

vilket sätt individen tänker om, erfar eller upplever ett fenomen.  

Vad-dimensionen löser ut i vad individen uppfattar och hur utgör strukturen 

mellan innehållskomponenterna i vad någon uppfattar (Limberg, 2003).  

Avsikten är forskaren ska försöka skapa sig en förståelse för hur individen 

(subjektet) erfar/uppfattar ett fenomen (objekt) som sker i hans/hennes  

omvärld på varierande sätt (Marton & Booth, 2000).  

Kategorier/dimensioner/facetter och utfallsrummet 

En individs sätt att uppfatta ett fenomen (objekt), utgör endast hur just den 

individens uppfattar det från sitt perspektiv och tidigare erfarenheter. Vid en 

fenomenografisk variationsteoretisk forskning sker en beskrivning av hur olika 

individer uppfattar ett fenomen. Det ger forskaren endast en ofullständig 

skildring, med utgångspunkt av utvalda individers olika utsagor (Marton & 

Booth, 2000). Det ofullständiga grundandet är en början på forskarens  

beskrivning av en individs erfarenhet och uppfattning av ett specifikt  

fenomen. De som utgår från ett fenomenografiskt perspektiv skapar utifrån de 

svar som förvärvas av olika individer, ett begränsat antal kategorier,  

dimensioner (Limberg & Folkesson, 2006) eller facetter (Bruce, 2008). 
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En beskrivningskategori innehåller hur ett fenomen (objekt) erfars och  

uppfattas av en individ (subjektet). Det kan beskrivas som en intern relation 

mellan en individ och hans/hennes omvärld. I beskrivningskategorierna  

samlas samtliga förvärvade utsagor, vilket beskriver uppfattningar av det  

specifika fenomenet som forskaren är intresserad av. En beskrivningskategori, 

kan definieras som att ett avgränsat område har konstruerats, vilket ger en 

beskrivning av utsagor som har ett liknande innehåll (Dahlgren & Johansson, 

2009). Ett antal konstruerade beskrivningskategorier som innehåller  

likartade utsagor återges i en abstrakt form (Alexandersson, 1994).  

Därefter samordnas de utsagorna i en namngiven kategoris utfallsrum.  

”Utfallsrummet är den sammansättning beskrivningskategorier som omfattar 

distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen, samt relationerna dem 

emellan i regel en hierarkisk ordning (Marton & Booth, 2000, s. 163)”. Dahlgren 

och Johansson (2009) är av samma uppfattning, för enlig de kan utfallsrummet 

definieras som de totalt varierande subjektiva svar som förvärvas rörande hur  

människor erfar/uppfattar ett fenomen.  

Undervisning, lärande och relevansstruktur   

Undervisning utifrån ett fenomenografisk variationsteoretiskt perspektiv,  

utgår från hur studenter förstår och tänker på ett fenomen. Marton (1992b) är 

av den uppfattningen att göra en jämförelse mellan olika undervisnings-

metoder eller ett allmänt val av läromedel i undervisning är poänglöst, utan att 

referera till var det specifikt ska innehålla. Lärande utifrån ett fenomenografisk  

variationsteoretiskt perspektiv är således alltid relaterat till ett innehåll och kan 

endast beskrivas om något. Att utveckla ett lärande handlar inte om att kvanti-

tativt kunna mer om ett ämne, utan det handlar om att kvalitativt förvärva en 

djupare och mera komplett förståelse (Marton, 1992a).  

En kunskapssyn som utgår från ett fenomenografiskt perspektiv innebär att 

individen lär sig något nytt, vilket innebär att han/hon ändrar sin tidigare upp-

fattning av något (Limberg, 2003), vilket kan vara informationskompetens. En 

förståelse av informationskompetens kan utifrån ett fenomenografiskt  

variationsteoretiskt perspektiv inte överföras från en lärare till en student. En 

student kan förvärva en förändrad förståelse av informationskompetens, men 

för att det ska inträffa måste undervisningen utgå från de lärandes olika sätt 

att förstå och erfara ämnet. Därutöver är det viktigt att det är relaterat till den 

situation som sökande och användande efter ny information är kopplad till 

(Limberg et al., 2009). 

I en situation som innehåller ett lärande eller ett tillämpande moment, där  

individen visar vad han/hon har lärt sig utgår från en relevansstruktur. Med 
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relevansstruktur menas vad som krävs av en individ vid olika tillfällen. Det är 

hur den lärande individen uppfattar den lärsituation som han/hon befinner sig 

i, samt om den är av relevans, som avgör hur personen väljer att agera (Marton 

& Booth, 2000).      

Sex ramar för en utbildning gällande informationskompetens 

Bruce et al. (2006) har konstruerat en modell utifrån ett  

fenomenografisk variatonsteoretiskt perspektiv. Syftet är att beskriva hur  

pedagoger och annan undervisande personal utgår från varierande perspektiv 

gällande hur studenters informationskompetens, lärande och undervisning 

kan struktureras. Modellen består av sex komponenter vilka är innehålls-,  

kompetens-, lära att lära-, personliga relevans-, social inverkans- och den  

relaterade ramen. Respektive komponent innehåller sju konstruerade  

dimensioner utifrån varierande erfarenheter lärare och annan personal har av 

lärande och undervisning gällande informationskompetens. De dimensionerna 

är översikt av information, kursplanefokusering, översikt av undervisning, 

översikt av lärande, översikt av innehåll, översikt av bedömning och slutligen 

en varierande tolkning av informationskompetens (Bruce, 2008).  

Avsikten med modellen är att den kan användas som ett pedagogiskt verktyg 

för lärare att reflektera och analysera såväl de klart uttalade och underför-

stådda varierande teoretiska perspektiven gällande informationskompetens.  

Modellen kan utläsas i två olika figurer (figur 1, s. 28 och figur 2, s. 30) som 

varav en förklarar tre av ramarna. I figur 1 görs en sammanställning av inne-

hålls-, kompetens- och lärande ramen, vilket beskrivs mera fördjupat även i 

denna rubriks text.  
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Figur 1. Egen översättning från Bruce et al.(2006), ”Six frames for Information Literacy  

Education”, som har påverkats av Eisner och Valance, 1974; Kemmis, Cole och Sugget, 1983; 

Pratt et al. 1998; Tohey, 1999 och Bolman och Deal, 1997. 

I modellens första ram, innehållsramen, är det väsentliga vad studenterna bör 

veta angående informationskompetens. Undervisningen innehåller främst  

föreläsningar om hur olika informationstekniska verktyg och tekniker kan  

användas. Undervisningens innehåll tenteras genom en examination och från 

det resultatet ges studenterna betyg.  

Kolumnvis: 

Ramar 

Nedan: 

Kännetecken 

Innehålls-ramen Kompetens-ramen Lärande-ramen 

Översikt av in-

formation 

Informationen finns 

avskild från dess  

användare, men kan bli 

överförd. 

Informationen bidrar 

till att individen  

utvecklar en relevant 

ny förmåga/kunskap. 

Informationen är 

 subjektiv, samt  

internaliseras, och 

konstrueras av den 

studerande. 

Kursplans-

fokusering 

Vad ska de studerande 

tänka på rörande ett 

ämne och informations-

kompetens? 

Vad ska de studerande 

kunna göra? 

Vad innebär det att 

tänka som en  

informationskompetent 

individ inom ett relevant 

område? 

Översikt av 

undervisning 

Läraren har en expertroll 

och överför kunskap. 

Läraren analyserar 

uppgifter till  

kunskaper och  

färdigheter. 

Läraren underlättar för 

att ett kollaborativt 

lärande ska utvecklas.  

Översikt av 

 lärande 

Lärande förändras utifrån 

det som tidigare har varit 

känt.  

Studenterna erhåller 

kompetens genom att 

följa en bestämd stig. 

Studenter utvecklar 

konceptuella strukturer 

och särskilda sätt att 

tänka och resonera.  

Översikt av  

innehåll 

Vad som behöver kännas 

vid har företräde. Allt 

relevant innehåll ska 

täckas.  

Innehåll erhålls genom 

att observera en 

professionell utövare.  

Innehåll som väljs ut 

innebär att behärska 

viktiga begrepp och att 

en reflektiv praktik 

främjas.  

Översikt av  

bedömning 

Bedömning sker utifrån 

fastställda mål. Hur 

mycket som har lärts in 

mäts med genom  

studenterna rangordnas 

vid examinering.  

Via bedömning fast-

ställs vilken nivå av 

skicklighet som har 

erhållits.  

Komplexa och kontextu-

ella problem väljs ut. 

Själv- eller  

kamratbedömning 

uppmuntras.  

Översikt av  

informations-

kompetens 

Informationskompetens 

är kunskap om världen av 

information. 

Informations-

kompetens är en 

uppsättning av  

färdigheter.  

Informationskompetens 

ses som ett sätt att lära. 
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De som använder kompetensramen, som är modellens andra ram, är  

utförandeorienterade. Frågan de ställer är vad studenterna ska klara av och ett 

program utformas för att studenterna ska ges kunskap i ämnet. Ofta ger de 

som utgår från det här perspektivet studenterna en uppgift som är forsknings-

relaterad (Bruce, 2008). Resultatet kan utifrån det delas in i vilken nivå av 

skicklighet som har uppnåtts. I föreläsningar lär läraren studenterna hur olika 

elektroniska verktyg ska användas, för att de ska kunna söka information från 

olika källor et cetera.  

Användare som förespråkar, den tredje ramen, läranderamen, utgår från ett 

konstruktivistiskt perspektiv. Studenterna ska ur sin kunskap gällande  

informationskompetens ha nytta av det i sitt framtida arbetsliv. De utgår från 

att studenterna uppfattar informationskompetens på skilda sätt och deras  

lärande sker i en process. Studenternas informationskompetens bedöms hur de 

arbetar med en uppgift som utgår från ett självvalt problem och hur de  

förhåller sig till det. Det innebär att studenterna söker, finner, kritiskt  

utvärderar och använder information från en mängd olika källor och arbetar 

lösningsinriktat. 
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Figur 2. Egen översättning från Bruce et al. (2006) ”Six Frames for Information Literacy  

Education”, som har påverkats av Eisner och Valance, 1974; Kemmis et al., 1963; Pratt et al., 

1998; Tohey, 1999; Bolman och Deal, 1997.  

 

Nästa konstruktion i modellen är de som begagnar sig av den personliga  

relevansramen, som kan utläsa av figur 2, utgår från ett upplevelseorienterat 

perspektiv. Det som är väsentligt för utvecklandet av studenternas  

informationskompetens, är att pedagogerna har utvecklat en erfarenhet vad 

som krävs för studenterna ska bli engagerade i ämnet. Pedagogernas roll är att 

Kolumnvis: 

Ramar 

Nedan:  

Kännetecken 

Personliga relevans-

ramen 

Sociala inverkans-

ramen 

Relations-ramen 

Översikt av 

 information 

Värdefull information är 

användbar för de 

 studerande. 

Informationen är  

granskad i ett socialt  

sammanhang. 

Informationen upplevs 

som objektiv,  

subjektiv eller 

 föränderlig. 

Kursplans-

fokusering 

Vad innebär att vara 

informationskompetent 

för mig? 

Hur kan informations-

kompetens påverka 

samhället? 

Vilka kritiska  

reflektioner har  

studenterna 

 utvecklat?  

Översikt av 

undervisning 

Lärarens fokus är att 

motivera studenterna. 

Lärarens roll är att 

utmana rådande  

förhållanden. 

Läraren åstadkommer 

särskilda sätt att 

upptäcka speciella 

fenomen.   

Översikt av  

lärande 

Lärande handlar om att 

finna information som 

ger personlig relevans 

och mening.  

Lärande handlar om 

anta ett perspektiv som 

uppmuntrar till social 

förändring. 

Lärande handlar om 

att se omvärlden runt 

omkring sig  

annorlunda.  

Översikt av  

innehåll 

Problem, fall och  

scenarios väljs ut av 

studenter, vilket ger 

relevans och mening.  

Avslöjar hur  

informationskompetens 

utbrett informerar om 

viktiga samhällsproblem.  

Exempel väljs ut för 

att hjälpa studenterna 

att upptäcka nya 

metoder. Kritiska 

fenomen måste 

analyseras för att ett 

lärande ska utvecklas. 

Översikt av  

bedömning 

Portfoliobedömning 

förespråkas via  

studenterna själva.  

Utformas för att  

studenterna via egen 

erfarenhet ska förstå 

inverkan av  

informationskompetens.  

Utformas för att nya 

erfarenheter ska 

erhållas.  

Översikt av  

informations-

kompetens 

Informationskompetens 

utvecklas i en kontext och 

olikartat av olika  

människor och grupper. 

Informationskompetens 

är viktigt för samhällets 

utveckling.  

Informations-

kompetens är  

sammansatt av olika 

sätt att interagera 

med information.  
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motivera studenterna, vilket görs genom att de känner en mening i det arbetet 

som de gör. Ett arbetssätt som förordas inom den personliga relevansramen är 

fallstudien, vilket innebär det sker en djupinriktad granskning av ett fall eller 

händelse. Utifrån det resultat som har uppnåtts görs reflektioner och  

erfarenheter av den utförda studien. Det sker utifrån insamlad och därefter 

användandet av information och dess betydelse i detta sammanhang.  

Studenternas informationskompetens bedöms av portfolios, vilket  

karaktäriseras av att studenterna ges en bild hur de fungerar i relation till 

uppgiften de tilldelades. Fördelen med en sådan bedömning är de ska bli 

medvetna om vilka förutsättningar de har för att klara av olika uppgifter och 

vara ett hjälpmedel för att leda de framåt i sina fortsatta studier (Egidius, 

2000).  

 

Nästa del i modellen, är de som använder sig av ramen för en social  

inverkan. De som utgår från ett sådant perspektiv är socialt orienterade och 

deras intresse är hur en utveckling av informationskompetens kan ge en  

politisk påverkan. Pedagogers roll som använder sig av ett sådant  

förhållningssätt, sker genom en utmaning av rådande samhällsvillkor och  

motivera till att det sker en förändring. En bedömning av studenter görs,  

utifrån studenternas förståelse hur ett utvecklande av informationskompetens 

kan ge en påverkan på hur sociala problem kan lösas. 

Modellens sista och sjätte ram är den relaterande ramen. Informations-

kompetens utifrån ett sådant perspektiv innebär att information upplevs på 

olikartade sätt och där alla de tidigare ramarna ingår. I undervisnings-

sammanhang är studenternas kritiska reflekterande en viktig ingrediens för att 

de ska engageras till att kunna förvärva en fördjupad kunskap.  

Användare av den relaterade ramen är intresserade av såväl innehållet som 

hur det uppfattas. Lärandet utifrån den ramen kan förstås att nya eller mera 

varierande komplexa sätt urskiljs. Ett lärande som utgår från relationsramen 

och att det som lärs kan ske på olika varierande sätt använder sig av ett  

fenomenografisk variationsteoretiskt perspektiv (Bruce, et al., 2006; Pang & 

Marton, 2003). 
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Kritik av såväl det sociokulturella som det  
fenomenografisk variationsteoretiska perspektivet 
Den mest relevanta kritik som riktas av informationskompetens ur det socio-

kulturella perspektivet, är att ett sådant lärande sker en koncentration på den 

sociala processen och inte tillräcklig hänsyn tas till individens kognitiva för-

måga (Halldén, 2002a; Halldén et al., 2002b; Nyström, 2002). Dessa forskare är 

av den uppfattningen att den kunskap som studenterna förvärvar sker inte 

enbart utifrån den undervisning som sker i ett socialt sammanhang. En viktig 

ingrediens som Halldén och Nyström (ibid) betonar och är viktig att ta i  

beaktande, är de studerandes tidigare individuella studieerfarenheter. 

Lloyd (2010) anser att det fenomenografisk variationsteoretiska perspektivet 

gällande informationskompetens är alltför individfokuserat. De som använder 

sig av en fenomenografisk variationsteoretiskt perspektiv utgår från hur den 

sökande individen upplever informationen. Det kan ske på olika sätt, beroende 

på dess innehåll, situation och sammanhang (Limberg & Folkesson, 2006). 

Framförallt är det individens förmåga att kunna använda information som är 

avgörande för ett utvecklande av informationskompetens och inte sökandet 

efter information. För att studenter ska kunna utveckla en informations-

kompetens är det viktigt att det kopplas samman till ett socialt sammanhang 

där olika aktiviteter sker, som t ex i en utbildning eller på en arbetsplats 

(Lloyd, ibid). Den kopplingen görs inte utifrån ett fenomenografiskt  

perspektiv, utan utifrån ett sådant förhållningssätt är det väsentligt att  

studenten förstår en texts politiska, sociala och kulturella innehåll.  

Både den individuella som den sociala formen av uppfattningsförmåga är av 

vikt för att de studerande ska förvärva ny kunskap (Vosniadou, Skopeliti & 

Ikospentaki, 2005). I den här studien använder jag såväl det sociokulturella 

som det fenomenografisk variationsteoretiska perspektivet som externa refe-

rensramar, vilket även andra forskare har begagnat sig av tidigare (Halldén 

2002a, 2002b). 
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Metod 

Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter 
I den här delen redovisas vilka ontologiska, epistemologiska och  

metodologiska utgångspunkter som studien utgår från. Det görs även en  

beskrivning av studiens strategiska ramverk, vilket enligt Patton (2002)  

innefattar hur studiens syfte, preciserade frågeställningar, vetenskaps-

teoretiska utgångspunkter, val av forskningsdesign, urval, empiriska data, 

resultat och slutsatser förs samman. Det gäller om hur ny kunskap kan  

förvärvas och forskning ska genomföras, vilken metodansats som väljs, samt 

vilka ontologiska och epistemologiska antaganden som forskaren utgår från.  

 

I arbetet utgår jag från ett filosofiskt hermeneutiskt ontologiskt perspektiv, 

vilket innebär att den verklighet vi verkar i, är icke dualistisk. Verkligheten 

kan varken uppfattas som enbart subjektiv eller objektiv, utan den kan enbart  

uppfattas som en kombination av båda dess uppfattningar (Szklarski, 2002). I  

studien utgår jag från att den sociala verkligheten som människorna ingår i 

kan de själva kontinuerligt påverka och förändra. En icke-dualistisk  

ontologiskt perspektiv överensstämmer med ett hermeneutiskt  

epistemologiskt antagande att ny kunskap kan förvärvas genom att jag som 

forskare får tillgång till hur människor upplever ett fenomen (Westlund, 2009).  

 

I studien används en filosofisk hermeneutisk ansats. Studiens huvudsakliga 

syfte är att skapa en djup förståelse om vilka erfarenheter och upplevelser  

studenter har gällande informationskompetens vid ett universitet/högskola.  

Studien ingår i ett utbildningsprojekt som sker i samverkan mellan  

Universitetsbiblioteket och Lärande- och resurscentrum vid Mittuniversitetet  

gällande organiserande av kurser att utveckla studenters informations-

kompetens i utbildningen. Studien sker i två steg. Först redovisas hur arbetet 

via kvalitativa intervjuer har organiserats för att samla in, bearbeta, analysera 

och tolka vilka upplevelser studenter har gällande informationskompetens. 

Sedan rapporteras om det förekommer variation bland studenternas  

upplevelser, beroende om de studerar vid campus eller på distans, valt ämne 

och i vilken studienivå de befinner sig. Därefter har en kvalitativ innehålls-

analys av fyra kursers kursplaner och studiehandledningar genomförts. Det 

tillvägagångssättets avsikt är att den ska ge en fördjupas förståelse för de  

upplevelser som studenterna ger uttryck för i intervjuerna.  
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Val av fallstudien som forskningsdesign 

En generell definition av vad som kännetecknar och definierar en fallstudie är 

svår att fastställa, eftersom begreppet uttrycks på olika sätt (Merriam, 

1988/1994; Yin, 2006/2007). Fallstudier förknippas ofta med kvalitativ  

forskning, eftersom vid en sådan forskningsdesign koncentreras arbetet till en 

specifik situation eller företeelse (Bryman, 2008). En fallstudie kan även  

genomföras via en kvantitativ metod, eller stödjas av såväl en kvalitativ som 

kvantitativ data (Cohen, Manion & Morrison, 2011). I en fallstudie kan såväl en 

teori utvecklas som provas (Yin, 2011/2013).  

Det som är avgörande för hur forskningen utformas, data samlas in, bearbetas 

och därefter analyseras, är studiens syfte och problemformulering. Utifrån 

studiens syfte i att besvara de två preciserade frågeställningar som har  

formulerats är en kvalitativ metod att föredra, med stöd av en  

begränsad mängd kvantitativ data. Kvalitativ information samlas in via  

intervjuer av studenter och från dokument av olika slag.  

Det utvalda fallet 
Vid en fallstudie sker en koncentrerad studie av ett speciellt fall, vilket kan 

vara en organisation, grupp, företeelse eller ett begrepp (Cohen et al., 2011; 

Merriam, 1988/1994; Yin, 2006/2007). Fakulteten för humanvetenskap vid  

Mittuniversitetet är det utvalda fallet för den här studien. Det finns flera  

orsaker till just det valet. Ämnesföreträdare för Fakulteten för human-

vetenskap tillsammans med universitetsbiblioteket och Lärande och resurs-

centrum bedriver ett projekt för att deras studenters informationskompetens 

ska utvecklas (Projektplan UB/LRC & HUV, 2014). I det arbetet ställs frågor 

kring vilka kunskaper och färdigheter som kännetecknas en informations-

kompetent person, samt hur progressionen i ämnet ska bevakas. De ämnen 

som har valts ut att ingå i projektet är kriminologi, pedagogik och socialt  

arbete. 

I en studie genomförd av Perselli (2013), har bibliotekarier, adjunkter och  

lektorer vid Mittuniversitetet intervjuats, angående hur ett samarbete ska  

kunna ske för att studenterna ska utveckla en informationskompetens. I  

utredningen har inte studenternas synpunkter efterfrågats, gällande deras  

erfarenheter av informationskompetens. Den här fallstudien avgränsas till att 

under vårterminen 2015 utifrån såväl campus- som distansstudenters  

perspektiv i ovanstående valda ämnen, undersöka hur studenterna upplever 

informationskompetens i sin utbildning. De studerande är antagna och  

studerar vid Mittuniversitetets Fakultet för Humanvetenskap. Studien utgörs 

därmed som en del av det projekt som pågår i samarbete mellan universitets-



35 

 

biblioteket, Lärande och resurscentrum, samt fakulteten för humanvetenskap 

gällande hur studenters informationskompetens ska kunna utvecklas.  

Vid en genomläsning av en fallstudie kan det göras ett sken av att den  

redogörelse som beskrivs är en hel helhet (Guba & Lincoln, 1981), som i det här 

fallet är fakulteten för Humanvetenskap. I den här fallstudien finns ingen  

möjlighet att alla kurser och program som den utvalda fakulteten ansvarar för 

ingår när jag samlar in, bearbetar data och drar mina slutsatser. Jag är  

medveten om att i fallstudien finns ingen möjlighet att förvärva en heltäckande 

bild utifrån såväl campus- som distansstudenters perspektiv hur de  

upplever sitt sökande, kritisk bearbetande och användning av ny information.  

Eftersom inte samtliga kurser och program ingår i fallstudien, kan det  

förekomma skillnader mellan andra kurser och program som fakulteten för 

Humanvetenskap ansvarar för. Det innebär att det resultat som framkommer i 

fallstudien inte nödvändigtvis är tillämplig på såväl resterande del av  

fakulteten för Humanvetenskap och övriga fakulteter vid Mittuniversitetet.     

Urval av intervjupersoner  
Fallstudien är avgränsad till Mittuniversitetets studenter vid Fakulteten för 

Humanvetenskap. För att begränsa antalet intervjupersoner som ska ingå i 

fallstudien, har på nytt ett stratifierat målinriktat urval genomförts. Urvalet  

gjordes för att såväl campus- som distansstudenters upplevelser gällande  

informationskompetens i samtliga valda ämnen ska förvärvas.  

Studenter som valts ut från fallstudiens syfte och att de ska ge svar på studiens 

första preciserade frågeställning. Den specifika frågan är; hur  

erfar/upplever studenter som studerar kriminologi, pedagogik och socialt  

arbete informationskompetens utifrån deras perspektiv i sin utbildning. Det 

stämmer överens med de grupper som Mittuniversitetets utbildningsgrupp 

vid UB/LRC (2014) har valt koncentrera sitt arbete på, gällande studenternas 

informationskompetens.  

För att få en heltäckande bild över kursernas innehåll och begränsa antalet 

kurser som ingår i fallstudien, så genomfördes ett målinriktat strategiskt urval. 

Ett sådant tillvägagångssätt är vanligt vid en kvalitativ fallstudie (Merriam, 

1988/1994; Bryman, 2008; Cohen et al., 2011). Urvalet genomfördes av att jag 

gjorde en genomgång via Mittuniversitetets hemsida vilka kurser i ämnena 

kriminologi, pedagogik och socialt arbete som arrangerades under vår-

terminen 2015. De studenter som valdes att ingå i studien läser någon av 

nedanstående nämnda kurser under vårterminen 2015:   
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1)  Kriminologi (AV), magisterkurs i kriminologi, 30 hp, halvfart (50%).  

2) Kriminologi GR (B) Partnervåld, 7,5 hp, helfart, (100%).  

3) Pedagogik GR (A), Pedagogik 30 hp, distans, (50%).  

4) Pedagogik GR (C), Pedagogik 30 hp, distans, (50%).  

5) Socialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och  

        ämne - grundkurs, 22,5hp, normal,(100%).                                                                                                       

6)      Socialt arbete (AV), Socialt arbete och hemlöshet, 7,5 hp, distans (100%). 

 

Intentionen var att intervjua sammanlagts tolv stycken studenter. 150423 tog 

jag på nytt kontakt via e-post med de lärare som tidigare skickade mig de  

utvalda kursernas kursplaner och studiehandledningar och frågade om de 

kunde hjälpa till och få två studenter ur respektive kurs att ställa upp för en 

intervju. Hälften av lärarna svarade mig under perioden 150423 - 27, att de har 

lagt ut en intresseförfrågan på deras respektive utvald kurs hemsida. De  

övriga tre lärarna hörde jag inget ifrån. Jag fick ingen kontakt med studenter 

via det valda tillvägagångssättet och efter ett tips från min handledare togs 

150506 kontakt med respektive utvalda ämnens institutions administratörer. 

De skickade under perioden 150506 - 11 respektive kurs registrerade studenter 

till mig.  

De tolv studenterna som var tänkta att ingå i fallstudien valdes ut  

genom att respektive student numrerades med ett nummer i respektive kurs-

lista. Därefter genomförde jag en lottning, vilka två studenter i respektive  

utvald kurs som jag skickade 150516 en förfrågan via e-post om det fanns ett 

intresse att bli intervjuad och ingå i fallstudien, samt att jag ville ha deras svar 

senast 150523. I e-posten som skickades, redogjordes fallstudiens syfte och 

tanken är att få de studerandes upplevelser av informationskompetens.  

Eftersom ingen student svarade, så skickades en påminnelse 150520 till  

studenterna. I den e-posten skrev jag på nytt att jag vill få reda på om de ville 

ställa upp för en intervju senast 150523. En student som var registrerad på  

magisterkursen i kriminologi och två studenter från kursen socialt arbetet 

tackade i samband med den e-posten ja till att ställa upp för en intervju. Sju av 

de utvalda studenterna svarade inte alls och två studenter tackade vänlig nej 

till att delta i studien. Till de tre studenterna som tackade ja bokades den 28 

maj, 3 juni och 4 juni för intervjuer. Den enda som kopplade upp sig via Skype 

för en intervju de bokade tiderna var den student som var registrerad på  

magisterkursen i kriminologi, 30 hp. Den intervjun genomfördes den 28 maj. 

De andra två studenterna som läste socialt arbete och hemlöshet som bokades 

för en intervju i början av juni, hoppade av fallstudien. 
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Eftersom den första förfrågan till studenterna, gav tre positiva svar, så genom-

fördes en ny lottning av nio stycken studenter i de utvalda kurserna. Två nya 

studenter var som läste kriminologi GR (B), partnervåld, pedagogik GR (C), 

pedagogik, socialt arbete GR (A), socialt profession och ämne, samt en student 

som studerar kriminologi AV, magisterkursen i kriminologi tillfrågades 150522 

om de var intresserade av att ställa upp för en intervju. Två studenter från  

kursen pedagogik GR (C) och en student från kursen pedagogik GR (A) gav ett 

positivt svar och intervjuerna med de studenterna bokades till 150603, 150604 

respektive 150616. En påminnelse till den här omgången intresseförfrågan till 

studenterna skickades 150524. Resultatet blev att en student svarade nej för att 

ställa upp för en intervju, en student svarade eventuellt och fyra hörde inte av 

sig alls.  

Efter den omgången hade sex studenter visat intresse av att ingå i fallstudien, 

men eftersom ytterligare sex studenter behövdes för att ingå i studien genom-

fördes en ny lottning på exakt samma sätt som tidigare. När det var avklarat  

skickades e-post till de studenterna 150524 och 150525, om det fanns ett  

intresse för att ställa upp för en intervju. Ingen student hörde av sig efter den 

förfrågan. En ny lottning genomfördes och 150528 skickade jag ut en tredje 

omgång intresseförfrågan till sex nya studenter i de resterande kurserna som 

jag hade valt skulle ingå i fallstudien. Två studenter som läste kursen  

kriminologi GR (B), partnervåld, tackade ja för en intervju. Den ena studenten 

bokades för en intervju 150605 och den andra studenten svarade att vi kunde 

genomföra intervjun efter terminens slut, men trots en ytterligare förfrågan så 

hörde den studenten inte av sig något mer. En påminnelse till de övriga  

studenterna som fick en intresseförfrågan skickades 150530, men den gav inget 

positivt resultat. 150605 genomfördes en ny lottning av studenter och efter den 

avslutades skickades en intresseförfrågan till två studenter som läste kursen 

socialt arbete GR (A), socialt arbete som profession och ämne. Ingen av de  

studenterna gav något svar. Sammanlagt skickades 32 stycken intresseförfråg-

ningar ut till studenter i olika omgångar och efter avhopp från tre studenter 

ställde fem studenter upp för intervjuer. Vilka kurser de läste redogörs under 

rubriken genomförande av intervjuer.              

Konstruktion av intervjuguide 
För att förvärva relevant data hur studenterna upplever informations-

kompetens, konstruerades en intervjuguide. Fallstudien utgår från ett  

filosofiskt hermeneutiskt perspektiv och den skapade intervjuguiden är semi-

strukturerad. En sådan intervjuguide, kännetecknas av en hög grad av struktur 

och låg grad av standardisering, samt är indelad i ett antal teman (Merriam, 

1988/1994).  
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Vid intervjun ställs ett antal grundläggande och därefter uppföljande frågor 

som sker i en förväg tänkt ordningsföljd. Med ett sådant upplägg har de  

intervjuade en frihet vid formulerandet av sina svar på de ställda frågorna  

(Bryman, 2008). Genom en väl strukturerad intervjuguide är avsikten att  

förvärva en förståelse hur studenter upplever att de söker, värderar och  

därefter använder ny information. Avsikten är via de intervjuade erhålla  

innehållsrika och utförliga svar (Dahlgren & Johansson, 2009). Intervjuguiden 

är verktyget som lägger grunden till det innehåll/teman som ska behandlas i 

de olika intervjuerna (Kvale, 1997).  

Intervjun inleds med ett antal bakgrundsfrågor. Intervjufrågorna som ställs är 

öppna och de uppföljande frågorna har karaktären Hur menar du? Kan du 

berätta mera? Genom de konstruerade frågorna som kontinuerligt ställs, sker 

ett konstruktivt samtal i en god anda (Yin, 2011/2013), vars syfte är att komma 

åt de intervjuades föreställningsvärld (Kvale, ibid). Samtliga frågor har en  

beskrivande och tolkande karaktär. Vid intervjutillfällena har även en rad  

uppföljande frågor ställts. Avsikten är via de intervjuades berättelser, hur de 

erfar och upplever begreppet informationskompetens, och få en mer fördjupad 

information. Vid intervjuns avslutning har två frågor ställts, och det är om de 

intervjuade har något ytterligare han/hon vill framföra eller några ytterligare 

funderingar.   

Genomförande av intervjuer 
Efter att urvalet av studenter fastställts och intervjuguiden konstruerats,  

genomfördes två pilotintervjuer, varav den första personen har studerat på 

gymnasienivå och avslutat de studierna. Den andra personen har studerat 

inom ett program på kandidatnivå och avslutade studierna med ett positivt 

resultat för ett antal år sedan. En del frågor i intervjuguiden korrigerades efter 

provintervjuerna.  

Direkt efter att jag hade fått ett positivt svar från en student tog jag kontakt 

med henne/honom via mail. I det utskickade mailet till respektive student gav 

jag information att jag planerade genomföra intervjuerna via Skype, vilket kan 

betraktas som en neutral och ostörd plats (Repstad, 2007). De intervjuade fick 

samtidigt en utförlig förklaring om studiens upplägg. Dessutom har de  

informerats om att samtliga intervjuer kommer spelas in och sparas. Vid  

samtliga samtal har de intervjuade fått information om anledningen till just 

han/hon har valts ut i fallstudien, samt att intervjuerna är konfidentiella, deras 

deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

Efter ett godkännande av studenterna till ett deltagande i fallstudien, så  

genomfördes intervjuerna via Skype under perioden 28 maj-16 juni. Respektive 
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intervju tog cirka 30 minuter – 45 minuter och spelades in och sparades som 

MP3-filer. Vid intervjuerna användes intervjuguiden som en mall, men  

intervjuerna kännetecknas av en stor frihet, för de intervjuade att utrycka sina 

erfarenheter/upplevelser av informationskompetens. Efter intervjun skickades 

en personlig e-post till respektive intervjuad student den 17 juli, där de tacka-

des för sitt deltagande i fallstudien. Även ett tackbrev skickades till respektive 

lärare som hjälpte till med att jag fick kontakt med studenterna och tidigare 

hade skickat mig de olika kursernas kursplaner och studiehandledningar.  

Databearbetning och analys av intervjuer  
I fallstudiens databearbetning och analyserande används i nio steg ett  

filosofiskt hermeneutiskt perspektiv hur studenterna upplever informations-

kompetens. Varje individ förnimmer ett fenomen som sker i vår omvärld på 

helt skilda och olikartade sätt, vilket är den här fallstudiens fokus. Hur  

studenter erfar/upplever informationskompetens i sin utbildning, används i 

studien en modell utarbetad av Giorgi (1985, 1997), som sker i fem olika steg. 

Det är i grunden en fenomenologisk metod, men används även av  

hermeneutiker (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994).  

Ur ett filosofiskt hermeneutiskt perspektiv är av vikt att ta i beaktande hur de 

intervjuade yttrar sig och reagerar under intervjun som komplement till det 

inspelade materialet, vilket jag under intervjuerna gjorde anteckningar om. Vid 

användandet av Giorgis modell, har det inte tagits med, på grund av en sådan 

analys enbart koncentreras på det intervjupersonen säger. Avsikten med ett 

sådant tillvägagångssätt i fallstudien som sker i steg 6-9, är att överskrida såväl 

den explicita som implicita meningstydande tolkningen (Szklarski, 2009) av 

intervjupersonernas erfarenheter och upplevelser av informationskompetens. 

Den explicita meningen kan definieras som de intervjuade tydligt uttalar  

genom språkliga utryck. Det som meddelas implicit är det som kan tolkas som 

respondenterna uttrycker underförstått, vilket som kan definieras vara de  

intervjuades avsikter, motiv, och intentioner (Barbosa da Silva, 1996).   

I analysarbetets första steg transkriberades samtliga inspelade intervjuer med  

studenterna. Därefter har alla intervjuer översiktligt lästs igenom, vars avsikt 

är att få en helhetsbild. Det arbetet har påbörjats direkt efter den första  

intervjun, vilket innebär att intervjuerna med studenterna och transkriberings-

arbetet har skett parallellt. I den här delen av analysen görs en bedömning av 

om de olika intervjutexternas innehåll är begripliga och om innehållet  

beskriver hur studenterna erfar och upplever informationskompetens. Övrigt 

material har plockats bort från det fortsatta analysarbetet. För att förhindra en 
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identifiering av de fem intervjuade studenterna har de fått namnen A, B, C, D, 

och E.  

I analysen av kvalitativa data steg 2, har materialet läst mera detaljerat, vars 

avsikt är materialet avgränsas i ett antal detaljerade essenser (enheter). De 

komponenterna som har skapats, uttrycker något helt nytt om hur studenterna 

erfar/upplever informationskompetens, som inte har uttalats tidigare. De  

essenser som karaktäriseras som meningsbärande har vartefter de upptäckts 

numreras med blandade bokstavs- och sifferkombinationer, vilket leder till att 

materialet delas av i meningsbärande essenser (Szklarski, 2009).  

I analysens tredje steg sker en detaljerad tolkning av de enheter som har  

avgränsats som meningsbärande (Giorgi, 1985, 1997). Det har undersökts om 

de olika essenserna kan relateras till varandra i ett kontextuellt sammanhang. I 

det här skedet av analysens arbete koncentrerats till de uttalanden som  

intervjupersonerna har gjort, såväl studenternas extra-lingvistiska implicita 

som explicita lingvistiska yttrandenas mening tolkas därmed. Därefter trans-

formeras de olika meningsenheterna, utifrån att deras innebörd har  

identifierats genom en konstruktion av abstrakta formuleringar och koncept. 

En komprimering av texten har gjorts, genom att intervjupersonernas  

beskrivningar av hur de erfar/upplever informationskompetens avkortas och 

deras yttranden har preciserats (Szklarski, 2009).  

I analysarbetets fjärde steg komprimeras innehållet genom att text som  

uppfattas som ovidkommande och upprepande tas bort. De  

meningsenheter av studenternas upplevelser av informationskompetens som 

är relevant och har ett gemensamt innehåll förs därefter samman. Avsikten 

med arbetet är att producera det undersökta fenomenets situerade struktur 

(Szklarski, 2009).  

Efter den delen av arbetet slutförs, så inträffar i modellens femte steg en 

grundlig och noggrann genomgång av de situerade beskrivningarna som  

tidigare har konstruerats. Det som sker är ur de tidigare texternas  

beskrivningar identifiera centrala teman, som sker kontinuerligt under  

analysens steg 3-5. När essenser har urskilts genomfördes en fenomenologisk 

eiditisk reduktion. Avsikten med ett sådant tillvägagångssätt är att urskilja de 

teman som varierar och är invarianta i texten. De texter som upplevs  

invarianta är av relevans, för de beskriver studenters gemensamma  

erfarenheter/upplevelser av informationskompetens, vilket utgör dess essens 

(Stensmo, 2002) och har rubrikställts i ett antal teman. 
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I den sjätte delen av dataanalysen sker en fokus på det icke manifesta inne-

hållet i de intervjuades utsagor. Avsikten är att finna den existentiella  

meningen som informationskompetens har för studenterna. I den här delen av 

analysarbetet, utgår i fallstudien från Heideggers ontologiska syn. Människan 

och världen är oskiljaktig, samt människan är en social individ som umgås 

med andra i den kultur och språk som han/hon föds och därefter lever i, vilket 

Heidegger (1927/2013) benämner vara-i-världen. En forskning som utgår från 

ett hermeneutiskt epistemologiskt perspektiv gällande kunskapsbildning byg-

ger på tolkning och förståelse (Ödman, 2007).  

Från steg sex till nio i dataanalysen utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv 

som en specifik extern referensram/förförståelse för att kunna tolka de  

erfarenheter och upplevelser som de intervjuade uttrycker impli-

cit/underförstått. Avsikten med det tillvägagångssättet är att jag ska kunna 

förvärva en fördjupad förståelse gällande hur studenterna erfar och upplever  

informationskompetens.  

Under bearbetningen och analysen av de transkriberade intervjutexterna har 

jag kontinuerligt haft i åtanke vilken tidigare kunskap jag har gällande  

informationskompetens. Det är omöjligt med en total redogörelse av det, men 

jag har läst mycket litteratur angående olika teorier i ämnet. Därutöver har jag  

tidigare gjort ett projektarbete i ramen för en kurs i högskolepedagogik där jag  

intervjuade tre forskare hur de såg på hur studenternas informations-

kompetens kan utvecklas. Innan jag påbörjade databearbetningen och analysen 

av intervjuerna har min avsikt varit att den tidigare kunskap gällande den  

sociokulturella teorin jag har i ämnet ska smälta samman med den kunskap jag 

kan generera med hjälp av studenterna.   

Vid den sjunde delen av analysarbetet har en koncentration gjorts för att för-

söka urskilja likheter och skillnader i det empiriska intervjumaterialet. Det  

centrala i en analys ur ett filosofiskt hermeneutiskt perspektiv i den här fall-

studien, är huruvida studenterna har varierande upplevelser gällande  

informationskompetens, samt om även likheter kan utläsas. I den här  

aspekten av analysarbetet har jag använt mig av en strukturanalys, vilket  

innebär att under respektive intervju har jag räknat hur många gånger en sats-

del eller speciella ord ofta förekommer, för att textens innebörd ska förstås och 

kunna förklaras på ett djupare sätt (Ricoeur, 1986/1993; Westlund, 2009). Vid  

strukturanalysen samlades ovanstående nämnda stycken i ett antal teman. 

Därefter har jag tolkat, hur de kan relateras till varandra. När det hade  

genomförts, har jag koncentrerat mig på att finna det empiriska materialets 

likheter. I slutet av det arbetet har de tidigare teman jag har konstruerat  
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jämförts och kontrollera om de ingår i flera än en kategori. De har sedan  

omkonstruerats och betecknats med nya namn efter det fördjupande analys- 

och tolkningsarbetet.  

I analysarbetets åttonde steg läste jag igenom de olika texterna ytterligare en 

gång, utifrån den förvärvade fördjupade förståelsen jag har fått under arbetets 

gång. Avsikten med det tillvägagångssättet var att kontrollera om de tidigare 

fastställda kategorierna stämmer och slutligen har de fastställts.  

I analysens nio steg var min avsikt att fallstudiens resultat skulle verifieras av 

studenterna, utifrån en rekommendation av Colaizzi (1978). Samtliga studenter 

som valdes ut i fallstudien, tillfrågades om de ville läsa genom respektive  

intervjus transkriberade text och därefter ta del av essäns resultat och komma 

med kommentarer innan fallstudien slutligen har slutförts och publicerats. 

Studenterna svarade att det inte var nödvändigt, vilket innebär att deras  

uttalanden inte har verifierats. I fallstudiens resultat kan utläsas hur begreppet 

informationskompetens erfars och upplevs utifrån ett studentperspektiv.  

Externt och internt bortfall 
I undersökningen var tanken att intervjua två studenter från respektive utvald 

kurs i fallstudien. Enbart fem studenter ställde slutligen upp för en intervju, 

vilket gör att det externa bortfallet av studenter är sju studenter. Orsaker till att 

många studenter inte var intresserade av att ingå i fallstudien kan vara att  

intresseförfrågan skickades ut i slutskedet av vårterminen. I just den perioden 

har studenterna avslutande tentamen och andra studenter är i avslutnings-

fasen i skrivandet av uppsatser på olika nivåer.  Dessutom kan en del  

studenter som jag skickade en intresseförfrågan till, även kan ha avbrutit sina 

studier. En ytterligare anledning till det stora externa bortfallet är att begreppet  

informationskompetens är diffust och svårt för studenterna att ge svar på.  

 

I samband med all intervjutext transkriberades, kan utläsas från mina sido-

anteckningar att en del frågor har de intervjuade studenterna tyckt varit svåra 

att svara på. För att öka tillförlitligheten har därför i fallstudiens interna bort-

fall kritisk granskats. När studenterna tvekar vid sitt svar på en fråga, kan det 

tolkas på olika sätt. Det kan vara att studenten försöker ge ett svar som 

han/hon tror att jag vill ha, eller inte alls vet svaret på frågan.  

I samtliga frågor utifrån den konstruerade intervjuguiden har ett antal  

fördjupande frågor ställts, men i vissa frågor kan konstateras att det finns 

luckor. I frågan om vilka källor studenterna använder kan konstateras att än 

mer fördjupande frågor bör ha ställts. Det jag bör ha frågat är om studenterna 

använder andra källor än de nämnt. När det gäller frågan om hur lämplig  
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information söks, har studenterna lämnat bra svar, men jag har kunnat ställa 

än mer fördjupande frågor hur de formulerar sina sökord när de arbetar i  

databaser och googlar. Jag bör även ha ställt fördjupande frågor i vilka  

situationer studenterna vänder sig till sin handledare/lärare eller ta hjälp av  

bibliotekspersonalen i sina studier, men för övrigt anser jag studenterna har 

renderat mig uttömmande svar.  

Ingen student som studerade socialt arbete var intresserad av en intervju, och 

därför exkluderas det ämnets utvalda kurser i fallstudien.  

Urval och insamling av dokument 
I arbetet med att samla in kursplaner och studiehandledningar i  

ämnena kriminologi, pedagogik och socialt arbete gjordes utifrån det urval 

som tidigare fastställdes inför genomförandet av de kvalitativa intervjuerna.   

I samband med redovisningen av fallstudiens bortfallsanalys kan konstateras 

att ingen student som läser en kurs i ämnet socialt arbete under vårterminen 

2015 medverkade vid de kvalitativa intervjuerna. Det innebär att de tidigare 

utvalda kurserna i ämnet socialt arbete exkluderas i fallstudien.  De två kurser 

i ämnena kriminologi och pedagogik kursplaner och studiehandledningar som 

ingår i fallstudien är exakt samma som efter det tidigare utförda målinriktade 

urvalet. De kurserna är:   

1)   Kriminologi (AV), magisterkurs i kriminologi, 30 hp, halvfart   (50%).  

2) Kriminologi GR (B) Partnervåld, 7,5 hp, helfart, (100%).  

3) Pedagogik GR (A), Pedagogik 30 hp, distans, (50%).  

4)      Pedagogik GR (C), Pedagogik 30 hp, distans, (50%).  

Efter valet av kurser har genomförts, så togs kontakt med en  

universitetsbibliotekarie, som ingår i Mittuniversitetets utbildningsgrupp  

gällande studenternas informationskompetens. Gruppen har kontinuerligt 

kontaktas gällande fallstudiens fortskridande. Vid det här tillfället ställdes  

frågan via e-post, om bibliotekarien kunde bidra med att skicka över de  

utvalda kursernas senaste kursplaner och studiehandledningar. Universitets-

bibliotekarien skickade de utvalda kursplanerna och en kontaktlista till de  

olika ämnenas avdelningar, för att jag skulle få tillgång till samtliga kursers 

studiehandledningar.  

Efter kontakter med avdelningarna fick jag kontakt med respektive kurs  

ansvariga lärare. Därefter skickade jag en e-post till samtliga lärare där jag  

beskriver att jag skriver en mastersuppsats och valt ämne. Vidare informerade 

jag att den ingår som en del av universitetsbiblioteket utbildningsgrupps  
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arbete gällande studenternas informationskompetens. I e-posten beskrev jag 

studiens upplägg, samt att jag är i behov av att få tillgång till respektive kurs 

studiehandledningar. Lärarna fick i e-posten även information att jag kommer 

att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av respektive kurs studiehand-

ledningar och kursplaner. Svaren från samtliga lärare var positiva och efter ett 

par dagar skickades de utvalda dokumenten med e-post till mig.  

Databearbetning och analys av dokument  

I fallstudiens andra del analyseras kursplaner för i de i fallstudien ingående 

ämnena genom en riktad innehållsanalys. I den kvalitativa innehållsanalysen 

har de utvalda dokumenten lästs igenom flera gånger, för att få en uppfattning 

om deras mening. Under analysen har även tagits i beaktande när texterna 

skrevs och i vilket sammanhang, samt vad som är texternas såväl  

observerbara som dolda innehåll (Graneheim & Lundman, 2003).  

I arbetet med att skapa ett mönster och en helhetsbild över all text, har jag  

använt mig av Scherps (2005) tabellmodell. Den delen av analysarbetet har jag 

genomfört genom att använda mig av tabell- och sorteringsfunktionen i  

ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word.  

En text uppfattas olika av oss människor och vid analysen av  

dokumenten tas i beaktande vad respektive kurs kursplan och studiehand-

ledning innehåller och vad som är deras huvudskapliga budskap till deras 

mottagare. Avsikten med den riktade innehållsanalysen av fyra kursers kurs-

planer och studiehandledningar är den ska ge en fördjupas förståelse för de 

upplevelser som studenterna ger uttryck av informationskompetens i  

utbildningen i de genomförda intervjuerna.  

Analysen utgår från ett brett perspektiv, vilket innebär att jag har koncentrerat 

min granskning på hur de formulerade lärandemålen och innehåll i respektive 

kursplan kräver kunskaper i informationskompetens av studenterna. I den 

kvalitativa innehållsanalysen av respektive kurs studiehandledning har  

utforskats huruvida kursens undervisning innehåller något moment som kan 

relateras till informationskompetens. Därefter i sådana fall vad, samt kan  

informationskompetens utifrån studiehandledningens innehåll ytterligare  

utvecklas. Sedan har utvärderats i studiehandledningarna om  

respektive kurs uppgifter/examinationer kan kopplas till informations-

kompetens. Därnäst i sådana fall vad och kan informationskompetens utifrån 

studiehandledningens innehåll ytterligare utvecklas.  
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I den genomförda innehållsanalysen har det även gjorts en kvantitativ  

strukturanalys, vars avsikt är att granska ett antal nyckelord som är  

förekommande i de valda ämnenas kursplaner och studiehandledningar och 

utifrån ett användarperspektiv som kan relateras till begreppet informations-

kompetens. De skapade kännetecknen som kan utläsas i de utvalda kursernas 

kursplaner och studiehandledningar har räknats och förts in i en frekvens-

tabell, vars intention är att ge en fördjupad tolkning och validering av  

materialet (Cohen et al., 2011). Genom att få fram en hög frekvens av vissa  

förekommande ord gjordes en tolkning av det empiriska materialets innehåll 

vilken diskurs som är styrande (Franzosi, 2007). En diskurs kan definieras som 

”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgensen & Philips, 

2000, s. 7). En diskurs innehåll utgörs av vem som uttalar och skriver något 

med auktoritet, och vem/vilka som lyssnar eller läser till det formulerade bud-

skapet (Stensmo, 2002). Avsikten med det tillvägagångssättet är att genom 

registrera hur vissa ord eller fraser uttrycks i den kvantitativa delen av  

analysen som utvinns, ingår som en del avdess helhet (Westlund, 2009). 

Därefter reducerades de olika ämnenas kursplaner och  

studiehandledningar texter och indelas i kategorier (Cohen et al., 2011;  

Graneheim & Lundman, 2003; Hsiu-Fang & Shannon, 2005).  De skapade  

kategorierna är påverkan, syfte, lärandemål, innehåll, undervisning och  

uppgifter/examination. 

 I den riktade innehållsanalysen studerades och tolkades de utvalda  

dokumenten utifrån de formulerade frågorna, kategorierna och de fastställda 

frekvenserna, relaterat till de sex ramar och sju dimensioner som finns i Bruce 

et al. (2006) relationsmodell. I förhållande till innehållet i de ramarna och  

dimensionerna, ställer jag i analysen frågor till det insamlande materialet som 

är studenters upplevelser av informationskompetens i utbildningen utifrån 

modellens hierarkiska kategoriers innehåll. Avsikten med det tillvägagångs-

sättet är svara på studiens andra preciserade frågeställning och stärka studiens 

validitet.    

Den riktade innehållsanalysen utgår från en abduktiv ansats (Alvesson & 

Sköldberg, 2008), eftersom analysen utgår från innehållet i de utvalda  

kursernas kursplaner och studiehandledningar. Avsikten med att tolka de  

empiriska fakta utifrån Bruce et al. (2006) relationsmodell, var att urskilja ett 

mönster som ger förståelse. Under den delen av forsknings-processen gjordes 

kontinuerligt en alternerande jämförelse mellan den teoretiska modellen och 

empirisk fakta, vilka båda omtolkades i glansen av varandra (Alvesson & 
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Sköldberg, ibid), utifrån fallstudiens syfte och den andra preciserade fråge-

ställningen. 

Validitet och reliabilitet  
Vid kvalitetsprövning av all forskning, inbegripen kvalitativ forskning som i 

den här fallstudien är den centrala frågan, hur uppsatsens resultat och 

iakttagelsers validitet och reliabilitet ska säkerhetsställas. Många kvalitativt 

inriktade forskare ställer sig frågande till hur relevanta just de begreppen är 

vid genomförandet av en kvalitativ studie. Begreppet validitet definieras  

vanligen som det ska finnas en överenskommelse mellan en teoretisk  

definition och operationell indikator, samt en avsaknad av systematiska fel 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003). 

I en studie som utgår från ett kvantitativt perspektiv, ska det som undersöks 

vara mätbart. Eftersom mätning i den bemärkelsen inte är av intresse för  

kvalitativt inriktade forskare, har en undersöknings validitet ingen större  

betydelse (Bryman, 2008). De forskare som använder sig av kvalitativa  

metoder lägger en annan innebörd när det gäller en studies validitet och  

reliabilitet (Merriam, 1988/1994). I en kvantitativ studie sker forskningen på  

avstånd från respondenterna och det som undersöks uppfattas som en objektiv 

yttre fakta.  

Vid en kvalitativ fallstudie som den här, är syftet att förvärva hur studenterna 

subjektivt upplever begreppet informationskompetens. Eftersom en kvalitativ 

forskning utgår från en annan världsbild än det kvantitativa paradigmet,  

används i fallstudien benämningarna trovärdighet och överförbarhet (Guba & 

Lincoln, 1994). De motsvarar en studies inre validitet respektive externa  

validitet. Dessutom används även termerna pålitlighet och bekräftelse istället 

för reliabilitet respektive objektivitet (Guba & Lincoln, ibid) i den här  

studien.  

Fallstudiens resultats trovärdighet har säkerhetsställts, genom att respektive 

student kontaktades via mail om det fanns ett intresse av att läsa igenom  

respektive intervjus transkriberade text. Avsikten med det tillvägagångssättet, 

var att det ger en bekräftelse av att det utskrivna materialet stämmer innan 

analysarbetet påbörjas. Ingen av studenterna tyckte att det och genomläsandet 

av fallstudiens resultat behövdes, utan det de har uttryckt under respektive 

intervju är tillräckligt.  

Eftersom en kvalitativ forskning oftast förändras under tiden arbetet genom-

förs, så kan det vara svårt att få ett liknande resultat vid en ny undersökning. I 

det här arbetet, har jag kontinuerligt fört en dialog med min handledare om 
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fallstudiens val av problemformulering, preciserade frågeställningar, val av 

dokument, kurser, intervjupersoner, intervjuutskrifter, databearbetning och 

analys etc. Dessutom har det gjorts en fullständig redogörelse hur arbetet i 

forskningsprocessen genomförts, för att säkerhetsställa fallstudiens pålitlighet.  

När det gäller om fallstudiens resultat kan förstås som överförbar eller kan 

generaliseras, är det ytterst väsentligt att den uppfattas som trovärdig (Guba & 

Lincoln, 1981). Den här fallstudien är trovärdig, vilken jag tidigare har  

redogjort i texten. Därutöver har jag gjort en fullständig redogörelse hur  

fallstudien har organiserats och genomförts. Huruvida fallstudiens resultat 

kan överföras till en annan kontext, är upp till de läsare som förhoppningsvis 

läser den här fallstudien. I all forskning har forskare en viss förförståelse för 

det ämne som studeras, vilket innebär det är svårt att vara fullständigt objektiv 

(Bryman, 2008). I fallstudien har arbetet koncentrerats på att få fram  

studenternas erfarenheter och upplevelser gällande informationskompetens. 

Det innebär att de slutsatser som redovisas i den här fallstudien är enbart  

studenters perspektiv på informationskompetens.         

Etiskt ställningstagande  
Studien genomförs som en del av Mittuniversitetets LRC/UB projekt gällande 

huruvida studenter utvecklar en informationskompetens under sin studietid. 

Oavsett om en forskning genomförs av en kvalitativ eller kvantitativ ansats, är 

det viktigt att de individer som ingår i undersökningen behandlas på ett  

korrekt sätt. För att få studenterna att ställa upp i studien och senare för en 

intervju, förankrades dess innehåll först till respektive utvald kurs ansvariga 

lärare.  

Efter ovanstående nämnda instanser och respektive utvald kurs lärare  

kontaktades och gav sitt stöd till studien, togs kontakt med studenterna. De 

tillfrågades om det fanns intresse för ett deltagande i fallstudien och därefter 

erhölls deras godkännande. I samband med det tillfället, informerades  

studenterna om fallstudiens syfte och innehåll. Genom det tillvägagångssättet 

uppnås två viktiga etiska principer, nämligen forskningens informations- och 

samtyckeskrav.  

En forskningsstudie kan ge ett kritiskt resultat (Pring, 2002), vilket kan ge en 

uppkomst till olika ställningspunkter mellan forskaren och intressenter, som i 

det här fallet är Mittuniversitetet.  Studiens avsikt är att den ska vara till gagn 

både för Mittuniversitetet och för de studerande. Det är en viktig ingrediens, 

så de som deltar känner att studien kan ge ett positivt resultat för deras egen 

del (Pendlebury & Enslin, 2002) och kommande studenter.  
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Samtliga uppgifter och information som har förvärvats i studien behandlas 

konfidentiellt. Den anskaffade information har använts endast för studiens 

forskningsändamål (Tickle, 2002), vilket innebär att forskningens  

konfidentialitets- och nyttjandekrav uppfylls (Bryman, 2008). Samtliga fyra 

humanistisk- och samhällsvetenskapliga forskningsetiska principer, d.v.s.  

informations-, konfidentalitets-, nyttjade- och samtyckeskravet infrias därmed 

(Vetenskapsrådet, 1990), vilket gör fallstudien etiskt försvarbar.      
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Resultat  
Interaktionen mellan delar och helhet är en viktig ingrediens i den här  

fallstudien. Resultatet presenteras i ett antal avsnitt, som utgår från fall-

studiens syfte och motsvarar de två preciserade frågeställningar som tidigare 

har gjorts.   

Resultatredovisningen inleds med att jag redogör för och kommenterar under 

rubriken ”Studenters upplevelser av informationskompetens” analysen och 

bearbetningen av de kvalitativa intervjuerna. I resultatdelens andra del  

redovisas och kommenteras min analys och bearbetning, av den kvalitativa 

innehållsanalysen av kursplaner och studiehandledningar. I den delen av  

resultatredovisningen som har rubriken ”Informationskompetens i kursplaner 

och studiehandledningar”, redogörs för de dokumentens innehåll av  

informationskompetens. Därefter redovisas under rubriken ”Studenters  

varierande upplevelser av informationskompetens. Resultatredovisningen 

avslutas med ”kursplaner och studiehandledningars varierande innehåll av 

informationskompetens”. Avsikten är att den ska ge en fördjupad förståelse för 

de upplevelser som studenterna ger uttryck för i intervjuerna. Efter respektive 

rubrik har jag även gjort en preciserad sammanfattning. De här olika  

rubrikerna i resultatredovisningen bildar tillsammans en helhet.  

Studenters upplevelser av informationskompetens 
I den här delen av redovisningen besvaras fallstudiens första preciserade  

frågeställning, vilken är:  

 Hur erfar/upplever studenter som studerar kriminologi,  

pedagogik och socialt arbete informationskompetens utifrån deras  

perspektiv i sin utbildning? 

I redogörelsen tolkas och analyseras resultatet, hur informationskompetens 

upplevs ur studenters perspektiv. Den här delen av resultatredovisningen  

inleds med studenters tidigare och nuvarande studier.  Därefter presenteras 

vilka tidigare erfarenheter de har av informationskompetens. Under den tredje 

rubriken redovisas deras upplevelser av information. Redovisningen fortsätter 

med studenters upplevelser av informationssökning ur ett lärandeperspektiv. 

Sedan presenteras det hur studenter upplever att en tillräcklig mängd av  

information har samlats in och som de därefter gör en bedömning och  

värdering av. I nästa rubrik beskrivs hur studenter upplever analys och  

bearbetning av information. Redogörelsen går vidare med deras upplevelser 

hur den nya informationen som de har analyserat och bearbetat kan användas. 
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Den här delen av resultatredovisningen avslutas med en redogörelse av  

studenters skilda kunskaper och framtida behov av informationskompetens.       

En första sammanfattande del av det här stycket av resultatredovisningen kan 

utläsas i figur 3, s. 51, som i texten under de nästkommande underrubrikerna  

s. 52-56 beskrivs mera utförligt.   
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Figur 3- Studenternas upplevelser gällande informationskompetens under deras studier,  

del 1.  

Student 

Kategorier 
A  B C  D E 

Studier Kriminologi- 

programmet,  

fjärde året,  

magisterkurs i  

kriminologi. 

Avslutade gymnasie- 

studier. Treåriga  

kriminologi- 

programmet 

Pedagogik, A-nivå, 

halvfart, distans,  

30,0 hp. 

Gymnasie- 

kompetens via  

Komvux, samt en  

del korta  

utbildningar i NI  

och kriminologi- 

program etc.  

Sista året, beteende-

vetenskapliga  

programmet med  

inriktning  

humanvetenskap,  

distans, Pedagogik, C-nivå, 

distans.  

Är fil kand.  

Avslutade gymnasie- 

studier. Matematik och  

psykologi. 

Treåriga kriminologipro-

grammet.  

Kriminologi, partnervåld, 7,5 

hp.  

Avslutande gymnasiestudier, 

naturvetarprogrammet.  

Sociologi, A-nivå. 

Pedagogik, C-nivå,  

30,0 hp, distans.  

Ämneslärare  

inom lärar- 

programmet 

Tidigare  

erfarenheter 

Introduktion/ 

föreläsning  

gällande i 

informations- 

kompetens. Ej genomgång 

vid gymnasium.  

Ej deltagit vid en 

introduktion/ 

föreläsning.  

Informationen vid 

Komvux småskole-

aktig 

Föreläsning i informations-

kompetens   

innan skrivande av B-

uppsatsen.  

Ej genomgång vid  

gymnasium 

Introduktion i  

informations-kompetens,   

sociologikursen. 

Två föreläsningar i  

informations- 

kompetens i kvantitativ  

och kvalitativ metod.  

Ej deltagit vid en  

introduktion/ 

föreläsning.  

Ej genomgång vid  

gymnasium. 

Information  

och behov 

Förvärvas från media  

och böcker. Fakta som 

tidigare forskning används 

vid skrivande.  

Behövs vid varje ny kurs, 

referenser till egen studie,  

t ex tingsrätten.  

Enkäter vid  

c-uppsats 

Fakta med form  

av underbyggnad. 

Kurslitteraturen 

 

Förvärvas genom ett aktivt 

sökande från  

en annan person som  

ger ny kunskap.  

Nya godkända  

forskningsrapporter  

för uppsatsskrivande 

Fakta som utvinns ur veten-

skapliga studier. Bredare 

begrepp än vetenskaplig 

fakta. Information i tillräcklig 

mängd som är under- 

stödjande för  

en uppsats. 

Informationen ska  

vara informativ. 

Tidigare kunskap  

uppdateras och ny kun-

skap förvärvas.  

Bakgrunds- 

forskning vid  

skrivande av  

uppsats. 

Informations-

sökning  

(Upplevelse) 

Metoder för att  

införskaffa  

information  

på ett lättare sätt. 

I databaser genom en 

kombination av sökord, 

olika exekutionskriterier, 

samt event search.  

Är en enorm process att 

hitta rätt mängd informat-

ion i  

databaser. Behöver  

kombinera rätt  

sökord. Svårt  

att veta vad man exakt 

söker.  

Leta rätt på  

kunskap och  

fakta för att skapa  

sig en bild vad det 

handlar om.  

Prova sig fram med 

sökord. Har inte  

varit svårt, för  

kursen är ganska 

styrd.  

Behövs sökande  

efter såväl skriftlig som 

muntlig information. Olika 

kanaler för att  

kunna söka litteratur  

och information på  

nätet eller i böcker.  

Söker via databaser i psyko-

logi och  

pedagogik. Rätt  

sökord.  Svårt hela  

tiden i de  

internationella  

databaserna. Tips från  

handledaren hur  

sökningen kan breddas,  

orden skrivs och omformu-

leringar.  

Söker aktivt efter information 

som ska vara sann och riktig,  

En relevant sökbas som 

passar och därefter på lämp-

liga sökord från det vi lärt 

oss, ser därefter hur sökorden 

kan utvidgas eller smalnas 

av. Vid forskade områden fås 

alldeles för mycket informat-

ion. Jättesvårt vid outfors-

kade områden! Provar då 

med andra sökord. I sista 

hand sänks standarden 

genom information som 

delvis passar in används 

Leta information 

/kunskap efter  

något specifikt som 

behövs inom ett  

område. 

Mittuniversitetets  

hemsidas  

sökfunktion. 

Databaser, men är  

dålig på det. Söker via  

sökord, men behövs 

smalnas och  

specificeras  

snävare. 

Sökt information via 

google efter analysme-

toder, svårt.  

Artefakter,  

källor och 

handledning 

Litteratur och lämpliga  

databaser med vetenskap-

liga artiklar. Tidningar. 

Studiehandledningen. 

Mycket självständig. Sällan 

tillfrågas en bibliotekarie. 

Kurslitteraturen. 

Google.  

Frågor till lärare och 

kurskamrater via 

moodle 

Artiklar via databaser. 

Information från skrivande 

av B-uppsats.  

Handledaren.  

 Kurslitteraturen 

Google. 

Kollegor /bibliotekarier 

Arbetar självständigt 
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Tidigare och nuvarande studier 

Nedan ges en kort beskrivning, av de intervjuade studenterna tidigare och  

nuvarande studier. Intervjuperson A studerar på kriminologiprogrammet, 

fjärde året och var vid intervjun registrerad på magisterkursen i kriminologi 

och skriver sin magisteruppsats. Innan dess har A avslutade gymnasiestudier 

och studerade på det treåriga kriminologiprogrammet, på kandidatnivå.  

Den andra studenten, B, som intervjuades läser pedagogik på A-nivå, 30 hp, på 

halvfart och distans. Intervjuperson B har tidigare inte avslutat sina grund-

skolestudier, men har läst in sin gymnasiekompetens vid Komvux. Därutöver 

har B avslutat två utbildningar till alkohol- och drogterapeut vid privata  

institut. B har även kortare utbildningar i NI och inom ett kriminologiprogram, 

samt läst en del gestaltterapi.  

Intervjuperson C läser sista året på beteendevetarprogrammet med inriktning 

humanvetenskap, på distans och var registrerad på kursen, pedagogik på C-

nivå, 30 hp, vid intervjun. C har tidigare studerat på gymnasium, samt har en 

fil. kand. och har läst vissa grundämnen som matematik och studerat  

psykologi vid Folkuniversitetet.  

Den fjärde intervjupersonen, D, studerar vid intervjun kursen kriminologi, 

partnervåld på B-nivå, 7,5 hp, inom det treåriga kriminologiprogrammet.  

Tidigare har D avslutade gymnasiestudier inom naturvetarprogrammet och 

läst en kurs i sociologi på universitetsnivå.  

Intervjuperson E studerar pedagogik, 30 hp på C-nivå på distans och skriver 

sin andra c-uppsats. Tidigare har E studerat till ämneslärare inom lärar-

programmet.     

Tidigare erfarenheter av informationskompetens  

Studenternas tidigare erfarenheter gällande informationskompetens, är  

tämligen begränsad, men tre av de intervjuade säger att de har deltagit på en 

genomgång som har organiserats av Mittuniversitetet. Studenterna upplever 

den genomgång de fick vid Mittuniversitetet på skilda sätt, för de har haft 

olika längd på de tillfällen de fick sin introduktion i informationskompetens.   

Intervjuperson A uttrycker sig enligt följande; ”det var någon snubbe från 

biblioteket vid Mittuniversitetet som hade en liten introduktion” och sedan 

hade vi det vid några kursers föreläsningsseminarium. Intervjuperson C har 

deltagit vid en föreläsning i informationskompetens med en bibliotekarie vid 

Mittuniversitetet. Det seminariet var innan C skulle skriva sin B-uppsats i  

pedagogik, men respondenten kommer inte ihåg hur lång den träffen var.  
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Intervjuperson D nämner att ”jag tror att vi hade lite informationssökning på 

sociologikursen jag gick, men det var inte så mycket”. Därefter har D från  

metodkurserna i kvantitativ och kvalitativ metod fått kunskap i informations-

kompetens. Det inträffade via två föreläsningar med deras kontaktperson vid 

Mittuniversitetets bibliotek. Slutligen intervjuperson E och B säger att de inte 

har deltagit vid en sådan introduktion/föreläsning vid Mittuniversitetet.  

De tre studenterna som har deltagit vid en sådan föreläsning har skilda upp-

fattningar om kvalitén vid de seminarierna. A tycker att informationen var bra, 

för bibliotekarien informerade om hur artiklar kan sökas och hur referenser 

ska skrivas. Därutöver så fick studenterna vid det tillfället information om en 

webbsida som studenterna kan använda sig av, för att lägga in referenser  

lättare. Även intervjuperson D tycker att genomgången var bra och det som  

fokuserades vid de två föreläsningstillfällena var informationssökning i de 

databaser som Mittuniversitetet använder. Respondent C upplevde  

informationen för kort, rörig och att den fokuserade på informationssökning 

inför studenternas b-uppsats. Tanken enligt C var god och gav en liten grund, 

men ”jag anser inför c-uppsatsen att det inte var tillräckligt”.   

När det gäller tidigare erfarenheter gällande informationskompetens, så har 

ingen av intervjupersonerna, förutom respondent B haft en genomgång inne-

hållande en viss del av informationskompetens på gymnasienivå. Vid det  

informationstillfället säger intervjuperson att under sina Komvux-studier ”fick 

vi gå till biblioteket med läraren och det blev lite småskoleaktigt, med det var 

allt”. Intervjuperson E ”tror att det finns källkritik, som någon liten del i alla 

kurser” på gymnasiet. Respondenten är av den uppfattningen att  

utifrån de centrala styrdokument som finns för gymnasieskolan, ska  

gymnasieeleverna kunna arbeta källkritiskt.   

Definition av information i förhållande till kunskap  

När det gäller hur studenterna upplever information, så tycker fyra av de  

intervjuade respondenterna att frågan är svår att besvara och replikerar till en 

början att det är fakta. Intervjuperson A anger att information kan förvärvas 

från media och böcker med mera. Det kan förstås som Bucklands (1991) första  

betydelse av information, vilket innebär att information utvinns ur föremål, 

vilket kan vara texter och dokument. En liknande förklaring ger intervjuperson 

B, som definierar information som ”fakta är påståenden med någon form av 

underbyggnad”. För intervjuperson A upplevs information som fakta, vilket  

innebär ”tidigare forskning som jag kan lyfta fram och referera till när jag  

skriver”. Utifrån ett sådant perspektiv kan information tolkas som kunskap  

(Buckland, ibid). Det innebär att individen söker information under sina  
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studier och därefter tolkar och bearbetar informationen, vilket leder till att nya 

lärdomar utvecklas (Tengström, 1987).  

Även intervjuperson D förklarar att fakta utvinns ur vetenskapliga studier, 

men anser att information är ett bredare begrepp än vetenskaplig fakta. Ett 

liknande förhållningssätt har intervjuperson C och E till begreppet. Ny  

information förvärvas enligt C genom ett aktivt sökande, alternativt att ”jag får 

den från en annan person, som ger mig ny kunskap”. Intervjuperson E utgår 

från ett liknande perspektiv gällande information. E menar att den blir ”inte 

informativ om jag inte känner till innehållet”. Om informationen upplevs som 

informativ, så anser E att den tidigare kunskapen i ett ämne uppdateras, och 

på ett sådant sätt förvärvar individer ny kunskap. Respondent C, D och E  

beskrivning av begreppet information, kan utifrån Buckland (1991) förstås som 

att information utvinns genom en process.  Utifrån ett sådant processinriktat 

perspektiv, bearbetas den nya informationen och individen utvecklar ny kun-

skap som han/hon inte hade tidigare.  

Informationssökning ur ett lärande perspektiv 

För samtliga intervjuade studenter handlar informationssökning om att leta 

reda på ny information, som de har behov av. Intervjuperson B definierar  

informationssökning som ”leta reda på fakta, för att kunna skapa mig en bild 

eller förståelse av vad det handlar om”. En liknande betydelse ger student C. 

Enligt C innebär informationssökning, att det finns ett behov av ny  

information. Även E ger ett liknande svar, för den studenten fastställer  

informationssökning, som ”att leta kunskap om något specifikt”. Det kan tol-

kas som att det överensstämmer med Catts & Lau, (2008) och med Bruce 

(2008), för enligt de forskarna, så uppkommer ett informationsbehov när  

studenterna arbetar med ett problem/forskningsuppgift, som de ska finna en 

lösning på.  

Även för student A och D handlar informationssökning om att hitta  

information, men de två studenterna preciserar begreppet mera direkt som en 

sökande aktivitet. Informationssökning för student D innebär ett ”sökande och 

utforskande efter sanningen”. Enligt student A är begreppet informations-

sökning svårt att förklara, men utrycker att informationssökning är ”knep, trix 

och metoder för att införskaffa ny information”. Från ett sociokulturellt  

perspektiv kan studentens svar förstås som att kunna söka information från 

olika informationstekniska verktyg (Säljö, 2000).  

När frågan ställs hur studenterna söker information så använder sig student B 

och E av olika sökord, framför allt i sökmotorn Google. Även de andra tre  

intervjuade studenterna använder sig av sökord vid sökande efter information, 



55 

 

men använder sig i större utsträckning av vetenskapliga databaser vid sitt  

informationssökande. I kursen pedagogik, A-nivå, distans, som student B  

läser, har det inte varit svårt att finna information, för kursen är enligt B ”styrd 

av kurslitteraturen”.  

Även i de övriga fyra studenternas kurser finns litteratur, men i dem ingår 

även att studenterna ska söka efter artiklar via Mittuniversitetets biblioteks 

databaser i olika ämnen. Intervjuperson E söker övervägande efter ny  

information och tidigare forskning i Google. Även databaser används, men 

inte alls mycket. Det på grund av att E utrycker ”det är jag lite dålig på”.  

Intervjuperson A, C och D använder sig alla i större utsträckning, av databaser 

vid sökandet efter lämpliga artiklar i sitt ämne. Även C uttrycker att sökande 

efter information i de internationella databaserna är besvärligt, för student C  

”tycker det har varit svårt hela tiden”.  Ett liknande uttalande ger intervju-

person D, för den studenten menar att vid outforskade områden, är det svårt 

att finna information.  

Det som framkommer från intervjupersonernas svar, är att de har olika  

erfarenheter och kunskaper gällande informationssökning. Studenternas svar 

visar att de genomgår en kognitiv process under sin informationssökning 

(Kulthau, 2004). När det finns forskning som har studerats mycket tidigare, 

finns det enligt D enormt mycket information. Såväl student A, C och D upp-

lever att informationssökning efter relevant information tar tid. Informations-

sökning innebär enligt student A ”en enorm process för att finna rätt  

information i databaser”.  Vid informationssökning är det enligt A, svårt att 

veta vad som ska sökas och det behövs rätt kombination av sökord för att 

hamna rätt. Enligt student D är det viktigt att ”finna rätt sökbas och i den  

använda sig av lämpliga sökord som kan utvidgas eller smalnas av, utifrån 

vad de har lärt sig”.  

De källor som studenterna söker efter information, förutom i kurslitteraturen, 

är med sökmotorer som t ex Google. Studenterna använder sig av  

internationella databaser för att söka efter vetenskapliga artiklar. Därutöver 

kan informationssökning ske i tidningar, men det är ingen källa som används 

ofta. Utifrån studenternas svar kan tolkas att de källor som används utgår från 

rekommendationer i de olika kursernas kursplaner och studiehandledning, 

vilket enligt Head och Eisenberg (2009) innebär att lärarnas råd tillfredsställs.  

När studenterna har haft svårt i sin informationssökning, tillfrågas i första 

hand deras lärare/handledare och i andra hand bibliotekarier. Student B  

använder sig även av sina kurskamrater via frågor som ställs i  



56 

 

kommunikationsverktyget Moodle. En källa som student E vänder sig till för 

att få tips om ytterligare litteratur, är genom sina arbetskamrater. Utifrån  

studenternas svar kan konstateras, att de genomgår en kognitiv process under 

sin informationssökning. För att studenternas informationssökning ska förbätt-

ras är det viktigt att de ges kunskap om hur ny information söks effektivt via 

olika informationstekniska verktyg, som t ex internationella databaser  

(Lundquist et al., 2013). 

I fallstudien kan förstås utifrån studenternas svar, att de söker efter  

information i samband med att de skriver en inlämningsuppgift eller en  

uppsats. Studenterna söker stöd av i första hand sina lärare/handledare, men 

en del studenter tar även hjälp av bibliotekarier, kurskamrater och kollegor. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv utvecklas studenternas informationskompetens  

genom att olika aktörer för en språklig dialog med varandra i ett socialt  

sammanhang (Lloyd, 2010), genom olika informationstekniska verktyg. Säljö 

(2000, 2005), definierar ett lärande som utvecklas via en sådan kontinuerlig 

dialog, som situerad.   

I det fortsatta resultatet från fallstudien redovisas när studenterna beslutar sig 

för vilken mängd information som behövs, samt hur de data de har samlat in  

bedöms och värderas. Därefter sker en redovisning om hur studenterna  

analyserar och bearbetar informationen de har beslutat använda sig av.  

Redovisningen av resultat fortsätter sedan med en redogörelse för vilka idéer  

studenterna har för hur den information som de har sökt, funnit, analyserat 

och bearbetat kan användas i framtiden. Slutligen i den här delen av resultat-

redovisningen rapporteras huruvida studenterna anser att deras informations-

sökning skiljer sig från när de studerade tidigare. 

 En sammanställning av de studerandes svar kan utläsas enligt figur 4, vilken 

finns redovisad på nästa sida (s. 57). En mer detaljerad redovisning sker i  

texten som börjar på s. 57 och avslutas på s. 61.   
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Figur 4- Studenternas upplevelser gällande informationskompetens under deras studier, del 2 

Tillräcklig mängd, bedömning och värdering av information 

När det gäller hur studenterna bedömer informationen som samlats in, så  

anser student A att det ”gäller få det som behövs”. Student B ger ett liknande 

Student 

Kategorier 

A B C D E 

Mängd, bedömning 

och värdering 

Gäller att få med det 

som behövs utifrån 

det som refereras 

till. 

Granskar lite grann, 

men inte mera än 

så.  

Inte för gammal 

forskning, utan 

relevant ny forsk-

ning. 

Värdering sker 

utifrån hög eller låg 

kvalitet och ser 

vilka det refereras 

till 

Tillräckligt för att 

besvara en fråge-

ställning. Jättesvårt 

med att bedöma 

kvalitén.  

Den ska vara 

godkänd. Har jag 

tre oberoende 

källor som säger 

samma sak 

Fått en mall med krite-

rier och uppgifter som 

behövs för att användas i 

en uppsats.  

Har varit bra informat-

ion, när det inte har 

serverats från böcker. 

Har varit svårt att få 

fram den.  

Har en mall som jag tittar 

Understreck av de 

påståenden genom att ha 

så bra information som 

möjligt vid en uppsats 

som ska stämma på egen 

vald frågeställning.  

Artiklar som både håller 

med om sin egen ut-

gångspunkt och som 

säger emot. Litar på 

vetenskapliga tidskrifter 

som publiceras.  

I databasen Ulrich kan en 

granskning göras om 

deras  

kvalitet.  

Samplets urval och om 

bra metoder används. 

När jag använt den i mitt 

skrivande, så det kan 

utformas på ett bra sätt. 

Få svar på en fråga och 

se vad som passar in på 

uppsatsens syfte. 

Åldern på källan. Vem 

har publicerat källan? 

Finns det information om 

den personen, samt finns 

det flera som säger 

samma sak. 

Analys och bearbet-

ning 

Tar med det som 

passar och har en 

röd tråd, såvida det 

inte är en större 

uppsats. Är det en 

uppsats ska den 

svara på det jag vill 

åt.  

Är inte så mycket 

bearbetning 

Använder informat-

ion med bra refe-

renser 

Ärligt talat så vet 

jag inte! 

I kurslitteraturen 

görs anteckningar 

och använder 

överstryknings-

penna, men har 

inte en aning hur 

det ska bli! 

Utifrån en egen bra 

bedömning och därefter 

feedback från handleda-

ren.  

Informationen plockas 

utifrån vad syftet är. 

Granskar den och plock-

ar bitar i rapport efter 

rapport.  

Försöker ringa i det 

viktigaste för att kunna 

skriva min uppsats. 

Baserat våra studier på 

andra studier. 

Du har en förstahands-

källa, men det har inte vi 

haft hittills. 

Analysen avgörs av oss 

själva.  

Sökkriterier i fyra steg 

vid senaste uppsatsen. 

Åldern, titlarnas namn, 

abstracten och därefter 

läses hela artikeln. 

Bearbetar informationen 

samtidigt som den 

samlas in. 

Via intervjuer har texten 

transkriberats, kompri-

merats och koncentre-

rats. Därefter har materi-

alet kategoriserats.  

Läser in information som 

hittats. Tar med det som 

uppfattas relevant. 

Användandet av 

information 

Ingen fundering, 

men ett bra resultat 

kan vara viktigt för 

Polisen. 

Använder den 

teoretiska kun-

skapen i arbetet i 

missbruksvård 

Studier och uppsatser Sammanställning av 

tidigare forskning 

Uppsatsskrivande 

Skillnader mot  

tidigare/framtida 

behov 

Fungerar mera 

självständigt. 

Tidigare behov av 

hjälp med sökning 

och rätt sökord. 

Lite mera föreläs-

ningar hur inform-

ation söks. 

Sökandet skiljer sig 

inte mot Komvux 

Studierna är 

styrda.  

Datakunskap bör 

ligga på gymnasie-

nivå 

Har en annan bredd mot 

tidigare.,  

Grundläggande kunskap 

i informationssökning i 

databaser. Studieteknik 

Värdering och bearbet-

ning av information 

kopplat till ljudteknik.  

 

. 

Kikade tidigare runt 

slumpmässigt 

Struktur på informat-

ionssökandet i samband 

med metodkurserna. 

Inget förslag 

(har fått introduktion) 

Bättre än tidigare. Erfa-

renhet av vilka kanaler 

som finns för att hitta 

information via datorn.  

Framtida seminarium, 

trots studier på distans 

Får lära sig det på gym-

nasiet, men det krävs 

mer. 
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svar. Enligt B ska informationen som samlas in vara av tillräcklig mängd, för 

att en frågeställning ska kunna besvaras. De två studenterna kan tolkas som att 

de fokuserar på att den uppgift och/eller uppsats de arbetar med ska bli  

godkänd och att deras lärares förväntningar ska tillfredsställas (Head & 

Eisenberg, 2010).  

Samtliga studenter, förutom B, hänvisar till sitt uppsatsskrivande. Student D 

anser att mängden information väljs utifrån att den stämmer in på den fråge-

ställning studenten har utformat. Student E är överens med D, för enligt E  

bedöms informationen utifrån huruvida den passar in på det ämnet studenten 

ska skriva, så att den kan utformas på ett bra sätt. Ett situerat lärande utvecklas 

enligt Säljö (2005) när studenterna arbetar med sina uppsatser. Studenterna 

söker i arbetet lösningen på ett valt ämne och preciserade frågeställningar.  

 

Information är enligt intervjuperson C bra när det inte serverats direkt från 

böcker, men det har varit svårt att få fram en sådan information som behövs. 

Student D menar att den informationen som har samlats in ”ska täcka in alla 

delar, så det inte finns några luckor i informationen som kan ifrågasättas”. Den 

intervjupersonen uttrycker, kan tolkas som att det handlar om informationens 

relevans (Limberg & Folkesson, 2006), samt nytta (Doyle, 1994).  

Hur informationens kvalitet ska bedömas, tycker student B att det är väldigt 

svårt. Student A granskar informationen, men säger att ”jag gör inte mera än 

så”, vilket på nytt kan förstås som att lärarnas förväntningar ska tillgodoses 

(Head & Eisenberg, 2010). Vid en bedömning av den insamlade  

informationen, så anser student D det är viktigt att den stämmer in på sin  

utformade frågeställning. E är av samma uppfattning, för den studenten  

bedömer den information som har samlats in utifrån den ”ger svar på en fråga 

och ser om det passar in på sin uppsats syfte”. Student D anser även det är 

viktigt att de artiklar som intervjupersonen har funnit, innehåller skilda åsikter 

i det ämnet som undersöks. Vid bedömning och värdering av information  

utgår student C ”från en mall med kriterier och uppgifter som behövs” och 

som ska användas vid studentens uppsatsskrivande.  

Informationen som hittats värderas utifrån student A och E när den  

publicerades, dvs. källan bör enligt de två studenterna inte vara för gammal. 

Student A anser det ska vara en relevant forskning, vilket överensstämmer 

med E, för den studenten kontrollerar vem/vilka som har publicerat källan. 

Student E tycker det är viktigt om det går att få fram information om personen 

som står bakom informationen och därutöver om det finns flera personer som 

har kommit fram till samma sak. Student A och E utgår från ett aktuellt och 
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kontrollerande perspektiv gällande huruvida informationen är av god kvalitet 

(Head & Eisenberg, 2010). Det är likartat som B, för den studenten är  

informationen av högre kvalitet om det finns tre oberoende källor som  

uttrycker liknande ståndpunkter.  

Intervjuperson D litar på de publicerade artiklar som publiceras i veten-

skapliga tidskrifter. Andra kriterier som D använder vid sin värdering av sökt 

information, är att den studenten använder databasen Ulrich för en kontroll av 

dess kvalitet. En ytterligare sak D nämner, är att den studenten kollar vilket 

urval som har gjorts och om relevanta metoder har använts, för att ytterligare 

kontrollera om den insamlade informationen är av bra kvalitet. Framförallt 

intervjuperson E och till viss del B har ett perspektiv, vilket kan tolka som att 

den information som har funnits ska vara objektiv och partisk. Leth och 

Thurén (2000) anser ett sådant tillvägagångssätt är viktigt vid en kritisk 

granskning av ny information. 

Analys och bearbetning av information 

Hur studenterna analyserar och bearbetar information beror på i vilken grad 

den passar in i deras uppsatsskrivande eller i andra uppgifter. 

Student B säger ”ärligt talat så vet jag inte hur jag gör det, för jag har inte den 

teoretiska kunskapen”. Intervjupersonen ställer frågor till lärarna och kurs-

kamraterna i kommunikationsverktyget Moodle för att få stöd i arbetet. Även 

C anser det är svårt, för studenten är osäker på huruvida den analysen och 

bearbetning studenten har gjort är rätt. C söker kontinuerligt stöd hos sin  

handledare vid uppsatsskrivandet. Innan stöd söks från handledaren utgår C 

från uppsatsens syfte och plockar bitar ur olika rapporter i vilka studenten 

försöker ringa in det väsentligaste. 

Student D redogör för att vid deras analyserande och bearbetande av  

information, sker det i samband med informationssökningen. Intervjuperson D 

redovisar i sitt svar, att vid den senaste uppsatsen som de skrev ”sållade vi  

informationen i fyra steg kanske”. Det gjordes genom att först kontrollerades 

hur gamla de studier var, som de hade hittat under sökorden och därefter  

lästes de vetenskapliga artiklarnas titlar. I nästa steg sorterades informationen 

på nytt efter deras abstract och i det som slutligen gjordes var att ”då läser vi 

hela artiklarna för att hitta de som är vettiga”. När det gäller en analys av  

information, så har det för D inneburit att studenten analyserar sina studier 

baserat på andra studier.  

Student A i sitt uppsatsskrivande säger att ”jag märker direkt när jag söker och 

hittar några meningar hit och dit. Om det verkar passa ihop med det jag efter-

frågar och har en röd tråd, så tar jag med det helt enkelt”. Det är inte mera  
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bearbetning än så säger A, men vid en uppsats där det behövs handledning, så 

tar student A stöd från handledaren. Även intervjuperson E utgår från sitt 

uppsatsskrivande vid svaret på, hur studenten analyserar och bearbetar  

information. E frågar såväl bibliotekarier som kollegor om tips gällande bra 

litteratur. Studenten läser därefter in sig på informationen som har hittats och 

tar med det som uppfattas som relevant, utifrån sin uppsats syfte. Intervju-

person E använder sig av kvalitativa intervjuer som metod för att erhålla data 

till uppsatsen. Enligt E sker det kontinuerligt en analys av de data som  

förvärvats och det som först har gjorts, är att det insamlade materialet har 

transkriberats. Sedan har texten enligt E ”komprimerats och koncentrerats, så 

att den ska bli mera tillgänglig”. Därefter har texten kategoriserats utifrån de 

centrala frågor som har utformats för studentens uppsats. 

Studenternas analyserande och bearbetning sker genom att de för en dialog 

med andra människor i sin kulturella och sociala omgivning. Studenterna svar 

kan tolkas som att det överensstämmer med Gärdén (2010) och Lloyd (2010), 

för enligt dem utvecklas studenter sin informationskompetens när det före-

kommer en dialog mellan den praktik som studenterna ingår i och andra aktö-

rer i ett samspel genom en såväl synkron som asynkron kommunikation.  

Användning av information 

Studenterna har inte direkt begrundat på hur den information de har sökt, 

analyserat och bearbetat kan användas till ny kunskap. Student A utrycker 

spontant, ”det har jag faktiskt inte funderat på alls”. Efter en tids funderande 

säger A, att intervjupersonens uppsats resultat förhoppningsvis kan komma 

till nytta för Polisen.  

Intervjuperson B använder den nya kunskap studenter har fått i sitt arbete. B 

som arbetar på ett behandlingshem för missbrukare är av den uppfattningen 

att den nya teoretiska kunskapen studenten har fått under sina pedagogik-

studier, ”har gett mig en större förståelse för det jag faktiskt gör i jobbet”.  

För D innebär den kunskap studenten har förvärvat i den  

kriminologikurs studenten har läst, kan vara en grund till en fördjupad studie 

som sker vid ett senare tillfälle.  

Enligt student C och E används den nya sökta, analyserade och bearbetade 

informationen för att studenterna ska kunna skriva en bra uppsats, vilket de 

anser ger ny kunskap. Student E nämner ett ytterligare steg och det är den nya 

kunskap som intervjupersonen har uppnått, ”delar jag med mig till mina  

arbetskamrater muntligt och skriftligt”, som de senare diskuterar om.   
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Utifrån studenternas svar, kan tolkas att de inte direkt har tänkt till huruvida 

deras studier kan resultera i ny kunskap som är till nytta för andra personer. 

Ett utvecklande av förståelse hur de texter som studenterna producerar, är 

enligt Gärdén (2010) och regeringens proposition ”Ny värld – ny högskola” 

(2004/05:162) en viktig ingrediens att beakta i utvecklandet av studenters  

informationskompetens.  

Skilda kunskaper mot tidigare och framtida behov av  

informationskompetens   

Samtliga intervjuade studenter svarar att de fungerar mera självständigt nu i 

samband med sitt informationssökande och därefter utformar sitt arbete.  

Student D nämner att de metodkurserna som studenten läst har gett D  

”struktur på informationssökandet”. Student B anser att ”sökandet efter  

information skiljer sig inte alls mot Komvux”, för kursen som studenten  

nuvarande studerar, är enlig B styrd.  

När det gäller förslag på huruvida Mittuniversitetet kan ge studenterna mera 

kunskap i informationskompetens har student D inga förslag. Intervju-

personen är nöjd med den introduktion i ämnet som studenten tidigare har 

fått. Student B anser att ”datakunskap bör ligga på grundskole- eller  

gymnasienivå”. Ett liknade svar ger student E. Eleverna får enligt E ”lära sig 

bli informationskompetenta på gymnasiet, för just att vara källkritiskt finns 

som ett moment i alla kurser tror jag”. Student E upplever att det inte är till-

räckligt, för det krävs mer vid högskole- och universitetsstudier.  

Intervjuperson B anser en viktig grupp som bör tillfrågas, är de studenter som 

valde att hoppa av från sina studier, eftersom det har förekommit. Student A 

föreslår mer föreläsningar och seminarier i ämnet om hur information kan  

sökas, vilket även student C och E föreslår.  

Enligt student C behövs en mera grundläggande kunskap hur information 

söks och studieteknik. C upplever som det är viktigt att studenterna får ”en 

längre och bredare kunskap om Mittuniversitetets biblioteks plattform”,  

eftersom det är utifrån den som studenterna söker i internationella databaser. 

Därutöver föreslår C ett moment där studenterna får kunskap i hur  

informationen söks, värderas och bearbetas i samband med uppsatsskrivandet.  

Student E uttrycker att det behövs ytterligare kunskap i ämnet och för distans-

studenterna föreslår E ett seminarium, för de ”hamnar lite på intet, på något 

vis”.   
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SAMMANFATTNING FRÅN STUDENTERS UPPLEVELSER AV 

INFORMATIONSKOMPETENS  

Av de studenter som intervjuats har tre personer deltagit vid en genomgång av 

informationskompetens vid Mittuniversitetet. De har därutöver en begränsad 

erfarenhet av informationskompetens. Information definieras utav de  

studenter som medverkar i fallstudien som fakta vars avsikt är att ge ny  

kunskap.  

Informationssökning sker utifrån att det finns ett behov av ny information vid 

skrivande av uppsatser och inlämningsuppgifter. Studenters sökande efter 

information sker via olika verktyg, vilket kan vara litteratur, sökmotorer och 

internationella databaser. 

Information finns i överflöd och är enligt de intervjuade studenterna en  

process att finna rätt information när sökmotorer och internationella databaser 

används. När svårigheter har uppstått under deras sökande efter information 

nämner de intervjuade studenterna, kurskamrater som kan kontaktas via 

kommunikationsverktyget Moodle, lärare/handledare, bibliotekarier och  

kollegor. Det vanligaste är att lärare/handledare tillfrågas när svårigheter  

uppstår i samband i sökandet efter information.  

Informationens värderas och bedöms som tillräcklig utifrån om den stämmer 

in med en frågeställning och syfte för en uppsats. De studenter som har inter-

vjuats, är av den uppfattningen att den information som har hittats ska vara 

relevant, aktuell och av god kvalitet, för att den ska kunna användas. Efter att 

informationen som har fastställt är av nytta, analyseras och bearbetas den, vil-

ket de intervjuade studenterna tycker är ett svårt moment. I det arbetet sker 

ofta en dialog framförallt med lärare och handledare, vilket innebär att  

studenters informationskompetens utvecklas genom en dialog i de utbildning-

ar som studenterna läser.  

Studenters nya kunskap som har förvärvats används främst till att göra klart 

inlämningsuppgifter och uppsatser. Därutöver har de studenter som  

intervjuats inte direkt reflekterat över hur den nya kunskap de har förvärvat 

ska kunna användas och spridas, för att vara till gagn för andra.  

 

Informationskompetens i kursplaner och  
studiehandledningar 
Avsikten med den kvalitativa innehållsanalysen är att den ska ge en fördjupad 

förståelse för de upplevelser som studenterna ger uttryck för i intervjuerna. I 

avsnittet ”Kursplaner” redovisas är hur de utvalda kursplanerna i ämnena 
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kriminologi och pedagogik innehåller informationskompetens.  Det följs av 

avsnittet ”Studiehandledningar”. I även den delen redovisas på vilket sätt det 

valda dokumentet text innehåller informationskompetens.    

Kursplaner  
Resultatet från analysen av de valda kursplanerna redovisas utifrån de  

kategorier som konstruerades vid den kvalitativa innehållsanalysen. De  

kategorierna är påverkan, syfte, lärandemål, innehåll, undervisning och  

uppgifter/examinationer. I det här avsnittet redovisas analysen av de utvalda 

kursernas kursplaner i fyra olika matriser.  

I den första matrisen redogörs för analysen av de två första kategorierna  

påverkan och syfte vilken redovisas i figur 5, s. 64. En fördjupad  

beskrivning av analysens resultat kan utläsas under de kategoriernas rubriker.   

Resterande kategorier disponeras på exakt samma sätt genom att en matris har  

konstruerats och därefter görs en redogörelse för kategorierna lärandemål och 

innehåll. Avslutningsvis redogörs analysen av kategorierna undervisning och 

uppgifter/examinationer med först en matris och sedan med en utfyllande text.    
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Figur 5 - Kvalitativ innehållsanalys av kursplaner/studiehandledningar, del 1 

Kurser 

 

 

Kategorier 

Kriminologi 

GR (B),  

Partnervåld, 

7,5 hp,  

helfart 

(100%) 

Kriminologi 

(AV), 

Magisterkurs 

i kriminologi,  

30,0 hp, 

halvfart 

(50%) 

Pedagogik GR 

(A), Pedagogik, 

30,0 hp, di-

stans (50%) 

Pedagogik GR  

(C), Pedagogik,  

30,0 hp. distans 

(50%) 

Påverkan Våra kun-

skaper och 

dina erfaren-

heter är den 

stora källan 

till informat-

ion. 

 

Bygger på en 

fördjupning 

av kunskaper 

 Det globala 

perspektivet på 

utbildning. 

Utbildningen 

och arbets-

marknaden ur 

ett globalt 

perspektiv. 

Reflektion av 

relationen 

pedagogik och 

samhälle. 

Fokus på socio-

ekonomiska 

faktorer och 

förändringar i 

samhället.  

 

Syfte Fördjupa 

kunskaperna i 

partnervåld 

Fördjupa 

kunskaper i 

vetenskaplig 

metod och 

vetenskapligt 

arbete. 

Självständigt 

kunna göra 

kritiska bedöm-

ningar. Själv-

tändigt kunna 

urskilja,  

formulera  

och lösa pro-

blem. 

Kunna möta  

förändringar i 

arbetslivet och 

söka, samt 

värdera kun-

skap på  

vetenskaplig 

nivå.  

Följa kunskaps-

utvecklingen 

och utbyta 

kunskaper även 

med personer 

utan special-

kunskap inom 

området.  

Göra självstän-

diga kritiska  

bedömningar 

Självständigt 

urskilja, formu-

lera och lösa 

problem 

Kunna möta 

förändringar i 

arbetslivet och 

söka värdera 

kunskap på 

vetenskaplig 

nivå.  

Följa kunskaps-

utvecklingen och 

utbyta kunskaper 

även med perso-

ner utan special-

kunskaper inom 

området. 
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Påverkan  

Utifrån kursplanernas texter ställdes en inledande fråga och det är vilka  

aktörer och ideologier som präglar respektive kursplaners innehåll och vad 

som är dess bakgrund. En ytterligare fråga som det är av vikt att kunna ge svar 

på, är hur det omgivande samhället och dess kontinuerliga förändringar och 

värderingar påverkat respektive kursplans innehåll. 

 

Svenska universitet och högskolor ingår i ett europeiskt samarbete som har 

utvecklats i samband med Bolognaprocessen, som syftar till att alla europeiska 

länders högskolor och universitet ska ha samma utbildnings- och examens-

struktur. I Sverige styrs universitet och högskolor av en ny högskoleförordning 

som gäller från den 1 juli 2007. En stor förändring i högskoleförordningen är 

att universitet och högskolor numera är resultatstyrda. Det innebär att för 

samtliga kurser formuleras ett antal lärandemål, som studenterna ska uppnå 

efter avslutade studier. Det som är karaktäriserande för organisationer som 

styrs av ”learning outcomes”, är att det innebär en indirekt form av beteende-

styrning. För universitet och högskolor handlar det om att studenterna ska 

uppnå ett förväntat studieresultat.  

I samtliga utvalda kurser som ingår i fallstudien har ett antal syften och  

lärandemål formulerats. Utifrån vad de innehåller, kan utläsas vad  

studenterna ska utgå från och förvänta sig kunna och utföra efter avslutad  

utbildning. I dokumentet ”A Framework for qualifications for the European 

Higher Education Area” (2005), kan förstås att studenterna bör utveckla  

kunskap om hur ny information ska kunna förvärvas, analyseras och  

redovisas. Det innebär att de utvalda kursernas syften och de lärandemål som 

har formulerats bör innehålla kunskaper i informationskompetens. En stor del 

av studenternas förmåga till informationskompetens är beroende av deras  

studier på gymnasienivå. I kursen pedagogik, 30 hp, A-nivå, kan utläsas att det 

som krävs att bli aktuell för kurserna är gymnasiala kunskapskrav. Det finns 

dock inget gemensamt krav på att eleverna under sina gymnasiestudier ska 

utveckla en informationskompetens. Därutöver i rapporten Förkunskaper och 

krav i högre utbildningen, redovisar Högskoleverket (2009) att flertalet  

studenter som kommer direkt från gymnasiestudier enligt universitetslärare 

har ”svårt att ta till sig svensk text och att själva skriva, och förmågan att  

analysera och problematisera kunskapsstoff beskrivs som bristfällig (s. 25)”. 
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Syfte  

När det gäller svaret på hur de olika kursplanernas syften kan leda till vad kan 

leda till att studenternas informationskompetens utvecklas, kan tolkas att det 

finns varierande svar.  

 

I kriminologikursen partnervåld betonas att studenterna ska ges fördjupade 

kunskaper i området. Just fördjupade kunskaper uttrycks även i magister-

kursen i kriminologi, men det som studenterna ska ges i den kursen, är att  

ytterligare utveckla sina kunskaper vetenskapligt arbete och metod. 

I syftet för kursen pedagogik, GR (A), Pedagogik, 30 hp, kan läsas att  

studenterna ska utveckla en förmåga att göra självständiga och kritiska  

bedömningar. Studenterna ska självständigt urskilja, formulera och lösa  

problem, söka värdera kunskap på en vetenskaplig nivå, samt utveckla en 

förmåga att följa kunskapsutvecklingen. Därutöver skrivs att de ska kunna 

utbyta de kunskaper som studenterna har förvärvat med personer som inte har 

en kunskap inom området, samt att de ska kunna möta förändringar som sker i 

arbetslivet.  

I kursen Pedagogik GR (C), pedagogik, 30,0 hp, kan i kursens syfte utläsas att 

studenterna ska självständigt kunna urskilja, formulera och lösa ett problem. 

De ska kunna göra självständiga och kritiska bedömningar, utveckla en  

beredskap att möta förändringar i arbetslivet, samt kunna söka och värdera 

kunskap på en vetenskaplig nivå. Studenterna ska därutöver utveckla en  

förmåga att följa kunskapsutvecklingen, samt kunna utbyta kunskaper med  

personer, som är utan specialkunskaper inom området. 

Just att kunna urskilja, formulera och lösa problem, kunna göra självständiga 

och kritiska bedömningar, samt få fördjupade kunskaper och presentera ny 

kunskap, är ingredienser som kan karaktärisera en informationskompetent 

person (Limberg, 2013). I redovisningen av den kvalitativa innehållsanalysen, 

redogörs för resultatet av de skapade kategorierna lärandemål och innehåll. 

Den här delen inleds med en övergripande matris som redovisas i figur 6, s. 67, 

av vad som kan utläsas från respektive kurs kursplaner och därefter har en 

fördjupad text skrivits. 
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Figur 6 – Kvalitativ innehållsanalys av kursplaner/studiehandledningar, del 2. 

Kurser 
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frågeställning, 

och genom-

föra ett själv-

ständigt ar-

bete.  

Göra bedöm-

ningar med 

hänsyn till 

relevanta 

vetenskapliga 

samhälleliga 

och etiska 

aspekter. 

Identifiera 

behov av 

ytterligare 

kunskap, och 

ta ansvar för 

kunskaps- 

utvecklingen 

Orientering 

inom aktuella 

forsknings-

frågor.  

Muntligt och 

skriftligt redo-

göra för, samt  

diskutera in-

formation, 

problem och 

lösningar.  

 

 

Fördjupning 

inom någon del 

av området pe-

dagogik, samt  

orientering om 

aktuella forsk-

ningsfrågor. 

Visa förmåga att 

söka, samla, 

värdera och 

kritisk tolka 

relevant inform-

ation i en pro-

blem-ställning, 

samt kritiskt 

diskutera förete-

elser, fråge-

ställningar och 

situationer i 

huvudområdet 

pedagogik.  

Visa förmåga att 

självständigt 

formulera och 

lösa problem, amt 

att genomföra 

uppgifter inom 

givna tidsramar 

 

Innehåll Kunskaper 

som förvärvas 

ska omsättas i 

praktiken. 

Obligatorisk 

kurslitteratur, 

samt veten-

skapliga 

artiklar och 

rapporter kan 

tillkomma 

inför föreläs-

ningar 

 Lärandets 

gestaltande i 

arbetslivet. 

Process i relat-

ion till familj, 

utbildning och 

samhällsföränd-

ring. Bearbeta 

innehållet i 

kurslitteraturen 

med hjälp av en 

genomtänkt 

dialogstruktur 

Utveckla ett 

kritiskt förhåll-

ningssätt. För-

måga till veten-

skapligt skri-

vande.  

Diskutera relat-

ionen mellan 

välfärdspolitik 

och välfärdens 

organisering i ett 

internationellt 

och komparativt 

perspektiv.   
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Lärandemål  

Det är särskilt i lärandemålen på avancerad nivå, som kunskaper i  

informationskompetens krävs. Lärandemålen i kursen kriminologi, partner-

våld innehåller ingen text, som direkt kan kopplas till begreppet informations-

kompetens. Alla de andra utvalda kursernas lärandemål i fallstudien, kan  

tolkas som att de innehåller mycket text som kräver att studenterna utvecklar 

informationskompetens. 

I den utvalda kursen i pedagogik på A-nivå, kan utläsas att studenterna kunna 

orientera aktuella forskningsfrågor, samt såväl muntlig som skriftligt kunna 

redovisa och diskutera information, problem och lösningar i ämnet. I  

pedagogik på C- nivå, skrivs i lärandemålen att kursens inriktning är att  

studenterna ska kunna söka, samla, värdera och kritisk tolka relevant  

information i en problemställning. Studenterna ska i kursen erhålla kunskap 

om hur ett problem identifieras och formuleras, vars lösning ska redovisas 

såväl skriftligt som muntligt. De ska dessutom inse att de är i behov av än mer 

fördjupad kunskap i ämnet, vilket gynnar såväl deras egen som att det kan 

vara till nytta för andra personers kompetensutveckling. 

 Även i magisterkursen i kriminologis formulerade lärandemål, betonas att 

studenterna ska självständigt kunna identifiera och utforma en problemformu-

lering i ett valbart område inom ämnet som de i kursen ska arbeta med. 

Mycket av innehållet i de utvalda kursernas lärandemål texter, kan  

förstås som att studierna som bedrivs utgår från ett problembaserat lärande. 

Vid en sådan metod söker studenterna själva efter information utifrån en egen 

vald problemformulering i ett ämne, gör utifrån ett kritiskt  

reflekterande ett svar och redovisar vid kursens slut vad de har förvärvat för 

ny kunskap i ämnet (Aldermann et al., 2013).       

Innehåll  

Under den här rubriken har i fallstudien gjorts en tolkning vad de olika valda 

kursernas innehåll kräver för kunskaper i informationskompetens av studen-

terna. I kursen Pedagogik GR (A), Pedagogik, 30 hp, sker en fokus i kurspla-

nens innehåll att studenterna självständigt och utifrån en kritisk  

bedömning ska formulera och lösa ett problem. Ett liknande innehåll har  

kursen Pedagogik, GR (C), Pedagogik, 30 hp. I även den kursplanens text  

koncentreras på att studenterna i huvudområdet pedagogik ska självständigt 

kunna urskilja, formulera och lösa ett problem.  
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I kursplanen för kriminologikursen partnervåld, kan utifrån texten förstås som 

den kunskap som studenterna förvärvar, ska kunna omsättas i praktiken. I 

kursen kriminologi på magisternivå ska studenterna fördjupa sig i ämnet 

forskningsmetodik och med stöd av en handledare skriva ett individuellt  

vetenskapligt arbete, utifrån en kriminologisk frågeställning. 

Mycket av texterna som har formulerats i samtliga utvalda kurser under  

kategorin innehåll, kan relateras till begreppet informationskompetens.  

Högskolor och universitet bör utbilda studenterna till att bli såväl medie- som 

informationskompetenta, för enligt Pragdeklarationen är sådan kunskap  

nödvändig att utveckla i dagens informationssamhälle (Walton & Hepwort, 

2012; Wilson et al., 2011). I de utvalda kursernas innehåll sker fokus på att  

studenterna ska kunna urskilja, formulera och lösa ett problem. För att de ska 

kunna arbeta lösningsinriktat, är det viktigt att de får kunskap hur  

de söker den nödvändiga informationen som behövs. Därefter gör studenterna 

en kritisk analys och beslutar sig för hur den nya informationen ska kunna  

användas till att sprida ny kunskap (Bruce, 2008; Catts & Lau, 2008).  

Studiehandledningar  
I det här avsnittet ”Studiehandledningar” redovisas är hur de utvalda studie-

handledningarna i ämnena kriminologi och pedagogik texter innehåller  

skrivningar som kan förstås som informationskompetens.   

Redovisningen inleds översiktligt först med kategorin undervisning, som 

översiktligt beskrivs i figur 7, s. 70. En mera fyllig beskrivning av  

resultatet för den delen av den kvalitativa innehållsanalysen kan utläsas under 

rubriken ”Undervisning” som inleds på s. 71. Slutligen för kategorin  

”Uppgifter/examinationer” har en matris på sid 72 i figur 8 konstruerats som 

därefter redovisas textmässigt under avsnittet med samma rubrik som inleds 

på s. 71. 
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Figur 7 - Kvalitativ innehållsanalys av kursplaner/studiehandledningar, del 3. 

 

 

Kurser 

 

 

Kategori 

Kriminologi 

GR (B), Part-

nervåld, 

7,5 hp, 

helfart 

(100%) 

Kriminologi 

(AV), 

Magisterkurs 

i kriminologi,  

30,0 hp, 

halvfart 

(50%) 

Pedagogik GR 

(A), Pedagogik, 

30,0 hp, di-

stans (50%) 

Pedagogik GR  

(C), Pedagogik,  

30,0 hp. distans 

(50%) 

Under-

visning 

Kan inkludera 

individuellt 

arbete och 

samverkan i 

grupp.  

Kunna göra 

analyser, 

jämförelser 

och värdera 

olika alterna-

tiv och kritisk 

granska dessa. 

Föreläsningar, 

litteratur, 

studier, semi-

narier, fält-

studier och 

grupparbeten. 

Kunskapsin-

hämtning sker 

genom inläs-

ning av littera-

tur och arbete 

med examin-

ationsuppgif-

terna. 

Läs mycket 

vetenskapliga 

artiklar och 

särskilt de-

sign, metod 

och analys. 

Finn obligato-

risk litteratur. 

Därtill väljs 

vetenskaplig 

litteratur som 

är relevant för 

frågeställ-

ningen.  

Genom att 

kritiskt 

granska ve-

tenskapliga 

artiklar får du 

möjlighet att 

applicera dina 

kvalitativa 

metodkun-

skaper inom 

ett avgränsat 

område inom 

kriminologin. 

Nätbaserat 

lärande med 

informations- 

och  kommuni-

kation-

teknologi.. 

Kommunicera 

via Internet och 

Mitt--

universitetets 

studentportal. 

Videokonfe-

rens-systemet 

Google 

Hangout.  

Blogga , delta i 

en dialog, samt  

besvara andra 

studenter och 

lärarens inlägg i 

en dialog.  

Skapa en wiki, 

ett dokument 

där flera delta-

gare i studie-

grupp skapar 

ett gemensamt 

dokument. 

Använd refe-

renser för att ge 

belägg för det 

du påstår i 

framförandet. 

Böcker används 

för hur referen-

ser och referens-

förteckningar 

ska skrivas 

 

Tillämpningsöv-

ningar med biblio-

teket 
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Undervisning 

Under ovanstående rubrik görs en redovisning av vad respektive kurs under-

visning innehåller i termer av något eller några moment som kan relateras till 

informationskompetens och i sådana fall vad. Genom en läsning av de olika 

utvalda studiehandledningarnas texter kan förstås att i undervisningen sker en 

kombination av föreläsningar, grupparbeten och redovisande seminarier.  

I kursplaner för kriminologi AV, magisterkurs i kriminologi varierar  

arbetsformerna, för de undervisande momenten kan ske ”såväl individuellt 

som samverkan i grupp (s.3)”. Mycket av undervisningen utgår från att  

studenterna läser den obligatoriska kurslitteraturen och vetenskapliga artiklar. 

Avsikten är det ska ge kunskap och hur en egen studie på avancerad nivå kan 

designas och vilka metoder som är lämpliga att använda, samt hur det  

material som inhämtat ska analyseras. I kursen kriminologi, partnervåld,  

fokuseras undervisningen på att studenterna ska kunna analysera, jämföra, 

värdera och göra en kritisk granskning av en kriminologisk teori. Studenterna 

ska i det arbetet utgå från kursens kurslitteratur och några vetenskapliga  

artiklar. Undervisningen i kursen sker genom en individuell läsning av  

litteraturen, kombinerat med att studenter i grupp genomför arbetet  

tillsammans. 

Pedagogikkurserna på såväl A- som C-nivå genomförs på distans, vilket  

innebär att mycket av den kommunikation som sker i respektive kurs sker via 

informationstekniska verktyg. I pedagogik på A-nivå sker  

undervisningen genom föreläsningar och studenterna läser individuellt kur-

sens obligatoriska litteratur, samt reflekterar och bearbetar texten som de  

senare för samtal om och besvarar sina kurskamraters inlägg via Internet. När 

studenterna skriver sina inlägg på kursens hemsida, så är ett viktigt moment i 

kursen att de är väl skrivna med rätt teknik vid användandet av citat och  

referering. Undervisningen som sker i kursen pedagogik, C-nivå, sker genom 

att studenterna har en handledare, som de kan ställa frågor till och få råd ifrån 

vid skrivandet av sin kandidatuppsats.  

Uppgifter/Examination  

Avslutningsvis redovisas resultatet för den sista kategorin som skapades i den 

kvalitativa innehållsanalysen, vilken är uppgifter/examination. I den nedan-

stående matrisen (figur 8, s. 72) framförs innehållet i studiehandledningen i 

den kategorin som kan kopplas till informationskompetens. Under rubriken 

uppgifter/examination görs en ytterligare redogörelse av vad som i just den 

kategorin kan tolkas ha betydelse för informationskompetens. 
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Figur 8 - Kvalitativ innehållsanalys av kursplaner/studiehandledningar, del 4.  

Kurser 

 

Kategorier 

 

Kriminologi 

GR (B), Part-

nervåld, 

7,5 hp, 

helfart 

(100%) 

Kriminologi 

(AV), 

Magisterkurs 

i kriminologi,  

30,0 hp, 

halvfart 

(50%) 

Pedagogik GR 

(A), Pedagogik, 

30,0 hp, di-

stans (50%) 

Pedagogik GR  

(C), Pedagogik,  

30,0 hp. distans 

(50%) 

Uppgifter/ 

examination 

Individuella 

arbeten, semi-

narier och 

grupp-

uppgifter. 

 

Referenser ska 

vara gjorda till 

vetenskapliga 

arbeten. 

 

Är inte tillåtet 

att referera 

stycken ur 

litteratur eller 

artiklar, utan 

att ange källa. 

 

Med hjälp av 

tre vetenskap-

liga artiklar, 

samt med den 

krimino-

logiska teorin, 

förklara orsa-

ken till varför 

partnervåld 

utövas.  

Kurs-

litteraturen 

ska refereras 

till i samtliga  

inlämnings-

uppgifter.  

 

Du ska lära 

dig att syste-

matiskt 

granska ve-

tenskapliga 

artiklar.  

Du ska kunna 

analysera 

resultatet av 

artikel-

granskningen. 

Du ska ges 

kunskap i 

vetenskapligt 

forskningsar-

bete genom 

att dun redo-

gör, analyse-

rar och skapar 

en syntes av 

en kriminolo-

gisk fråge-

ställning.   

Uppgiften är att 

skriva ett paper 

på 5-7 sidor. 

Bygger på 

bearbetningar 

av kursinnehåll 

och de introdu-

cerade föreläs-

ningarna . 

Referensteknik 

vid referering 

och citat.  

En referenslista 

med samtliga 

skriftliga källor 

som använts ska 

skrivas. 

Beskriv ditt 

självständiga 

arbete genom att 

du framställer en 

problemformule-

ring som är 

relevant för 

andra i  

samhället. Redo-

gör för tidigare 

forskning på 

området. Ta stöd 

av artiklar du har 

funnit. Beskriv 

hur du har gått 

tillväga när du 

har samlat in 

material. Redo-

visa  databaserna 

du gått igenom, 

vilka sökord som 

användes, hur 

informationen 

sorterades och 

vad du har fått ut 

av det du samlat 

in.  

De avhandlingar 

och artiklar som 

väljs ska använ-

das som stöd för 

problem-

formuleringen. 

Kritisk gransk-

ning av en annan 

students själv-

ständiga arbete. 

Det självständiga 

arbetet ska bely-

sas utifrån kurs-

litteraturen och 

ev. andra källor 

med korrekt 

källhänvisning. 
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När det gäller huruvida respektive kurs uppgifter/examinationer kan relateras 

till informationskompetens, kan förstås att i kursplanens innehåll för  

kriminologi GR, B-nivå, Partnervåld, kan tolkas att studenterna såväl  

individuellt som i grupp, examinerar två delkurser som utgår från ett student-

centrerat arbetssätt. I uppgiften ska studenterna med hjälp av minst tre veten-

skapliga artiklar utifrån den kriminologiska teorin, skriva varför partnervåld 

förkommer och orsaken till det. Till samtliga använda källor i examinations-

uppgiften, ska en källförteckning utformas. På exakt samma sätt ska göras av 

studenterna i kriminologikursen på avancerad nivå. Studenterna ska i  

examinationsuppgiften skriva en uppsats, där de analyserar, och redogör för 

en lösning av en kriminologisk frågeställning utifrån ett vetenskapligt arbets-

sätt. I arbetet ingår för studenterna att söka, värdera, analysera och använda 

sig av lämpliga artiklar och litteratur inom det problemområdet de själva har 

valt. Innan uppsatsarbetet har studenterna arbetat med olika inlämnings-

uppgifter där det är obligatoriskt att all använd litteratur ska studenterna  

referera till och en källförteckning ska redovisas.  

I kursen pedagogik på A-nivå skriver studenterna ett antal inlämnings-

uppgifter och författar en blogg, där de gör egna reflektioner utifrån kursens 

litteratur. I arbetet ingår även för studenterna att kommentera varandras  

skrivande, vilket görs i en gruppdialog. I den enskilda examinationsuppgiften 

skriver studenterna ett papper som omfattar cirka 5-7 sidor, där kursens  

litteratur och deras tidigare bearbetade reflektioner, ingår i det som redovisas. 

I examinationsuppgiften ska studenterna bifoga en källförteckning där alla  

referenser som använts ska tydliggöras. Examinationsuppgiften i pedagogik 

på C-nivå utförs genom att studenterna skriver ett självständigt arbete utifrån 

en egen formulerad problemformulering i ämnet som är av relevans för  

samhället. I uppgiften ska studenterna med hjälp av kursens litteratur och 

eventuellt andra källor förklara varför de har valt just den problemställningen, 

samt redovisa tidigare forskning inom det valda området. Studenterna ska 

göra en beskrivning hur den information de använder sig av har sökts,  

analyserats och bearbetats utifrån kursens lärandemål, samt en källförteckning 

ska utformas.  

SAMMANFATTNING AV INFORMATIONSKOMPETENS I 

KURSPLANER OCH STUDIEHANDLEDNINGAR 

De formulerade kursplanerna och studiehandledningarna utgår från en inter-

nationell påverkan under Bolgognaprocessen. Samtliga universitet och hög-

skolor har numera en likartad examinationsstruktur. I program och kurser som 

studenter läser vid högskolor/universitet formuleras lärandemål som studenter 

ska uppnå efter avslutade studier. För samtliga kurser finns kursplaner och 
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studiehandledningar som har författats kollegialt av ansvariga lärare för  

respektive ämne. De dokumenten innehåller förutom respektive kurs  

lärandemål, kursens syfte, innehåll, undervisning, samt uppgif-

ter/examinationer. 

I de kurser som ingår i fallstudien kan tolkas som att studenter ska förvärva  

fördjupade kunskaper, självständigt kunna urskilja, formulera och lösa ett 

problem, samt kunna möta förändringar. I lärandemålen betonas att studenter 

ska kunna orientera sig i aktuella forskningsfrågor, söka, samla, värdera och 

tolka relevant information hur problem ska kunna lösas. I undervisningen  

ingår att läsa litteratur, vetenskapliga artiklar och annan sökt information.  

Under studierna när studenterna arbetar med inlämningsuppgifter/uppsatser 

som ska lösas, sker en kommunikation mellan studenter och lärare via  

informationstekniska verktyg. Genom de artefakterna kan studenter föra en 

gemensam dialog, ge varandra råd, samt ta och få kontakt med sina  

lärare/handledare.  

Studenters varierande upplevelser av 

informationskompetens 
I den avslutande delen av resultatredovisningen har jag för att underlätta för  

kommande läsare sammanfattat resultatet från de kvalitativa intervjuerna med 

studenter och deras upplevelser av informationskompetens. De kvalitativa 

intervjuernas resultat validitet stärks i det här avsnittet genom att en  

kvantitativ strukturanalys har utförts av de svar studenterna gav och som  

utmynnade ifrån respektive text intervju.  

Resultatet av den kvantitativa strukturanalysen kan utläsas i figur 9. I  

analysen har elva stycken kategorier (1-11)  skapats. De har formulerats utifrån 

den tidigare litteraturgenomgången och kan karaktäriseras som informations-

kompetens. De kategorierna som används i den här kvantitativa struktur-

analysen kan utläsas i figur 9, s. 75.  
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Figur 9 - Resultat för kvantitativ strukturanalys av intervjuer 

 

                     Frekvens: 

Kategorier: 

Totalt Student 

A 

Student 

B 

Student 

C 

Student 

D 

Student 

E 

1. Fakta/kunskap 12 2 2 2 2 4 

2. Kurslitteratur 17 4 6 2  5 

3. Informationstekniska verktyg 41 15 1 8 8 9 

a) Databaser 20 11  4 3 2 

b) Artiklar/avhandlingar  15 4  3 5 3 

c) Sökmotorer  6  1 1  4 

4. Inlämningsuppgift 1  1    

5. Egen uppsats, syfte och problem 

formulering 

27 4 2 7 4 10 

6. Ett kollektivt samspel,  

dialoger, reflektion 

6 1 2 1 1 1 

7. Handledning 16 3 1 5 2 5 

a) Lärare 8 2 1 4 1  

b) Biblioteket/bibliotekarie 8 1  1 1 5 

8. Referenser 7 6  1   

9. Sökord/sökkriterier/knep 17 5 2 3 4 3 

10. Källkritik 18 3 3 2 6 4 

a) Äkthet 5 1 1  2 1 

b) Tid  3 1   1 1 

c) tillräcklig 1 1     

d) Relevans 2    1 1 

e) Kriterier/oberoende källor 7  2 2 2 1 

11. Användbarhet  4 1 1  1 1 

SUMMA:  166 44 21 31 28 42 
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I den här delen av redovisningen besvaras fallstudiens andra preciserade  

frågeställning, vilken är:  

 Vilka variationer förekommer hur studenter som studerar kriminologi, 

pedagogik och socialt arbete erfar/upplever informationskompetens?  

I redogörelsen tolkas och analyseras resultatet hur informationskompetens 

upplevs ur studenters varierande perspektiv, vilket görs i tre olika avsnitt. Den 

här delen av resultatredovisningen inleds med en redogörelse huruvida det 

finns varierande upplevelser angående informationskompetens mellan  

campusstudenter och distansstuderande, samt om det finns varierande upple-

velser bland studenterna gällande informationskompetens beroende på om de 

studerar kriminologi eller pedagogik. Därefter redovisas om det bland  

studenter finns varierande upplevelser av informationskompetens, beroende 

på vilken nivå de studerar. Redovisningen fortsätter med en redogörelse av de 

valda ämnenas kursers kursplaner och studiehandledningar varierande  

innehåll av informationskompetens. Det här avsnittet avslutas med att  

studenters varierande upplevelser relaterat till kursplanernas och studiehand-

ledningarnas varierande innehåll sammanförs. Avsikten är att förvärva en  

fördjupas förståelse vars avsikt är att den ska ge en fördjupad förståelse av 

studenters varierande upplevelser av informationskompetens.  

Campus eller distans, samt kriminologi eller pedagogik  

Utifrån studenternas svar och den kvantitativa strukturanalysens resultat, kan 

förstås att de tre intervjupersoner som studerar pedagogik, halvfart på distans 

i större utsträckning än de två studenter, A och D, som läser kriminologi  

hänvisar till kurslitteraturen.  

Pedagogikstudenterna använder sökmotorer i sökande efter information,  

vilket inte de två kriminologistudenterna använder sig av. Student C utrycker 

att C har bristande kunskap för att kunna använda sig av Mittuniversitetets 

hemsida vid sökande efter lämplig information. Student E uttalar att E inte har 

tillräcklig insikt hur sökande efter information genomförs i internationella  

databaser. Student B använder enbart kurslitteraturen som referenser vid  

skrivande av de inlämningsuppgifter, som ingår i pedagogik på A-nivå.  

Studenterna som läser kriminologi, A och D, använder sig ofta av  

internationella databaser vid sökandet efter information, som artiklar och  

avhandlingar. Den kvantitativa strukturanalysen visar, att kriminologi-

studenterna mera frekvent använder sig av sökord/sökkriterier/knep vid sitt 

sökande efter information, än de studenter som läser pedagogik på distans.  



77 

 

Därutöver använder sig studenterna som läser pedagogik på distans mera 

handledning av lärare alternativt bibliotekarie, än de övriga två studenterna 

som läser kriminologi på campus. Från de intervjuades svar, kan utläsas att tre 

av de intervjuade studenterna har genomgått en introduktion i informations-

sökning. Båda studenterna, A och D, som läser kriminologi på skilda nivåer på 

campus, har deltagit i den aktiviteten.  

Av de tre studenter som läser pedagogik på distans, har student C haft en  

sådan introduktion, men inte de två övriga pedagogikstuderande.   

Studienivå  

Student B som studerar pedagogik, A-nivå, distans, på halvfart hänvisar inte 

som de övriga studenterna till en egen formulerad uppsats i svaren från  

studenternas upplevelser av informationskompetens. Den intervjuperson  

arbetar med olika inlämningsuppgifter, vilka är styrda av  

kursens litteratur, kan tolkas som att det inte överensstämmer med de övriga 

fyra intervjuade studenterna. Det likheter som finns mellan student B och  

student D, är att det i en mindre grad använder sina lärare som ett  

handledande stöd under de intervjupersonernas studier.  

Intervjuperson A, C och E är i slutskedet av sitt uppsatsskrivande under tiden 

för intervjuerna. Student A författar sin magister- och student C och E skriver 

sina respektive kandidatuppsatser. Utifrån de intervjuade svar kan förstås att 

de tre studenterna i högre grad i samband med de arbetena i högre grad söker 

stöd av sina lärare som handledare, vilket även kan utläsas i den kvantitativa 

strukturanalysens resultat.  

En ytterligare skillnad som kan förstås av den kvantitativa strukturanalysen är 

att student B, C och D vid en bedömning av en källas kvalitet, är att det är  

viktigt att det finns flera oberoende källor som uttrycker samma sak. Det är en 

sak som student A bortser från, utan den studenten svarar att källan ska fram-

förallt vara äkta och vara aktuell. Student E ger ett liknande svar, men tillägger 

att källan ska vara relevant, för den ska upplevas vara av hög kvalitet.  

De studenter som har intervjuats har via den kvantitativa strukturanalysen 

gjort, att det har varit möjligt att göra en fördjupad tolkning av deras  

användande av internationella databaser. Det som först kan förstås i resultatet 

är att de två studenter A och D som läser kriminologi på magister- respektive 

B-nivå, båda arbetar i internationella databaser. Anledningen till informations-

sökningen i databaser enligt studenterna, är att hitta relevanta artiklar och  

avhandlingar som de kan referera till. Student A, som studerar på en högre 

nivå i kriminologiprogrammet, använder sig i högre grad av de internationella 
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databaserna än D. När det gäller en källas kvalitet kan från de svar som  

student D ger, att D använder sig av flera kriterier vid en sådan bedömning än 

A. Båda studenterna nämner det väsentligt att källan ska vara äkta och aktuell, 

men D anser även den ska vara relevant och flera oberoende källor ska  

uttrycka samma sak.  

De tre studenter som läser pedagogik på distans, där B studerar på A-nivå och 

C och E läser på C-nivå, utgår B mera från kurslitteraturen än de övriga två  

studenterna. Studenterna i pedagogik, skiljer sig även i den omfattningen 

huruvida de använder sig sökandet efter artiklar och avhandlingar i inter-

nationella databaser. Främst student C, men även E använder sig av inter-

nationella databaser, vilket inte B gör i sina studier. Student B som inte söker 

information i samband med sina studier i pedagogik på A-nivå, är av den upp-

fattningen att skulle B söka efter information är det enligt studenten svårt att 

undgå Google. E använder sig i högre utsträckning än såväl B som C av  

sökmotorer som Google. Det kan utifrån tidigare svar från studenterna tolkas 

som E tycker det är svårt med sökandet efter information i internationella  

databaser.  

Det som slutligen varierar i uppfattningar bland de studenter som läser  

pedagogik, är att såväl student C som E i nuvarande kurser skriver sina  

respektive kandidatuppsatser. Båda de studenterna uttrycker i högre grad än 

student B behov av handledning, medan B utrycker ”i den kurs jag nuvarande 

studerar är det Learning-by-doing som gäller”.      

SAMMANFATTNING FRÅN STUDENTERS VARIERANDE 

UPPLEVELSER AV INFORMATIONSKOMPETENS 

Av de fem studenter som intervjuats har tre av dessa haft en genomgång i  

informationssökning. De studenter som har deltagit vid en sådan föreläsning 

är de två studenter som studerar kriminologi på B- och magisternivå och en av 

de studenter som studerar pedagogik på C-nivå. De studenter som läser  

pedagogik på distans, använder sig i högre grad av lärare, alternativt  

bibliotekarier än de kriminologistudenter som studerar på campus. Vid  

informationssökning hänvisar och använder sig av de studenter som läser  

pedagogik i högre grad sig av sökmotorer som Google än de två studenter som 

läser en kurs i kriminologi. De studenterna använder sig mer ofta än de stu-

denter som läser pedagogik av internationella databaser vid sökande efter in-

formation. Därutöver använder sig av de två studenter som läser kriminologi 

mera frekvent av sökord/kriterier och knep vid informationssökning. Även de  

studenter som studerar pedagogik på c-nivå, använder sig av internationella 
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databaser. Framförallt en av de studenter som läser pedagogik på C-nivå anser 

det är svårt att söka information i det tekniska verktyget. 

Variationer som förkommer beroende på vilken nivå som studenterna studera 

på, så är den student som läser pedagogik på A-nivå mera styrd av kurs-

litteraturen än de studenter som studerar på en högre nivå. Av de fem  

studenter som intervjuats studerar två pedagogikstudenter på C-nivå och en 

student på magisternivå. De skriver i de kurser som ingår i fallstudien sina 

kandidat- respektive magisteruppsatser och använder sig i det arbetet mer 

stöd av sina lärare som handledare, än de övriga studenterna.      

Kursplaners och studiehandledningars varierande  
innehåll av informationskompetens 
Utifrån de utvalda kursernas kursplaner och studiehandledningars innehåll, 

kan tolkas att mycket av respektive kurs kan relateras till informations-

kompetens. För att resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen validitet ska 

stärkas, har även genomförts en kvantitativ strukturanalys av samtliga  

dokument som har valts ut i fallstudien.   

Resultatet av den kvantitativa strukturanalysen av de utvalda kurserna i fall-

studien kan utläsas i figur 10. I analysen har nio stycken kategorier (1-9)  

utformats utifrån den tidigare litteraturgenomgången kan karaktäriseras som 

informationskompetens. De kategorierna som används i den delen av  

dokumentanalysen kan utläsas i figur 10, s. 80.  
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Frekvens totalt och 

per kurs:           

 

 

 

Kategorier: 

Totalt Krimi-

nologi 

GR (B) 

Partner-

våld 

Kriminologi 

AV 

Magisterkurs 

i  

kriminologi 

Pedagogik  

GR (A) 

Pedagogik 

Pedagogik  

GR (C)  

Pedagogik 

Specifikt valt utbild-

ningsområde 

2  2   

Svar på egen definie-

rad problemformule-

ring 

7  1 1 5 

Socialt sammanhang 

 

     

Söka, kritiskt vär-

dera och använda 

information 

12 1 3 2 6 

Informationstekniska 

verktyg 

4  1  3 

Reflektion  

 

8   6 2 

Ett kollektivt sam-

spel/dialoger 

14 1  11 2 

Erhålla fördjupad 

förståelse/ytterligare 

kunskap 

5 1 2 1 1 

Förmedla kunskap 

till andra 

3 1 1  1 

SUMMA:  

 

55 4 10 21 20 

Figur 10 – Kvantitativ strukturanalys av utvalda kursers kursplaner och  

studiehandledningar 

Vid en genomgång av samtliga utvalda kursers kursplaner och studiehand-

ledningars texter, är det väsentligt att studenterna lär sig söka, kritiskt värdera 

och använda information. I de utvalda kurserna är det viktigt att studenterna 

gör egna reflektioner och för en kollektiv dialog med sina kurskamrater och 
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lärare om den litteratur som ingår i respektive kurs. Något som är vanligt i de 

kurserna som ingår i fallstudien, är att studenterna utgår från en egen  

definierad problemformulering som de ska redovisa ett svar på i form av en 

inlämningsuppgift eller uppsats. De informationstekniska verktyg som ska 

användas av studenter vid sökande efter information, är databaser och 

vetenskapliga artiklar. Det som också kan utläsas i de flesta av de utvalda  

kurserna är att studenter ska förvärva en fördjupad kunskap i ämnet och inse 

sitt behov av ytterligare kunskap.  

I kriminologikursen partnervåld på B-nivå, kan utläsas att endast en gång i 

kursplanen såväl som studiehandledningen text att studenter ska kunna söka, 

värdera och använda information. Just det innehållet förekommer tre gånger i 

magisterkursen i kriminologi, vilket kan tolkas som en viktigare ingrediens för 

studenterna att utveckla under den kursens studietid, än kriminologikursen på 

B-nivå. En exakt likadan tolkning kan göras i de två utvalda pedagogik-

kurserna. I kursplanen och studiehandledningens text förekommer det att  

studenterna ska kunna söka, kritiskt värdera och använda information sex 

gånger i pedagogik, C-nivå.  

I pedagogikkursen på A-nivå, uppträder det två gånger. I de två pedagogik-

kurserna arbetar studenterna med att finna ett svar på en egen definierad  

problemformulering mera frekvent på C-nivå än i kursen på A-nivå. Det kan 

göras en liknande tolkning ur användningen av informationstekniska verktyg, 

vilket förekommer tre gånger i C-kursens utvalda dokument. I pedagogik, A-

nivå, sker en kollektiv dialog mellan studenter, samt lärare och studenter mera 

frekvent än i kursen på C-nivå.  

I kursen, pedagogik, A-nivå, kan utläsas att det finns en hel del som kan  

kopplas till att studenterna ska utveckla en informationskompetens. För  

kursen förekommer det enligt Gunnel Fredriksson (2015) en del aktiviteter som 

informationssökning och liknande när studenterna befinner sig på plats under 

campusveckorna. Informationskompetens utvecklas bäst genom det tillägnas 

och tillämpas praktiskt genom ledning av bibliotekets personal (Fredriksson, 

ibid).  I kursens syfte kan utläsas att studenterna ska utveckla en förmåga att 

göra självständiga och kritiska bedömningar. De ska kunna urskilja, formulera 

och lösa problem, söka värdera kunskap på en vetenskaplig nivå, samt ut-

veckla en förmåga att följa kunskapsutvecklingen. Därutöver skrivs att de ska 

kunna utbyta förvärvade kunskaper med personer som inte har en  

kunskap inom området, samt att de ska kunna möta förändringar som sker i 

arbetslivet. För lärandemålen i kursen kan utläsas att studenterna ska kunna 
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orientera aktuella forskningsfrågor, samt såväl muntligt som skriftligt kunna 

redovisa och diskutera information, problem och lösningar i ämnet.  

I kursen genomför studenterna övningar i hur litteratur och olika artiklar söks 

i bibliotekets databaser. Det framgår inte i kursplanen för pedagogik på A-

nivå, vilken information bibliotekarierna ger studenterna gällande  

informationskompetens, men enligt Fredriksson (2015) sker en fokus på  

sökande efter information.  

Kriminologikursen, partnervåld, B-nivå, har som syfte att studenterna ska för-

värva fördjupade kunskaper i ämnet. I kursen används obligatorisk litteratur 

och därutöver ska studenterna med hjälp av tre vetenskapliga artiklar utifrån 

en kriminologisk teori kunna göra analyser, jämförelser och kunna värdera 

olika alternativ och kritisk granska dessa. Den litteratur som används under 

kursen och vid examinationen ska redovisas i en källförteckning. I kursen sker 

såväl individuella arbeten och uppgifter som genomförs i grupp. I kursplanen 

kan förstås att de teoretiska kunskaper som studenterna utvecklar ska kunna 

tillämpas i praktiken.   

I kursen pedagogik på C-nivå kan förstås att studenterna ska kunna göra själv-

ständiga och kritiska bedömningar, samt urskilja, formulera och lösa ett pro-

blem. Med utgångspunkt i de lärandemål som har formulerats för kursen, är 

det av vikt att studenterna kan söka, samla, identifiera, värdera och kritiskt 

tolka relevant information. Det utifrån ett eget valt vetenskapligt problem stu-

denterna själva ska finna en lösning på i ämnet pedagogik och som de skriftligt 

och muntligt ska kunna redogöra för. Det kan tolkas som den information som 

studenterna bearbetar i kursen är subjektiv, vilket innebär att den införlivas 

och konstrueras till stor del individuellt.  

I avslutningsvis, magisterkursen i kriminologi, kan förstås att studenterna 

självständigt ska kunna identifiera och formulera en problemformulering, som 

de med adekvata metoder ska arbeta fram en lösning på. Studenterna ska i 

kursen förvärva fördjupade kunskaper i kriminologi och komma till insikt att 

de behöver ytterligare kunskap i ämnet.   

SAMMANFATTNING FRÅN KURSPLANER OCH 

STUDIEHANDLEDNINGARS VARIERANDE INNEHÅLL AV 

INFORMATIONSKOMPETENS 

I de utvalda kurserna i kriminologikursen på magisternivå kan tolkas i kurs-

planen och studiehandledningen mera frekvent än i kursen i kriminologi på  

B-nivå, att studenter ska kunna söka, värdera och använda information. I  

kriminologikursernas kursplaner och studiehandledningar betonas att  
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studenterna ska förvärva fördjupade kunskaper i ämnet. I magisterkursen i 

kriminologi är kursens syfte att studenterna ska komma till insikt att de  

behöver ytterligare kunskap i ämnet. 

I kurserna i pedagogik betonas det även där att studenterna ska kunna söka, 

kritiskt värdera, kritiskt tolka relevant information som därefter ska kunna 

användas. 
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Sammanfattande analys och diskussion   
I fallstudiens sista kapitel sammanfattas de viktigaste resultaten från  

föregående avsnitt och i den här delen kopplas de samman till en röd tråd, 

vars avsikt är att ge en fördjupad förståelse. Inledningsvis förs en diskussion 

från fallstudiens resultat utifrån de kvalitativa intervjuerna, som ger en redo-

görelse av hur studenter upplever informationskompetens i utbildningen. 

Därefter sker en fördjupad analys och diskussion om studenters varierande 

upplevelser av informationskompetens, relaterat till kursplaner och studie-

handledningar. Fallstudien avslutas med en diskussion om fallstudiens styrkor 

och svagheter, samt förslag till fortsatt forskning.  

Anledningar och påföljder  
Fallstudiens huvudsakliga syfte har varit att skapa en djup förståelse om vilka  

erfarenheter och upplevelser studenter har gällande informationskompetens 

vid ett universitet/högskola. Studiens avsikt är att den ska ge en indikation på 

hur studenter ur ett användarperspektiv ska förvärva en fördjupad  

informationskompetens.  

I resultatredovisningen har svar på fallstudiens två preciserade fråge-

ställningar presenterats. Utifrån det resultat som framkom, finner jag några  

anledningar och orsaker till att i fallstudiens avslutande avsnitt föra en  

fördjupad diskussion, vilket görs i kommande avsnitt som är: 

 Studenternas upplevelser av informationskompetens 

 Studenters varierande upplevelser av informationskompetens i relation 

till fallstudiens kurser kursplaner och studiehandledningar 

Studenters upplevelser av informationskompetens  
Fallstudiens första preciserade frågeställning, är hur studenter som studerar  

kriminologi, pedagogik eller socialt arbete utifrån sitt eget perspektiv upplever 

informationskompetens. Redovisningen inleds med en reflektion till de  

studenter som ingår i undersökningen och deras tidigare erfarenheter av  

informationskompetens.  I den här delen av fallstudien används den  

sociokulturella teorin som extern referensram, för att jag ska förvärva en  

förståelse hur studenter erfar/upplever informationskompetens.  

Presentationen i det här avsnittet är därefter indelat i tre delar, varav det första 

är upplevelser utifrån verksamheter/praktik och verktyg artefakter. I det andra 

stycket görs en tolkning av upplevelser utifrån samverkan, språk,  

internalisering och mediering. I den avslutande delen tolkas upplevelser  

utifrån undervisning, lärande och ett meningsskapande perspektiv.    
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Upplevelser i relation till verksamheter/praktik och  

verktyg/artefakter 

De studenter som ingår i fallstudien har olika erfarenheter och upplevelser  

av informationskompetens.  Endast en av studenterna har fått en  

introduktion av bibliotekspersonal, gällande informationssökning på  

gymnasienivå. Vid Mittuniversitetet har tre av de intervjuade studenterna haft 

en genomgång vid universitetsbiblioteket, vars fokus var informationssökning 

och på de databaser som finns vid Mittuniversitetet. Kvalitén vid de genom-

gångarna var varierad anser de tre intervjupersonerna. Många  

studenter som kommer direkt från gymnasiestudier har svårt att  

problematisera och analysera kunskapsstoff, samt redovisa det såväl muntligt 

som skriftligt (Högskoleverket, 2009 ). Den aspekten kan förstås vara viktigt att 

beakta vid en framtida implementering av informationskompetens, som en 

integrerad del av den ordinarie undervisningen i fallstudiens valda ämnen.  

Studenter ingår tillsammans med lärare i en kollektiv verksamhet, som är  

respektive ämnes olika kurser som studenterna läser. Vid högskole- och  

universitetsstudier bör studenter lära sig behärska såväl textbaserade,  

elektroniska, fysiska som sociala informationskällor (Säljö, 2005). I  

högskolor/universitet avses artefakter som internationella databaser, veten-

skapliga tidskrifter, sökmotorer och webbplatser. Det är verktyg som används 

vid sökandet, bearbetandet och användandet av information. Kurserna på 

framförallt A-nivå vid högskole-/universitetsstudier kan tolkas som hårdare 

styrda, än kurserna på högre studienivåer. I de kurserna ingår att studenterna 

ska läsa mycket litteratur och reflektera över böckernas innehåll. Det bekräftas 

av den student som studerar pedagogik, 30 hp, på A-nivå, vilket innebär att 

den studenten får informationen serverad av sin lärare. I de övriga fem kurser 

som ingår i fallstudien används också böcker, men då i kombination av att 

studenterna söker efter olika artiklar i de internationella databaserna som nås 

via Mittuniversitetets universitetsbibliotek.  

Sökande efter information, är en viktig del för utvecklandet av  

studenternas informationskompetens. Det är inte tillräckligt, utan från  

studenternas upplevelser i fallstudien, kan förstås att deras insamlade  

information kvalitet utifrån ett kritiskt perspektiv bör analyseras, bedömas och 

värderas. Enligt EU-parlamentet och EU-rådet (2006) är det viktigt att  

studenter ska kunna använda informationstekniska verktyg, som stöd för att 

de ska utveckla en kreativitet och ett kritiskt tänkande. Med stöd av det socio-

kulturella perspektivet gällande en utvecklande av studenters informations-

kompetens, är det angeläget att studenter lär sig kommunicera med varandra 
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och lära sig behärska de materiella artefakter som har utvecklats i en specifik 

verksamhet (Säljö, 2000).  

Upplevelser i relation till samverkan, språk, internalisering och  

mediering  

Det som kan förstås av de intervjuade studenternas svar, är att deras behov av 

ny information uppkommer i samband när studenterna har formulerat ett  

problemområde, som de ska finna en lösning till. Studenternas svar överens-

stämmer med det sociokulturella perspektivet, för det som är dess känne-

tecknande är att när information söks, så sker det utifrån ett specifikt syfte och  

socialt sammanhang (Limberg et al., 2009; Lloyd, 2007). Student A, som läser 

pedagogik på A-nivå, distans arbetar med olika inlämningsuppgifter. De fyra 

studenter i fallstudien som skriver uppsatser på skilda  

studienivåer är tilldelade varsin handledare. När problem uppstår i deras  

arbete, tar de kontakt med sina handledare alternativt lärare.  

Mittuniversitetet har ett stort antal distansstuderande, som enligt Perselli 

(2013) är både en styrka och svaghet. Fördelen med sådana studier är att de 

blir såväl tillgängliga som möjliga för studenter, som kan studera hemifrån och 

samtidigt arbeta. Svagheten är kommunikationsproblem och en dålig genom-

strömning av studenter. Den student som studerar pedagogik, på A-nivå,  

distans, tar även kontakt med sina kurskamrater i kommunikationsverktyget 

Moodle. För att studenter ska utveckla en informationskomptens ur ett socio-

kulturellt perspektiv, är det viktigt att de redan från börja av sina studier får 

kontakt med sina respektive lärare och kurskamrater i en praktikgemenskap. 

Studenternas informationskompetens utvecklas när de kontinuerligt kan 

kommunicera med såväl sina kurskamrater som lärare (Wertsch, 1998). En 

sådan kommunikation, kan definieras som mediering. Med mediering menas 

att när en individ agerar och han/hon kommer i kontakt med andra människor, 

så sker en påverkan och individen lär sig något nytt (Säljö, 2005).   

Upplevelser i relation till undervisning, lärande och menings-

skapande 

Utifrån fallstudiens resultat kan förstås, att en undervisning innehållande  

informationskompetens bör utgå studenters uppsatsskrivande eller andra 

uppgifter. Undervisningen bör innehålla varierande aktiviteter som sökande 

efter information, dess relevans, värdering, analys, bearbetning och hur den 

nya informationen kan användas. En undervisning gällande informations-

kompetens som integreras med de uppgifter studenterna har till uppgift att 

lösa i respektive kurs, leder till ett meningsfullt lärande för studenterna  

(Limberg, 2013).   
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För att studenter ska utveckla en informationskompetens är det viktigt att de 

själva får välja ett ämne de är intresserade av. Därutöver bör studenterna  

formulera autentiska öppna frågor som inte har något färdigt svar.  

Informationskompetens förvärvar främst genom att studenter under sin  

utbildning själva får arbeta med uppgifter som känns meningsfulla. Vid en 

sådan undervisning kan med fördel lärare och bibliotekarier samarbeta  

(Larsson, 2009; Rimsten, 2009).   

I resultatet från intervjuer med de studenter som har medverkat i fallstudien, 

kan förstås att de tycker det är ett mödosamt arbete att finna rätt information i 

de internationella databaserna. De tycker även det är svårt att bedöma  

informationens kvalitet och begränsa dess mängd. Studenternas avsikt med att 

söka efter information är att den ska ge svar på deras preciserade fråge-

ställningar vid ett uppsatsskrivande, alternativt författande av inlämnings-

uppgifter. När det gäller analys och bearbetning av den informationen som har  

hittats, så utgår studenterna i fallstudien från deras inlämningsuppgifters eller  

uppsatsers syfte och preciserade frågeställningar.  

I ett samhälle som kontinuerligt förändras är enligt EU-parlamentet och  

EU-rådet (2006) kunskap om att kunna söka, samla in, bedöma, värdera,  

bearbeta och kunna använda information till ny kunskap viktiga ingredienser, 

för att studenterna ska kunna få arbete efter sina avslutade studier. I fall-

studiens resultat kan tolkas att studenterna utifrån det de har lärt sig i de  

kurser de har skrivit inlämningsuppgifter eller uppsatser inte direkt alls har 

tänkt på hur den kunskap som de får, kan användas i framtiden och vara till 

nytta för andra. Det som är viktigt enligt studenterna, är att deras examinat-

ionsuppgifter blir färdiga och godkända av deras lärare. Det är en sak att ta i 

beaktande för universitet och högskolor (Alexandersson & Limberg, 2009). Den 

nya kunskap som studenter förvärvar i samband med sitt uppsatsskrivande i 

såväl pedagogik som i kriminologi, bör med fördel kunna vara gångbar i deras 

framtida yrkesliv (Pilerot & Hedman, 2009).  

Studenters varierande upplevelser av informations-
kompetens i relation till fallstudiens kurser kursplaner 
och studiehandledningar 
I fallstudiens andra preciserade frågeställning besvaras studenters varierande 

upplevelser av informationskompetens.  

I den här delen av redovisningen görs en tolkning av studenternas upplevelser 

i relation till de kurser som ingår i fallstudiens kursplaner och studie-

handledningar. Den här delen av fallstudien är indelad i två avsnitt, som är 
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varierande upplevelser i relation till campus eller distans, kriminologi eller 

pedagogik, samt studienivå och avslutande reflektioner.   

För att kunna utläsa variationer i de fyra kursernas kursplaner och studiehand-

ledningars texters innehåll gällande studenters informationskompetens  

används Bruce et al. (2006) sex ramar och sju dimensioner, eftersom begreppet 

upplevs olikartat. Avsikten med användandet av den modellen, är att göra en 

tolkning om det finns skillnader mellan de intervjuade studenternas  

upplevelser, relaterat till de utvalda kursplanernas och studiehand-

ledningarnas innehåll gällande informationskompetens.   

Varierande upplevelser i relation till campus eller distans,  

kriminolog eller pedagogik, samt studienivå av informations-

kompetens 

Studenternas upplevelser av informationskompetens kan tolkas som att de 

skiljer sig åt både utifrån om studenterna läser såväl kriminologi som  

pedagogik, samt på vilken studienivå de befinner sig. Just ett sådant resultat är 

vanligt, för studenter använder information med en stor variation (Pilerot, 

2009).  

De två studenter i fallstudien som läser kriminologi och studerar på campus 

använder i större utsträckning sig av internationella databaser vid sökandet 

efter information än de tre studenter som läser pedagogik på distans. De  

studenterna har deltagit vid en introduktion i informationssökning. Frågan 

som är intressant att ställa sig är; har de introduktionstillfällena haft någon 

inverkan på hur de går tillväga genom sökande efter information via  

internationella databaser? Något annat som kan vara viktigt att reflektera över 

är när det gäller lärarnas handledande roll vid studier på olika nivåer.  

Student D, som studerar kriminologi, partnervåld på B-nivå, har deltagit vid 

två föreläsningar i informationssökning vid Mittuniversitetet. Fokus vid de 

tillfällena, enligt D var hur information söks i de internationella databaser som 

universitetet använder. D söker med sina kurskamrater ett antal vetenskapliga 

artiklar som analyseras och bearbetas i ett antal steg. I kursplanen för den  

kursen kan utläsas att studenterna ska genomföra en forskningsuppgift, som 

de ska finna en lösning på. Det kan tolkas som den kursen utgår från det Bruce 

et al. (2006) definierar som kompetensramen, trots att den innehåller lite som 

kan kopplas till en utveckling av studenters informationskompetens. Orsaken 

till den tolkningen är att studenterna genomför en forskningsuppgift som  

utgår från ett problem, som de ska finna en lösning på. Till stöd har  

studenterna den obligatoriska litteraturen och tre vetenskapliga artiklar som 
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ska analyseras, värderas och kritiskt granskas, vilket innebär att studenterna 

utvecklar en ny kunskap.  

Student A, som studerar kriminologi på magisternivå, skriver sin avslutande 

magisteruppsats. I sitt arbete använder sig studenten av sin handledare, när A 

är i behov av stöd. A har inte tänkt på hur det resultat studenten förvärvar ska 

kunna användas, men efter att få funderat ett tag, säger A att det kan vara till 

nytta för Polisen. Det student A upplever kan tolkas som överensstämmande 

med magisterkursen i kriminologi kursplan och studiehandledning texters 

innehåll. Jag tolkar att kriminologikursen utifrån studentens upplevelse  

relaterat till kursplaners och studiehandledningars texter, utgår från Bruce et 

al. (2006) personliga relevansram. Lärarens roll kan utifrån ett sådant  

perspektiv förstås ha en handledande och stödjande roll, samt motivera sina 

studenter. Studenterna känner mera entusiasm för sitt arbete utifrån lärare 

som utgår från den personliga relevansramen, om de själva får välja ett  

relevant problem som ska lösas, vilket sker i den kursen.    

Student B, som studerar, pedagogik på A-nivå, distans, upplever att kursen 

styrs av kurslitteraturen, vilket kan tolkas att den studenten inte arbetar direkt 

mycket med att utveckla sin informationskompetens. Därutöver har studenten 

sagt vid intervjun att B inte har deltagit vid någon föreläsning vid Mitt-

universitetet innehållande informationskompetens. I den kursen förkommer 

enligt Fredriksson (2015) en del aktiviteter som informationssökning, under 

studenternas campusveckor. Under de föreläsningarna, får studenterna lära 

sig hur litteratur och olika artiklar söks i bibliotekets databaser, vilket kan  

förstås att det är sker ett fokus på informationssökning. Det Fredriksson (ibid) 

uttrycker, tolkar jag att kursen pedagogik på A-nivå, distans innehåll av  

informationskompetens, kan utifrån Bruce et al. (2006) definieras som inne-

hållsramen. Studenterna ges vid en sådan information hur olika informations-

tekniska verktyg kan användas vid sökande efter information, vilket sker i den 

utvalda kursen på A-nivå. 

Student C och E avslutningsvis, studerar pedagogik på C-nivå på distans och 

vid genomförandet av intervjuerna med de två studerande, skrev de sina  

kandidatuppsatser. Båda de studenterna upplever, att de har haft svårt att 

söka efter information i de internationella databaserna. De tycker även att  

analys och bearbetningen av de data de har hittat är mödosamt. Det de två 

studerande har upplevt i samband med sitt uppsatsskrivande, går att förstå 

som att det överensstämmer med en kursplan och studiehandlednings innehåll 

som Bruce et al. (2006) definierar som läranderamen. Utifrån ett sådant  

perspektiv ska de studerande i en kurs arbeta med en egen vald problemfor-
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mulering. Studenterna arbetar därefter aktivt i kursen med att söka, finna, kri-

tiskt granska, utvärdera information från olika källor. Slutligen  

beslutar sig studenterna vilken information som är användbar för att de ska 

kunna finna en lösning på det problem de valt, och som de ska kunna redovisa 

såväl skriftligt som muntligt.  

Avslutade reflektioner till studenters informations-
kompetens  
De studenter som har intervjuats i fallstudien studerar pedagogik eller  

kriminologi på skilda studienivåer. De upplever informationskompetens på 

såväl ett liknande som varierande sätt. Det som kan tolkas utifrån fallstudiens 

resultat är att de studenter som ingår i studien upplever såväl sökning,  

värdering, analys och bearbetning av information är svårt. Därutöver används 

mycket av deras nya förvärvade kunskaper i deras utbildning, främst för att bli 

godkända på respektive kurs.  

I samtliga utvalda kursers kursplaner och studiehandledningars innehåll kan 

relateras till ett utvecklande av studenternas informationskompetens, men det 

kan inte förstås hur det kan genomföras. Ingen av de utvalda kursernas kurs-

planer och studiehandledningar redovisar huruvida universitetsbiblioteket 

genomför en introduktion/föreläsning innehållande informationssökning.  

Innehållet i en sådan föreläsning kan vara att studenterna lär sig hur de kan 

söka efter litteratur i universitetsbibliotekets kataloger och artiklar i deras  

ämnesspecifika databaser. Därutöver saknas det en relation mellan de  

utvalda kursernas formulerade mål och en undervisning i informations-

kompetens, som följs upp i respektive utvald kurs seminarier och  

examinationsuppgifter. I samtliga kursers inlämningsuppgifter/uppsatser i 

ämnesundervisningen, bör sökande, analyserande, värdering och bearbetning 

av information med fördel kunna ingå som en del av respektive uppgift, vilket 

leder till att studenterna utvecklar informationskompetens (Perselli &  

Gustafsson Åman, 2006).  

Tre av studenterna i fallstudien har deltagit på en genomgång, alternativt ett 

antal föreläsningar gällande framförallt informationssökning. Flera av  

studenterna föreslår ytterligare föreläsningar, gällande informations-

kompetens. Utifrån fallstudiens resultat, kan tolkas att det bör kunna ske  

kontinuerligt och att innehållet i föreläsningarna är beroende av vilken studie-

nivå studenter studerar. Endast en av de studenter som ingår i fallstudien har 

deltagit vid en föreläsning/genomgång, gällande informationskompetens på 

gymnasial nivå. Mittuniversitetet kan med fördel kartlägga vilken tidigare 

erfarenhet och utbildning studenter har av informationskompetens, när de 
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påbörjar sina högskolestudier. Det kan tolkas som att vara ett sätt att få fram-

förallt flera distansstudenter att genomföra hela sin högskole-

/universitetsutbildning, men det gäller även de studenter som studerar på 

campus.   

Studenter som kommer från gymnasiestudier är vana att söka efter  

information, vilket kan förstås att det bör ske ett mindre fokus på informat-

ionssökning. I en undervisning bör istället koncentreras mot hur informationen 

används och fokusera på att lära studenter hur informationen de har hittat, 

kritiskt ska värderas och bedömas (Alexandersson & Limberg, 2009).  En  

framtida utbildning gällande utvecklandet av studenters informations-

kompetens kan med fördel utgå från Bruce et al. (2006) relationsram.  

Informationskompetens utifrån ett sådant fenomenografisk variatonsteoretiskt 

perspektiv, kan tolkas som att det konstrueras ett komplett innehåll i ämnet, 

där alla andra ramar ingår. Med ett sådant tillvägagångssätt, sker ett fokus på 

såväl hur det upplevs av de studerande och dess innehåll.  

Fallstudiens styrkor och svagheter  
I fallstudien jag har genomfört har jag använt mig av en kvalitativ metod och 

det som kännetecknar en sådan metod, är att den ska gestalta något. Det jag 

åskådliggör i studien är hur studenter upplever informationskompetens i sin 

utbildning vid Mittuniversitetet.  

Vid alla forskningsstudier har forskare utvecklat en förförståelse för det ämne 

som ska undersökas, vilket Larsson (1994) definierar som perspektiv-

medvetenhet. Jag deklarerar öppet vilka externa tolkningsramar som används 

i fallstudien. I den första preciserade frågeställningen som formulerats hur 

studenter som studerar kriminologi, pedagogik eller socialt arbete upplever 

informationskompetens utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv. I  

fallstudiens andra preciserade frågeställning, som fokuserar på studenternas 

varierande erfarenheter/upplevelser av informationskompetens relaterat till 

kursplaners och studiehandledningars innehåll, använder jag mig av ett  

fenomenografisk variationsteoretiskt perspektiv som extern referensram.  

Studiens svaghet är att endast fem studenter, som studerade kriminologi och 

pedagogik intervjuades. Ingen student som studerade socialt arbete ingår i 

fallstudien, vilket är en stor begränsning Vid intervjuerna ställde jag inga  

frågor om de har läst den kurs de studerar kursplaner och studiehand-

ledningar, vilket var ett misstag. Om det hade skett har jag förvärvat en än mer 

fördjupad förståelse av studenters upplevelser av informationskompetens, 

relaterat till de dokumentens innehåll. Det som bör ha gjorts annorlunda är att 

intervjupersoner borde ha kontaktats mycket tidigare under vårterminen 2015. 
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Studenterna kontaktades alldeles för sent i slutet av terminen, vilket var ett 

misstag. Intervjuerna genomfördes via Skype och har istället kunnat  

genomföras på en ostörd plats vid Mittuniversitetet, som är bekant för  

studenterna. Om intervjuerna hade genomförts tidigare under vårterminen 

och jag hade bokat möte med studenterna vid Mittuniversitetet, hade säkert 

flera studenter ställt upp för en intervju.  

En ytterligare begränsning är att jag har genomfört all insamling av de data 

som ingår fallstudien ensam, utan att någon gång vara på plats fysiskt vid 

Mittuniversitetet. Något som är viktig vid en vetenskaplig studie, är att ny 

kunskap ska vägas mot de personer som har ställt upp ska skyddas. I  

fallstudien utgår jag från Vetenskapsrådets (1990) fyra humanistisk- och  

samhällsvetenskapliga forskningsetiska principer, vilket gör att den etiskt  

försvarbar.  

Fallstudiens främsta bidrag är att den skapar en djup förståelse om vilka 

erfarenheter och upplevelser studenter har gällande informationskompetens 

vid ett universitet/högskola. Dessutom ger den en indikation på hur studenter 

ur ett användarperspektiv kan förvärva en fördjupad informationskompetens.  

Förslag till fortsatt forskning 
Intressanta områden till fortsatt forskning från fallstudiens resultat, är 

huruvida en överföring av informationskompetens från gymnasium/Komvux 

till universitet/högskolor är möjlig. I fallstudiens inledning kan utläsas att det 

saknas forskning i huruvida den kunskap som studenter förvärvade i  

informationskompetens under sina gymnasiestudier, är överförbara till  

universitet/högskolor (Gärdén, 2010). Den här fallstudiens resultat kan förstås 

som att den ger en indikation på att det förkommer att studenter inte får  

någon form att utbildning gällande informationskompetens på gymnasienivå. 

En kartläggning av gymnasiestudenters upplevelser av en undervisning av 

informationskompetens och om den är överförbar till universitet/högskola är 

definitivt ett intressant område vid en framtida forskning.  

Ett annat område som är av intresse, är huruvida den kunskap studenterna 

förvärvar gällande informationskompetens, relaterat till sina universitets-

/högskolestudier i en utbildning som kan karaktäriseras av ett arbetsintegrerat 

lärande. I sådan studie kan undersökas, hur de studerandes lärprocess och den 

teoretisk vetenskapliga kunskapen de har förvärvat kan överföras, så att det är 

till gagn för de arbetsplatsers verksamhet där de anställs. Genom att välja  

lärarprogrammen vid högskolor/universitet, kan en förståelse förvärvas hur  

utvecklandet av informationskompetens medverkar till en förändring, samt 

det kan påverkas i en riktning som är av positiv nytta såväl för elevernas  
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lärande som i lärarnas framtida yrkesliv. En grundläggande orsak till just det 

är av intresse, är att lärarprogrammens studenter utvecklar en informations-

kompetens för sina egna akademiska studier, men de känner en osäkerhet till 

att undervisa i ämnet utifrån sina kommande elevers perspektiv (Hedemark & 

Hampson Lundh, 2014; Limberg, 2013). 
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BILAGA 1 – brev till lärare 
Grums 150422 

Hej! 

Jag heter Mikael Aldén och studerar för närvarande mastersprogrammet i  

pedagogik med inriktning mot profession och forskning. Som handledare har 

jag Ola Lindberg. Just nu skriver jag min avslutande mastersuppsats och frå-

gade dig tidigare om du kunde skicka mig kurs och studiehandledningar i en 

av de kurser jag har valt att fokusera på. Den studie jag genomför huvud-

sakliga syfte, är utifrån såväl campus- som distansstudenters perspektiv un-

dersöka vilka kunskaper anses viktiga för att kunna söka, finna och kritiskt 

använda sig av information i samband med sina studier vid Mittuniversitetet. 

Genom studenter väljs ut, är avsikten att universitet/högskolor ska kunna  

organisera kurser i informationskompetens. Studien ingår som en del av Mitt-

universitetets utbildningsgrupp projekt för att studenternas informationskom-

petens ska förbättras. Undersökningen är frivillig, vilket innebär att den  

student som intervjuas, kan när som helst dra dig ur studien. Intervjun  

kommer genom-föras via Skype och jag har tänkt spela in samtalet och spara 

det i en MP3-fil. Jag vill under intervjun föra ett samtal med studenter om  

deras tidigare erfarenheter, uppfattningar, samt få höra deras synpunkter på 

informationssökning och informationsanvändning. Intervjun genomförs  

konfidentiellt, vilket innebär att det inte kommer framgå vilka studenter jag 

har intervjuat. Informationen jag får kommer endast användas för mitt forsk-

ningsändamål.  Det jag skulle vilja höra med dig om är om du kan fråga stu-

denterna som läser din kurs xxxxxxx, xx hp om två studenter skulle vilja ställa 

upp för en intervju i början av maj. Om de är intresserade av det, så tar jag 

kontakt med de via mail eller telefon och kan ge ytterligare information om  

intervjuerna jag önskar genomföra. Jag vill väldigt gärna att du mailar tillbaka 

till mig om du är intresserad av att hjälpa mig få kontakt med två studenter i 

den kurs du ansvarar för som är intresserad av att ställa upp för en intervju.   

Med vänliga hälsningar 

Mikael Aldén 

Solbergsgatan 15 B 664 30 Grums 

Tel: 0555-610 05 alt. 0706-17 52 08 
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     BILAGA 2 - Intervjuguide 

Studiens huvudsakliga syfte är utifrån såväl campus- som distansstudenters 

perspektiv undersöka vilka kunskaper anses viktiga för att kunna söka, finna 

och kritiskt använda sig av information i samband med sina studier vid Mitt-

universitetet. Genom studenter väljs ut, är avsikten att universitet/högskolor 

ska kunna organisera kurser i informationskompetens. Undersökningen är  

frivillig, vilket innebär att du som intervjuas, kan när du vill dra dig ur  

studien. Intervjun kommer genomföras via Skype och jag har tänkt spela in 

samtalet och spara det i en MP3-fil. Jag vill under intervjun föra ett samtal med 

dig om dina tidigare erfarenheter, uppfattningar, samt få höra dina synpunkter 

på informationssökning och informationsanvändning. Intervjun genomförs 

konfidentiellt, vilket innebär att det inte kommer framgå vilka intervju-

personer jag har intervjuat. Informationen jag får kommer endast användas för 

mitt forskningsändamål.   

Vad studerar du för kurs/program just nu?  

Kan du berätta för mig vad du har studerat tidigare?  

Kan du berätta för mig vilken erfarenhet du har från dina tidigare studier  

gällande informationssökning och informationsanvändning?  

 

Har du deltagit i någon undervisning i informationssökning i dina tidigare 

kurser/utbildning som biblioteket eller din lärare har ansvarat för? Hur tycker 

du att den undervisningen var i sådana fall om du har deltagit i en sådan? 

Kan du berätta vad ordet information betyder för dig? Vad menar du med det? 

Kan du berätta vad informationssökning betyder för dig?  

 

När söker du efter lämplig information i dina studier?  

Vart brukar du vända du dig för att få tag på lämplig information? Varför  

använder du dig av just de källorna? Vad anser du om de källorna?  

(Vanliga informationskällor är kurslitteratur, artiklar, databaser, Internet, upp-

slagsböcker etc.  De kan även vara muntliga som lärare, bibliotekarier, studie-

kamrater, vänner, familjen, andra informatörer, men även TV/film och  

lärobjekt.) 

Hur söker du efter information som behövs i de källorna du nämnde? Vilka 

kommunikativa verktyg använder du? Vilka sökvägar använder du dig av?  
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Kan du berätta för mig var du vänder dig för att få handledning/hjälp för att 

söka information? I första, andra och i tredje hand?  

 

Kan du berätta för mig för när du har varit i behov av att finna ny information? 

Hur upplevde du din informationssökning när du lyckades hitta och använda 

den?  

 

Har du varit med om en situation när det blev för svårt för dig att finna ny 

information som du skulle ha behövt? Kan du berätta för mig när det  

inträffade? Hur gjorde du för att komma över de svårigheter som uppstod i 

samband med att det inträffade?  

 

Hur gör du när du beslutar dig för att den information du har funnit är  

tillräcklig? 

 

Skiljer sig ditt sökande nu mot tidigare? I sådana fall kan du berätta för mig 

hur det skiljer sig? 

 

Hur bearbetar du den information som har du har samlat in?  

 

Hur bedömer du att informationen du har funnit är betydelsefull/viktig?  

Hur bedömer du att den information du har hittat är trovärdig? Kan du berätta 

för mig om du använder du dig av olika kriterier när du bedömer  

informationens trovärdighet, beroende på var du har funnit den?   

 

Hur analyser du att den information du har funnit är användbar? Avgör du 

det själv, eller söker stöd av någon annan i det arbetet? Hur gör du i sådana 

fall det?  

 

Hur använder du den nya informationen du har funnit till att bli ny kunskap 

som kan vara till nytta för andra personer? 

 

Hur kan Mittuniversitetet på bästa sätt ge dig ytterligare kunskap i att kunna 

söka, finna och kritisk använda dig av information?   

Finns det något du vill tillägga eller har du någon ytterligare fundering innan 

vi avslutar intervjun?  
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Bilaga 3 – brev till studenter             

                                                                                                           Grums 150516 

Hej! Jag heter Mikael Aldén och studerar för närvarande mastersprogrammet i 

pedagogik med inriktning mot profession och forskning vid Mittuniversitetet. 

Just nu skriver jag min avslutande mastersuppsats och som handledare har jag 

Ola Lindberg. Jag önskar intervjua två studenter i den kurs du nuvarande  

studerar eller har studerat och hoppas att du vill ställa upp för en intervju, för 

du har slumpmässigt valts ut. Studiens huvudsakliga syfte, är utifrån såväl 

campus- som distansstudenters perspektiv undersöka vilka kunskaper du an-

ser viktiga för att kunna söka, finna och kritiskt använda dig av informat-

ion/litteratur i samband med dina studier vid Mittuniversitetet. Genom att du 

som student väljs ut, är avsikten att universitet/högskolor ska kunna organi-

sera kurser i informationskompetens och som är till gagn för nuvarande och 

kommande studenter. Studien ingår som en del av ett projekt Mittuniversite-

tets biblioteks utbildningsgrupp arbetar med i syfte att förbättra studenternas 

informationskompetens. Undersökningen är frivillig, vilket innebär att du som 

intervjuas, kan när som helst dra dig ur studien. Intervjun kommer utföras via 

Skype genom att du får en inbjudan från mig och tar cirka 45 minuter-1 timme. 

Jag har tänkt spela in samtalet och spara det i en MP3-fil. Jag vill under inter-

vjun föra ett samtal med dig om dina tidigare erfarenheter, uppfattningar, 

samt få höra dina synpunkter på informationssökning och informationsan-

vändning. Intervjun genomförs konfidentiellt, vilket innebär att det inte kom-

mer framgå vilka intervjupersoner jag har intervjuat. Informationen jag får 

kommer endast användas för mitt forskningsändamål och jag kommer att ra-

dera inspelningen av intervjun efter jag är klar med min studie.  Det jag skulle 

vilja höra med dig om är om du är en av två studenter i din kurs som vill ställa 

upp för en intervju i slutet av maj eller i början av juni. Jag vill väldigt gärna att 

du mailar till mig om du är intresserad och vill ställa upp för en intervju. I såd-

ana fall tar jag kontakt med dig via mail på nytt eller telefon och kan ge ytterli-

gare information om intervjuerna jag önskar genomföra. Jag vill gärna att du 

svarar om du vill delta i den här studien senast 150523 till min mailadress. För 

mer information om Mittuniversitetets biblioteks utbildningsprojekt gällande 

informationskompetens se https://biblioteket.miun.se/utbildningsprojekt . 

Med vänliga hälsningar Mikael Aldén 

Solbergsgatan 15 B 

664 30 Grums 

Tel: 0555-610 05 alt. 0706-17 52 08 

mail: mikael.alden@telia.com  

https://biblioteket.miun.se/utbildningsprojekt
mailto:mikael.alden@telia.com
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Bilaga 4 tackbrev till studenter 

Grums 150717 

Hej Xxxxxx! 

 

Jag är mycket tacksam till att du tog dig tid att ställa upp för en intervju. Ditt 

och de andra respondenternas svar har gjort det möjligt för mig att göra en bra 

fallstudie. Det hade inte varit möjligt utan din medverkan. 

Tack för att du tog dig tid och medverkade i undersökningen. 

 

Med vänliga hälsningar 

Mikael Aldén  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


