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Title 
Information literacy in practice – a case study of information literacy and learning at a 
vocationally oriented program in the Swedish upper secondary school. 
 
Abstract  
This master’s thesis sets out to explore information literacy in a contextualized learning 
environment with emphasis on students at a vocationally oriented program in the 
Swedish upper secondary school. The concept of information literacy is widely 
discussed and furthermore a common subject for research within the field of Library 
and Information Science. Information literacy can be described as a set of skills or a 
range of attributes defining an information literate person. The skills and/or attributes 
facilitating the development of critical thinking and problem-solving skills are often 
linked to knowledge about computers and libraries.  
 
Another view on the concept of information literacy has been developed by the 
Australian researcher Annemaree Lloyd. She stresses the importance of social and 
physical information sources and that these also should be included in the development 
of information literacy. Lloyd claims that information literacy derives from the 
workplace and its contextualized practice. To be information literate requires an ability 
to navigate the landscape of workplace practice. The outcome of the information 
literacy learning process in the workplace is the transition from being a novice, who 
studies information to learn about her practice, to an expert, with deeper knowledge and 
understanding of her practice. The purpose of this master thesis is to explore how 
students at a vocationally oriented program in the Swedish upper secondary school 
describes, understands and interprets their information literacy. How do the work 
experience periods and the school library affect the development of information 
literacy? Observations and interviews were conducted with third year students at the 
Vehicle program at a Swedish upper secondary school. The research was limited to 
fifteen students over a period of two weeks. 
 
The obtained results show that the students have great confidence when it comes to their 
own ability to seek and evaluate information. Notably information seeking is often 
equalled with computer skills, and the use of Google as the only information seeking 
tool is very common among the students. In the present situation, the school library 
does not work as an asset in the students’ development of information literacy. Their 
aversion towards reading affects their opinion of the school library and most of the 
students never visit the library at all. In order to change their attitudes and turn the 
library into a real asset, collaboration between teachers and the school librarian needs to 
increase. The information needs of the students could then be explored and linked to the 
information literacy education. It is therefore of great importance to link this education 
to its specific context. The work experience period is undoubtedly the single most 
important source when it comes to the development of information literacy. During the 
work placement, the students are able to put their knowledge into practice and learn 
from experienced professionals. 
 
Keywords 
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1. Inledning 

Vi kommer båda från liknande miljöer där bildning och högre studier alltid har 
uppmuntrats. Motivationen att studera vidare på en högre nivå har alltid funnits där och 
var något vi aldrig reflekterade nämnvärt över. Men ändå så fanns den där emellanåt, 
den där gnagande känslan av osäkerhet –hade man valt rätt som läste vidare? Dagens 
samhälle fullkomligt svämmar över av universitetsutbildad arbetskraft och att vara 
akademiker med en magisterkandidatur i ryggen är inte längre någon garanti för jobb 
med en säker inkomstkälla. Arbeten som däremot betraktats styvmoderligt, på grund av 
dess låga status och tillhörande arbetarstämpel, är idag högattraktiva då marknaden 
plötsligt skriker efter svetsare, plåtslagare och murare. I en tid då det går 13 
bibliotekarier men endast en rörmokare på dussinet är det hög tid att höja det praktiska 
yrkesutövandets status. Vi ställer oss också frågan varför det bedrivs så lite forskning 
kring svensk yrkesutbildning.  
 
Jonas Olofsson och Ingela Schånberg, vars forskning inriktas på yrkesutbildning, 
arbetslöshetspolitik samt kvinnors utbildning under 1800- och 1900-talen, menar att 
kärnan av forskning om yrkesutbildning i Sverige är relativt begränsad och utförs i 
huvudsak vid ett fåtal pedagogiska samt ekonomihistoriska institutioner (Olofsson & 
Schånberg 2000, s. 240). Under 1990- talet beviljade Arbetsmiljöfonden och Rådet för 
arbetslivsforskning stöd till sammanlagt ett hundratal forskningsprojekt om lärande och 
kompetens i arbetslivet. Orsaken till att forskningen är så begränsad kan enligt Olofsson 
och Schånberg bero på flera faktorer: det finns ett bristande intresse från myndigheter 
och forskningsfinansiärer, yrkesutbildningen har en lägre status i jämförelse med andra 
utbildningsformer och svensk yrkesutbildning som fenomen saknar en tydlig framtoning 
(Olofsson & Schånberg 2000, s. 240). Frågan om yrkesutbildningarnas status är förvisso 
känslig och det är inte enkelt att utveckla metoder för att bestämma hur en viss 
företeelse värderas i det politiska livet samt i debatt och opinionsbildning. Vid en snabb 
tillbakablick på debatt och opinionsbildning tycks dock fokus ligga på 
utbildningsformer såsom grundskola och högskola snarare än yrkesutbildning. Ser man 
till utbildningsformernas storlek är detta inte särskilt förvånande. Yrkesutbildning som 
specifik utbildningsform har ofta tonats ned i den integrerade gymnasieformens 
organisatoriska form och idévärld. Svensk utbildningspolitik har verkat för att skapa en 
enhetlig gymnasieskola (Olofsson & Schånberg 2000, s. 241). Kanske har denna 
organisatoriska integration och läroplansförändring med betoning på gemensamma 
kärnämnen för samtliga program, inneburit att yrkesutbildningens identitet har 
urholkats? Det man med säkerhet vet är att det inom länder med en tudelad utbildning 
på gymnasienivå, exempelvis i Tyskland där den teoretiska och läroverksinriktade 
studiegången verkar fristående från lärlingsutbildningen, besitter en betydligt starkare 
identitet (Olofsson & Schånberg 2000, s. 241). En liknande lärlingsutbildning som den i 
Danmark, där man skiljer på en studieförberedande gymnasieutbildning och en 
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lärlingsutformad yrkesutbildning, ligger nu i startgroparna (SOU 2008:27, s. 298). 
Kanske kan den bidra till att stärka de svenska yrkesutbildningarnas status i samhället. 
 
Att vi fastnat särskilt för yrkesutbildningen, i form av ett yrkesförberedande 
gymnasieprogram, kan sägas bero på just avsaknaden av forskning kring detta område. 
Vi vill helt enkelt uppmärksamma en elevgrupp som sällan uppmärksammas och 
eftersom vi själva har läst vid studieförberedande gymnasieprogram och valt att läsa 
vidare ”på en högre nivå”, utgör denna elevgrupp en motpol till vårt eget sätt att utbilda 
oss på. Genom att uppmärksamma dem vill vi studera just deras sätt att skapa mening 
inom sin blivande yrkeskontext samt se närmre på hur de bär sig åt för att utveckla 
informationskompetens. 

1.2 Bakgrund 
Informationssökning och informationskompetens kopplat till en skolbibliotekskontext 
är ett forskningsområde inom Biblioteks- och Informationsvetenskapen. Då vårt intresse 
ligger hos elever på yrkesföreberedande program och deras syn på sin 
informationskompetens, kan vi konstatera att deras specifika informationsbeteende och 
kompetens inte behandlats nämnvärt. När vi skapade oss en överblick av 
forskningsfältet fann vi en magisteruppsats från Bibliotekarieutbildningen vid Lunds 
universitet, som behandlade skolbibliotekets roll som resurs i undervisningen på ett 
yrkesförberedande program. Bagaren och biblioteket. Skolbibliotekets roll i 
undervisningen i karaktärsämnena på ett yrkesinriktat gymnasieprogram (Berglund & 
Danielsson 2007) koncentrerar sig dock på de tre aktörerna skolbibliotekarie, 
skolledning och lärare och på hur de ser på bibliotekets betydelse för undervisningen. 
Trots att uppsatsen inte intar ett elevperspektiv är resultatet intressant att se närmre på i 
vårt fall, då uppsatsförfattarna bland annat kommer fram till att samarbete mellan de tre 
aktörerna är av yttersta vikt för att skolbiblioteket ska vara relevant och fungera som 
den resurs det de facto är (Berglund & Danielsson 2007, s. 77). Detta är något som 
gynnar eleverna, eftersom skolbiblioteket är till för dem.  
 
När det gäller informationskompetensens roll i det vardagliga, praktiska yrkesutövandet 
finns det ett antal forskare som ägnat tid och energi åt att belysa arbetsplatskontexter 
och dess rådande informationsklimat. När det gäller yrkesförberedande gymnasieelevers 
informationskompetens är forskningen betydligt knapphändigare: 
informationskompetens utgör visserligen ett forskningsområde inom B & I, men 
yrkesförberedande gymnasieelever har hittills inte utgjort föremål för något större 
intresse.  
 
Att informationskompetens genomsyrar alla arbeten genom sociala koder, kroppslig 
kontakt och rörelse samt kollegial gemenskap är något som det har börjat forskas om 
relativt nyligen. För oss var det långt ifrån ett vedertaget förhållningssätt och i 
ärlighetens namn inget vi betraktade som särskilt omstörtande. Det var först när vi kom 
i kontakt med Annemaree Lloyd och hennes forskning kring informationskompetens 
inom arbetsplatskontexter som vi förstod det spännande i det nya sättet att betrakta 
informationskompetens på. Detta nya synsätt kunde med lätthet appliceras på 
yrkesföreberedande gymnasieelevers informationskompetens och tanken på en 
fallstudie var född.  
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Annemaree Lloyd är föreläsare på The School of Information Studies vid Charles Stuart 
University, i Wagga Wagga, Australien. Hon har tidigare arbetat som bibliotekarie vid 
TAFE, New South Wales. I avhandlingen från 2004, Working information: developing 
a grounded theory of information literacy in the workplace, presenterar hon en rad 
intressanta rön beträffande en grupp brandmän och deras väg mot 
informationskompetens. Forskningen väckte vår uppmärksamhet på grund av ett antal 
orsaker: det förvånande oss att Lloyds forskningsresultat, som ändå får benämnas som 
nyskapande på flera plan, gått oss relativt obemärkt förbi. En annan orsak till vår 
nyfunna entusiasm inför ämnet, var det faktum att arbetsplatskontexter och 
informationskompetens i en mer praktisk miljö, avhandlades. Det kändes nytt och 
spännande.  
 
Lloyd menar att ett alternativt sätt att se på informationskompetens har sitt ursprung i 
arbetsplatsen. På arbetsplatsen ses informationskompetens ur ett holistiskt perspektiv 
som en del av att lära sig arbeta i ett sammanhang och utveckla en socialt konstruerad 
förståelse för arbetsplatsen. På så vis utgör informationskompetensprocessen ett 
osynligt arbete som är avhängigt den specifika kontexten. Genom att inkludera 
arbetsplatsen som en avgörande faktor i utvecklandet av informationskompetens kan 
man bredda begreppet och tillskriva det nya infallsvinklar. 
 
Olof Sundin är docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Ett centralt tema i hans forskning är att synliggöra informationssökningens och 
informationsanvändningens sociokulturella och institutionella villkor. Sundin (2008) 
breddar även han bilden av informationskompetens då han i artikeln Negotiations on 
information-seeking expertise. A study of web-based tutorials for information literacy, 
lyfter fram ett nytt teoretiskt synsätt där informationskompetens såväl som 
informationssökning, är förankrade (embedded) i sociala praktiker. Sundin framhåller 
att tillämpningen av det nya teoretiska synsättet ännu inte fått något nämnvärt fäste i 
empiriska undersökningar.  
 
I ytterligare en artikel, Teaching information seeking: relating information literacy 
education to theories of information behaviour, visar Sundin – tillsammans med Louise 
Limberg, professor i Biblioteks – och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås – 
på relationen mellan informationssökning och informationskompetens. De menar att de 
båda forskningsfälten fortfarande inte har påverkat varandra på det fruktbara sätt de har 
potential till att göra. Forskning inom informationssökning skulle kunna ge 
informationskompetensfältet en teoretisk grund att stå på, medan empiriska lärdomar 
från informationskompetensfältet skulle kunna ge forskningen kring 
informationssökning en institutionell kontext där målen med informationssökning 
skapas (Limberg & Sundin 2006, s. 2). Det var med detta ”råd” i åtanke som vi 
genomförde vår fallstudie. 
 
Vi har valt att studera ett antal tredjeårsgymnasister vid ett helt igenom 
yrkesförberedande gymnasium i Malmö. Detta för att undersöka deras syn på sin egen 
informationskompetens och vilken innebörd de lägger i detta begrepp. Samtliga elever 
beräknas börja sin yrkeskarriär direkt efter avslutad gymnasieutbildning och går en ljus 
framtid till mötes då de till skillnad från många av sina jämnåriga kamrater ofta blir 
erbjudna anställning omedelbart efter studenten, ibland till och med före. De förväntas 
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applicera tre års lärdomar på den verklighet de snart står i färd med att möta. Det är vår 
ambition att utreda hur denna yrkesgrupp bär sig åt för att utveckla en 
informationskompetens i praktiken, utan vare sig universitet eller högskola. Denna 
informationskompetens förväntas utgöra en del av det livslånga lärandet som är livet. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Att kunna söka, sålla bland och använda information, förmågor som ofta innefattas i 
begreppet informationskompetens, är något som är viktigt för alla samhällsmedborgare, 
oavsett kön, etnicitet, yrke eller socioekonomisk härkomst. Därför blir det angeläget för 
elever att utveckla sin informationskompetens oavsett vilket yrke de kommer att ägna 
sig åt i framtiden. Vi lever i en tid då det är viktigt att kunna arbeta självständigt och där 
individen uppmuntras till att själv kunna finna vägen genom det dagliga 
informationsbrus som numera omger oss. I den svenska Läroplanen för de frivilliga 
skolformerna (1994) står följande rader att läsa:  
 

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 
viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att 
tänka och arbeta. 

 (Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994, s. 5) 
 
Att veta hur man söker, sållar bland och använder information, är en viktig kunskap och 
kan ses som informationskompetensens kärna. Skolbibliotekets uppgift är bland annat 
att undervisa elever i informationssökning, för att på så vis vägleda dem mot ett 
informationskompetent förhållningssätt. Annemaree Lloyds definition vidgar dock 
bilden av informationskompetens, då hon menar att begreppet handlar om mer än bara 
hantering av informationskällor av skriftlig natur, och att helt informationskompetent 
blir man först ute på arbetsplatsen. Hur påverkar detta skolbibliotekets roll för 
gymnasieelever på yrkesförberedande program? Om Annemaree Lloyds antagande om 
att personer som genomgår yrkesförberedande utbildning inte blir 
informationskompetenta förrän de befinner sig i sin specifika yrkeskontext stämmer, 
vad kan då skolan göra för dessa elever när det gäller utvecklandet av deras 
informationskompetens? Behövs överhuvudtaget skolbiblioteket då detta kanske inte 
kan tillgodose deras kontextberoende lärande? Samtidigt formuleras det i den svenska 
läroplanen för frivilliga skolformer en önskan om att samtliga elever bör få likvärdig 
utbildning beträffande att kritiskt granska och förhålla sig till information för att på så 
vis kunna närma sig ett vetenskapligt sätt att arbeta.  
  
Med Lloyds nya definition av informationskompetens i åtanke blir uppsatsens syfte att 
undersöka hur gymnasieelever på yrkesförberedande program beskriver och uppfattar 
sin egen informationskompetens. En mindre del av studien blir även att undersöka hur 
skolbibliotekarier som arbetar med elever på yrkesförberedande program resonerar 
kring elevernas informationskompetens och förmedlandet av denna, för att på så vis 
belysa fenomenet ur ytterligare en synvinkel.  
 
Vi kommer att arbeta utifrån följande forskningsfrågor: 
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• Hur ser eleverna vid ett yrkesförberedande program på sin 

informationskompetens? 
 

• Vilken roll spelar skolbiblioteket för elevernas utvecklande av 
informationskompetens? 

 
• På vilket sätt bidrar den arbetsplatsförlagda praktiken till elevernas utvecklande 

av informationskompetens? 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen fokuserar på hur gymnasieelever på yrkesförberedande program 
beskriver och uppfattar sin egen informationskompetens och 
informationskompetensbegreppets kontextberoende utreds. Vi inkluderar inte någon 
generell forskning kring skolbiblioteket och dess verksamhet. När det gäller 
informationssökning gör vi ingen djupare teoretisk genomgång av fenomenet, förutom 
när begreppet står i direkt relation till informationskompetens. Undersökningen är 
förlagd i en skolbiblioteksmiljö för att på så sätt belysa elevernas kontextberoende 
lärande samt för att utreda vilken roll det får för deras utvecklande av 
informationskompetens. 

1.5 Disposition 
Kapitel 1 består av inledning, bakgrund, disposition samt syfte och forskningsfrågor och 
ger läsaren en bild av uppsatsens förutsättningar och avsikter. 
 
Kapitel 2 består av en metoddel, som innefattar val av metod, val av skola och 
informanter, intervjuernas utformning, genomförande samt analysmetod. Vi vill på detta 
vis ge läsaren en god insikt i omständigheterna kring undersökningens tillkomst. 
 
Kapitel tre utgörs av en litteraturgenomgång. Denna är uppdelad i tre avsnitt. Det 
inledande avsnittet fungerar som en bakgrund till begreppet informationskompetens. 
Det andra avsnittet består av tidigare forskning och är till för att ge läsaren en insikt om 
begreppets svårdefinierbarhet samt visa på olika definitioner av informationskompetens. 
Det tredje och sista avsnittet behandlar våra teoretiska utgångspunkter.  
 
Kapitel 4 redovisar identifieringen av vårt resultat, där varje avsnitt belyser ett område i 
vårt intervjuformulär för eleverna. Intervjuer med skolbibliotekspersonal redovisas 
separat.  
 
Kapitel 5 består av analys och diskussion. I analysen återkommer avsnitten som 
behandlades i resultatredovisningen i kapitel 4. Här analyserar vi resultaten utifrån våra 
egna reflektioner, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. En sammanfattande 
diskussion om informationskompetensens betydelse för eleverna avslutar kapitlet.  
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Kapitel 6 innehåller våra slutsatser som kopplas till syfte och forskningsfrågor.  
 
Kapitel 7 tar upp våra avslutande kommentarer kring uppsatsens metodval samt förslag 
till framtida forskning. 
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2. Metod 

2.1 Val av metod 
Kvalitativa fallstudier är vanligt att använda som metod när man vill få fram 
djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna. 
Fokus bör ligga på processen snarare än på resultatet, där den specifika kontexten utgör 
en viktig del i undersökningen (Merriam 1988, s. 9). Ett kvalitativt arbetssätt 
kännetecknas av intresset för innebörden som man antar finns inneboende i människors 
erfarenhet och att den kommer till uttryck genom forskarens egna upplevelser i 
situationen. En viktig utgångspunkt är att det finns många verkligheter och att världen 
inte är beskaffad på ett objektivt sätt, då den skapas i samspel med andra människor 
(Merriam 1988, s. 31). Fallstudien är också ett av få forskningssätt som tillåter 
subjektiva uppfattningar och skevheter hos såväl forskaren som informanten. Det är 
därför även viktigt att ha i åtanke att det är just en subjektiv bild som förmedlas och att 
tolkningen färgas av forskarens allmänna världsbild, livssyn, värderingar och perspektiv 
(Merriam 1988, s. 53). 
 
Syftet med vår uppsats är som tidigare nämnt att undersöka hur gymnasieelever på 
yrkesförberedande program beskriver sin egen informationskompetens. Vi inte är ute 
efter att skapa en generell bild av yrkesföreberedande gymnasieelevers 
informationskompetens, utan vill snarare göra ett nedslag i en verklighet för att på så 
sätt gå på djupet i hur det kan fungera i en viss grupp individers situation. Vi anser att 
man på detta vis kan nå en djupare insikt om hur informationskompetens utvecklas och 
verkar i praktiken. En fallstudie lämpar sig alltså bra för vår undersökning, då den är 
förankrad i verkliga situationer och på så sätt resulterar i en holistisk redogörelse av en 
specifik företeelse.  
 
Tanken med vår empiriska undersökning var att observera och intervjua ett antal 
gymnasieelever samt deras skolbibliotekarier på ett yrkesförberedande gymnasium i 
Malmö stad. Då situationen i skolan såg annorlunda ut än beräknat kom 
tillvägagångssättet att ändras under pågående undersökning (mer om detta under 
rubriken Genomförande). 
 
Vår empiriska undersökning föregicks av en litteraturgenomgång för att på så vis skapa 
oss en bra bild av forskningsområdet. Annemarees Lloyds forskning utgör en stor del av 
denna, då den går som en röd tråd genom hela vår uppsats och det är kring hennes 
teorier vi hänger upp våra resultat. Vi anser det nödvändigt att redan tidigt i uppsatsen 
förtydliga skillnaden mellan Lloyds utgångspunkt och vår; Lloyd undersökte hur 
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yrkesverksamma brandmän utvecklar sin informationskompetens i en 
arbetsplatskontext. Vi undersökte hur en grupp fordonselever betraktar och beskriver 
sin informationskompetens i sin skolsituation såväl som i sin praktik på potentiella 
framtida arbetsplatser. Eftersom eleverna dock har en yrkesnära skolsituation med stora 
delar arbetsplatsförlagd praktik samt praktiska övningar i skolans verkstäder, anser vi 
ändå att Lloyds teorier blir relevanta och till viss del överförbara i sammanhanget.  

2.2 Val av skola och informanter 
Vår avsikt var att utföra en fallstudie på ett yrkesförberedande gymnasier i Malmö stad 
och vi insåg snabbt att våra valmöjligheter var begränsade då antalet gymnasium med 
renodlad yrkesförberedande prägel var få till antalet. Till slut fick vi kontakt med 
rektorerna vid ett gymnasium, som var positivt inställda till att låta oss genomföra vår 
undersökning på deras skola. På skolan utbildas elever inom Trä- och 
Fordonsprogrammet och vi valde att begränsa oss till fordonseleverna, för att på så vis 
få en någorlunda enhetlig urvalsgrupp. Att det blev just fordonselever har ingen specifik 
orsak, mer än att de är ett bra exempel på en grupp elever som genomgår en alltigenom 
yrkesförberedande utbildning. De förväntas även ta klivet ut i arbetslivet direkt efter 
avslutad utbildning, vilket stämmer bra överens med syftet för vår undersökning. 
Fordonsprogrammet består av fyra olika inriktningar – personbilsteknik, lastbilsteknik, 
transport och karosseri – och för att få en så balanserad bild som möjligt intervjuades 
elever från samtliga inriktningar. Eftersom vi ville undersöka elevernas syn på 
informationskompetens och anknyta informationssökningsprocessen till något konkret i 
deras verklighet, föll valet på tredjeårseleverna, då dessa arbetade med sina 
projektarbeten. Intervjuerna blev femton till antalet och uppdelningen ser ut som följer: 
 

• personbilstekniker: fem 
• lastbilstekniker: tre 
• transportelever: fyra 
• karosserielever: tre 

 
Att informanterna från personbilsteknik och transport var fler till antalet beror på att 
personbilsteknikerna utgjorde majoriteten av fordonseleverna på skolan och 
transporteleverna den näst största. Lastbilsteknikerna och karosserieleverna var färre till 
antalet. Vi ansåg att det huvudsakliga målet låg i att undersöka eleverna från 
fordonsprogrammet och att få med samtliga inriktningar. Detta var för oss betydligt 
viktigare än att till varje pris föra fram exakt lika många röster från varje specifik 
inriktning för att uppnå någon form av millimeterrättvisa. 
 
Huvudfokus ligger på elevernas reflektioner om sin situation, men vi har även intervjuat 
skolbibliotekarien och biblioteksassistenten för att få fram deras perspektiv när det 
gäller eleverna och deras informationskompetens.  
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2.4 Intervjuernas utformning 
Intervjuer ägde rum med elever såväl som skolbibliotekspersonal och dessa skedde med 
hjälp av ett intervjuformulär. Som kvalitativ fallstudieforskare har man tillgång till att 
använda mindre strukturerade alternativ till en standardiserad intervju. I en delvis 
strukturerad intervju, som vi använder oss av, vill man ha en viss typ av information 
från samtliga informanter och intervjuerna styrs av frågor eller frågeställningar som ska 
utforskas. Friheten finns dock att som intervjuare själv bestämma ordningsföljden; på 
detta sätt blir det möjligt för forskaren att vara flexibel i intervjusituationen och vara 
lyhörd inför informantens bild av världen samt på nya idéer som dyker upp (Merriam 
1988, s. 88). Många av våra öppna frågor ställdes till samtliga informanter, för att på så 
sätt få ut en standardiserad information. Vi lämnade dock fältet öppet så att nya insikter 
och ny information fick möjlighet att uppstå i intervjusituationen. 
 
Intervjuguiden (se bilaga 1) till eleverna skapades utifrån tre stycken huvudteman: 
projektarbete, skolbibliotek och praktik, som vi menar ringade in våra frågeställningar. 
Varje rubrik bröts sedan ned till ett antal frågor som skulle angripa de olika aspekterna 
inom temat. Syftet med skolbibliotekspersonalens intervjuguide var att vi dels ville 
diskutera det som framkommit under intervjuerna med eleverna, dels försöka utreda 
bibliotekariens samt assistentens syn på elevernas specifika informationsbehov och 
utveckling av informationskompetens. Vid skapandet av samtliga intervjufrågor hade vi 
Steinar Kvales tankar om vikten av att anamma såväl tematiska som dynamiska 
intervjufrågor i sin guide. Den tematiska infallsvinkeln avser frågans relevans för 
intervjuämnet och dess syfte, medan den dynamiska delen handlar om samspelet mellan 
intervjuare och informant (Kvale 1997, s. 121).  

2.3 Genomförande 
Vår ursprungliga tanke var att kombinera observationer i skolbiblioteksmiljön med 
uppföljande intervjuer för att kunna studera dels samspelet mellan 
skolbibliotekspersonal och elev och dels elevernas konkreta 
informationssökningsprocess, för att sedan kunna utveckla våra iakttagelser i 
intervjuerna. Vårt första observationstillfälle ägde rum en tisdagsmorgon i februari då vi 
fått informationen av skolbibliotekarien att detta var veckans mest besökstäta tidpunkt. 
Efter att ha spenderat förmiddagen i skolbiblioteket kunde vi snabbt konstatera att den 
besöksrusch vi förväntat oss uteblev och ett nytt datum för observationstillfälle 
bestämdes. Även denna gång kännetecknades av ett i princip folktomt skolbibliotek så 
när som på ett litet antal elever som utnyttjade datorerna för privat bruk. Vi 
konsulterade skolbibliotekarien, som menade att observationerna med all sannolikhet 
inte skulle förändras nämnvärt om vi valde att fortgå med dem. Vi bestämde oss för att 
gå ut i klasserna och presentera oss och vår undersökning och på detta vis hitta 
intresserade, frivilliga informanter till våra intervjuer. Skolbibliotekarien bistod oss med 
den nödvändiga hjälp som krävdes för att leta rätt på klasser och deras berörda 
ämneslärare. Attityden till vår undersökning var positiv, vilket gjorde att det inte var 
svårt att hitta lämpliga informanter. Då vi rörde oss på skolan under drygt två veckors 
tid blev vi välkända ansikten för såväl elever som lärare. Vi vistades i skolans 
verkstäder, deltog i undervisningen i klassrum såväl som teorisalar och pratade med 
elever och lärare. Dessa deltagande observationer gav oss en bra bild av situationen på 
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skolan, då vi lärde känna vår undersökningsmiljö. Under intervjuerna med eleverna och 
skolbibliotekspersonalen hade vi stor nytta av detta, då vi kunde relatera deras svar till 
deras specifika kontext. Fältanteckningar gjordes, men under undersökningens gång 
kom vi fram till att observationerna var av en sådan natur att de lämpade sig bäst till att 
användas som språngbräda inför intervjuerna samt som underlag för vår förståelse av 
kontexten. 
 
Intervjuerna utfördes vid sju tillfällen, varav det sista var med skolbibliotekarien och 
assistenten. Samtliga intervjuer utfördes i avskild miljö i skolbibliotekets tidskriftsrum 
samt i ett grupprum. Informanterna informerades ingående om konfidentialiteten i deras 
medverkan och att intervjumaterialet under inga omständigheter skulle lämna våra 
händer. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefoner. Under samtliga intervjuer 
medverkade vi båda och vi turades om med att ha huvudansvar för intervjun medan den 
andra intog en observerande och kompletterande position. Vi var väl medvetna om att 
två intervjuare kan uppfattas som skrämmande för informanten då denna befinner sig i 
underläge. Vi var dock mycket måna om att skapa en avslappnad situation och 
uppfattade inte att informanterna kände något obehag under intervjutillfällena. 
Intervjuernas längd varierade men varade mellan 15 och 20 minuter för eleverna och 
tog cirka 40 minuter vardera med de två informanterna ur bibliotekspersonalen.  

2.5 Analysmetod 
För att kunna analysera intervjuerna på ett tillfredställande vis utgick vi från Kvales 
tankar om att skapa mening ad hoc:  

 
Den vanligaste formen av intervjuanalys är förmodligen en användning ad hoc av olika angreppssätt 
och tekniker för skapande av mening. Till skillnad från vid koncentrering och kategorisering av 
mening används här ingen standardmetod för analysen av hela intervjumaterialet utan det växlas fritt 
mellan olika tekniker.  

(Kvale 1997, s. 184) 
 
Som intervjuare kan man först skapa sig ett allmänt intryck av intervjuerna för att sedan 
gå tillbaka till särskilda avsnitt och göra djupare tolkningar av dessa. Vissa 
kvantifieringar kan göras genom att räkna antalet informanters inställning till en viss 
fråga (Kvale 1997, s. 184). Detta angreppssätt innefattades i vår analysmetod. Vår 
tolkning kan sägas vara hermeneutisk, vilket innebär att skapa förståelse för en texts 
mening. Kvale menar att den hermeneutiska tolkningen är dubbelt relevant för 
intervjuforskning då man som forskare är med vid både skapandet av ”intervjutexten” 
(intervjutillfället) och sedan vid tolkningen av intervjuutskrifterna (Kvale 1997, s. 48). 
Enligt Kvale utgörs det hermeneutiska tolkningssättet av flera delar; en vag och intuitiv 
uppfattning av texten som helhet leder till tolkningar av de olika delarna som sedan i sin 
tur relaterar till helheten igen. Skiftet av fokus leder till en djupare förståelse, då man 
kan återgå till vissa delar av texten och angripa den på nya sätt och därmed skapa nya 
infallsvinklar (Kvale 1997, s. 51). Det är viktigt att som intervjuare ha goda kunskaper 
om temat för intervjun, för att på så vis kunna förstå den intervjuades svar bättre. 
Intervjutexten måste hela tiden relateras till det sammanhang den uppstått i. Det handlar 
om att vidga textens mening (Kvale 1997, s. 52). Kvale diskuterar några hermeneutiska 
distinktioner i förhållande till de typer av frågor som kan ställas i en text (Kvale 1997, s. 
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191). Till tolkningen av våra intervjuer knyter sig följande distinktion: syftet med vår 
analys är inte att komma fram till en allmän bild av hur fordonselevers 
informationskompetens ser ut utan snarare att belysa en viss grupp fordonselevers 
uppfattning om samt beskrivning av begreppet.  
 
 Våra tre huvudteman i elevernas intervjuformulär fungerade också som teman i 
analysen och är formulerade på ett sådant sätt att de kan svara på uppsatsens 
frågeställningar. I vår analys tolkade vi intervjuerna utifrån varje enskilt tema och 
ställde det i förhållande till de teorier och den tidigare forskning vi presenterat.  
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3. Litteraturgenomgång 

Litteraturgenomgången är uppdelad i två delar: den första delen tar upp historik kring 
informationskompetens, hur begreppet definieras av olika organisationer och forskare, 
vad de svenska styrdokumenten säger om begreppet samt tidigare forskning. Den andra 
delen presenterar våra teoretiska utgångspunkter som sedermera återkommer i analysen 
av resultatet.  

3.1 Begreppet informationskompetens 

3.1.1 Historik 
Informationskompetens, som är en översättning av engelskans information literacy, är 
ett omdiskuterat begrepp som är kopplat till hur man söker och använder information. 
Louise Limberg menar att det i Sverige går att spåra en linje från undervisning i 
bibliotekskunskap till lärandet av informationskompetens. Under 1970-talet 
undervisades svenska elever i bok- och bibliotekskunskap och tonvikten låg då på att 
lära sig att använda olika sökverktyg, som till exempel bibliotekskataloger, index och 
uppslagsverk. Under 1980-talet ändrade undervisningen namn till färdigheter i 
informationssökning för att på så vis markera att färdigheterna inte enbart skulle 
begränsas till biblioteksanvändning, utan även till annan slags information. Under 1990-
talet kom allt oftare begreppet informationskompetens att användas för att beskriva 
dessa färdigheter i informationssökning (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 96ff). 
Limberg menar att förändringen i innebörd berodde på utvecklingen av informations- 
och kommunikationsteknik samt skiftande pedagogiska teorier och praktiker. 
Tyngdpunkten flyttades från att gälla undervisning i användandet av specifika 
biblioteksredskap till att gälla elevernas tankeprocesser och förmåga till kritiskt 
tänkande (Limberg & Folkesson 2006, s. 19).  

3.1.2 Definitioner 
Begreppet informationskompetens är inte lättdefinierat och olika definitioner framhäver 
olika faktorer. Limberg skriver att minsta gemensamma nämnare för olika forskares 
definitioner är förmågan att ”söka, finna, kritiskt värdera och använda information för 
olika ändamål i utbildning, arbetsliv och samhällsliv” (Limberg & Folkesson 2006, s. 
20). För att vara en aktiv medborgare i samhället behöver man kunna förhålla sig till 
och hantera information. Det i vissa sammanhang omtalade livslånga lärandet är något 
som lätt kan kopplas till begreppet.  
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Informationskompetens och informationssökning som begrepp är nära besläktade och 
kräver en närmre förklaring, då de ofta lite slarvigt används i liknande sammanhang. 
Detta kan sägas bero på att det finns så många olika definitioner av begreppen. Limberg 
ser på informationskompetens som ett objekt för lärande. På så vis är målet med 
undervisning i informationssökning att individen ska utveckla kunskap och förmåga att 
använda information på ett kvalificerat sätt för att sedermera utveckla 
informationskompetens. Informationskompetens blir således ett sammanfattande 
begrepp för olika dimensioner av informationssökningsprocessen (Limberg 2006, s. 20).  
 
I vår studie använder vi begreppet informationskompetens när det gäller hur eleverna 
söker, kritiskt granskar och använder information både i skolsituationer och på den 
arbetsplatsförlagda praktiken. Det handlar om informationssökning och lärande med 
hjälp av datorer eller andra textbaserade källor såväl som praktikplatsens mer fysiska 
och kommunikativt präglade situation.  
 
Vi kommer i följande avsnitt att presentera informationskompetensbegreppet sett ur en 
amerikansk respektive en svensk kontext, för att på så sätt visa på definitioner som 
framkommer i olika slags styrdokument och rapporter inom ämnet. 
 

3.1.3 Informationskompetens i en amerikansk kontext 
What is true today is often outdated tomorrow. A good job today may be obsolete next year. To 
promote economic independence and quality of existence, there is a lifelong need for being informed 
and up-to-date.  

(Presidential Committee on Information Literacy: Final Report 1989, ALA:s webbplats) 
 
Begreppet information literacy fick sitt första stora genomslag i den rapport som 
American Library Association (ALA) utkom med 1989 (Limberg, Hultgren & Jarneving 
2002, s. 98). I den går det att läsa om hur det expanderande informationssamhället 
ställer krav på individen när det gäller att få tillgång till, hantera och värdera 
information. I rapporten menar man att ”information literacy is a survival skill in the 
Information Age.” För att inte drunkna i informationsflödet behöver människor redskap 
till hjälp för att finna information när man till exempel ska lösa ett problem eller fatta ett 
beslut.  
 
ALA definierar begreppet informationskompetens på följande vis: 
 

To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have 
the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. (...) Ultimately, 
information literate people are those who have learned how to learn. They know how to learn 
because they know how knowledge is organized, how to find information and how to use 
information in such a way that others can learn from them. They are people prepared for lifelong 
learning, because they can always find the information needed for any task or decision at hand. 

(Presidential Committee on Information Literacy: Final Report 1989, ALA:s webbplats) 
 

I rapporten skrivs också om informationskompetens som ett viktigt redskap för 
”personal empowerment”. Genom att ha kunskap om hur man kritiskt granskar och 
värderar information kan man lättare argumentera för och emot olika fakta samt ta 
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ställning i olika situationer. Informationskompetens kan alltså leda till ett slags 
självständighet och självsäkerhet, ett sätt att få kunskap och kontroll över sitt liv. 
Biblioteken spelar enligt rapporten en viktig roll i processen att göra människor 
informationskompetenta. I rapporten påpekas även skolans roll och vikten av att 
utveckla ett mer problemlösande arbetssätt för att främja självständiga och kritiskt 
tänkande elever. ALA menar att lärare och bibliotekarier bör samarbeta för att skapa en 
övergång från att lära ut fakta till att lära ut konsten att finna fakta. Eleverna skulle då 
tränas i att:  
 

• knowing when they have a need for information 

• identifying information needed to address a given problem or issue 

• finding needed information and evaluating the information 

• organizing the information 

• using the information effectively to address the problem or issue at hand 

(Presidential Committee on Information Literacy: Final Report 1989, ALA:s webbplats) 

 
ALA har tillsammans med Association for Educational Communications and 
Technology även utformat dokumentet Information Power, som innehåller mål och 
riktlinjer för skolbiblioteksarbete. Fokus ligger på elevernas lärande och i dokumentet 
beskrivs den informationskompetenta studenten i nio delmål under de tre kategorierna 
informationskompetens, självständigt lärande och socialt ansvar. Att effektivt finna 
information, uppskatta litteratur och andra kreativa uttryck för information samt ha ett 
etiskt förhållningssätt till information och informationsteknologi är några av de delmål 
som betonas (Information literacy standards for student learning 1998, ALA:s 
webbplats).  
 
Enligt Limberg har detta dokument i USA ungefär samma tyngd som våra läroplaner 
och inom amerikansk B & I-forskning undersöker man om de riktlinjer som presenteras 
i dokumentet följs i skolor och på bibliotek (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 
101).  

3.1.4 Informationskompetens i en svensk kontext 
Någon svensk motsvarighet till Information Power existerar inte. Bibliotekslagen 
(1996: 1596) är knapphändig i sin information om hur skolbiblioteken ska förhålla sig 
till elevernas informationskompetens. Följande paragrafer är det närmsta man kommer 
vad gäller generella riktlinjer för skolbiblioteken:  
 

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt 
för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda 
litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov. 
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9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och 
ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier 
anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning 

 
Skollagen (1985:1100) gäller från 1985 men har blivit ändrad många gånger efter det. 
Skollagen säger inte heller den något om skolbiblioteken. Det finns inga svenska 
riktlinjer för skolbibliotek. UNESCO:s1 skolbiblioteksmanifest är visserligen ett viktigt 
dokument, men det närmsta man kommer några riktlinjer som förtäljer något om hur 
skolbiblioteket bör förhålla sig till specifikt informationskompetens, är IFLA:s2 och 
UNESCO:s internationella riktlinjer (The IFLA/UNESCO School Library Guidelines). 
Dessa berör skolbibliotekariers uppdrag, resurser, personal, program och aktiviteter 
samt marknadsföring av bibliotek och lärande. Initiativet till riktlinjerna på svenska har 
tagits i internationellt samförstånd, genom kontakter i biblioteksorganisationerna IFLA 
och IASL3. Riktlinjerna säger bland annat att samtliga elever ska förses med en 
läroprocess som är överförbar mellan såväl innehållsliga områden som från den 
akademiska miljön till det verkliga livet. Följande direktiv står att läsa: 
 

 
– Eleven ska skapa mening ur information 
– Eleven ska skapa en kvalitetsprodukt 
– Eleven ska lära sig på ett självständigt sätt 
– Eleven ska delta effektivt som medlem av en arbetsgrupp 
– Eleven ska använda information och informationsteknologi ansvarsfullt och etiskt 

(IFLA/UNESCOS riktlinjer för skolbibliotek 2004) 

 
Eleverna ska utöver detta kunna hantera teknologiska redskap, vara flexibla och känna 
sig bekväma i situationer där det finns en mångfald av svar samt kunna anpassa sig till 
förändring och fungera väl både individuellt och i grupp (IFLA/UNESCO:s riktlinjer 
för skolbibliotek 2004). 
 
I Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, finns en liknande syn på vad som 
ska ingå i elevens informationskompetens. Under rubriken ”Gemensamma uppgifter för 
de frivilliga skolformerna” står följande att läsa:  
 

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 
viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 
konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att 
tänka och arbeta. 
 
Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. Förändringar i arbetslivet, 
ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors 
kunskaper och sätt att arbeta. 

 (Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994, s. 5) 
 

                                                 
1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
2 The International Federation of Library Associations and Institutions 
3 International Association of School Librarianship 
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Informationskompetens som begrepp förekommer som synes inte i läroplanen, men 
texten ovan förmedlar ändå en önskan om att utveckla elevernas förmåga att verka inom 
ett informationstätt samhälle. Även i avsnittet ”Mål att sträva mot” uttrycks samma 
önskan, då eleverna bland annat ska kunna överblicka större kunskapsfält, närma sig ett 
vetenskapligt sätt att arbeta och tänka och utveckla kunskaper för ett föränderligt 
yrkesliv samt för att kunna påverka arbetsliv och samhällsliv (Läroplanen för de 
frivilliga skolformerna, s.12). 
 
Sammanfattningsvis står de svenska mer allmänt hållna styrdokumenten i en bjärt 
kontrast till de amerikanska som är betydligt mer detaljerade i sina mål för vad eleverna 
ska uppnå.  

3.2 Tidigare forskning 
Då vår undersökning kretsar kring informationskompetens finner vi det nödvändigt att 
belysa begreppets utveckling för att visa på de många innebörderna som samexisterar 
med varandra. Nedan följer ett antal forskares förhållningssätt till såväl 
informationssökning som informationskompetens. 

3.2.1 Informationskompetens som en uppsättning verktyg 
Christina S. Doyles artikel Information literacy in an information society (1995) har 
visserligen några år på nacken, men belyser onekligen en viktig aspekt beträffande 
informationskompetensens betydelse, vilken tål att citeras: 
 

As society has shifted from an economy based on capital goods (industrial) to an economy based on 
services (information), there has been a corresponding shift in what is expected from education. 
Knowing how to ask the right questions may be the single most important step in learning. The 
process that is conducted in order to find answers to the right questions leads to the point at which 
information becomes knowledge. Information Literacy –the ability to access, evaluate and use 
information from variety of sources– is central to all successful learning and, by extension, to all 
successful living. 

     (Doyle 1995, s. 5) 
 
Doyle ser på informationskompetens som en uppsättning verktyg som användaren bör 
behärska till fullo. Begreppet informationskompetens har varit föremål för en rad 
omdefinieringar i takt med att ny teknik utvecklats, men även med anledning av en 
förändrad bild på kunskap. Det finns numera ett bredare spektrum av definitioner, där 
Doyles synsätt fortfarande är livaktigt. Doyles artikel redogör för begreppets väg mot en 
förstärkt roll inom skolväsendet och utbildningssektorn och diskuterar skolbibliotekets 
roll (Doyle 1995, s. 3).  

3.2.2 Informationskompetens i en arbetsplatskontext 
I artikeln Workplace experiences of information literacy (1999) summerar den 
australiensiska forskaren Christine Susan Bruce resultatet av sin avhandling The Seven 
Faces of Information Literacy (1997). I avhandlingen studerade hon högskolelärares 
och bibliotekariers syn på informationskompetens i ett försök att definiera begreppet 
och särskilja det från närliggande områden som livslångt lärande, kritiskt tänkande och 
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IT-kompetens. Informationskompetens som begrepp, beskrivet som förmågan att känna 
igen informationsbehov och identifiera, evaluera samt använda informationen effektivt, 
har varit en angelägenhet inom undervisningssektorn i ett antal år (Bruce 1999, s. 33). 
Ute på arbetsplatsen har man dock som chef och anställd länge valt att betona vikten av 
de färdigheter som berör datorer och informationsteknologi.  
 
Bruce forskning öppnar för nya synsätt då resultatet från hennes kvalitativa forskning 
kring hur yrkesmän upplever den effektiva nyttan av att använda olika sorters 
information, har utmynnat i nya definitioner av begreppet informationskompetens. 
Eftersom informationsteknologin blir alltmer användarvänlig är det, enligt Bruce, högst 
rimligt att informationskompetensen framöver kommer att ta upp frågor som rör hur 
människor interagerar och använder informationen som tillgängliggörs i och med den 
nya tekniken. Här spelar informationskompetens en avgörande roll då kraven på 
människors kunskap om att kunna verka inom ett ”informationssamhälle” ständigt ökar.  
 
I ovan nämnda avhandling undersöker Bruce skillnader och samband mellan individuell 
och organisatorisk informationskompetens. Sju sätt att uppleva informationskompetens 
på blev identifierade. Det är dessa nya synsätt som berör arbetsplatsupplevelser kring 
informationskompetens, som öppnar upp för nya gruppers uppmärksammande av 
begreppet: 
 

1. använda IT för att söka och förmedla information. 
2. finna informationskällor. 
3. genomföra informationssökningsprocesser. 
4. kontrollera information. 
5. skapa en egen kunskapsbas på ett nytt intresseområde. 
6. arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap. 
7. använda information klokt för andras bästa.  
(Bruce 1997 se Limberg och Folkesson 2006, s. 22). 

 
De sju synsätten bär med sig en mängd efterverkningar för professionell utbildning och 
utveckling i form av flera handfasta tips som i sin tur är en direkt följd av de direktiv 
Bruce lät utforma efter arbetet med sin modell, The Seven Faces Model (Bruce 1999, 
s.45). I vårt fall är det direktiven som är det intressanta snarare än sätten, då direktiven 
de facto uppmuntrar till nya tillvägagångssätt när det gäller undervisning i 
informationskompetens. 
  
Ett av direktiven framhäver vikten av att framhålla informationskompetensens sociala 
och utåtriktade natur, sedd ur användarnas perspektiv: 

 
Emphasise the social/interdependent nature of information literacy as experienced by users. This 
experience is contrary to the individualistic approach often promulgated. For example, learning to 
use information sources or electronic technologies should not mean that students be expected to 
master all the tools at their disposal. Rather they should be able to use whatever is required with the 
assistance of peers and available support services. They should learn to value the information 
provision role of information intermediaries, and learn to discern when it would be appropriate to 
use the services of an information professional.  

 



 20

Avslutningsvis propagerar Bruce för att informationskompetens handlar om människans 
förmåga att verka effektivt inom ett informationssamhälle. Detta kräver i sin tur ett 
kritiskt tänkande, ett medvetande om informationsevaluering och informationsbehov 
samt kunskapen om hur man effektiviserar nyttan av information vad det gäller 
problemlösning, beslutsfattande och forskning.  

3.2.3 Fyra förhållningssätt till informationskompetens 
I artikeln Negotiations on information-seeking expertise. A study of web-based tutorials 
for information literacy (2008) skriver Olof Sundin om “A new emerging framework on 
information literacy”, där han belyser det faktum att informationskompetens ofta varit 
föremål för kritik av olika slag. Kritiken gäller i synnerhet att fokus alltför ofta ligger på 
listor innehållande diverse allmänna färdigheter som påstås kunna utvärdera en persons 
informationskompetens. Sundin berör tidigare nämnda Christina Doyle som ett exempel 
på en forskare som förespråkar ”the generic skills approach” då hon väljer att definiera 
informationskompetens som en mängd verktyg (attributes) som individen måste 
behärska för att kunna leva och verka i informationsåldern (Sundin 2008, s. 27).  
 
Trots det stora antalet forskare som avhandlat ämnet råder det inget klart samförstånd 
kring hur man bäst definierar begreppet informationskompetens. Det kan dock sägas 
handla om färdigheter såväl som förståelse. Vissa definitioner av begreppet strävar efter 
att förstå hur information kan användas, exempelvis Christine Bruces definition, då hon 
utökar begreppets innebörd till att även omfatta den kollektiva kompetensen och 
ansvaret i relation till sin omvärld (Sundin 2008, s. 28). Vidare framhåller Sundin Carol 
Kuhlthaus förhållningssätt som hittills hör till det mer ovanliga slaget då hon 
kombinerar intresset för undervisningsaspekter i Biblioteks- och informationsvetenskap 
med forskningen om informationssökning. Hennes kanske främsta bidrag till 
forskningen om informationssökning och informationskompetens menar Sundin är 
hennes studier kring vikten av känslomässiga aspekter:  

 
Kuhlthau starts from a person’s creation of meaning and she emphasises the dichotomy between 
uncertainty and control as being the fundamental principle which underlies information seeking and 
hence also user education. Following Kuhlthau, individual users have to be able to master the 
uncertainty inherent in the information seeking process. 

     (Sundin 2008, s. 28) 
 
Sundin framhåller de tre förhållningssätt som Kuhlthau gör gällande i 
informationssökningsprocessen, nämligen the source, the pathfinder och the process 
approach. Kuhlthaus ståndpunkt är konstruktivistiskt och kognitivt och the process 
approach blir enligt henne att föredra. Enligt Sundin utmärks dagens forskning kring 
informationssökning och informationskompetens, sedd ur en undervisningsaspekt, av 
konstruktivistiska tankegångar. Detta kan sägas bero på de starka efterdyningar som 
Carol Kuhlthaus forskning resulterat i. Emellertid behandlar ingen av de nämnda 
teoretikerna informationssökning som en socialt konstruerad praktik och Sundin menar 
att detta framför krav på en ordentlig komplettering:  
 

Such a complementary theoretical framework has, so far, found only marginal consideration within 
information seeking research, and in particular within research in information literacy. One feature 
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of this broadly defined framework is the interest in how information is given meaning, evaluated, 
and used within different social practices instead of seeing information as mirroring the ”world”.  

     (Sundin 2008, s. 28) 
 

Sundin nämner flera teoretiker som likt honom argumenterar för en vidgad syn på hur 
informationskompetens också borde inkludera de sociala och kommunikativa strukturer 
som finns inom varje kontext. Varje sammanhang innehåller olika sätt att förstå och läsa 
och för att till fullo förstå de sociala funktioner som råder inom dem, kan 
användarutbildning utgöra ett bidrag med sina tolkningar. Sundin refererar till James 
Marcum, som förkastar stora delar av den tidigare forskningen kring 
informationskompetens då han belyser de sociala aspekterna av begreppet (Sundin 
2008, s. 29). Marcum relaterar de socialt orienterade lärandeteorierna till 
informationskompetens och argumenterar för att informationssökande samt lärande 
främst utgörs av sociala processer. Christine Bruce å sin tur hävdar att forskning kring 
informationskompetens sällan syftar till informationskompetens i praktiken, vilken 
användaren verkar inom (Sundin 2008, s.29). Sundin breddar så bilden av 
informationskompetens. Han lyfter fram ett nytt teoretiskt synsätt där 
informationskompetens såväl som informationssökning är förankrade (embedded) i 
andra sociala praktiker. Dock har tillämpningen av det nya teoretiska synsättet ännu inte 
fått något nämnvärt fäste i empiriska undersökningar. 
 
Sundin gör så detta då han genom empiriska studier kartlägger 31 stycken webbaserade 
användarguider vid skandinaviska högskolor och universitet. Sundin nämner att 
biblioteken alltid har utgjort en arena för utvecklandet av kunskap men att det nyligen 
skapats ett medvetande kring betydelsen av bibliotekariens undervisningsroll. Vid 
undersökningen av de webbaserade användarguiderna kom han fram till följande:  

 
[…] in addition to their pedagogical potential the web-based tutorials for user education that have 
been analysed can also be perceived as visible expressions of different, partly opposing, 
professionals claims of expertise. […] One dividing line is between tutorials that take their starting 
point in the information or in how the user should behave in relation to it, and those who take their 
starting point in the individual or groups of individuals. In the latter, it is a case of preparing the 
individual for what awaits them as seekers, compilers and evaluators of information. The other, and 
perhaps the more interesting, dividing line is between tutorials that choose to connect user education 
to a subject or context and those that attempt to present it as domain independent.  

(Sundin 2008, s. 40) 
 
Ur sin forskning kunde Sundin urskilja fyra olika sätt att se på informationskompetens: 
ett källorienterat förhållningssätt (a source approach), ett beteendeorienterat 
förhållningssätt (a behavioural approach), ett processorienterat förhållningssätt (a 
process approach) och ett kommunikativt orienterat förhållningssätt (a communication 
approach) (Sundin 2005, s. 147). De fyra förhållningssätten kan förvisso relateras till 
olika perioder bakåt i tiden, då synen på informationssökning har gått från att vara 
inriktad på informationssystemet till att fokusera mer på användaren och dess behov. 
Sundin menar dock att de olika förhållningssätten ändå uppträder sida vid sida i de 
användarguider han utforskat.  
 
Ett källorienterat förhållningssätt: här ligger fokus på informationen i sig och för 
bibliotekarien innebär det att presentera olika former av informationskällor för 
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studenten, samt i vilken ordning informationskällorna bör användas i 
informationssökningsprocessen. Liten betydelse läggs på i vilken kontext en 
informationskälla kommit till eller i vilken social praktik källan ska användas. 
 
Ett beteendeorienterat förhållningssätt: även här läggs tyngdvikten på 
informationskällorna, men poängen är att förse användaren med en modell eller guide 
för hur informationssökningen ska gå till. Ofta förses användaren med steg-för-steg-tips 
om i vilken ordning informationskällor ska användas och hur sökningen ska gå till, för 
att sedan kunna använda denna sökteknik i alla sammanhang. Inte heller här läggs alltså 
någon större vikt vid kontext eller social praktik. 
 
Ett processorienterat förhållningssätt: här skiftas fokus och i stället för att utgå från 
informationssystemet, utgår man från användaren och dess behov. Användaren har ett 
problem som ska lösas och därmed ett informationsbehov; därefter presenteras olika 
tekniker för att lösa problemet. Förhållningssättet kan ses som både statiskt och 
dynamiskt: statiskt på så vis att sökningen ofta ses som en linjär process och dynamiskt 
på så vis att användaren ändå kan drabbas av osäkerhet i processen och hoppa fram och 
tillbaka mellan olika steg.  
 
Ett kommunikativt orienterat förhållningssätt: här fokuseras det på de sociala och 
relationsmässiga (relational) aspekterna av informationssökning. Processen ses inte som 
individuell, utan kommunikation med andra användare poängteras. Viktigt är även att 
analysera i vilken kontext olika källor kommit till och vad författaren har för bakgrund; 
alltså hur informationen kan förstås i sitt speciella sammanhang. För bibliotekarien blir 
det här viktigt att vara medveten om och framhålla de sociokulturella villkoren för ”the 
production, mediation and consumption of information” (Sundin 2008, s. 37). Ingen 
information är alltså ”neutral”, utan måste förstås utifrån var den kommer ifrån och hur 
den ska användas (Sundin 2008, s. 30ff). 
 
På så vis menar Sundin att det blir relevant att ställa sig frågan huruvida det är 
meningsfullt att undervisa i informationskompetens om informationen i fråga är 
dekontextualiserad. Kanhända är det mer meningsfullt om användarundervisning syftar 
till att rekontextualisera information inom sin ursprungliga praktik, vilket lätt kan 
uppnås genom att lägga fokus på själva informationen samt på avsedd användare. 
Sundin propagerar för det senare förhållningssättet då det nya teoretiska synsättet att se 
på informationskompetens i hög grad präglas av sociala praktiker. Detta är något vi vill 
ta fasta på i vår empiriska undersökning, då vår avsikt bland annat är att se närmre på 
hur elevers informationskompetens utvecklas i teori och praktik.  
 

3.2.4 Sambandet mellan informationskompetens & informationssökning 
Louise Limberg och Olof Sundin vill i artikeln Teaching information seeking: relating 
information literacy education to theories of information behaviour visa på relationen 
mellan informationssökning och informationskompetens, eftersom: “An understanding 
of information literacy would benefit from being based on an understanding of 
information seeking: information seeking and information literacy are two sides of the 
same coin” (Limberg & Sundin 2006, s. 2). De menar att de båda forskningsfälten ännu 
inte influerat varandra på det sätt de har potentialen att göra. Forskning inom 
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informationssökning skulle kunna ge informationskompetensfältet en teoretisk grund att 
stå på, medan empiriska lärdomar från informationskompetensfältet skulle kunna ge 
forskningen kring informationssökning en institutionell kontext där målen med 
informationssökning skapas.  
 
Limbergs och Sundins slutsatser grundar sig på resultaten i Lena Folkessons och Louise 
Limbergs IDOL-projekt (2006) samt Olof Sundins undersökning av webbaserad 
användarundervisning (2008), som handlade om hur lärare och bibliotekarier ser på 
undervisning i informationssökning samt vad de tycker är viktigt för deras elever att 
lära sig om informationssökning, det vill säga, synen på informationskompetens.  
 
Limberg och Sundin ser på utbildning i informationssökning som ett sätt att skapa 
utrymme för elever att utveckla informationskompetens. De kritiserar den traditionella 
synen på informationskompetens som en handfull färdigheter som går att använda 
oberoende av kontext och menar att den utmanas av nya definitioner av begreppet, som 
koncentrerar sig mer på betydelsen av kontext och situation. Limberg och Sundin 
definierar själva informationskompetens som ”a set of abilities to seek and use 
information in purposeful ways related to the task, situation and context in which 
information seeking practices are embedded” (Limberg & Sundin 2006, s.3).  
 
IDOL-projektet hade en fenomenografisk ansats, vilket innebar att undersökningen 
fokuserade på människors olika sätt att uppleva ett särskilt fenomen, i detta fall att lära 
ut informationssökning. Synen på informationskompetens i undersökningen motsvarade 
den kommunikativa uppfattningen ovan. Informationssökning ses som föremålet för 
lärandet och informationskompetens som målet med lärandet. Vikten av att lärare och 
bibliotekarier är medvetna om vad det betyder att vara informationskompetent, det vill 
säga, hur de kan erbjuda informationssökningsuppgifter relaterade till olika uppgifter, 
situationer och kontexter, är i fokus. 
 
Limberg och Sundin fann att det hos pedagogerna ofta fanns luckor i undervisningen i 
informationssökning i jämförelse med modeller och teorier för informationssökning. 
Detta såg de som ett argument för att forskning om informationssökning och 
informationskompetens borde ha ett tydligare samband, eftersom eleverna då skulle få 
tillgång till fler dimensioner av informationssökning. Exempel på detta är källkritik, hur 
informationens relevans uttrycks i olika kontexter, att handskas med information 
overload samt vetskapen om att informationens relevans inte är permanent, utan 
avhängig av den specifika uppgiften och sammanhanget. Pedagogerna skulle gynnas av 
att gå från det som Sundin kallar ett källorienterat förhållningssätt till ett mer 
användarbaserat förhållningssätt, där vikten av kontext och situation för varje 
sökuppgift understryks (Sundin 2008, s. 30 ff.). Eleverna skulle lättare förstå meningen 
med informationssökningen och hur angreppssätten kan variera beroende på ämne och 
sammanhang om de tilläts applicera detta i sitt vardagliga liv (Limberg & Sundin 2006, 
s.3ff). Kontext och situation är något som återkommer i vår empiriska undersökning, 
där till exempel den arbetsplatsförlagda praktiken är en verklighetsförankrad 
lärandesituation. 
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3.2.5 Elevers syn på informationssökning och informationskompetens 
Då vi i vår studie undersöker hur en grupp elever ser på sin informationskompetens och 
eftersom begreppet är så starkt förknippat med informationssökning, är Mikael 
Alexanderssons, professor i pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, och 
Louise Limbergs forskningsrapport Textflytt och sökslump – informationssökning via 
skolbibliotek (2004) relevant. Rapporten bygger på projektet Lärande via skolbibliotek 
(LÄSK) som Myndigheten för skolutveckling genomförde 2001-2003. Projektet 
behandlade elevers arbete med informationssökning samt skolbibliotekets roll i deras 
lärande. I studien ingick elever från både grundskola och gymnasium. 
 
Studien visade att eleverna var faktaorienterade i sin informationssökning och att 
fördjupad förståelse för helheter och sammanhang oftast saknades. I sitt 
informationssökande strävade de ofta efter att finna det ”rätta” svaret på enklaste, 
snabbaste sätt. För att elever ska kunna tillgodogöra sig en djupare förståelse för sina 
sökuppgifter menar Alexandersson och Limberg att det krävs ett genuint intresse för 
själva kunskapsområdet. Elevernas kunskapsutveckling skulle öka genom ett bättre 
samspel mellan lärare och bibliotekarier när det gäller att utveckla förståelse för 
innehåll och sammanhang med hjälp av informationssökning. De båda forskarna menar 
sålunda att samspelet mellan pedagog och elever alltför sällan berör substansen i en 
uppgift eller stöd och reflektion angående vägen från information till kunskap 
(Alexandersson & Limberg 2004, s. 99ff).  
 
Att tron på den egna förmågan vid datoranvändning kan hämma snarare än utveckla 
elevernas beredskap när det gäller att tillgodogöra sig undervisning i 
informationssökning, var något som Alexandersson och Limberg uppmärksammade 
under studiens gång. Vid en av de skolor som ingick i undersökningen menade eleverna 
att de redan kände till allt som de behövde veta angående informationssökning, vilket 
tyder på att eleverna liksom deras lärare blandade ihop datorkompetens med 
informationssökningskompetens. De urskiljde inte informationssökning som något man 
måste utveckla kunskap om för att kunna tillämpa (Alexandersson & Limberg 2004, s. 
113). Forskarna fann att elevernas informationskompetens utvecklades föga under 
skolåren, då förmågan att använda webbverktyg eller olika sökverktyg på Internet 
förhöll sig statisk. Ej heller elevernas källkritiska förmåga utvecklades nämnvärt 
(Alexandersson & Limberg 2004, s. 115).  

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

3.3.1 Det situerade lärandet 
Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet och kan 
anses vara en förgrundsgestalt inom svensk forskning som berör lärande sett ur ett 
sociokulturellt perspektiv. Utgångspunkten är att mänskliga handlingar är situerade i 
sociala praktiker. Individen handlar med utgångspunkt i de egna kunskaperna och 
erfarenheterna och av vad man medvetet eller omedvetet uppfattar att omgivningen gör 
möjligt i en viss verksamhet. Detta är den grundläggande analysenheten i en 
sociokulturell tradition; handlingar och praktiker konstituerar varandra (Säljö 2000, s. 
128). Det finns ett tydligt samband mellan den tänkande individen och en omgivning 
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som samtidigt gör människan till en förutsägbar och flexibel varelse. Hon tillskriver sin 
omgivning mening samt agerar utifrån antaganden om vad sociala situationer innebär. I 
sättet vi handlar finns både kontinuitet och variation. Säljö menar att kunskap och 
lärande annorlunda uttryckt inte är allmängiltiga. Detta får, enligt Säljö, konsekvenser 
för skolan: 

 
Den föreställning som exempelvis dominerar det formella utbildningssystemet om att kunskaper har 
regelns och algoritmens form är helt otillräcklig som modell. Man måste också kunna avgöra när en 
viss uppsättning kunskaper är relevant och produktiv och hur de fungerar i olika situationer.  
Relationen mellan redskap och handling måste skapas, den är inte mekanisk utan varierar mellan 
olika sociala praktiker. Allt handlande förutsätter i denna mening en aktiv tolkning och ett mått av 
kreativitet hos individen. 

(Säljö 2000, s.129) 
 
Begreppet kontext är centralt inom den sociokulturella ansatsen och Säljö understryker 
dess svårdefinierbarhet. Genom att påstå att människor ”påverkas av kontexten” kan 
man förklara nästan allt vilket gör att begreppet kontext riskerar att bli urvattnat och 
därmed totalt intetsägande. Likväl måste man förhålla sig till begreppet då människor 
alltid agerar innanför ramen av ett visst sammanhang (Säljö 2000, s. 129). Inom den 
sociokulturella forskningen menar man att vi inte blir påverkade av kontexten, utan är 
en del av den; våra handlingar ingår i, skapar och återskapar kontexter. Kontexten kan 
alltså ses som det som gör en social praktik eller verksamhet till en identifierbar enhet 
(Säljö 2000, s. 135). 
 
Skola och utbildning måste betraktas som sociala institutioner med sin egen dynamik 
och utveckling. Skolan har likt andra verksamhetssystem specifika målsättningar och 
ramar som följer de koder och regler som samhället i sin tur applicerar på dem. Ett visst 
utrymme ges dock när det gäller att bestämma hur man organiserar sin verksamhet. Att 
lära sig i ett komplext samhälle blir i högre grad en fråga om att behärska institutionella 
sätt att kommunicera och strukturera världen och detta är en av skolans främsta 
uppgifter (Säljö, 2005, s. 237). 
 
Medan vikten av lära-sig-innantill-kunskaper var förhärskande inom skolan under en 
längre tid ser vi idag att andra tankar kring vad kunskap egentligen bör handla om, 
influerar synen på lärande. Lärande som problemlösning och lokalt relevant kunskap, 
det vill säga att veta vilken kunskap som bör användas i en särskild kontext, är enligt 
Säljö eftersträvansvärt (Säljö 2005, s. 239ff). Då vår undersökning koncentrerar sig på 
hur yrkesförberedande gymnasieelever utvecklar sin informationskompetens inom en 
specifik kontext, blir det situationsbundna lärandet en viktig utgångspunkt för oss. 
 
Säljö menar, med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, att det aldrig går att 
undvika att lära sig; lärande sker överallt. Undervisning i skolan kan aldrig förbereda 
oss fullt ut för livets skeenden. Sociala praktiker och kommunikation med ens 
omgivning utgör viktiga arenor för lärande och utveckling: 

 
Som deltagare i sociala praktiker sker lärande genom en gradvis ökande bekantskap med både 
operationer och handlingar. Vi är inledningsvis åskådare, tar över delar av ansvaret och ökar så 
småningom vår kompetens i att spela en ledande och självständig roll i en sociokulturell praktik som 
att spela schack, reparera motorer eller föreläsa om astrofysik. 
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(Säljö 2000, s. 236) 

 
Ingrid Carlgren, professor i lärande vid Linköpings universitet, ser på lärandet som en 
cykel som går från deltagande som nybörjare, vilket ger erfarenhet, som i sin tur leder 
till fullskalig kompetens (Carlgren 1999, s. 23ff). Säljö instämmer i Carlgrens 
resonemang och menar att detta är en form av lärande som funnits i alla tider. Som 
exempel ges att dagens befolkning lärt sig anamma informationsteknologin genom att 
lära sig av en mer kompetent person, snarare än att läsa instruktionsböcker samt få 
explicit undervisning inom ämnet (Säljö 2000, s. 236).  

3.3.2 Informationskompetens i praktiken 
Annemaree Lloyds forskning koncentrerar sig främst på utforskandet av 
informationskompetens (information literacy) inom arbetsplatsförhållanden samt 
informationskompetensen roll när det gäller förkroppsligat (embodied) lärande. I sin 
avhandling från 2004, Working information: developing a grounded theory of 
information literacy in the workplace, studerar hon hur informationskompetensen yttrar 
sig bland brandmän på deras arbetsplats samt vilken roll den spelar för deras utveckling 
till fullskalig yrkeskompetens. Lloyd propagerar för en vidgad syn på vad som bör 
innefattas i begreppet informationskompetens som hon menar är alltför snäv då den inte 
tar praktiska, sociokulturella samt kontextuella faktorer med i beräknandet:  

 
Just as there are many faces of information literacy, there are also many ways of understanding, 
experiencing and conceptualizing the phenomenon. This in itself illustrates the complexity of 
information literacy and highlights that we are only just beginning to mine its depths, understand its 
scope and see its potential. If, as librarians, we want to teach information literacy, and support the 
notion of the transformative qualities of information literacy and its ability to engage, enable, enrich 
and embody individuals in their practices, professions and communities, then we need to move 
beyond our own discursive understanding of what information literacy is. We need to understand 
how information literacy practices manifest themselves, and to become information literate about the 
workplaces and communities we wish to support. 

(Lloyd 2005, s. 88) 
 

Inom traditionell Biblioteks- och informationsvetenskap används ofta begreppet 
informationskompetens för att beskriva utvecklandet och förskaffandet av färdigheter 
som stödjer individens inlärning inom en utbildningskontext (Lloyd & Somerville 
2006b, s. 187). Lloyd hävdar att dagens bibliotekarier är alltför bundna vid en 
utbildningsmässigt förknippad föreställning om vad informationskompetens egentligen 
är och hur denna uttrycker sig. Hon anser att de måste börja utforska andra kontexter än 
den utbildningsmässiga för att kunna undersöka hur man bäst främjar 
informationskompetens (Lloyd 2005, s. 82). Lloyd beskriver den traditionsenliga 
informationskompetensen sedd ur en utbildningskontext med följande rader: 
 

The educational emphasis is on the student acquiring, developing and demonstrating individual 
skills and competency which will support independent lifelong learning. The practices that enable 
information literacy focus on the teaching of effective library and technology skills within a formal 
framework that claims to encourage critical thinking and problem solving. 

(Lloyd 2005, s. 82) 
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Inom utbildningskontexten, och även inom bibliotekssfären, betraktas ofta 
informationskompetens som utvecklandet och förskaffandet av färdigheter som i hög 
grad relaterar till färdigheter vad gäller bibliotek och datorer. Lloyd hävdar att det hos 
bibliotekarier finns en övertygelse om att dessa färdigheter kan uppfattas som allmänna 
och att de är applicerbara på andra vitt skilda kontexter och situationer. Detta har lett till 
att olika standarder och riktlinjer har skapats för att visa på vad informationskompetens 
är för något. Lloyd menar vidare att dessa riktlinjer bygger på en kunskapsteoretisk 
(epistemological) syn där dessa kan tillgängliggöras genom systematiska principer och 
procedurer. Den primära kunskaps- och informationskällan ses som textbaserad och att 
vara informationskompetent innebär därmed att man besitter de nödvändiga verktyg 
som krävs för att kunna navigera i det textbaserade landskapet (textual landscape) 
(Lloyd 2005, s. 83).  
 
Lloyd strävar efter att medvetandegöra problematiken kring en alltför kunskapsteoretisk 
syn på information och informationskompetens då hon menar att den hämmar snarare 
än utvecklar:  
 

By trapping information literacy within the discursive practices of librarianship, the phenomenon’s 
ability to act as prerequisite for lifelong learning and as a catalyst for the development of social 
capital becomes limited (…) The current dominant paradigm of information literacy emphasizes the 
importance of connecting with textual information. This produces a deficit model of information 
literacy which does not take into account the importance of informal learning or other sources of 
information which are accessed through communication or action. This reduces the power of 
information literacy and the way in which information literacy is undertaken by students and 
undergraduates. It also reduces the ability to transfer skills and practices between contexts.  

(Lloyd s. 84, 87)  

3.3.2.1 Informationskompetens med inspiration från arbetsplatsen 
Ett alternativt sätt att se på informationskompetens menar Lloyd har sitt ursprung i 
arbetsplatsen. På arbetsplatsen ses informationskompetens ur ett holistiskt perspektiv 
som en del av att lära sig arbeta i ett sammanhang och utveckla en socialt konstruerad 
förståelse för arbetsplatsen. På så vis utgör den process som omger 
informationskompetensen ett osynligt arbete som är avhängigt den specifika kontexten. 
Genom att inkludera arbetsplatsen som en avgörande faktor i utvecklandet av 
informationskompetens kan man bredda begreppet och tillskriva det nya infallsvinklar, 
exempelvis genom att lära av icke-textuella källor. Lloyd argumenterar även för en 
bredare syn på kunskap då denna inte enbart finns att skönja i text utan också inom den 
rådande kontexten.  
 
I sin avhandling från 2004 anlade Lloyd ett konstruktivistiskt perspektiv när hon 
studerade informationskompetensen hos en grupp brandmän. Information bör, enligt 
Lloyd, betraktas som en social produkt som tar intryck av de sociala, politiska och 
historiska aspekterna på en arbetsplats (Lloyd 2005, s.84). Information är således inte 
något som kan upptäckas utan något som snarare konstrueras och den blir endast 
användbar när det möjliggör för en individ att förstå sin praktik. Kunskapen individer 
emellan, skapas i den specifika situationen där särskilt det fysiska interagerandet som 
äger rum mellan individerna är av yttersta vikt. Lloyd utförde en mängd intervjuer med 
20 brandmän och försökte finna likheter och skillnader i deras syn på vikten av 
information, olika informationskällor samt hur information om yrket och dess 
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profession tillgängliggjordes. Studien resulterade i en omdefiniering av begreppet 
informationskompetens:  

 
(…) a catalyst for learning and at the same time inextricably enmeshed with learning. Information 
literate people have a deep awareness, connection and fluency with the information environment. 
Information literate people are engaged, enabled, enriched and embodied by social, procedural and 
physical information that constitutes an information environment. Information literacy is constituted 
through the connections that exist between people, artefacts, texts and bodily experiences, which 
enable individuals to develop both subjective and intersubjective positions. Information literacy is a 
way of knowing the many environments that constitutes an individual’s being in the world.  

(Lloyd 2007, s. 3-4)  

3.3.2.2 Informationskompetens som katalysator 
I Lloyds omdefiniering av informationskompetens betraktas begreppet som en 
sociokulturell process som likt en katalysator underlättar samt hjälper till i sökandet 
efter värdefull kunskap. För att forskare överhuvudtaget ska kunna förstå hur ett så 
komplext fenomen fungerar samt hur det ter sig ute på en arbetsplats, måste hon sträva 
efter att försöka förstå hur kunskapen om hantverket och den professionella teorin som 
omger denna, utvecklas för den yrkesutövande (Lloyd 2007, s.2).  
 
I sitt försök att förstå informationskompetensen hos den grupp brandmän som Lloyd 
studerade, upptäckte hon två huvudteman, dessa var: learning to act as a practitioner 
och learning to become a practitioner. I det första huvudtemat utgör textbaserade 
informationskällor huvudrollen medan det andra huvudtemat illustrerar den förändring i 
informationsupplevelsen som inträffar när novisen plötsligt förflyttar sig från den 
kontextuellt oberoende informationsupplevelsen, som ryms inom övningarnas trygga 
värld, till de kontextuella åtagandena som existerar i gemenskapen ute på arbetsplatsen, 
det vill säga klivet från skola till arbetsplats. Den teoretiska grund som noviserna en 
gång har lärt sig, fylls ut med yrkeskontextens koder och det för situationen specifika 
lärandet. Det är med hjälp av den tysta kunskapen och informationen, som härrör från 
andra yrkesverksamma kollegor, som novisen till fullo blir informationskompetent. Den 
nya typ av informationskompetens som nu uppstår genomsyras av den specifika 
praktikens ideologi, övertygelse och värderingar (Lloyd 2007, s. 5). 
 
Lloyd hävdar ergo att den texttrogna, teoretiska del i den process som sedermera 
utmynnar i fullständig informationskompetens visserligen är av stor vikt för den 
yrkesförberedande novisen, men så fort hon kommer i kontakt med det verkliga, 
praktiska yrkesutövandet värderas denna del bra mycket högre. Det kroppsliga 
utövandet tillsammans med utvecklingen av nya kollegiala relationer och gemenskap 
ute på arbetsplatsen, utgör en större källa till informationskompetens, menar Lloyd 
(2007, s. 6).  
 
I Lloyds studier om brandmäns utveckling mot informationskompetens uppenbarar sig 
tre kunskapslägen, eller som Lloyd benämner det, ”knowing locations” (Lloyd 2007, s. 
7). Dessa kunskapslägen skänker det specifika informationslandskapet dess rådande 
kontext, dess struktur och karaktär. Lloyd menar att detta kan ske antingen ur 
kunskapsteoretiska (epistemic) uttryckssätt (modalities), ur kroppsliga (corporeal) 
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uttryckssätt eller ur sociala (social) uttryckssätt4. Dessa kunskapslägen är diskursivt 
framställda och starkt influerade av samhälleliga, historiska samt politiska faktorer. 
Nedan följer en redogörelse över de olika kunskapslägena och vad som kännetecknar 
dem. 

3.3.2.3 Kunskapsteoretiska uttryckssätt (Epistemic modalities)  
De kunskapsteoretiska uttryckssätten fungerar som en ”veta-varför”-information. De 
förekommer oftast i tryckt eller i elektronisk form och är huvudsakligen teoretiska och 
kontextuellt oberoende samt styrkta av ett allmänt analytiskt resonerande. Inom dessa 
uttryckssätt betraktas information och kunskap som något universellt, generaliserbart 
och abstrakt. Inom kontexten för de kunskapsteoretiska uttryckssätten yttrar sig 
informationskompetens i en mängd färdigheter, attribut och beteenden som alla är 
mätbara och som sedermera går att förvandla och applicera i vitt skilda kontexter. 
Information blir följaktligen något diskursivt producerat och anammas av specifika 
grupper som representerar särskilda ideologiska ställningstaganden, värderingar eller 
attityder. Exempel på material som innefattas i de kunskapsteoretiska uttryckssätten är 
textböcker, särskilda riktlinjer och regelverk samt styrdokument. I relation till den 
textbaserade, objektiva informationen som godtas av arbetsplatsen, resulterar dessa 
uttryckssätt i en subjektiv utgångspunkt. 
 

3.3.2.4 Kroppsliga uttryckssätt (Corporeal modalities) 
De kroppsliga uttryckssätten är helt och hållet skapade ur upplevelser och erfarenhet 
och utgör på så vis kontextuellt beroende uttryckssätt. Om de kunskapsteoretiska 
uttryckssätten fungerar som ”veta-varför-information”, fungerar de kroppsliga som 
”veta hur”-information. Informationen är ofta underförstådd och förmedlas i det tysta, 
omedvetet och slumpartat, genom observationer och demonstrationer av praktiken eller 
genom den fysiska rörelseaktivitet som är förknippad med en specifik praktik. Denna 
typ av information är svår att klä i ord och Lloyd uttrycker det med följande ord:  
 

… bodies reflect the consciousness of engagement with information. They act as a collector of 
sensory information, a site of knowledge and as a disseminator of physical experience. The body in 
action provides its own narrative which must be observed through practice.  

(Lloyd 2006a, s. 575)  
 
Kropparna får likt tomma kärl fungera som uppsamlare av all förnimbar information 
och både utgöra en källa till kunskap och en spridare av fysisk erfarenhet. Lloyd 
poängterar att det är kroppen i handling som sörjer för sin egen berättelse och att detta 
endast kan observeras genom praktiken hon utövar. Under själva utövandet blir kroppen 
skärningspunkten mellan kunskapsteoretisk information, informationen som uppstår ur 
själva utövandet och informationen som kommer ur interaktionen med kollegorna på 
arbetsplatsen (Lloyd, 2007, s. 7).  
 

                                                 
4 Lloyd använder begreppet modalities, som betyder “Those aspects of a thing which relate to its mode, or manner or 
state of being, as distinct from its substance or identity; the non-essential aspect or attributes of a concept or entity” 
(Oxford English Dicitionary). D.v.s. ett fenomen som faller tillbaka på dess innebörd, t.ex. såsom vattenånga och is 
faller tillbaka på vatten. Vi väljer att översätta modalities med uttryckssätt (för lärande.) 
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Noviser lär sig hur de ska bete sig som yrkesmän men kan ännu inte på detta tidiga 
stadium bli yrkesmän, då de fortfarande saknar mycket av den erfarenhet som de endast 
kan tillgodogöra sig genom det praktiska yrkesutövandet. När interaktionen med 
arbetsplatsens miljö och yrkesgemenskap ökar, grundar den kroppsliga informationen – 
kommen ur erfarenheten med fysiska handlingar – en intersubjektivitet. Novisen 
interagerar nu med andra kroppar och genom deras interaktion utvecklar hon en 
ömsesidig förståelse gentemot sina kollegor som speglar den samstämmighet som 
existerar kring hur arbetet och dess utövande ska fortgå. 
 
I de kroppsliga uttryckssätten innefattas novisens interaktion med andra yrkesmän som 
befinner sig i samma kontext. Lloyd går så långt som att säga att novisens kropp 
bokstavligt talat dras till sin specifika yrkesgrupps praktik då hon citerar den 
amerikanska forskaren Sheets-Johnstone som använder begreppet ”joint attention” för 
att beskriva lärandet som något kroppsligt och kinetiskt, vilket i sin tur leder till 
intersubjektivitet hos novisen, något Lloyd hävdar är själva kärnan i novisens 
lärandeprocess. Lloyd fortsätter sitt resonemang:”Joint attention is the result of the body 
being turned towards other situated bodies. This occurs when novices are located 
initially on the periphery of a community of practice” (Lloyd 2007, s.8). Novisens 
förberedande stadie, när hon dras till sin yrkesgrupps praktik, sker på flera olika sätt. 
Lloyd betonar särskilt vikten av demonstration och upprepning. Demonstration öppnar 
upp ögonen på novisen och förmedlar information om de olika handlingarna och dess 
ordningsföljd. Novisen tillåts genom demonstrationen att sätta sin kropp i relation till de 
förväntningar och normer som råder kring gällande praktik. På samma sätt tillåter också 
demonstrationen ”experten” att förmedla rätt information i relation till utövande och 
handling samtidigt som denne drar noviskroppens uppmärksamhet mot en ”joint 
attention”. ”Joint attention” resulterar därefter i en ömsesidig fokusering som i början 
fungerar ytterst förberedande men som också medverkar till att noviskroppen kan 
signalera till övriga medarbetare att hon är just en novis. Om så demonstrationen 
upprepas tillräckligt många gånger får novisen möjlighet att utveckla en omgång 
kroppsliga handlingar som direkt speglar experternas. Lloyd understryker dock att de 
ännu inte är fullständigt ihopkopplade med den verklighet och de osäkerheter som 
praktiken och dess utövande de facto bär med sig. För att intersubjektivitet ska kunna 
utvecklas till fullo måste kropparna vara vända mot varandra, menar Lloyd. I det tidiga 
stadiet av novisens lärandeprocess förbereder såväl kunskapsteoretiska, som kroppsliga 
och sociala uttryckssätt, novisen inför det mekaniska utövandet men kan inte under 
några omständigheter förbereda denna inför verklighetens många ovissheter (Lloyd 
2007, s. 8).  
 

3.3.2.4 Sociala uttryckssätt (Social modalities) 
De sociala uttryckssätten, menar Lloyd, formas genom praktisk kunskap och kunskap 
om praxis. Lloyd anser att sociala uttryckssätt blir erfarenhetsgrundade och utgör på så 
vis en källa till den situationsbundna kunskapen. Enligt Lloyd beskrivs denna typ av 
information bäst genom:”knowing the location from which wisdom about practice is 
derived, rather than the location of axiomatic truth” (Lloyd 2007, s.8). Vidare är sociala 
uttryckssätt nära förknippade med reflektion och återspegling när det gäller den 
professionella praktiken och identiteten. Förmedlandet av information sker här genom 
ett muntligt berättande, eftertolkning av händelser samt den omedelbara tolkning som 
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sker vid det praktiska utförandet. Dessa aktiviteter fokuserar på utvecklandet av en 
intersubjektiv koppling mellan yrkesmän, i vilken en ömsesidig innebörd av själva 
praktiken kan börja utvecklas. Lärandet sker, som vi tolkar det, mestadels genom 
muntlig kommunikation. 

3.3.2.5 En icke-linjär process 
Dessa tre kunskapslägen yttrar sig och används alltid samtidigt vilket resulterar i det 
faktum att utvecklandet av informationskompetens inte på något sätt är en linjär process 
(Lloyd 2005, s. 87). Lloyd argumenterar i sin brandmansstudie för ett nytt sätt att 
betrakta informationskompetens på inom en arbetsplatskontext. Detta nya synsätt är på 
flera sätt banbrytande då det säger att information och kunskap måste vara socialt 
producerade och distribuerade samt att tillgången till dem står i direkt proportion till 
sociala förhållanden och relationer (Lloyd 2006a, s. 574).  
 
Lloyd påstår att detta nya synsätt fordrar att man rör sig bort från tanken på ett 
individualiserat sätt att lära sig för att sedermera kunna betrakta information och 
kunskap så som de är värderade i arbetsplatsgemenskapen. Arbetsplatser, hävdar Lloyd, 
utgör inte på något vis neutrala lägen utan präglas stort av olika maktförhållanden som 
kan utnyttjas för att sätta såväl det gällande yrkesutövandet som den gällande 
informationskompetensen på prov. Alltför ofta inträffar det en diskrepans mellan hur 
novisen har fått lära sig professionen och hur man de facto bär sig åt ute på 
arbetsplatsen (Lloyd 2006a, s. 574).  
 
Det enda tillfredställande sättet att se på informationskompetens inom 
arbetsplatskontexter är, menar Lloyd, genom att anamma vad hon kallar ”a whole-
person-in-the-landscape”- synsättet (Lloyd 2006a, s. 581). Först då tillåts man utforska 
informationskompetens och informationskompetensens praktik genom den mängd 
förhållningssätt, informationskällor och specifika praktiker som alla influerar lärandet 
och påverkar kunskapen kring kontexten. På så vis blir informationskompetens en 
metod för att lära känna sitt specifika ”landskap” i alla sina fysiska, sociala och 
textmässiga uttryck. Lloyd beskriver vad som sker när man väl tagit klivet in i sitt nya 
landskap: 

 
When we situate ourselves in a landscape, we develop knowledge of the topography, we learn how 
to locate information sources, and we forge an understanding of how information can be afforded 
and how it is contested. In the process of becoming information literate we learn what there is in a 
landscape and develop know how that enables us to form a relationship with information and to 
experience information in ways which are meaningful to us and which enable us to enhance our 
knowledge and practices in the learning and working landscapes of our lives.  

(Lloyd 2006a, s. 581)  
 
Liksom Annemaree Lloyd granskade och steg in i ett specifikt landskap för att 
skärskåda informationskompetensen hos australiensiska brandmän finns det ytterligare 
ett otal landskap som var och ett besitter sin specifika form av informationskompetens. 
Om man bortser från de många olika sätt som det finns att lära sig på och reducerar 
informationskompetens till att enbart handla om en uppsättning verktyg, totalt 
oberoende av gällande kontext, löper vi enligt Lloyd också stor risk att blunda för andra 
sätt att lära sig fullständig informationskompetens på (Lloyd 2006a, s. 581). 
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4. Resultatredovisning 

I föregående kapitel gick vi igenom hur begreppet informationskompetens definieras av 
olika organisationer och forskare samt undersökningens teoretiska utgångspunkter. I 
följande kapitel presenteras så resultatet av vår fallstudie.  
 
Det intervjuformulär som användes vid samtliga femton intervjuer med sistaårseleverna 
från fordonsprogrammet, bestod av tre huvudsakliga teman: projektarbetet, 
skolbiblioteket och den arbetsplatsförlagda praktiken. Med dessa teman sökte vi svar på 
samtliga av våra forskningsfrågor. I det första temat som berör projektarbetet ställde vi 
frågor till informanten som kretsade kring dennes upplevelser och känslor vad gällde att 
skriva, söka samt värdera information som slutligen resulterade i ett skriftligt arbete. I 
det andra temat som bar rubriken ”skolbiblioteket”, ställdes en mängd frågor där 
informantens relation till skolans bibliotek avhandlades. Här togs även upp frågor som 
berörde informantens erfarenheter när det gällde informationssökning, vilket 
förhållande de hade till skolbibliotekarien samt hur de skulle vilja att 
skolbiblioteksverksamheten såg ut för att passa just dem. I det sista och avslutande 
huvudtemat ställdes frågor rörande informantens praktik ute på diverse arbetsplatser och 
hur man upplevde och värderade dessa.  
 
Resultatredovisningen inleds med en presentation av den aktuella gymnasieskolan samt 
en redogörelse av de deltagande observationerna. För att på ett lättläst och överskådligt 
vis kunna belysa vårt resultat och ge läsaren en klar uppfattning om informanternas 
svar, utan att behöva ta del av det stundtals irrelevanta och överflödiga replikutbyte som 
uppstår i alla intervjuer hur välplanerade och välstrukturerade de än må vara, väljer vi 
att redovisa det identifierade resultatet genom att avverka ett tema i taget. Informanterna 
var 15 till antalet varav fem gick personbilsteknisk inriktning, fyra personer 
transportinriktning, tre kom från lastbilsteknisk inriktning samt tre elever från 
karosseriinriktningen. Informanterna är kodade från A till O. När det gäller resultaten 
kring projektarbetet redovisar vi varje inriktning för sig, då man inom varje inriktning 
hade olika sätt att disponera arbetet och ämnena var oftast gemensamma inom varje 
inriktning. Under rubrikerna ”skolbiblioteket” och ”praktiken” ser vi mestadels på 
samtliga informanter som en enhetlig grupp, då det är deras individuella åsikter snarare 
än deras programinriktning som är väsentliga.  
 
Resultatredovisningen avslutas med en sammanställning av intervjuerna med 
skolbibliotekarien samt biblioteksassistenten som utfördes en vecka efter att samtliga 
intervjuer med eleverna hade avslutats. Intervjuerna med skolbibliotekspersonalen 
innehöll inte några givna teman utan präglades av ett samtalsliknande klimat där frågor 
kring deras syn på skolbiblioteket, skolbibliotekarierollen i den specifika kontexten 
samt elevernas informationsbehov och informationskompetens behandlades. Intervjun 



 33 

med skolbibliotekarien ges störst utrymme, då assistenten endast arbetat på skolan i två 
månader och rimligtvis inte kunde ge lika uttömmande svar om förhållandena kring 
situationen med eleverna och sin arbetsplats.  

4.1 Gymnasieskolan 

4.1.1 Organisation 
Gymnasiet i sin nuvarande konstellation slog upp portarna hösten 2006. Det bildades 
genom att två yrkesförberedande gymnasieskolor i Malmö stad slogs ihop i nya lokaler. 
Detta innebar stora organisatoriska såväl som praktiska förändringar. Förseningar i 
byggandet ledde till att vissa elever, som nu går i årskurs tre, gick miste om 
undervisning i skolverkstäderna, då dessa inte stod klara i tid.  
 
Skolan har nu cirka 320 elever uppdelade på två nationella program, 
fordonsprogrammet och hantverksprogrammet (trä-möbel och finsnickeri). Den 
erbjuder även individuella program och gymnasiesärskola. Könsfördelningen är ojämn, 
då endast en handfull elever är tjejer. Ungefär 60 % av eleverna har invandrarbakgrund. 
Skolan, som fortfarande håller på att hitta sin form, har problem med skolk och avhopp. 
Under första året på fordonsprogrammet hoppar i genomsnitt 16-20 elever av.  
 
På fordonsprogrammet utbildas man i aktuell teknik för att kunna utföra ett kvalificerat 
tekniskt arbete som kräver goda kunskaper i mekanik och elektronik. Första året på 
utbildningen är grundläggande och gemensamt för samtliga elever, då de lär sig 
fordonstekniska grunder som sedan blir basen för fortsatta studier inom den inriktning 
de själva väljer. Inriktningsvalet görs i slutet av årskurs ett. I utbildningen ingår 15 
veckors arbetsplatsförlagd praktik.  
 
Utbildningen består av fyra inriktningar: 
 

• Personbilsteknik är den största inriktningen på fordonsprogrammet. Eleverna får 
här lära sig att utföra reparationer, diagnoser, service, justeringar och 
renoveringar. Mycket av arbetet utförs i datorstyrda fordonssystem. I 
utbildningen ingår, förutom teknik, även försäljning, rådgivning och datorstöd. 

• Maskin- och lastbilsteknik tillhör till elevantalet en av de mindre inriktningarna. 
Eleverna får lära sig om konstruktionerna på en lastbil, där svetsning, byggande 
och lagning av avancerade broms- och styrsystem samt felsökningar i dator- och 
elektroniksystem ingår.  

• Karosseriinriktningen är liksom maskin- och lastbilstekniksinriktningen en av 
de mindre inriktningarna på programmet. Här får eleverna arbeta med krock- 
eller rostskador. De mäter, riktar, svetsar och återställer eller byter ut detaljer. 
De lär sig även fordonstekniska grunder, plåtbearbetning, lödning, svetsning och 
limningsmetoder. 

• Transportinriktningen är den näst största på programmet. Eleverna utbildas till 
lastbilsförare och får lära sig att köra tung lastbil med släp och truck. Service 
och underhåll på olika fordon ingår också. Körkortsbehörigheter för personbil 
och lastbil med släp ingår i utbildningen.  



 34

4.1.2 Det aktuella skolbiblioteket 
Innan skolan ombildades i sin nuvarande form fanns varken skolbibliotek eller 
skolbibliotekarier. I den nya skolans bibliotek arbetar för närvarande en 
skolbibliotekarie och en biblioteksassistent. Skolbiblioteket är centralt beläget i skolans 
lokaler och består av ett långsmalt rum med fönster mot såväl skolgården som skolans 
cafeteria. Längst in i skolbiblioteket finns ett mindre grupprum, som även fungerar som 
tidskriftsrum. Skolbiblioteket prenumererar på ett antal tidskrifter som handlar om 
fordons- och hantverksrelaterade ämnen. Skolbibliotekariens informationsdisk ligger 
precis innanför entrén. Lokalen är trång och saknar öppna ytor, då bokhyllor, bord och 
stolar tar upp mycket plats. Tre datorer med Internetuppkoppling finns att tillgå. 
Litteraturen består av mestadels lättläst skönlitteratur och facklitteratur kopplad till 
programmen och dess olika inriktningar. Uppslagsverk och lexikon finns också att 
tillgå. 
 
Då skolan saknar uppehållsrum, får biblioteket ibland fungera som detta. Kortlekar och 
sällskapsspel finns att låna. På grund av skadegörelse och stölder har skolbibliotekarien 
tvingats sätta upp ett antal regler. Eleverna måste till exempel ta av sig jackorna och 
lämna dem hos bibliotekarien innan de får tillträde till biblioteket.  

4.1.3 Undersökningsmiljön 
I Metodkapitlets genomförandeavsnitt gick vi kort igenom de deltagande 
observationernas karaktär; de var av en ytterst informell art och utgjorde en bra 
utgångspunkt för våra intervjuer. Efter att vår ursprungliga idé om observationer av 
elevernas informationssökningsbeteende i skolbiblioteksmiljö visat sig svår att 
genomföra, tog vi till andra tillvägagångssätt för att skapa oss en förståelse för vår 
undersökningsmiljö. Genom att vi tillbringade en hel del tid på skolan fick vi möjlighet 
att möta eleverna i deras skolsituation bestående av verkstäder, klassrum, teorisalar och 
korridorer. Vi vistades på skolan så gott som varje dag under två veckors tid och hann 
uppfatta den rådande stämningen väl, en stämning som till stor del präglades av bristen 
på kvinnliga elever. Vad vi kunde utröna saknade majoriteten av eleverna intresse för 
teoretiska ämnen, vilket märktes tydligt på deras jargong och det faktum att många av 
dem lät bli att dyka upp på dessa lektioner. Ej heller skolbiblioteket var välbesökt och 
eleverna var måna om att uttrycka sin motvilja till både läsning och besök i biblioteket. 
Intresset för karaktärsämnena var dock betydligt större och under våra besök i 
verkstäderna bevittnade vi en betydligt större motivation till att lära. Vi uppfattade 
stämningen mellan elever och yrkeslärare som förtrolig och i vissa fall vänskaplig.  

4.2 Projektarbetet 

4.2.1 Ämnet  
Informanterna fick i början av intervjun berätta om det projektarbete som samtliga 
elever i sista årskurs har som ett obligatoriskt inslag i utbildningen. Hur långt de hade 
kommit i arbetet med projektet skiftade från elev till elev; somliga var helt färdiga med 
det och somliga hade precis inlett arbetsprocessen. Projektarbetet utgör 100 
gymnasiepoäng och är ett obligatoriskt moment som ska utföras under 
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gymnasieelevernas sista år. Våra fordonselever arbetade både enskilt och i grupp. 
Eleverna vid transport, personbilsteknik samt lastbilsteknik höll sig inom ett av 
ämnesläraren förutbestämt ämne medan eleverna vid karosseriinriktningen hade valt 
enskilda ämnen. Vi bad samtliga informanter att beskriva ämnet för deras projekt. 
Eleverna som gick personbilsteknisk inriktning skrev i sina projektarbeten om motorer 
av skiftande slag. En av informanterna menade att syftet var att skriva till människor 
som inte var insatta i ämnet, denne informant beskrev sitt ämne så här:  
 

Informant I: Vi läste historian om de olika delarna i bilen, det var jag och en annan kille som gjorde 
det tillsammans. Vi valde att detta, att skriva om bildelarnas historia och fördjupa oss om olika 
grejor. Turbomotorer och så och skriva lite om det. Plus en massa annat. Det skrev vi tillsammans 
om. 
Intervjuare: Var det bilen rent allmänt, eller någon specifik modell? 
Informant I: Äh… Själva syftet var att ge information om bilen till människor som inte kan nånting 
om bilar. 
Intervjuare: Jaha… 
Informant I: Ja, alltså allmän information om bilens historia. 

 
Lastbilsteknikernas projektarbeten handlade om att kunna montera ned en hel 
lastbilsmotor för att på så vis förstå dess beståndsdelar och funktioner. En informant 
beskrev arbetet med följande ord: 
 

Informant L: Äh… vi skulle lokalisera en rad oljud i motorn… så vi fick plocka isär hela motorn och 
bygga om den från scratch. 
Intervjuare: Jaha. Det låter avancerat och tidskrävande. Hur lång tid tog det? 
Informant L: Om man räknar i ett sträck så kanske det tog… runt en tio timmar.  
Intervjuare: Vad det nånting ni skulle skriva om sen? 
Informant L: Ja, vi skulle skriva ner allting sen, exakt hur vi hade gjort det. 
Intervjuare: Ja, ok. Som en slags rapport, med varje steg? 
Informant L: Ja, exakt.  

 
Eleverna som gick karosseriinriktningen skrev sina arbeten helt utifrån egna intressen 
där allt från streetracing-kulturen till 1966 års modell av Ford Mustang behandlades. 
Transporteleverna å sin sida skulle skriva om en fiktiv lastbilskörning mellan Malmö 
och Lissabon alternativt Malmö och Barcelona där varje elevgrupp ansvarade för ett 
specifikt område. Informanten nedan beskrev sitt ansvarsområde: 

  
Informant G: Alltså, typ jag och X kör att vi ska ta reda på hur hög lastbilen får vara, hur lång den 
får vara, hur mycket pengar vi behöver ha med oss på hela resan för bensinkostnad och mat och 
övernattning och det ena med det andra. Och reservdelar – vad behöver vi ha med oss? Förutom då 
ett reservhjul, kanske. Det behövs kanske nån slang, några verktyg och sånt. Det är sånt, vi ska hålla 
koll på olika regler i de olika länderna. 

4.2.2 Projektarbetets informationsinsamling 
Efter att varje informant fått beskriva sitt projektarbete ställdes frågan hur de gått 
tillväga vid sökandet efter lämpliga informationskällor. De fem informanterna från 
personbilsinriktningen svarade samtliga att de aldrig besökte skolbiblioteket i syftet att 
söka information till sitt projektarbete. Fyra av dem uppgav att de satt hemma 
majoriteten av tiden när de arbetade med projektet. Fyra av de fem informanterna angav 
även att de använde Internet och då främst Google vid sina informationssökningar. 
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Informant J: När jag gick i åttan och nian då var det bibblan som gällde. Jag, alltså jag gick inte in 
på Internet i samma utsträckning. Sen i ettan och tvåan, då började jag med Internet… när jag fick 
reda på att där fanns mer fakta, då gick jag dit istället. Men innan dess så var jag mer i biblioteket. 

 
Endast en informant bland personbilsteknikerna svarade att han använde böcker i större 
utsträckning än Internet då han menade att det var där den lämpligaste informationen 
fanns.  
 
De tre informanterna som gick lastbilsteknisk inriktning uppgav samtliga att de aldrig 
använde skolbiblioteket i syftet att söka information till projektarbetet. Samtliga 
använde främst instruktionshandböckerna som fanns ute i verkstäderna när de hade 
behov av informationskällor. Ingen av de tre ansåg sig behöva Internet överhuvudtaget.  
 
Informanterna vid transportinriktningen var fyra till antalet och samtliga angav att de 
inte vistades i skolbiblioteket med anledning av projektarbetet och 
informationssökningarna som detta i sin tur krävde. Hälften av informanterna från 
transport arbetade med projektet hemma där man också använde Internet och Google 
för att söka information. Den andra hälften uppgav att de till största del förlitade sig på 
böcker när det gällde att söka relevant information där främst åkerihandböcker och 
skolans egna läroböcker användes.  
 
Karosseriinriktningen med våra tre informanter uppgav liksom sina jämnåriga kollegor 
att de aldrig besökt skolans bibliotek i något ärende som berörde deras projektarbete. 
Två av dem angav att de använt Google för att söka rätt på lämplig information. En av 
dessa två informanter påpekade att han tog hjälp av en egenhändigt utformad enkät för 
att på så vis genomföra den undersökning som skulle ge honom nödvändig information 
till sitt projektarbete. Den tredje informanten skulle enbart använda intervjuer för att 
skapa underlag till projektet. 

4.2.3 Nyttan av projektarbetet 
Slutligen frågade vi informanterna om deras upplevelser kring projektarbetet. Vi ville 
utreda i hur stor utsträckning projektet hade anknytning till deras utbildning och 
framtida yrken, samt om de tyckte att arbetet med projektet utvecklade deras kunskap 
inom ämnet. Tre av de fem eleverna på personbilsteknik, som samtliga skrev om olika 
motorers uppbyggnad och utveckling, ansåg att projektarbetet var såväl tidskrävande 
som svårt. Samtliga upplevde stor stress inför att hinna med arbetet inom de angivna 
tidsramarna, samtidigt som de medgav att de haft gott om tid på sig men ändå påbörjat 
arbetet i sista minuten. Ingen av eleverna ansåg att projektarbetet haft någon nämnvärd 
betydelse för kunskapen inom ämnet.  
 
Lastbilsteknikerna, som hade i uppdrag att skruva isär och sätta ihop en lastbilsmotor, 
var överlag positiva till arbetet med projektet. En av dem angav förvisso att han gjorde 
arbetet enbart för att få sina poäng, men han ansåg samtidigt att det var kul och att han 
lärde sig nya saker. En annan informant svarade följande: 

 
Informant M: Ja, jag har lärt mig rätt mycket på det faktiskt, det tycker jag. Jag har lärt mig mycket 
om lastbilar och det är ändå rätt så likt det man har lärt sig när man har mekat med sin egen bil… 
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Intervjuare: Så projektarbetet har varit givande? 
Informant M: Ja, helt klart. Man har pluggat om en enda sak under en lång tid och på så sätt lärt sig 
allt om det, så det har varit bra. 

 
Karosserieleverna, som skrev individuellt om var sitt utvalt ämne, var trots att ämnena 
var relaterade till deras personliga intressen inte positivt inställda till att arbeta med 
projektet. En informant, vars största intresse var dragracing, hade valt att göra en 
undersökning om dragracingbanan i Malmö och på frågan om vad han tyckte om att 
göra ett projektarbete svarade han: 
 

Informant C: Jag hatar att skriva!  
Intervjuare: Mm. Så har det bara varit jobbigt? 
Informant C: Det är jättetråkigt… det är mycket roligare att vara ute i verkstan och jobba. 
Intervjuare: Men känner du att du lär dig någonting av det? 
Informant C: Nej. 
Intervjuare: Nej. Du gör det för att du måste? 
Informant C: Jag gör det för att jag måste göra det. 
Intervjuare: Du har ändå valt ett ämne som du är intresserad av. 
Informant C: Jaja, helt klart. Jag jobbar ju på dragracingbanan i Malmö och sånt, så jag har ju 
bakgrund. 

 
En annan informant skrev om sin favoritbil, men menade trots detta att projektarbetet 
var tråkigt och slöseri med tid. 
 
Eleverna på transportinriktningen, som skrev om en fiktiv resa mellan Malmö och 
Lissabon/Barcelona, hade skiftande uppfattningar om projektarbetets betydelse. En elev 
menade att han visserligen lärde sig saker av att göra projektarbetet och att ämnet var 
relevant, men att det till största del gjordes för transporteleverna som gick året under 
dem, då arbetet skulle resultera i en presentation för dessa. En annan informant menade 
att ämnet var mycket relevant, särskilt om han skulle köra utomlands i framtiden. En 
tredje hade följande åsikt om projektet: 
 

Informant O: Jag gör det för att jag måste. 
Intervjuare: Ja, du tycker inte att det ger någonting?  
Informant O: Ja, visst kan det ge någonting men jag vet ju inte direkt om jag kommer att ha någon 
nytta av det… om jag kommer att köra i Europa. 
Intervjuare: Nej… 
Informant O: Det är inget jag kan svara på nu. 
Intervjuare: Men om man är yrkeschaufför… är det inte sådant man måste tänka på då? 
Informant O: Jo… som sagt, om jag kör ute i Europa, men det vet jag inte.  
Intervjuare: Om man kör i Sverige behöver man inte tänka på samma sätt? 
Informant O: Nej inte på samma sätt, nej, men du måste ändå ha en planering ändå. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att många av eleverna såg på projektarbetet som ett 
nödvändigt ont, det vill säga, något som måste göras för att få godkänt och ta sin 
examen. En stor del av eleverna kände stress inför det, vilket kan sägas bero på att de 
började ett par veckor före inlämningsdatumet, trots att de haft drygt ett år på sig. 
Projektarbetets betydelse för informanternas framtida yrken var inget som de 
kommenterade. De som tyckte att projektarbetet var roligt och nyttigt var färre till antal 
än de som tyckte att det var något påtvingat. 
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4.3 Skolbiblioteket 

4.3.1 Skolbiblioteksvanor 
Intervjutema nummer två avhandlade situationen i skolbiblioteket. Här ställdes först ett 
par inledande frågor om hur ofta eleverna besökte sitt skolbibliotek och vad de gjorde 
när de var där. 12 av de 15 informanterna angav att de aldrig besökte skolbiblioteket, de 
resterande tre angav att de besökte det ett par gånger i veckan och då för att använda 
Internet eller för att spela kort. Informanterna som svarade aldrig på frågan hur ofta de 
besökte skolbiblioteket, sa detta med stort eftertryck i rösten och nästan alltid följt av ett 
skratt samt konstaterandet att de inte var ett dugg intresserade av böcker. Efter att vi 
ifrågasatt svaret aldrig kom de ofta med en förklaring av någon form:  

 
Intervjuare: Okej, nu sitter vi i skolbiblioteket och pratar, brukar du vara här ofta? 
Informant D: Nä. Aldrig! (skratt) 
Intervjuare: Aldrig här? Inte ens på rasterna och så? 
Informant D: Nä… 
Intervjuare: Hur kommer det sig tror du? 
Informant D: Jag vet inte… jag är inte intresserad av böcker! 
Intervjuare: Nej… Är det bara böcker man hittar i biblioteket? Kan man göra något annat här tror 
du? 
Informant D: Ja, man kan sitta vid datorerna… men jag brukar inte vara här. 

 
En av de informanter som svarade aldrig förklarade att i och med att intervjun hölls i 
skolbibliotekets tidskriftsrum, blev detta hans första besök i skolans bibliotek: 
 

Intervjuare: Hur ofta är du i skolbiblioteket skulle du säga? 
Informant H: Det här är första gången! (skratt) 

 
När vi frågade om detta verkligen kunde stämma, tänkte informanten till en stund och 
svarade sedan: 

 
Informant H: Ja… Alltså när jag har varit här innan så var det bara för att låna böcker som jag var 
illa tvungen till… för svenskan och religion… Men annars tror jag aldrig jag har varit här inne! 
 

En informant reflekterade över sin relation till skolbiblioteket med följande ord: 
 
Informant G: Aldrig! (skratt) 
Intervjuare: Du är aldrig nånsin här? 
Informant G: En gång om året max. 
Intervjuare: Hur kommer det sig? 
Informant G: Det är det sämsta biblioteket i världen! Ja, här på denna skolan… 
Intervjuare: Varför det? 
Informant G: Det finns ju ingenting där. 
Intervjuare: Vad är det som du skulle vilja fanns där? 
Informant G: Det är inget speciellt… vi har aldrig tid direkt att vara i biblioteket. Det kanske också 
är det som gör det, liksom. Vi har ju raster mellan lektionerna, typ så fem – tio minuter. Då är vi 
kanske på andra våningen och vem ska ner till biblioteket? 
Intervjuare: Ni blir inte ditskickade heller av läraren i ämnet? 
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Informant G: Nej, nej. Så vi har ju aldrig tid att vara i biblioteket. Och är man där är det mest att 
man går in på Internet, liksom. Där är två datorer. Så om man väl är där kanske man går in bara på 
datorn snabbt. 

 
De tre informanter som uppgav att de faktiskt besökte skolbiblioteket med viss 
regelbundet gjorde det för att använda datorerna till privat bruk, spela kort eller för att 
läsa dagstidningen:  

 
Intervjuare: Hur ofta är du i skolbiblioteket? 
Informant I: Bara när jag ska spela kort! 
Intervjuare: Hur ofta är det? 
Informant I: En gång i veckan kanske, annars så spelar jag där (informanten pekar ut mot caféet). 

 
Ett återkommande användningsområde var att utnyttja datorerna för att leta efter 
bildelar till den egna bilen: 
 

Intervjuare: Nu är vi ju i skolbiblioteket här då, brukar du ofta vara här? 
Informant B: Nä, bara när vi ska kolla en sak på Internet så kommer man in. Men annars, nä.  
Intervjuare: Du är aldrig här annars?  
Informant B: Nä.  
Intervjuare: Kolla saker på Internet… vad är det då, vad är det för saker du kollar på Internet?  
Informant B: Alltså, när vi är i skolan och ska kolla så är det väl typ om man ska köpa något till sin 
bil eller nåt sånt. Var man kan hitta billiga delar. 

 
En informant uppgav att han besökte skolbiblioteket i brist på andra sysselsättningar 
under raster och håltimmar. Gemensamt för samtliga informanter var att de menade att 
om de inte blivit beordrade av lärare i kärnämnena att söka upp viss typ av information, 
så hade de aldrig satt sin fot i biblioteket, alternativt vistats där bra mycket mindre än i 
dagsläget.  

4.3.2 Informationssökningsprocessen 
Efter att ha avhandlat frågor som gällde elevernas besök och användningsområden i 
skolbiblioteket, gick vi vidare till att prata om hur de bar sig åt när de sökte efter viss 
typ av information. Först dryftades hur de sökte information på ett generellt plan och 
sedan diskuterades det hur de hade gått tillväga när det gällde projektarbetena då 
eleverna förväntades söka information om det angivna, alternativt valda ämnet. Sist 
ställdes frågan hur eleverna förhöll sig till att verka och arbeta inom en bransch som 
befinner sig i ständig förändring och utveckling samt hur man på bästa vis håller sig 
uppdaterad. Samtliga informanter angav att när det gällde att söka information i en mer 
allmän bemärkelse där skolarbeten inom kärnämnena men även inom de olika 
karaktärsämnena var vanligt förekommande, så var Internet och Google de allra 
populäraste tillvägagångssätten. På vår fråga följdfråga hur man bedömde vad som var 
bra, sann respektive dålig, falsk fakta, gav endast två informanter beskedet att de hade 
upplevt svårigheter med att avgöra informationens giltighet:  

 
Intervjuare: Mm. Hur vet du då när du får upp hundratals träffar, vilken träff eller vilken sida som är 
bäst? 
Informant M: Äh, ja, man går ju efter rubriken… så läser man där om det är nåt intressant och sen 
går man in på sidan och kollar i fall det är någon… någon bra sida. 



 40

Intervjuare: Mm.  
Informant M: Så tar man den. 
Intervjuare: Ja… är det lätt att avgöra vad som är sant och inte? 
Informant M: Ja, det är… eller det är också rätt klurigt faktiskt. Du får ofta lista ut själv om det är 
sant eller kanske fråga din lärare om det är rätt. 

 
Informant nummer två som medgav ha stött på svårigheter med att avgöra 
informationens giltighet, svarade följande: 
 

Intervjuare: Ja… Är det lätt eller svårt att veta vad som är bra fakta och vad som är mindre bra? 
Informant J: Det är ju svårt för att man vet ju egentligen inte. Det man ser om en motor, det man inte 
känner till själv, det är ju fakta för mig. Så… det är ju problematiskt ibland.  

 
Övriga informanter visade stort självförtroende när det gällde att själv kunna avgöra 
relevansen beträffande information funnen på nätet och de delade gärna med sig av sina 
olika knep:  

 
Intervjuare: Hur tänker du, hur märker du om det är nånting du har… om det är en ”bra” länk, eller 
vad man ska säga? En tillförlitlig källa? 
Informant I: Ja, ja, om det är en sån, alltså bara en sån elev som skriver så tar jag inte det. Jag kan ju 
lite själv också så det brukar inte vara svårt. Man ser ju... och känner att ”detta är något bra” och så 
lägger man in det… 
Intervjuare: Jämför du lite med vad du kan för att veta om det är en bra källa? 
Informant I: Ja, precis. Vad jag har läst om och vad jag har kommit fram till. 

 
De 13 informanter som menade att det inte var vidare komplicerat att hitta bra 
information på nätet talade alla om vikten av att granska flera Internetsidor inom samma 
ämne samtidigt. Genom att jämföra den funna informationen och se om det var något 
som ”stack ut” i mängden, kunde de avgöra om något var mindre sant än något annat:  
 

Intervjuare: Hur går du till väga då? Är det inte svårt att avgöra om det är en bra sida eller om det är 
nåt som du behöver? 
Informant L: Ja, det beror ju helt och hållet på vad det är jag söker… 
Intervjuare: Jo, det är klart. 
Informant L: Så… det är ju, vad ska man säga… det är ju inte förrän man kommer in på sidan som 
man kan kolla, nästan direkt på första sidan, om det är nåt som står ut mot det andra man har hittat… 
då vet man ju att det inte är pålitligt. Så ja, det är ju vad man kan tänka på egentligen. 
 

Två informanter lyfte fram att de sällan tyckte att deras skolundervisning krävde någon 
form av informationsökning, en av dem med följande ord:  
 

Intervjuare: Hur går du till väga då när du i inledningen av arbetet ska söka material? 
Informant L: Vi sitter ju oftast med svenskboken… eller så får vi klara papper från läraren. Då är det 
bara att läsa igenom och sen skriva det med egna ord. 
Intervjuare: Mm. Så ni får oftast klara instruktioner från början med den information ni behöver? Ni 
behöver aldrig söka information från grunden? 
Informant L: Det är aldrig nåt sånt med att söka information från grunden! Det har vi aldrig behövt 
göra… Det är mest att vi får papperna och sen är det att skriva med egna ord. 

 
En informant sa rakt ut att han aldrig bemödade sig med att söka upp den nödvändiga 
information som krävdes i skolarbetet då han utan förbehåll kopierade uppsatser från 
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Internet. Under intervjuns gång kom det även fram att han fått i uppgift att läsa en bok i 
ämnet svenska men att han hade gått och hyrt filmatiseringen av boken i stället. På 
frågan varför han inte läst boken, svarade han: 
 

Informant E: Det är roligare att kolla på film och sånt, läsa det är helt tråkigt! Det känns inte som att 
jag lever mig in i det när jag läser, jag läser, jag bara läser helt snabbt så, jag kopplar inte typ så vad 
det handlar om och så, jag bara läser… 
Intervjuare: Du ser inte framför dig, som att du har en film i huvudet när du läser? 
Informant E: Vissa de måste ha fantasi och så, de fantiserar när de läser och så, att inbilla sig att det 
blir verkligt och så, men jag kan inte få det att bli så… 

 
När vi diskuterade informationssökning kom informanten in på sin motvilja att läsa och 
skriva:  
 

Informant E: Jag tycker inte om att läsa och skriva. Jag tycker bara om att jobba med händerna. Det 
var därför jag valde det här, jag gick tvåårig Natur på X-skolan. Det gick inte så bra, man måste fan 
bli bästa kompis med sina böcker om man ska klara sig där, man kan inte gå ut och så och jag är en 
sån person som älskar att jobba med händerna och gå ut och sånt, så det gick inte så bra, därför jag 
valde den linjen här. Jag var mer intresserad av det. 
Intervjuare: Känns detta som det passar dig mer? 
Informant E: Ja. 

 
Ovan citerad informant var inte på något sätt ovanlig i sin aversion mot att läsa böcker 
då samtliga informanter gav negativa utlåtanden om att behöva läsa böcker som en del i 
sin skolundervisning. 
 
På frågan hur eleverna hade gått till väga när de sökt information specifikt inför 
projektarbetet svarade samtliga att de använt sig av Internet och Google. 
Personbilsteknikerna, som skrev om olika motorers historik och utveckling, var den 
grupp som var flitigast Internetanvändare när det gällde att finna lämplig information. 
Ingen av personbilsteknikerna hade tagit hjälp av skolbibliotekets litteratur inom ämnet 
då man tog för givet att där inte fanns något som kunde vara av någon större nytta. En 
av personbilsteknikerna berättade att han vänt sig till ett folkbibliotek för första gången 
i sitt liv i och med arbetet med projektet men att han inte hade upplevt besöken som så 
värst givande: 
 

Intervjuare: Var letar du då? Till exempel när du skrev om bilens historia i projektarbetet? 
Informant I: Ja, det var faktiskt första gången jag gick till ett bibliotek! 
Intervjuare: Ok, vilket bibliotek gick du till då? 
Informant I: Stadsbiblioteket. Vi stack dit… tre gånger tror jag.  
Intervjuare: Mm. 
Informant I: Vi stack dit och kollade Internet, letade böcker… Men jag vet inte, dom hade inte så 
mycket där. 
Intervjuare: Gjorde ni detta med en lärare? 
Informant I: Nej, nej, vi stack dit på vår fritid. 

 
Eleverna som gick transport och lastbilsteknik uppgav att de använt sina skolböcker, 
åkerihandböcker samt verkstadshandböcker för att hitta rätt information till sina 
projektarbeten. Lastbilsteknikerna, vars projektarbeten gick ut på att de skulle skruva av 
och ihop en lastbilsmotor och sedan lämna in en skriftlig rapport till ämnesläraren, 
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använde inte Internet som informationssökningsverktyg överhuvudtaget. 
Transporteleverna som hade i uppdrag att planera en fiktiv lastbilskörning mellan 
Malmö och Lissabon eller Barcelona, använde främst de skol- och handböcker som 
lärarna tillhandahöll dem. Internetsidor, men då av det mer officiella slaget, såsom 
Vägverket, användes för att hålla sig uppdaterad om de allra senaste lagarna och 
reglerna. En informant från transportinriktningen reflekterade kring vikten av att kritiskt 
granska sina källor: 
 

Intervjuare: Du säger att du inte har någon vidare användning av biblioteket… finns det något som 
skulle få dig att gå dit då? 
Informant O: Nej, men allting ligger ju på nätet… och för det första så HATAR jag och läsa!  
Intervjuare: Ja, ok… 
Informant O: Så det mesta är ju… eller allt som finns idag finns ju på nätet, va… 
Intervjuare: Ja, så är det ju. 
Informant O: Så… istället för att gå till skolan för att få reda på det eller att gå till biblioteket i stan 
så har du Internet som du använder. 
Intervjuare: Mm. 
Informant O: Och där har du ju faktan direkt, istället för att låna hem böckerna! 
Intervjuare: Mm. Hur gör du på Internet, använder du någon speciell söktjänst? 
Informant O: Jag brukar använda Google. 
Informant: Google, mm. Och så söker du på något och får upp en massa träffar… hur gör du sen när 
du har alla dom här sidorna framför dig? 
Informant O: Ja, man får ju gå in och sortera dom och så ser du vilka sidor som är bra. 
Intervjuare: Hur gör du när du sorterar, vad tittar du efter? 
Informant O: Just den faktan jag behöver! 
Intervjuare: Mm… 
Informant O: Ja, men först får man ju gå in och titta på en sida och ok, då tittar man vad där står och 
sen går man i på en annan och kollar om det stämmer överens med vad som stod på den förra 
sidan… Men i slutändan så går man ändå till boken och kollar efter… stämmer det här som jag 
hittade med vad som står i boken?  
Intervjuare: Så det är boken som avgör lite om faktan på nätet är bra? 
Informant O: Ja, vi utgår ju från att det som står i boken är bra eftersom det är så vi lär oss från 
lärarna. 

 
Transportelevernas projektarbete krävde att de sökte upp den allra senaste 
informationen om giltiga lagar och regler gällande lastbilstrafik då denna ofta 
uppdateras och förändras samt skiljer sig stort mellan de olika europeiska länderna. En 
informant hade följande att säga om detta:  
 

Intervjuare: Men det här med projektarbetet och så… Internet är ju en form av källa, men så finns 
det ju alla de här faktaböckerna om transport, det finns ju en del sådana böcker… 
Informant G: Ja, men sådana böcker kan man inte lita på! 
Intervjuare: Inte? 
Informant G: Du kan inte gå in till exempel till biblioteket och kolla en bok som är kanske från 
2002. 
Intervjuare: Det ska vara helt nytt? 
Informant G: Ja… alltså typ helt nytt, i alla fall från slutet av 2007 måste vi ju ta fram ju. För det är 
ändå nu vi ska planera det. Det är inte en resa vi ska planera från 2000 och uppåt. 
Intervjuare: Och det som man kan hitta på Internet är ofta… 
Informant G: Ja, på Internet kan man ju nästan hitta böcker, liksom, om man säger så. Du kan nästan 
öppna böcker på Internet. Man kan ju söka på Google, till exempel, nya regler inom till exempel 
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Tyskland, och längder och lastbilar och så. Så kommer det upp information, det senaste såklart. Man 
kan gå in på Vägverket, till exempel. Deras hemsida. Och kolla. 
Intervjuare: Ja, men hur vet du vad som är sant då? 
Informant G: Man jämför. Man får kolla på fler ställen. Alltså, stora ställen, inte bara nån som 
skrivit en uppsats. Det är inte det man ska kolla på. Man får ju kolla på riktiga hemsidor, som har 
med vägar och sånt att göra liksom. Så som Vägverket till exempel då. Man måste ju förlita sig på 
nånting, man kan ju inte tro att allting är falskt. Det är ju ingen tidning man läser. 

 
Karosserieleverna vars projektarbeten handlade om ämnen de själva fått välja, uppgav 
att de använt sig av Internet och Google och att skolbiblioteket inte utgjort någon hjälp i 
arbetet med projekten. De hade suttit hemma och arbetat och samtliga hade arbetat var 
för sig med projektarbetet. Då de alla valt ämnen som låg dem varmt om hjärtat menade 
de att de inte behövt anstränga sig nämnvärt efter att söka rätt på lämplig information, 
då de själva burit på mycket kunskap om det berörda ämnet. En av informanterna från 
karosseriinriktningen berättade att han och hans klasskamrater fått en ”lathund” av 
ämnesläraren inför arbetet med projekten och att det i den stått hur de skulle gå till väga 
steg för steg. 

4.3.3 Att hålla sig uppdaterad 
Den sista frågan som rörde elevernas informationssökningsbeteende avhandlade hur de 
förhöll sig till att verka och arbeta inom en yrkesgren som befinner sig i ständig 
förändring och utveckling samt hur man på bästa vis håller sig uppdaterad i en sådan 
bransch. Här var det av naturliga skäl främst personbilsteknikerna som hade åsikter och 
tankar om detta då de i sina framtida karriärer kan tänkas komma i kontakt med 
hybridbilar och elbilar och på så sätt bör hålla sig uppdaterade om utvecklingen som 
sker inom detta område. Samtliga personbilstekniker menade att när de väl var ute på 
arbetsplatsen så var det av yttersta vikt att försöka hålla sig uppdaterad. Hur man sedan 
bar sig åt för att bäst hålla sig uppdaterad inom ny teknikutveckling rådde det delade 
meningar om. En informant menade att han lär sig bäst om vart den nya tekniken barkar 
genom att dels jobba med nya bilar och dels genom att se på TV: 

 
Informant N: Ja… alltså det är mycket svårare än jag trodde faktiskt! Att hålla sig uppdaterad… tar 
man en vanlig bil bara så är där ju jättemycket saker man ska kunna, alltså jättemycket att ha koll på. 
Sen ska man ju ha koll på det nya som kommer också och det är inte lätt alltså. 
Intervjuare: Mm. 
Informant N: Men… man kan inte lära sig allt i skolan alltså. När man kommer ut på praktiken det 
är då man lär sig allt faktiskt… du vet, när man ser det och jobbar med det då är det enklare att lära 
sig allt ju…  
Intervjuare: Mm. Hur tror du att du kommer att ta reda på nya saker sen... sen när du är ute och 
jobbar? Jag tänker på det här med den nya tekniken, hybridbilar och elbilar osv.  
Informant N: Ja, det är ju genom att jobba med de nya bilarna som du lär dig… 
Intervjuare: Ja. Så det är inte genom böcker och särskilda tidskrifter, som dom tidningarna som ni 
har här som handlar om bilteknik och sånt? 
Informant N: Ja… men det som står i tidningarna, det är ju mest att den och den bilen har kommit ut 
och så, man lär ju inte sig hur det är att jobba med motorn på dom… hur man ska göra och så. 
Intervjuare: Men kanske mer för att veta åt vilket håll utvecklingen går… om dom skriver om en 
viss typ av hybridbil kanske, då kan man tänka sig att en sån liknande snart kan komma till er på 
verkstan’…  
Informant N: Det mesta jag har lärt mig har jag sett på TV:n faktiskt. Alltså, det jag lärt mig om 
hybridbilar till exempel… det har jag inte lärt mig från tidningar utan från att titta på TV. 
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Bland samtliga informanter på samtliga inriktningar rådde det en gemensam inställning 
kring att hålla sig uppdaterad ute på sin arbetsplats, nämligen den att det var helt och 
hållet upp till en själv att försöka sträva efter att ”hänga med” i den nya utvecklingen. 
Två informanter, en från den personbilstekniska inriktningen och en från transport, 
ansåg dock att företaget man var anställd vid, också hade ett visst ansvar. Informanten 
från personbilsinriktningen hade följande svar: 

  
Intervjuare: Men hur tror du man gör sedan för att hålla sig uppdaterad och hänga med i vad som 
händer när man väl börjar jobba? 
Informant F: Alltså, man brukar, till exempel jag hade praktik i Audi, så kom det nya bilar och så vet 
ingen något om de nya bilarna, så skickade de mig på en kurs, så får du reda på om den bilen, alltså 
vad den gör och vad som kan vara fel och så.  
Intervjuare: Så det fixar de lite på arbetsplatsen? 
Informant F: Ja, precis.  

 
Informanten vid transportinriktningen trodde också att företaget var inblandat i att hålla 
sina anställda tillräckligt uppdaterade om den nya tekniken: 
 

Intervjuare: Men just inom din bransch, inom själva transportbranschen, vad som händer där, med 
ny teknik och det miljövänliga tänkande… Hur gör man det? 
Informant E: Ja, man… när man är ute och jobbar och får fast jobb eller så, så skickar de ut en på 
kurs och så, så får man lära sig där. Typ, till exempel, nya växellådor har kommit in eller nya grejer 
som förbättrar miljön. Så skickar de ut en på kurser så får man lära sig där, kanske en veckas kurser 
och så. 

 
Övriga informanter menade att man bäst höll sig uppdaterad om ny utveckling genom 
att kommunicera med sina arbetskamrater och genom att uppmärksamma ny teknik 
samt att våga vara frågvis. Gemensamt för alla var att de ansåg att det allra lättaste sättet 
att hålla sig uppdaterad på var genom att ständigt arbeta på nya bilar.  

4.3.4 Vägledning i informationssökning 
Följande frågor gällde huruvida eleverna kunde erinra sig om det någon gång fått 
undervisning eller en genomgång i hur man bäst sökte information, och vem de frågade 
om hjälp i informationssökningsprocessen. Resterande frågor gällde hur de ville att 
skolbiblioteket skulle se ut och hur skolbibliotekarien bäst kunde hjälpa dem i deras 
utbildning.  
 
Ingen av de 15 informanterna kunde erinra sig om att de någon gång fått undervisning i 
hur man bäst söker information och alla utom en ansåg att detta inte heller var 
nödvändigt då de menade att informationssökning inte var något vidare invecklat. När 
vi frågade dem om informationssökningsundervisning så uppfattade samtliga det som 
om detta var synonymt med att lära sig att ”Googla” på nätet, och som en informant 
uttryckte det: 

 
Informant A: Nej, alla vet ju om Google så att det är väl inte så himla mycket att få information om 
det liksom… 
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Den enda informant som tyckte att informationssökningsundervisning lät som en god 
idé berättade att han ibland kunde sitta flera timmar och söka på nätet men ändå inte 
hitta det han sökte efter, och just på grund av detta kunde det vara på plats med någon 
form av undervisning, menade han.  
 
10 av 15 informanter ansåg sig vara helt självlärda inom området och menade att då de 
vuxit upp med datorer och Internet, innebar inte informationssökning på nätet något 
komplicerat för dem. En av dessa ”självlärda” informanter ansåg att han alltid klarade 
sig bäst själv då lärarna och skolbibliotekarien inte behärskade tekniken på samma sätt 
som han och hans klasskamrater. Han, liksom sju andra informanter, menade att det 
dock kunde vara bra med någon form av informationssökningsundervisning men 
poängterade att de själva inte skulle behöva det:  
 

Intervjuare: Har du nån gång under de åren du har gått här fått nån hjälp eller utbildning i hur man 
bäst söker efter information till ett arbete, till exempel? 
Informant E: (Tänker.) Nej.  
Intervjuare: Nej? Ni har inte fått några tips inför… 
Informant E: Jo vi får tips, det är kanske fasta böcker som ska vara med, och hitta fakta i och så. 
Men det är mer att ”Den här boken är bra”, det är inte så att man, liksom hur man kan bära sig åt när 
man är på Internet och letar efter olika grejor. 
Intervjuare: Men skolbibliotekarien har inte haft, eller nån lärare för den delen, nån genomgång i hur 
man söker, till exempel googlar, bäst?  
Informant E: Nej… det finns många lärare på denna skolan, de vet inte ens hur man använder 
mobiltelefon eller dator, man får gå och hjälpa dem och sådär, klicka en massa, starta en film och 
sådär, de vet inte, så hur ska de kunna lära oss då? 
Intervjuare: Hade du önskat att det liksom var nån som hade koll på det, som kunde lära er mer? 
Informant E: Ja faktiskt men… för de som inte kan, jag kan det mesta ändå så jag… jag har suttit vid 
en dator sen jag var liten så… jag kan det mesta. Jag lär mig alltid nya grejer och så, men de som 
inte kan så bra, det hade varit bra för dem så de lär sig, men i framtiden de får nytta av det, om de 
ska söka på nånting och så.  
Intervjuare: Ja. 
Informant E: Jag tycker att det behövs, för det är inte så mycket sånt här på skolan. 
Intervjuare: Nej. Brukar du nån gång be om hjälp om du ska söka efter nånting eller hitta material, 
brukar du fråga nån lärare eller? 
Informant E: Ja, skolbibliotekarien jag har frågat honom några gånger, men jag vet inte, det har inte 
lett till nånstans.  

 
En informant berättade att de hade haft datorvetenskap i ettan men att den inte hade 
innehållit några informationssökningsmoment. Han tyckte också att 
informationssökningsundervisning kunde vara bra, men att han genom att lära sig själv 
bar på tillräcklig kunskap för att klara sig:  
 

Informant F: I ettan så hade vi datakunskap. Men det var mest Word och sånt man skulle använda. 
Så det är det jag fick ut av den datakunskapen, att det man klipper ut är Ctrl och nån sån bokstav 
efter. Men det var inte sån Internet, det fick man lära sig själv. 
Intervjuare: Så det har du lärt dig på egen hand, liksom testat dig fram? 
Informant F: Ja.  
Intervjuare: Hade det varit bra att ha fått det från skolan, kanske från skolbibliotekarien eller från 
nån lärare, hur man söker bra på Internet och hur man avgöra vad som är bra källor och så. 
Informant F: Ja, alltså om man har ingen kunskap alls om datorer, så behöver man den hjälpen. Men 
det är inte så avancerat, alltså.  
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Intervjuare: Känner du att du kan tillräckligt för att klara dig? 
Informant F: Ja, jag kan tillräckligt! (skratt). 

 
När det kom till frågan som rörde vem de valde att vända sig till, om det någon körde 
ihop sig för dem under informationssökningsprocessen, svarade sex informanter att de 
brukade fråga sina ämneslärare om hjälp. En av dessa informanter uppgav att han främst 
vände sig till skolbibliotekarien men att lärare också konsulterades. Resterande fem 
informanter sa rakt ut att de aldrig hade frågat skolbibliotekarien om hjälp i sitt 
informationssökande. På frågan hur det kom sig att de inte vände sig till honom för 
hjälp uppgav fyra av fem informanter att det inte visste varför samt att det sannolikt 
kunde härledas till det faktum att de inte tyckte om bibliotek och böcker. En av dessa 
uttryckte det på följande vis:  
 

Informant B: Alltså, man kollar med sina vänner om de har någon info eller om de har någon bok 
hemma eller någon bra sida som de kanske vet eller kanske något gammalt arbete som kanske någon 
har kvar så kan man kolla vad de har skrivit och gå in var de har varit. Men lärarna, nej.  
Informant B: Nej. Och bibliotekarien? 
Informant B:. Nej, nej! 
Intervjuare: Han är väl här för er? 
Informant B: Alltså han är här varje dag och sånt, han är bra. Men det är inte min grej, att vara på ett 
bibliotek och sånt. 
Intervjuare: Är det just att det är liksom… det är för att det är ett bibliotek, liksom. 
Informant B: Nej, jag tycker att det är mycket enklare att sitta hemma och hålla på och läsa än att typ 
sitta här. Har man varit här hela, hela dagen så vill man bara hem, jag vill inte sitta här mer än vad 
jag behöver. 
Intervjuare: Nej, det kan jag förstå. Tycker du… Tror du att skolbibliotekarien har… vet han vad det 
är du läser och vad utbildningen går ut på och så, har du märkt det om du har frågat honom nån 
gång? 
Informant B: Alltså jag har aldrig frågat honom… 
Intervjuare: Du har inte frågat honom… 
Informant B: Han bör ju veta vilken skola det är… 
Intervjuare: (Skratt). Jo det bör han ju veta! 
Informant B: Jag får anta att han vet vad vi sysslar med! 

 
Den femte informanten uppgav att han inte trodde att skolbibliotekarien var tillräckligt 
insatt i ämnet för att klara av att bistå honom i sitt informationssökande. 

 
Bland de övriga tio informanterna uppgav tre elever att de inte frågade någon om hjälp 
överhuvudtaget. En av dessa tre informanter berättade att han brukade fråga sin gamle 
yrkeslärare om hjälp, som han höll väldigt högt, men att den nye som ersatt honom inte 
var lika kvalificerad då han ”bara” var busschaufför och på så vis inte behärskade 
ämnet. Detta hade fått till följd att han numera ansåg sig vara tvungen att klara sig helt 
på egen hand. Resterande sju informanter uppgav att de i första hand frågade anhöriga 
såsom fäder, bröder, kusiner och farbröder då dessa ofta var verksamma inom samma 
yrke som det som de själva utbildade sig till, men även vänner var ett vanligt 
förekommande svar på sådana personer man vände sig till för hjälp. En informant 
svarade följande:  
 

Intervjuare: Om du kör fast i ditt informationssökande, hur gör du då? 
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Informant H: Ja, om jag… vet att någon känner till det ämnet som jag vill ha information om så går 
jag till den personen. Då är det ofta föräldrar, svärföräldrar… ja, vänner. 

4.3.5 Skolbibliotekarien och eleverna 
Eleverna fick sedan svara på frågan vad de skulle önska att skolbibliotekarien gjorde för 
att hjälpa dem i deras utbildning. Sju informanter svarade att de önskade att han hittade 
samt gav dem den information de var på jakt efter då de ville slippa söka upp 
informationen på egen hand. Detta gällde i kärnämnenas fall. En informant önskade 
explicit att skolbiblioteket skulle fungera som en avslappningszon där man kunde sitta i 
lugn och ro för att plugga då detta var en omöjlighet i dagsläget. De övriga sju 
informanterna kunde inte svara på frågan då de helt enkelt inte visste vad de önskade att 
skolbibliotekarien skulle göra för att hjälpa dem. När det gällde karaktärsämnena trodde 
ingen av informanterna att skolbibliotekarien var den som var bäst lämpad till att hjälpa 
dem inom just de ämnena. Detta leder oss in på den fråga som avslutade 
skolbibliotekstemat, nämligen den huruvida eleverna tyckte att skolbibliotekarien var 
insatt i deras olika karaktärsämnen samt vad det var de skulle jobba med i framtiden. En 
av de informanter som inte kunde svara på vad han önskade att skolbibliotekarien skulle 
göra för att bistå honom i hans utbildning, hade följande att säga om skolbibliotekariens 
kunskap beträffande utbildningen: 
 

Intervjuare: Vad skulle du önska att han gjorde för dig, för att hjälpa dig på nåt sätt? 
Informant J: Äh… det har jag faktiskt inte tänkt på… han är ju jätteschyst, det är han ju. Men jag vet 
faktiskt inte vad han kan göra för mig. 
Intervjuare: Tycker du att han är insatt, att han vet vad det är du sysslar med, din utbildning alltså? 
Informant J: Nej, jag tror inte han är det… 
Intervjuare: Inte? 
Informant J: Nä, inte så mycket. Han kollar upp något på datorn men jag tror inte att han är 
intresserad och insatt i just det jag utbildar mig till. Han gör det han gör för att han är tvungen till 
det… 
 

Informanten som citerades ovan var inte unik i sitt uttalande då det var sammanlagt tio 
informanter som inte trodde att skolbibliotekarien var insatt i utbildningen i allmänhet 
och karaktärsämnena i synnerhet. Tre informanter trodde att han var insatt och två 
informanter trodde att han hade elementära kunskaper om deras utbildningar. En av de 
informanter som trodde att skolbibliotekarien behärskade grunderna, hade följande att 
säga:  

 
Intervjuare: Tror du att han är insatt i just det du läser? Om du skulle fråga honom om nånting som 
rör lastbilsteknik, tror du han är tillräckligt insatt då? 
Informant J: Ja… han kan nog grunderna, det får jag nog ge honom… alltså vad de är för saker vi 
håller på med men om man sen går mer in på detaljer så tror jag inte han kommer lika snabbt in i 
det. 
 

En av de informanter som menade att skolbibliotekarien inte satt inne med tillräcklig 
kunskap när det gällde hans specifika ämnen, förde följande resonemang:  

 
Intervjuare: Om du skulle behöva få hjälp, tror du att han är tillräckligt insatt då för att kunna hjälpa 
dig? 
Informant G: Alltså jag förstår inte riktigt. Varför ska bibliotekarien hjälpa mig med transport? 
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Intervjuare: Det är väl om du behöver hitta nån slags information. Nu förstår jag att du jobbar 
självständigt och hittar själv och så, men om du skulle köra fast och tänker att ”ja, han är trots allt 
bibliotekarie, han jobbar här, han finns för mig.” Om du skulle gå ner och fråga honom om den och 
den lagen, ” kan du ta reda på hur det ser ut i det landet, liksom, vad gäller för regler i Italien?” 
Informant G: Det enda han kan göra det är liksom att vägleda till nån slags informationsbok eller 
nånting, om vägar och så i Europa. Det är inte mycket mer han kan göra. Jag tror inte direkt att han 
har inriktat sig på alla vägar i Europa, vad det är för lagar och sånt där. 
Intervjuare: Så att han kan dem utantill? Nej. 
Informant G: Jag tror inte att han har pluggat det heller och sen plötsligt blivit bibliotekarie. Så… 
Intervjuare: Han är ingen lastbilschaffis. Men du tror ändå att han skulle kunna, om han vägledde 
dig så skulle han kunna hjälpa dig att hitta… 
Informant G: Ja, till 20 %.  
Intervjuare: 20 %? Det var inte ett bra betyg. (Skratt.) Jaja, men tänker du att du inte har så stor nytta 
av biblioteket här, att du klarar dig ändå? 
Informant G: Ja, precis. Vi kan ju liksom inte. Det finns ju böcker, men de uppdaterar inte sina 
böcker där varje månad eller varje vecka så det finns inte de senaste böckerna där. Jag kan inte gå in 
och kolla i en bok från 2000 och skriva ett projektarbete om, det blir ju fel. Många lagar har ändrats. 
Intervjuare: Ja, de ändras ju ganska ofta, så det är klart, det är jätteviktigt för er… 
 

För att utreda huruvida eleverna hade haft det lättare att ty sig till skolbibliotekarien 
med sina frågor, om skolbibliotekarien hade ambulerat runt i skolans lokaler samt 
kommit och hälsat på dem i deras verkstäder, frågade vi dem om just detta. Samtliga 
informanter menade att de hade upplevt det som betydligt lättare att ta kontakt med 
skolbibliotekarien om han hade vistats utanför skolbibliotekets dörrar. Man uppgav 
även att det då också hade varit lättare att fråga honom om sådant som man gått och 
undrat över under en längre tid. Eftersom de spenderade den största delen av skoldagen 
ute i verkstäderna tyckte de att det vore bra om skolbibliotekarien kunde söka upp dem 
där då de ju inte gärna gick till skolbiblioteket på eget bevåg. En informant uttryckte 
följande: 
 

Intervjuare: Hade det varit lättare att fråga honom om saker då? 
Informant M: Ja, det hade det ju! Om han kom till oss så skulle man få mycket bättre kontakt med 
honom för det är ju så att vi besöker ju inte biblioteket själva och då blir det ju så att vi aldrig träffar 
han. Så ja… 

 
Slutligen frågade vi dem om de överhuvudtaget tyckte att det borde finnas ett 
skolbibliotek på skolan. Det var en fråga där samtliga informanter var rörande överens; 
man tyckte att skolbibliotek var mycket viktigt att ha tillgång till, främst i de teoretiska 
ämnena: 

 
Intervjuare: Tycker du det är viktigt med ett bibliotek här på skolan? 
Informant K: Ja, vi får ju låna böcker här till skolan och så, till lektioner, som vi ju måste ha istället 
för att köpa dom.  
 

En informant menade att skolbiblioteket var viktigt för eleverna då de utan detta inte 
skulle ha någonstans att ta vägen: 
 

Intervjuare: Om vi säger så här; är det viktigt att det finns ett bibliotek här på skolan? 
Informant N: Ja, ja. Helt klart.  
Intervjuare: Fast ni läser mest praktiskt ämnen? 
Informant N: Ja, ja, vi har ju ingenstans att sitta ju.  
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Intervjuare: Du menar på raster och så? 
Informant N: Ja… man har ingen annanstans och va och här är man alltid välkommen ju. 

4.4 Den arbetsplatsförlagda praktiken 

4.4.1 Praktikens betydelse  
Det avslutande intervjutemat handlade om elevernas arbetsplatsförlagda praktik. 
Eleverna på fordonsprogrammet har under sin utbildning minst 15 veckors praktik, 
utlagd under olika tidpunkter i utbildningen. Vi ville dels ta reda på hur eleverna 
upplevde praktiken, dels hur stor nytta de ansåg sig ha av kunskaperna från skolan på 
praktiken. Vidare ville vi undersöka på vilket sätt de sökte information ute på 
praktikplatserna och hur de såg på sina framtida yrkesliv. Slutligen frågade vi dem om 
de hade någon aning om vad begreppet informationskompetens betydde och – efter 
eventuell förklaring – vad begreppet innebar för dem. 
 
Många av informanterna sken upp när praktiken kom på tal. Åtta av dem upplevde 
praktiken som mycket rolig och givande. En informant beskrev praktiken på följande 
sätt: 
 

Informant I: Åh, där lär man sig verkligen. Det är nu i slutet på trean, på praktiken, som jag lärt mig 
allt faktiskt. Så är det kanske inte på fordon på andra skolor, där kanske man lär sig i skolan, men så 
är det inte här. (…) Jag är kanske inte lika bra som en ”vanlig” arbetare, men jag är fan nästan 100 
%... tack vare praktiken alltså. 

 
Två av informanterna upplevde praktiken som bra, men samtidigt lite jobbig på grund 
av krav och tidiga morgnar. En av informanterna önskade att han hade fått jobba mer på 
praktiken och klagade på en bristfällig handledare. De tre informanterna som läste på 
transportinriktningen var överens om att praktiken visserligen var bra, men att den tog 
upp för stor del av utbildningen. En av dem förklarade orsaken:  
 

Informant O: Man är ute och åker samma runda hela tiden, vilket är jävligt tråkigt. 
Intervjuare: Ja, det är klart. Men det var för mycket alltså, varför det? 
Informant O: Ja, men jag tyckte att det störde vår utbildning. Alltså, vi var ju så inställda på att få ta 
vårt kort för lastbil med släp ju … och det har man ju hört att dom som bara har vanligt 
lastbilskörkort, där är det inte så mycket jobb! 

 
Alla informanter var överens om att de hade nytta av det de lärt sig i skolan ute på 
praktiken, utom en som menade att han lärde sig allt på praktiken och inget i skolan. De 
övriga informanterna menade att det fanns en koppling mellan skola och praktik på så 
sätt att de lärde sig grunderna i skolan för att sedan utveckla kunskapen på praktiken. 
En elev exemplifierade:  
 

Informant G: Det är som att man ska ta ett körkort. Du kan ju inte först gå ut och köra och sedan lära 
dig vägmärken. /…/ Det är samma sak här. Du får typ en grund, där man kanske visar hur det 
fungerar med en truck och kanske flyttar och fyller på tomma pallar. Men läraren står bredvid dig 
och liksom förklarar för dig. Men sen när du är ute på praktik /…/ så finns det inte längre några 



 50

lärare bredvid dig som säger ”Ja, backa så, titta hit, titta dit, gör så, gör så”, det är ju egna initiativ 
om man säger så.  

 
Flera av eleverna påpekade skillnaden mellan skola och verklighet - det vill säga praktik 
- och menade att skolan visserligen gav en viktig grund, men att kunskaperna inte 
utvecklades och sattes på prov förrän de kom ut i verkligheten: 
 

Informant C: Alltså, här har man ju ändå skolan, man har ändå läraren bakom sig hela tiden och när 
du kommer ut så kan jag inte gå och fråga hela tiden ”Vad gör jag?”, ”Hur gör jag?”, utan då får jag 
tänka själv och arbeta själv. Så det är väl den största skillnaden, att man får tänka mycket mer, lösa 
problemen på ett annat sätt. 

 
Informant I: Jag är sån att det jag lärde mig ute på praktiken är det jag har störst nytta av. Jag lär mig 
mycket mer av praktik än teori, sån är jag. Men jag hade med mig kunskaper, lite grann, från skolan 
och från mig själv, det hade jag. Lite. Jag lärde mig om bromsarna, vad de olika delarna heter, sånt 
har man ju lärt sig här på skolan. Det hade jag hjälp av. 

4.4.2 Lärande i praktiken 
När det gällde elevernas informationssökning och lärande ute i den specifika 
praktiksituationen, var vi intresserade av hur de rent konkret bar sig åt när de behövde 
information för att lösa någon form av problem. Vi ställde frågan ganska öppen, men 
föreslog ibland även svarsalternativen ”fråga eller iaktta handledare/kollega” och ”söka 
på Internet” för att hjälpa eleverna att förstå syftet med frågan. Metoderna för lärande 
och problemlösning visade sig här skilja sig en del mellan informanterna, beroende på 
de olika inriktningarnas karaktär. Gemensamt för dem alla var att de i första hand 
frågade sin handledare eller någon annan kollega om hjälp. De ansåg detta vara både det 
enklaste och bästa sättet att ta reda på hur någonting fungerar. En av informanterna 
poängterade dock att han knappast aldrig bad om hjälp, eftersom han var så envis att 
han oftast försökte lösa saker på egen hand. Personbilsteknikerna använde sig, förutom 
handledarhjälp, av speciella databaser innehållandes fakta om bildelar som oftast finns 
ute i bilverkstäder. En elev på personbilsinriktningen förklarade processen så här: 
 

Informant F: Alltså, min handledare är där till hjälp ju. Och så kan man fråga de andra, så visar de 
dig på datorn. Alltså hur du ska göra, söka, och sånt. Så brukar man, om man har nåt fel, skriva det 
felet precis som på Google. Så skriver man ut den sidan, så står det vad man ska göra i exakt rätt 
ordning och så.  
Intervjuare: Det är inte Internet, utan det är som en speciell databas? 
Informant F: Nej, ett speciellt program som man har. 
Intervjuare: Brukar du använda dig av handledaren i första hand om du behöver hjälp eller brukar du 
söka i databasen? 
Informant F: Ja, alltså, man lär sig mer praktiskt, om han kommer och visar, än att läsa in kunskap. 

 
Informanterna från karosseriinriktningen betonade vikten av att lära sig att tänka själv, 
eftersom det inte finns någon handbok i hur man knackar ut skadad plåt; varje 
krockskada, till exempel, är unik. En informant förklarade på följande vis: 
 

Informant K: För det är det som det går ut på… man kan göra på hur många olika sätt som helst. När 
man bankar ut en buckla, det kan man göra lite hur man vill, det är viktigt att jag själv fattar hur jag 
ska göra. Man måste tänka själv.  
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Informanterna från den lastbilstekniska inriktningen hade förutom handledare, 
verkstadshandböcker till sin hjälp på praktikplatserna. I handböckerna kunde man slå 
upp en viss lastbil eller buss för att på så vis finna fakta om den del man hade problem 
med. Transporteleverna frågade uteslutande handledare om hjälp. Det blev mest 
naturligt för dem, eftersom deras praktik till stor del gick ut på att åka bredvid och 
samtala med en annan förare. 

4.4.3 Steget ut i arbetslivet 
Eftersom intervjuerna pågick under informanternas sista termin i trean på gymnasiet, 
frågade vi dem hur de kände inför att snart komma ut i arbetslivet samt om de ansåg sig 
ha fått tillräckliga kunskaper från skolan för att kunna börja arbeta. Tolv av 
informanterna menade att de både kände sig redo för arbetslivet och att de hade fått 
kunskaper så att det räckte. Flera av dem uttryckte också entusiasm inför att börja 
arbeta: 

 
Intervjuare: Du tycker att du är redo? 
Informant H: Ja, redo har jag varit i 18 år. Det är detta jag vill göra och det har jag vetat sen jag 
lärde mig krypa på alla fyra! 

 
Två av informanterna menade att de förvisso kände sig redo för att börja arbeta, men att 
skolan inte förberett dem tillräckligt. Två av dem får förklara: 
 

Intervjuare: Du sa innan att du inte du inte riktigt tyckte att du fått det du behövde från skolans 
håll… 
Informant K: Ja. Men sådan är ju skolan, du får aldrig vad du behöver i skolan, det är mer praktiken 
som ger dig det du vill ha. Skolan har alltid varit så… ingen lär sig i skolan, tror jag. Inte här i alla 
fall. 

 
Intervjuare: Tycker du att du är redo för det, att börja jobba? 
Informant N: Ja… alltså, jag har ju varit ute på praktiken och då jobbade jag ju… så, jo, det tror jag. 
Intervjuare: Du tycker att du är redo fast du inte känner att du fått tillräcklig kunskap från skolan? 
Informant N: Ja, eller, du går i skolan här i tre år men du blir inte bilmekaniker på den tiden ju, det 
blir man först ute på verkstaden, på arbetsplatsen, när man jobbar tillsammans med folk som har 
jobbat riktigt länge i branschen.  

 
En elev kände sig inte redo för att börja arbeta och menade även att skolan inte 
hade gett honom vad han behövde. Han menade att både lärare och elever kom 
och gick som de vill, att han hade behövt mer praktik och att miljön i skolans 
verkstäder var för rörig och oseriös för att han skulle kunna arbeta ordentligt: 
 

Informant J: Helt ärligt! Jag behöver mer! Jag behöver mer träning, alltså. 
Intervjuare: Träning på något speciellt område? 
Informant J: Det är möjligt att jag bara är nervös… jag vet inte.  

4.4.4 Informationskompetensbegreppet 
Avslutningsvis ville vi ta reda på vad informanterna visste om begreppet 
informationskompetens. Fastän begreppet inte är så vanligt förekommande utanför B & 
I, tyckte vi att det skulle vara intressant att veta om eleverna hade hört talas om 
begreppet och om inte, be dem fundera kring vad det kunde betyda. Efter att ha 
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diskuterat innebörden avslutade vi med att eleverna fick fundera dels kring vikten av att 
utveckla informationskompetens, dels kring sin egen informationskompetens.  
 
Ingen av informanterna hade tidigare stött på begreppet informationskompetens, men 
vissa av dem kunde ändå fundera ut vad det kunde handla om: 
 

Informant A: Mm… informationskompetens… hur bra man är på att ta fram fakta eller? På att hitta 
fakta. 

 
Informant C: Informationskompetens… det är väl hur jag tar åt mig information, hur mottaglig jag 
är till information och hur jag uppfattar information.  

 
De allra flesta var överens om att det var viktigt att vara bra på att kunna söka och 
hantera information: 
 

Informant L: Ja, alltså, det är ju solklart att det är viktigt. Det är ju inte bara inom det som jag håller 
på med, det är ju viktigt när det gäller allt.  

 
Informant M: Klart att det är viktigt! Du måste ju veta hur du ska hitta och ta in information… du 
kan inte bara fråga dig fram hela tiden, du måste själv kunna ta initiativ och hitta saker och veta hur 
du ska göra och så.  

 
De flesta ansåg sig också kunna tillräckligt mycket om informationssökning för att klara 
sig i sina framtida yrkessituationer. En informant var dock lite osäker på sin 
informationskompetens: 
 

Informant I: Jag tror att jag vet vad det (informationskompetens) betyder, men jag har inte hört talas 
om det.  
Intervjuare: Ok, vad tror du att det betyder då? 
Informant I: Hur man söker… eller hur man kan hantera information. Om man är duktig på det.  
Intervjuare: Exakt. Om man ser på det inom ditt område, är du informationskompetent då? 
Informant I: Nej, jag är nog inte så bra på det… Jag har inte gjort det så mycket, alltså jag har inte 
behövt söka särskilt mycket information. Men… alla vet ju ändå hur man söker information. Det är 
antingen Internet eller Stadsbiblioteket. Men sen hur man gör det… 
Intervjuare: Men hittar du det du behöver? 
Informant I: Ja, jag brukar faktiskt alltid lyckas med att hitta det jag söker. 

 
En informant från karosseriinriktningen menade att det inte var så viktigt att kunna söka 
och hantera information inom hans område: 
 

Informant N: Nja, alltså det mesta som vi sysslar med ute i verkstan handlar ju om att kolla i 
handböckerna och om att fråga personalen runt dig… så vi behöver ju aldrig söka efter information. 

 
Avslutningsvis kan sägas att samtliga informanter värderade praktiken mycket högt då 
de menade att det var där man verkligen lärde sig yrket. Att få arbeta tillsammans med 
erfarna yrkesmän var även detta något man uppskattade och att bli betraktad som en 
arbetskollega ingöt självförtroende i dem samtliga.  
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4.5 Intervjuer med skolbibliotekspersonal 
Intervjuerna med skolbibliotekspersonalen inleddes med några frågor om hur länge de 
hade arbetat som bibliotekarie respektive assistent, deras tidigare arbetsplatser samt vad 
som fick dem att söka sig till det aktuella gymnasiet. Skolan i sin nuvarande 
konstellation öppnade portarna i augusti 2006 och skolbibliotekarien tillträdde sin tjänst 
i november samma höst. Assistenten anställdes i januari 2008 och hade enbart arbetat 
där i två månader när denna intervju ägde rum. Hans tjänst innefattade även en del 
undervisning i musik och bild samt inhopp i andra ämnen vid behov. Skolbibliotekarien 
har erfarenhet från skolbibliotek då han tidigare arbetade vid en grundskola i Malmö 
stad.  

4.5.1 Skolbibliotekarien 
Då skolbibliotekarien tillträdde tjänsten fick han inga direkta riktlinjer från 
skolledningen annat än att biblioteket skulle hållas öppet dagligen. Detta var något han 
ställde sig tudelad till. Det gav visserligen utrymme till en hel del egna idéer till 
utformningen av biblioteket men eftersom skolan var så pass ny, bitar ännu inte hunnit 
falla på plats och resurserna var knapphändiga, blev det svårt att förverkliga någon av 
idéerna. Skolbibliotekarien uppgav att han ibland längtade efter tydligt utsatta mål som 
formulerades av skolledningen att arbeta mot. På frågan varför det saknades tydliga 
mål, svarade han att det förmodligen kunde bero på skolans praktiska inriktning samt 
det faktum att de inte bar på någon tidigare skolbibliotekserfarenhet.  
 
Samarbetet med skolans lärare diskuterades och skolbibliotekarien uppgav att han mest 
samarbetade med lärare i kärnämnena. När det gällde samarbetet med lärarna i de 
praktiska ämnena förekom det mestadels i samband med treornas projektarbeten. Han 
underströk att han gärna skulle vilja samarbeta ännu mer med yrkeslärarna men att hans 
uppfattning var att de var ovana vid skolbibliotek samt att han ej ville verka tjatig och 
riskera att ifrågasätta deras kompetens. Vi diskuterade rollen som skolbibliotekarie på 
en skola där elever bar på starka aversioner mot bibliotek, böcker och läsning. Han hade 
följande att säga om detta: 
 

Skolbibliotekarie: Den attityden är jättevanlig! Det är många som skryter nästan om hur få böcker 
dom har läst och så… och det gäller ju… eller jag försöker och få dem att se mer än böckerna. När 
jag visar dom våra tidsskrifter så skiner dom upp och ”åh, wow” liksom… och så kollar dom i dom. 
Och sen att dom kan använda datorerna till skolarbetet också och inte bara YouTube… Och sen är 
det himla svårt att få bort den där attityden mot läsning för att det är tvång för många, för dom hatar 
verkligen det och då kan jag liksom prata mig själv hur varm som helst om vilken bok som helst 
men det är kört liksom… Ibland lyckas man kanske att få dom att läsa någon bok men ibland får 
man ge upp och det är inte mer med det! 
 

Vi gick sedan över till att tala om våra observationer där vi konstaterade att det rådde en 
inaktivitet och vi frågade om detta var en typisk dag i skolbiblioteket. Detta förklarades 
av skolbibliotekarien:  

 
Skolbibliotekarie: Ja, det var en typisk dag annars. Som ni märkte så använder eleverna biblioteket 
till största del till icke skolrelaterade saker… äh, så jag tror att det mesta som sker här inne inte har 
någon direkt koppling till skolarbete. Sen kan det ju vara positivt att de är här ändå! 
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Skolbibliotekarien berättade vidare att det förekom att lärare inom teoretiska ämnen 
skickade elever till biblioteket för att ta reda på information om särskilda ämnen. Vi 
frågade hur interaktionen kunde te sig och han exemplifierade: 
 

Skolbibliotekarie: Ja… många tror ju att dom kan lägga pappret framför mig och så slår jag upp 
svaren till dom men det är ju inte min uppgift! Men jag ska ju inte tala om vad svaren är utan visa 
hur dom kan göra för att själva hitta svaren och det är stor skillnad. Och en del ställer sig och tittar 
på en bokhylla och sen efter två minuter så kommer dom och gnäller att det finns inte nåt här... Det 
är mycket lathet och ovana i det också. 

 
Just ”latheten” och ”ovanan” som eleverna bar på kunde även denna härledas till deras 
aversion mot böcker och läsning, menade skolbibliotekarien. Då vi undrade om 
eleverna fått någon undervisning i informationssökning av honom, berättade han att så 
inte var fallet. Planer fanns dock på att tillsammans med lärare påbörja undervisning 
redan när eleverna börjar i årskurs ett, för att det inte ska komma som en total 
överraskning för dem när de i trean ska påbörja projektarbetet. Undervisningen skulle 
då vara ett återkommande inslag i samtliga klasser.  
 
Vi gick vidare till att samtala om elevernas specifika informationsbehov och hur han bar 
sig åt för att uppmärksamma de olika behoven. Det visade sig inte vara en helt igenom 
enkel fråga att svara på:  
 

Skolbibliotekarie: Ja, hur gör man det… Hittills får jag säga att jag inte har lyckats sådär jätte… bra 
faktiskt. Det har ju varit när dom har kommit hit och jag har kunnat observera deras behov och så. 
Och sen med tiden så har jag kunnat observera alla deras generella brister ju. 

 
Även här menade han att det krävs ett utökat samarbete med lärarna för att sätta sig in i 
elevernas skiftande behov. Återigen kom vi in på det faktum att det var problematiskt 
för honom att kartlägga elevernas informationsbehov då samarbetet mellan honom och 
yrkeslärarna ännu inte var utvecklat. Han menade att yrkeslärarna förmodligen helt 
enkelt var ovana vid att använda sig av skolbibliotek: 
 

Skolbibliotekarie: Dels har dom (yrkeslärarna) inte haft ett bibliotek innan… dels kanske dom 
känner att dom inte behöver ett bibliotek för att dom kan ämnet så pass bra. Och sen tror jag inte att 
dom har riktigt koll på vad biblioteket kan användas till egentligen./…/ Det är mer att de ser det som 
ett ställe med böcker. 

 
Eftersom skolbibliotekarien tidigare arbetat med elever som läst mestadels teoretiska 
ämnen undrade vi om det ställde annorlunda krav på honom när det gällde arbete med 
elever på ett yrkesförberedande gymnasium. Även här kom samarbetsbristen med 
lärarna upp, då han som bibliotekarie skulle behöva ta del av deras ämneskunskaper för 
att kunna möta elevernas behov på bästa sätt. 
 
Vi berättade att vi hade talat med eleverna om vikten av att hålla sig uppdaterad i en 
ständigt föränderlig bransch och hur man på bästa sätt gjorde detta. Skolbibliotekarien 
menade att detta självklart ställde krav på honom också och att hans uppgift blev att 
utveckla deras kompetens så att de lättare kunde hänga med. Hur man rent praktiskt 
skulle gå till väga för att hjälpa dem hade han inte något konkret svar på.  
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Ett av de stora problemen som skolbiblioteksverksamheten tacklades med var att få 
eleverna att självmant uppsöka bibliotekets lokaler. Skolbibliotekarien hade idéer om att 
röra sig mer ute i klassrummen och delta mer i undervisningen för att visa hur man 
skulle kunna ha nytta av biblioteket. Redan nu försökte han synas utanför bibliotekets 
lokaler: 

 
Skolbibliotekarie: Ibland stänger jag bibblan och går runt lite i skolan och klassrummen och då 
händer det ibland att jag går inom verkstäderna också faktiskt. Och snackar lite och visar upp mig 
och så. Och visar upp en schyst attityd, det är jätteviktigt! Att ställa frågor om vad det är dom sysslar 
med och visa sitt intresse. 

 
På frågan om hur drömscenariot skulle se ut för det aktuella gymnasiets skolbibliotek 
hade bibliotekarien många tankar: 
 

Skolbibliotekarie: Ja… Först och främst så hade jag gärna haft en större lokal! Fler läseplatser… fler 
datorer, äh… mer och nyare referenslitteratur. Att jag fick behålla min assistent så att vi kan vara två 
för det är alltid mycket lättare. Bättre utvecklat samarbete med ALL personal på skolan, inte bara 
lärarna utan ledning, kuratorer och sjuksköterskor… studievägledare, ja, allting! Äh… och… ja, 
man kan ju inte förändra människor på det sättet, men jag skulle önska mig elever som var lite mer 
mottagliga…För dom är väldigt trötta. Trötta på skolan och tjat är dom trötta på… Och alla krav 
dom har på sig… Det känns ju lite fel och säga att man vill ha andra elever men…/…/En positivare 
anda på skolan över lag skulle vara bra! 

 
Slutligen diskuterades begreppet informationskompetens, då vi dels ville ta reda på 
skolbibliotekariens definition av begreppet och dels hur hans såg på de specifika 
elevernas informationskompetens. Nedan följer ett längre citat som vi väljer att återge i 
sin helhet för att återspegla resonemanget som fördes: 
 

Skolbibliotekarie: Informationskompetens för mig… det är dels att man vet… inte bara hur man vet 
hur man söker svar på en fråga utan hur man använder sig av en information och hur man tänker 
kritiskt på den också… Sättet man söker är nog viktigare än själva informationen… (Tystnad). Det 
blir lite luddigt när man talar om informationskompetens för då får man genast ställa sig frågan vad 
är information för något? /…/ Men en del av begreppet handlar väl om den nyfikenhet man kan 
känna… att faktiskt aktivt söka information om nåt.  
Intervjuare: Hur tror du man kan komma åt den för dom här eleverna… att dom ska vilja? 
Skolbibliotekarie: Bra fråga! Jag vet inte om man enbart kan lösa det här på plats eller om det är 
något större… om man tittar på det sociala och på det utanför skolan… med deras hemmiljö och 
arbetsmiljö… och bakgrunden… men även språkmässigt. Det är ju många här som har ett dåligt 
språk, om man nu kan säga att det finns ett dåligt språk… men dom har ett begränsat språk kan man 
också säga. 
Intervjuare: Man talar ju om ”det livslånga lärandet” och så du vet… Vad gör man för att förbereda 
dom? 
Skolbibliotekarie: När det gäller yrket just? 
Intervjuare: Nja… när det gäller informationskompetensen? 
Skolbibliotekarie: Ja… det mesta när det gäller yrkeslivet och så, lär dom ju sig ute på praktiken… 
det tror jag definitivt. Men sen utanför yrkesrollen… där är det ju inte fel att fostra dom som 
tänkande samhällsmedborgare. Sen när det gäller just det yrkesrelaterade… då har dom kanske inte 
samma behov av informationskompetens… Det hade kanske varit intressant att kolla med dom som 
har varit ute en period… eller lärare som har varit ute och jobbat i flera år. För dom har ju ett behov, 
helt klart. Och ute på plats så kan det ju komma upp kniviga lägen när inte ens kollegorna kan hjälpa 
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till… det märker man ju när man kollar på referenslitteraturen… för att dom vill ju inte gärna avslöja 
sina företagshemligheter. 

4.5.2 Biblioteksassistenten 
Intervjun med biblioteksassistenten kan ses som en komplettering till intervjun med 
skolbibliotekarien då den gav oss ytterligare ett perspektiv på situationen. Vi talade 
bland annat om elevernas syn på böcker och läsning och assistenten hade följande ord 
att säga om detta: 
 

Biblioteksassistent: Så det är så svart och vitt för dom… antingen så hatar dom det eller så älskar 
dom det. Så det tror jag nog att det går att ändra deras attityder. Men när det gäller läsningen så… 
där är dom fientligt inställda helt klart. Det är jättejobbigt tycker man och man är fientlig där eller 
okunnig… Man har ingen erfarenhet av det helt enkelt. Så där är man fientlig! 
Intervjuare: Läsning kräver ju nånting av dom också… 
Biblioteksassistent: Ja, precis och dom är väldigt lata många av dom! 
Intervjuare: Mm, och vi har känt att dom tycker det är pinsamt att överhuvudtaget läsa böcker… 
dom är väldigt snabba med att säga att dom tycker illa om böcker för det är så töntligt i deras 
ögon… 
Biblioteksassistent: Ja, visst är det töntigt! Böcker har väldigt låg status på denna skola! Bland 
eleverna då… 
Intervjuare: Sen har vi också märkt att dom tycker det är jättestor skillnad på att läsa en text på 
Internet och läsa i en bok. 
Biblioteksassistent: Ja… Internet betraktas ju inte som töntigt på samma sätt. 

 
Hur man som bibliotekarie och biblioteksassistent skulle bära sig åt för att förbereda 
eleverna inför deras framtida yrkesliv, förklarade assistenten på följande vis:  
 

Biblioteksassistent: Ja… man kan ju alltid försöka eller jag har försökt så här, dom säger alltid ”det 
är så jobbigt!” och då säger jag att det ska va jobbigt! Dom måste träna och använda sina hjärnor för 
att tänka och man måste hela tiden… eller om dom får en arbetsuppgift så säger ju jag att ni måste 
arbeta för ni vill väl inte att era hjärnor ska skrumpna helt och hållet?! Och när jag säger det så 
tystnar dom helt och hållet! Ja, och då fattar dom det helt plötsligt… ”ja, ja, man måste träna hjärnan 
för annars händer det inget, man utvecklas inte”… Så på så vis försöker jag få dom att förbereda sig 
för livet efter skolan, att plugga för att kunna utvecklas till en tänkande människa. /…/Och att hela 
tiden ge dom utmaningar! Och säga till dom att ”fixa nu det här så du får betyg på det och ett bra 
slutbetyg, för man måste ha papper på allting”. Och försöka inpränta dom hela idén med att plugga 
för man kommer ingenstans utan att plugga! Och då säger dom att ”men jag ska ju hålla på med bilar 
och mecka och sånt ju” men då säger jag att kunskap är alltid bra oavsett vilken roll du har eller 
vilken bransch du jobbar inom. Så på det sättet så försöker jag få dom att förstå vikten av kunskap. 
Intervjuare: Ja, och liksom förankra det i verkligheten, deras verklighet! 
Biblioteksassistent: Ja, exakt! Så kan man säga. Få dom att fatta att allt hänger samman, att det inte 
är skolarbetet där och verkligheten där, utan allt i livet hänger ju samman. Allt hänger ihop försöker 
jag förmedla till dom. Och att det dom sysslar med ute i verkstan också kräver kunskap och ett 
problemlösande och informationssökande… 

 
Vi frågade biblioteksassistenten, liksom skolbibliotekarien, hur drömscenariot skulle te 
sig och han menade att det vore bra om eleverna hade tillgång till ett uppehållsrum så 
att biblioteket på så vis kunde utgöra ett ”renodlat” skolbibliotek. Vidare efterlyste även 
han ett utökat samarbete med lärarna och att biblioteket inkluderades mer i 
undervisningen. I likhet med skolbibliotekarien menade han att 
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informationssökningsundervisning borde utgöra ett naturligt moment i 
skolundervisningen.  
 
När vi kom till frågan som rörde begreppet informationskompetens lät vi assistenten 
beskriva hur han skulle definiera ordet: 
 

Biblioteksassistent: Det är förmågan att veta vart man ska vända sig när man ska söka svar på 
frågor… och hur man ska göra framför datorn och vid nätet. Och kunna tänka så att jag kan ta reda 
på vad det än är alltså, ställ vilken fråga som helst inom vilket område som helst, så vet jag precis 
vad jag ska göra och hur jag ska söka och så vidare! Det är vad jag kallar informationskompetens! 

 
Biblioteksassistenten hade en teori om att informationskompetens inte var lika viktigt 
för eleverna på de yrkesförberedande programmen som på de studieförberedande, då de 
med största sannolikhet kunde klara sig bra utan det. Han menade dock att 
informationskompetens var viktigt på ett övergripande plan för samtliga individer.  
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5 Analys och diskussion 

Uppsatsens syfte var att undersöka hur gymnasieelever på yrkesförberedande program 
beskriver och uppfattar sin egen informationskompetens. En mindre del av studien var 
även att undersöka hur skolbibliotekarier som arbetar med elever på yrkesförberedande 
program resonerar kring elevernas informationskompetens och förmedlandet av denna, 
för att på så vis belysa fenomenet ur ytterligare en synvinkel. 
 
Analysen är uppdelad i tre huvudavsnitt. Avsnitt ett, Skolbiblioteket, behandlar 
resultatredovisningens två teman, projektarbetet och skolbiblioteket. Här kommer vi in 
på elevernas förhållande till skolbiblioteket, deras informationssökningsprocess och 
informationssökningsundervisning. Avsnittet är kopplat till forskningsfrågan Vilken roll 
spelar skolbiblioteket för elevernas utvecklande av informationskompetens? Avsnitt två, 
Den arbetsplatsförlagda praktiken, behandlar resultatredovisningens tema om 
praktiken. Elevernas lärande och utveckling av informationskompetens står här i fokus 
och avsnittet är kopplat till forskningsfrågan På vilket sätt bidrar den 
arbetsplatsförlagda praktiken till elevernas informationskompetens? Det tredje och 
avslutande huvudavsnittet, Informationskompetens, hämtar sitt material från samtliga 
delar av resultatredovisningen, då vi här behandlar begreppet informationskompetens 
för de specifika eleverna och resonerar kring begreppets betydelse och definition. Här 
besvaras bland annat forskningsfrågan Hur ser eleverna vid ett yrkesförberedande 
program på sin informationskompetens? Vi resonerar även kring vad vi, efter 
bearbetning av resultat och teorier, anser att begreppet kan innebära för eleverna. 
 
Varje huvudavsnitt analyseras med våra teoretiska utgångspunkter i åtanke där främst 
Lloyds teorier används, men vi återknyter även till Säljö, Sundin, Alexandersson och 
Limberg samt några av de styrdokument som tas upp i litteraturgenomgången.  

5.1 Skolbiblioteket 

5.1.1 Elevernas syn på läsning och böcker 
Säljö ser på lärandet som en lokalt relevant kunskap som är ytterst avhängig kontexten. 
Att veta vilken kunskap som bör användas i en särskild kontext är eftersträvansvärt 
(Säljö 2005, 239ff). Det situationsbundna lärandet utgör en viktig utgångspunkt för oss i 
vår undersökning och eleverna vid fordonsprogrammet utvecklar sin 
informationskompetens inom olika specifika kontexter. Verkstäder, teorisalar, klassrum 
och skolbibliotek blir alla arenor för deras lärande i skolkontexten. Praktiken utgör 
dock, enligt deras utsagor, den största källan till deras kunskapsutveckling. Att 
skolbiblioteket trots detta utgör en stor del av vår undersökning kan tyckas 
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motsägelsefullt. Fordonsutbildningen är till största del praktisk och kopplingen till 
skolbiblioteket blir på så sätt inte lika självklar som på ett studieförberedande program. 
Detta fick oss att vilja se närmare på hur eleverna utnyttjade skolbibliotekets resurser 
och vilken nytta de kunde ha av det i sitt utvecklande av informationskompetens.  
 
Det visade sig genom våra observationer och genom våra intervjuer att eleverna inte såg 
skolbiblioteket som en naturlig resurs i deras skolarbete. 12 av 15 informanter svarade 
att de aldrig besökte skolbiblioteket och de resterande tre uppgav att de visserligen 
besökte skolbiblioteket någon gång i veckan, men då endast för icke-skolrelaterade 
ärenden. Deras reaktioner när skolbiblioteket kom på tal vittnade om en aversion emot 
vad det stod för, vilket i deras ögon var böcker och läsning. Även utanför 
intervjusituationerna under småpratandet i korridorerna kom denna attityd fram, då 
elevernas jargong vittnade om att det ansågs som ”coolt” att inte tycka om att läsa och 
vistas i biblioteket. Skolbibliotekarien och biblioteksassistenten bekräftade detta 
faktum, då de menade att det rådde en nästan fientlig inställning till böcker och läsning 
bland eleverna. Skolbibliotekarien ansåg att denna inställning förmodligen kunde 
härledas till det faktum att många av eleverna inte hade svenska som modersmål och 
därmed bar på ett ”begränsat språk”. Läsning förknippades ofta med tvång. Det 
lustbetonade läsandet existerade inte hos någon av informanterna och följande citat 
belyser den rådande synen på läsning bra: 
 

Informant E: Det är roligare att kolla på film och sånt, läsa det är helt tråkigt! Det känns inte som att 
jag lever mig in i det när jag läser, jag läser, jag bara läser helt snabbt så, jag kopplar inte typ så vad 
det handlar om och så, jag bara läser… 
Intervjuare: Du ser inte framför dig, som att du har en film i huvudet när du läser? 
Informant E: Vissa de måste ha fantasi och så, de fantiserar när de läser och så, att inbilla sig att det 
blir verkligt och så, men jag kan inte få det att bli så… 

 
Samma informant uttryckte sig väldigt träffande om varför han valt att gå ett praktiskt 
inriktat program: 
 

Informant E: Jag tycker inte om att läsa och skriva. Jag tycker bara om att jobba med händerna. Det 
var därför jag valde det här, jag gick tvåårig Natur på X-skolan. Det gick inte så bra, man måste fan 
bli bästa kompis med sina böcker om man ska klara sig där, man kan inte gå ut och så och jag är en 
sån person som älskar att jobba med händerna och gå ut och sånt, så det gick inte så bra, därför jag 
valde den linjen här. Jag var mer intresserad av det. 

 
Det rådde alltså ett glapp mellan eleverna och skolbiblioteket, vilket innebar att de inte 
riktigt kunde se syftet med att använda sig av det. Samtidigt var alla rörande överens om 
vikten av att ha ett skolbibliotek på skolan, då de tyckte att det i teoretiska ämnen fyllde 
en viktig funktion som ”bokförvaring”. I praktiska ämnen var skolbibliotekets roll 
diffus för informanterna. Skolbibliotekarien uttryckte en stor frustration inför att inte 
kunna nå eleverna, vilket vi återkommer till senare i analysen. 

5.1.2 Elevernas informationssökning 
Trots att det visade sig att eleverna inte använde sig av skolbiblioteket speciellt ofta i 
sitt skolarbete, blev frågan om dess roll för deras utvecklande av 
informationskompetens intressant, då det rimligtvis borde utgöra en resurs för dem. För 
att koppla deras informationssökning till något konkret, inriktade vi oss på frågor kring 
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deras projektarbeten. Vi bad de elever som använt sig av textbaserade källor, 
(kunskapsteoretiska uttryckssätt), beskriva sin informationssökningsprocess. Överlag 
genomsyrades den av ett gott självförtroende, då man ofta förlitade sig på sin egen 
förmåga. Detta trots att ingen av eleverna hade fått någon undervisning i 
informationssökning under sin gymnasietid. När undervisning i informationssökning 
kom på tal menade de flesta att det inte var något de behövde, eftersom de visste hur 
man gjorde. Informationssökning var inget avancerat i deras ögon, då det var synonymt 
med att Googla: 
 

Informant A: Nej, alla vet ju om Google så att det är väl inte så himla mycket att få information om 
det liksom… 

 
Några av informanterna framhöll att undervisning säkert kunde vara bra för andra, men 
att de själva inte behövde det. Här blir det tydligt att datoranvändning har utgjort något 
naturligt i deras uppväxt och att de förmodligen blivit introducerade för Internet redan 
under de tidigare skolåren och på så sätt skaffat sig rutiner för hur de bäst söker efter 
information. Alexandersson och Limberg (2004, s. 99ff) fann i sin undersökning att 
elever och pedagoger såg på informationskompetens som synonymt med 
datorkompetens, vilket även kan sägas vara fallet med eleverna i vår undersökning. På 
så vis problematiserades inte sökandet, utan kretsade kring ett faktaorienterat letande 
samt sökandet efter enkla och snabba svar. De urskiljde inte informationssökning som 
något man måste utveckla kunskap om för att kunna tillämpa (Alexandersson & 
Limberg 2004, s. 113). 
 
När det gällde att bedöma källornas relevans menade endast två av informanterna att det 
kunde vara svårt att avgöra om en källa var bra eller ej, vilket även det vittnar om 
elevernas okomplicerade inställning till informationssökning. Resterande antal hade 
liknande metoder för att avgöra huruvida en källa var relevant eller ej: de klickade på 
olika länkar och jämförde dess innehåll med varandra samt med deras egna 
förkunskaper och såg därmed om något ”stack ut” från mängden. Det handlade ofta om 
en känsla för om något var bra eller ej: 
 

Informant I: Ja, ja, om det är en sån, alltså bara en sån elev som skriver så tar jag inte det. Jag kan ju 
lite själv också så det brukar inte vara svårt. Man ser ju... och känner att ”detta är något bra” och så 
lägger man in det… 
Intervjuare: Jämför du lite med vad du kan för att veta om det är en bra källa? 
Informant I: Ja, precis. Vad jag har läst om och vad jag har kommit fram till. 

 
Återigen förmedlades bilden av informanterna som en relativt IT-kompetent elevgrupp 
då de ansåg sig ha metoder för att kunna avgöra en källas relevans och tillförlitlighet. 
Skolbiblioteket var inte en hjälp för dem, då de alltid vände sig till Internet i första hand 
och föredrog att arbeta vid sina datorer hemma. Skolbiblioteksdatorerna användes till 
största del till icke-skolrelaterade företeelser. Relationen med skolbibliotekarien var 
god, då de tyckte om honom som person och uppskattade hans närvaro. När det gällde 
att vända sig till honom med frågor om informationssökning svarade enbart en 
informant att han vänt sig till honom för hjälp. I övrigt var det ingen självklarhet för 
dem att betrakta skolbibliotekarien som en resurs i deras informationssökning. Detta på 
grund av flera faktorer: de saknade tilltro till huruvida han helt och hållet behärskade 
deras specifika karaktärsämnen och de hade inte reflekterat nämnvärt över hur han 
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konkret skulle kunna underlätta för dem i informationssökandet. Detta kom också fram 
när vi frågade vad de önskade att skolbibliotekarien skulle kunna göra för dem, då sju 
av informanterna inte riktigt kunde svara på frågan.  
 

Intervjuare: Vad skulle du önska att han gjorde för dig, för att hjälpa dig på nåt sätt? 
Informant J: Äh… det har jag faktiskt inte tänkt på… han är ju jätteschyst, det är han ju. Men jag vet 
faktiskt inte vad han kan göra för mig. 

 
Sju informanter ville att han skulle ta fram information åt dem så att de slapp göra det 
själva och en informant ville mest ha skolbiblioteket som en ”avslappningszon”. 
Skolbibliotekarien var själv medveten om elevernas bristande tilltro till bibliotekets 
resurser. Han underströk det faktum att skolbiblioteket inte funnits särskilt länge och att 
skolans organisation ännu inte riktigt fallit på plats. Han efterlyste mer samarbete med 
lärarna, mer resurser till biblioteket samt planerade att införa undervisning i 
informationssökning för alla elever redan i årskurs ett. Skolbibliotekarien ansåg alltså 
inte att skolbibliotekets situation var optimal just nu. 
 
I nuläget spelade alltså skolbiblioteket ingen nämnvärd roll för eleverna i deras 
utveckling mot informationskompetens. Eleverna förknippade biblioteket med böcker 
och eftersom de inte tyckte om att läsa, blev besök i skolbiblioteket ingen lustfylld 
aktivitet. Eftersom de ansåg sig kunniga i informationssökning såg de inte riktigt vitsen 
med att använda biblioteket som en resurs och skolbibliotekarien sågs därmed inte 
heller som en handledare i informationssökningsprocessen. Elevernas aversion till 
skolbiblioteket kan inte endast bero på dem själva, menar vi. Under intervjuerna med 
bibliotekspersonalen kom det fram att yrkeslärarna sällan eller aldrig utnyttjade 
skolbibliotekets resurser. Yrkeslärarna hade inte heller för vana att uppmuntra eleverna 
till skolbiblioteksbesök i direkt anknytning till karaktärsämnena. Detta för att de, enligt 
bibliotekspersonalen, inte hade tillräckliga kunskaper om skolbibliotekets 
användningsområden. Vår uppfattning är att yrkeslärarnas inställning omedvetet 
färgade elevernas inställning till sitt skolbibliotek. Detta, tillsammans med ovan nämnda 
faktorer, är bidragande orsaker till att skolbiblioteket inte betraktades som en resurs 
bland eleverna, menar vi. Liknande resultat kom fram i uppsatsen Bagaren och 
biblioteket. Skolbibliotekets roll i undervisningen i karaktärsämnena på ett yrkesinriktat 
gymnasieprogram (Berglund & Danielsson 2007). Uppsatsförfattarna understryker 
vikten av ett gott samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie, för att på så vis kunna 
kartlägga elevernas behov och ta reda hur biblioteket skulle kunna integreras i 
undervisningen. Ett samspel är nödvändigt. Även Alexandersson och Limberg 
framhåller vikten av samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare för att kunna 
utveckla elevernas kunskaper i hur informationssökning bäst kopplas till en specifik 
kontext (Alexandersson & Limberg 2004, s. 99ff). I vår aktuella gymnasieskolas fall var 
skolbiblioteket avskilt från de praktiska ämnenas verklighet och utgjorde därmed ingen 
uttalad resurs i elevernas praktiska karaktärsämnen.  
 
Rådande synsätt präglas av bristande kommunikation mellan elev, lärare och 
skolbibliotekarie och elevernas behov är i nuläget inte prioriterade. Undervisning i 
informationssökning existerar inte men är enligt skolbibliotekspersonalen på 
planeringsstadiet. Limberg och Sundin poängterar vikten av ett användarbaserat synsätt 
på informationssökning där kontext och situation för varje sökuppgift understryks. Det 
är viktigt att eleverna förstår meningen och syftet med informationssökningen och hur 
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den kan variera beroende på ämne och sammanhang (Limberg & Sundin 2006 s. 10). 
Att förankra informationssökningen i relevant kontext kan sägas vara extra viktigt när 
det gäller elever som inte är studiemotiverade, som faktiskt får sägas vara fallet när det 
gäller informanterna i vår undersökning. Även om de endast är måttligt roade av 
obligatoriska kärnämnen, bär de ofta på ett genuint intresse för de programinriktningar 
de valt och är högst måna om att införliva ny kunskap inom området. Detta är något 
som borde utnyttjas i högre utsträckning vid undervisning i informationssökning. 
Alexandersson och Limberg (2004, s. 99ff) fann i sin undersökning att elever gynnas av 
att vara intresserade av ämnet i sin sökprocess. Genom att utgå från elevernas 
inriktningar och anknyta till deras specifika intresseområden kan man skapa lust och 
nyfikenhet hos eleverna att engagera sig i informationssökningsprocessen. 

5.2 Den arbetsplatsförlagda praktiken 

5.2.1 Elevernas lärandeprocess 
Den arbetsplatsförlagda praktiken som ägde rum vid olika tillfällen under elevernas 
treåriga utbildning beskrevs som en allt igenom positiv upplevelse av nästintill alla 
informanter. De menade att det var först på praktiken som kunskaperna utvecklades 
samt sattes på prov. En informant förmedlade praktikens betydelse på ett träffande sätt: 
 

Informant I: Åh, där lär man sig verkligen. Det är nu i slutet på trean, på praktiken, som jag lärt mig 
allt faktiskt. Så är det kanske inte på fordon på andra skolor, där kanske man lär sig i skolan, men så 
är det inte här. (…) Jag är kanske inte lika bra som en ”vanlig” arbetare, men jag är fan nästan 100 
%... tack vare praktiken alltså. 

 
Lloyds två huvudteman, learning to act as a practitioner och learning to become a 
practitioner, blir tydliga även bland våra informanter (Lloyd 2007, s. 5). I skolan ges 
grunderna där de textbaserade och kunskapsteoretiska informationskällorna utgör en del 
i deras lärande. En stor del utgörs av praktiska övningsmoment ute i skolans verkstäder. 
Flera av eleverna påpekade dock att dessa inte fullt ut gick att applicera på deras 
arbetsplatsförlagda praktik, då det fanns en diskrepans mellan sättet de arbetade på i 
skolan samt sättet arbetet utfördes ute på praktiken. Eleverna genomgår learning to act 
as a practitioner-stadiet när de befinner sig i en övningskontext som präglas av 
kontextuellt oberoende informationsupplevelser. Lloyd menar att learning to become a 
practitioner- stadiet först inträffar när novisen kommer i kontakt med den verkliga 
arbetsplatsen, men vår uppfattning är att arbetsplatsförlagda praktiken faktiskt utgör ett 
inledande skede i elevernas yrkesverksamma liv. Vår undersökning koncentrerade sig 
på elever under pågående yrkesutbildning, medan Lloyd intervjuade redan verksamma 
yrkesmän. Följaktligen befinner sig våra informanter fortfarande i learning to act as a 
practitioner-stadiet, då de ännu utbildas i skolan, men samtidigt kommer de genom 
praktiken i kontakt med sitt framtida yrkesliv. De förväntas förvisso inte bli till fullo 
färdigt informationskompetenta yrkesmän förrän de har börjat arbeta ”på riktigt”, men 
praktiken blir startskottet för learning to become a practitioner- stadiet och på så vis en 
viktig källa till motivation och verklighetsförankring för eleverna. En informant 
reflekterade särskilt över förhållandet mellan övning (skola) samt verklighet 
(arbetsförlagd praktik): 
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Informant G: Det är som att man ska ta ett körkort. Du kan ju inte först gå ut och köra och sedan lära 
dig vägmärken. /…/ Det är samma sak här. Du får typ en grund, där man kanske visar hur det 
fungerar med en truck och kanske flyttar och fyller på tomma pallar. Men läraren står bredvid dig 
och liksom förklarar för dig. Men sen när du är ute på praktik /…/ så finns det inte längre några 
lärare bredvid dig som säger ”Ja, backa så, titta hit, titta dit, gör så, gör så”, det är ju egna initiativ 
om man säger så.  

 
 
Skolan fyller en viktig funktion vad gäller att ge en stabil grund att stå på, men det är 
först på praktiken som eleverna kommer ansikte mot ansikte med de situationer och 
problem som verkligheten för med sig. Väl ute på praktiken/arbetsplatsen sker lärandet 
genom kommunikation med handledare och arbetskollegor samt det som Lloyd 
benämner som ”demonstration och upprepning” (Lloyd 2007, s. 8). Genom att betrakta 
den erfarne yrkeskollegans handlingar och dess ordningsföljd, får eleven möjlighet att 
utveckla en omgång kroppsliga handlingar som speglar ”expertens”. De teoretiska 
grunderna fylls ut med den specifika arbetskontextens koder och kunskaper, på så sätt 
sker utvecklandet mot informationskompetens.  
 

Informant N: Ja, eller, du går i skolan här i tre år men du blir inte bilmekaniker på den tiden ju, det 
blir man först ute på verkstaden, på arbetsplatsen, när man jobbar tillsammans med folk som har 
jobbat riktigt länge i branschen. 

 
Ovanstående citat belyser det faktum att eleverna bär på en uppfattning om att skolan 
endast till viss del kan förbereda dem för deras yrkesverksamhet. Det är med hjälp av 
vad Lloyd kallar ”den tysta kunskapen och informationen” som finns hos de övriga 
arbetskollegorna, som eleverna utvecklar sin informationskompetens (Lloyd 2006a, s. 
575). Detta är även ett bra exempel på Säljös situationsbundna lärande. Liksom Lloyd i 
sina olika stadier av lärandet mot fullskalig informationskompetens, (learning to act as 
a practitioner och learning to become a practitioner), beskriver vikten av arbetsplatsens 
sociala kontext och koder, gör Säljö liknande kopplingar mellan sociala praktiker och 
lärande. Han menar att skolan enbart kan ge vissa elementära kunskaper. Utvecklingen 
från novis till yrkesman sker med hjälp av att iaktta för att sedermera kunna delta (Säljö 
2000, s. 236). 

5.2.2 Olika uttryck för lärande 
Lloyd menar att utvecklandet av informationskompetens inte är någon linjär process 
och de tre uttryckssätten – kunskapsteoretiska, kroppsliga och sociala – som hon 
spårade i sin brandmansstudie verkar parallellt med varandra. I våra informanters fall 
utgjorde det kroppsliga uttryckssättet tätt följt av det sociala de huvudsakliga sätten att 
lära när det gällde praktiken. Gemensamt för alla informanterna var till exempel att de i 
första hand frågade sin handledare, eller någon annan kollega, om hjälp när de behövde 
veta något ute i praktiksituationen. De menade att den mänskliga interaktionen var det 
överlägset bästa och mest effektiva sättet att införliva ny kunskap och information på. 
Personbilsteknikerna påpekade att de även hade användning av de databaser som 
brukade finnas tillgängliga ute i praktikverkstäderna. Denna informationskälla, som kan 
benämnas som kunskapsteoretisk, värderades dock inte lika högt som de kroppsliga och 
sociala uttryckssätten, vilket illustreras i nedanstående citat: 
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Informant F: Alltså, min handledare är där till hjälp ju. Och så kan man fråga de andra, så visar de 
dig på datorn. Alltså hur du ska göra, söka, och sånt. Så brukar man, om man har nåt fel, skriva det 
felet precis som på Google. Så skriver man ut den sidan, så står det vad man ska göra i exakt rätt 
ordning och så.  
Intervjuare: Brukar du använda dig av handledaren i första hand om du behöver hjälp eller brukar du 
söka i databasen? 
Informant F: Ja, alltså, man lär sig mer praktiskt, om han kommer och visar, än att läsa in kunskap. 

 
Inom de olika programinriktningarna värderades informationskällorna olika. Eleverna 
från karosseriinriktningen hade inte tillgång till handböcker eller andra instruktioner, 
utan vände sig till handledare och uppmanades att förlita sig på sin egen förmåga: 
 

Informant K: För det är det som det går ut på… man kan göra på hur många olika sätt som helst. När 
man bankar ut en buckla, det kan man göra lite hur man vill, det är viktigt att jag själv fattar hur jag 
ska göra. Man måste tänka själv.  

 
De sociala såväl som de kroppsliga uttryckssätten blev här centrala. Lastbils- och 
personbilsteknikernas verkstadshandböcker utgjorde en väsentlig del av deras 
informationskällor då dessa användes i det dagliga arbetet med reparationer av lastbil- 
och bilmotorer. Man vände sig dock också till handledare och kollegor för råd och 
hjälp. På så sätt verkade kunskapsteoretiska och kroppsliga/sociala uttryckssätt 
samtidigt i utvecklingen mot fullskalig informationskompetens och utgjorde, i enlighet 
med Lloyds teorier, ingen linjär process (Lloyd 2005, s. 87). Transporteleverna skiljde 
sig en smula i sättet de värderade sina informationskällor på då de enbart förlitade sig 
på den chaufför de färdades tillsammans med under praktikens körningar. Här 
betonades vikten av samtalandet, och kommunikationen var avgörande i deras lärande. 
Sociala uttryckssätt styrde till stor del informationskompetensens utveckling hos 
transporteleverna.  

5.3 Informationskompetens 

5.3.1 Ett ”falskt” självförtroende? 
Informanterna var inte bekanta med begreppet informationskompetens sedan tidigare, 
men kunde ändå ge en ungefärlig beskrivning av vad de trodde var termens innebörd. 
Samtliga bar på en relativt bekymmersfri inställning till allt ifrån 
informationssökningsprocessen till utvecklandet av en fullskalig 
informationskompetens. De menade att det inte var någon konst att söka och sålla bland 
information på Internet och ”magkänslan” fick ofta styra. Beträffande vikten av att hålla 
sig uppdaterad inom sitt specifika område ansåg de flesta att detta var något väsentligt 
samt att det var upp till en själv att hålla sig uppdaterad. Ett fåtal informanter underströk 
dock arbetsplatsens ansvar då de hade skyldighet att med regelbundna mellanrum 
skicka iväg sina anställda på fortbildning.  
 
Liksom i Alexandersson och Limbergs forskningsrapport (2004, s. 99ff), framgick det i 
vår undersökning att informanterna hade god tilltro till sin egen förmåga när det gällde 
att söka information och använda olika sökverktyg på Internet. Dock ställer vi oss en 
smula undrande till huruvida deras goda självförtroende är tillräckligt för att klara sig 
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som såväl kompetent yrkesman som en god samhällsmedborgare. Vad är det egentligen 
de behöver för att bli informationskompetenta individer? Limberg och Sundin betonar 
att informationens relevans aldrig kan vara permanent, då den är högst avhängig den 
specifika uppgiften och sammanhanget (Limberg & Sundin 2006, s. 3ff). Denna aspekt 
av informationskompetens menar vi borde medvetandegöras mer hos eleverna, då de 
när det gäller informationssökning oftast använder sig av en och samma metod. 
Informationssökning och lärande med hjälp av datorer eller andra textbaserade källor 
utgör å ena sidan en viktig del i utvecklandet av informationskompetens. Praktikplatsen 
med sin fysiskt och kommunikativt präglade situation utgör å andra sidan den 
huvudsakliga arenan för lärande hos eleverna och det blir därmed viktigt att detta 
kontextberoende sätt att införliva ny kunskap på också genomsyrar skolans 
lärandemiljö.  

5.3.2 Mot ett nytt synsätt 
Begreppet informationskompetens är som tidigare nämnt inte lättdefinierat. Vi 
attraherades särskilt av Lloyds vidgade syn på begreppet, då hon gick ifrån det 
traditionellt utbildningsinriktade synsättet och inkluderade sociala, kommunikativa och 
kontextuella faktorer. Eftersom vi intresserade oss för elever på yrkesförberedande 
program som koncentrerade sig på att arbeta praktiskt med nära relation till yrkeslivet, 
blev hennes teorier väsentliga för oss. Hon definierade, med inspiration från sin 
brandmansstudie, ett komplext och nyskapande sätt att se på informationskompetens, 
där hon såg på begreppet som en katalysator för lärande: 
 

Information literate people have a deep awareness, connection and fluency with the information 
environment. Information literate people are engaged, enabled, enriched and embodied by social, 
procedural and physical information that constitutes an information environment. Information 
literacy is constituted through the connections that exist between people, artefacts, texts and bodily 
experiences, which enable individuals to develop both subjective and intersubjective positions. 
Information literacy is a way of knowing the many environments that constitutes an individual’s 
being in the world. 

 (Lloyd 2007, s. 3-4) 
 
Lloyd menar alltså att informationskompetens bildas genom interaktionen mellan 
människor, både genom kommunikation och kroppsliga upplevelser (bodily 
experiences). I fallet med våra informanter blev detta mycket tydligt, då de framhöll 
praktiken och de yrkesnära relationer denna förde med sig, som den huvudsakliga 
källan till kunskap och utveckling. Här fick de chans att lära i kontexten, av erfarna 
yrkesmän och på så vis införliva den ”tysta kunskap” som Lloyd menar existerar i varje 
specifik arbetsplatskontext (Lloyd 2006a, s. 575). Informanterna värderade, som 
tidigare nämnt, kunskapen från praktiken högre än den från lektionerna i skolan. Flera 
av dem menade att de växte med ansvaret som den arbetsplatsförlagda praktiken förde 
med sig, då de förväntades göra i princip samma sysslor som de anställda. Genom 
relationen till arbetskollegorna utvecklade de, enligt vad vi erfor, självförtroende och 
motivation till att arbeta och ytterligare utveckla sin kompetens.  
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5.4 Diskussion 

5.4.1 Skräddarsydd informationskompetens 
Målet med informationssökningsundervisning är att hjälpa elever mot ett 
informationskompetent förhållningssätt. Det är en vanlig uppfattning att 
informationssökning och informationskompetens endast angår de som förväntas studera 
vidare och bär på en kunskapstörst vad gäller teoretiska ämnen. Vikten av 
informationssökningsundervisning för elever på ett studieförberedande gymnasium är 
given. När det gäller elever från yrkesförberedande gymnasieprogram blir det hela lite 
mer komplicerat då de oftast utgörs av en grupp ungdomar som ej intresserar sig för 
teoretiska ämnen och ej heller för förberedelser inför vidare studier. Är lösningen att 
helt exkludera denna elevgrupp från allt vad informationssökningsundervisning heter 
eller är det snarare en fråga om att anpassa den efter deras specifika behov? Vår 
uppfattning är att undervisning i informationssökning och informationskompetens måste 
skräddarsys för att passa yrkesförberedande gymnasielevers behov, då deras kunskap 
och kompetens knappast kan utvecklas på ett tillfredsställande vis utan den. I vårt syfte 
hänvisade vi till ett citat ur Läroplanen för de frivilliga skolformerna som pekar på 
vikten av att alla elever ska ges träning i ett kritiskt tänkande och vetenskapligt 
arbetssätt, samt kunna orientera sig i en informationstät miljö. Då dagens verklighet är 
komplex och varierande krävs det olika grader av informationskompetens och de 
verktyg som är lämpligast idag kanske inte är det imorgon. Detta är något som får oss 
att tänka på att informationskompetens kan ses i olika i nivåer. En av dem kan ses som 
en mer övergripande nivå, där målet blir att man ska kunna fungera som en tänkande 
samhällsmedborgare, samt en nivå som handlar om varje individs specifika behov med 
tanke på yrke och situation.  

5.4.2 Olika nivåer av informationskompetens 
Under processen med uppsatsen och undersökningen har vi blivit varse om att 
informationskompetens med fördel kan betraktas som en företeelse som existerar på 
olika nivåer. Lloyds uttalande om att: ”Information literacy is a way of knowing the 
many environments that constitutes an individual’s being in the world” bekräftar detta, 
då hon pekar på individens sammantagna livssituation (Lloyd 2007, s. 3-4). Vi tänker 
oss en av nivåerna som mer övergripande, där individen ska fungera som 
samhällsmedborgare och kunna navigera i informationsflödet. I ALA:s rapport benämns 
informationskompetens som ”a survival skill in the Information age” och ett viktigt 
redskap för ”personal empowerment” (Presidential Committee on Information Literacy: 
Final Report 1989). Det är alltså viktigt, hävdar vi, att veta hur man ska förhålla sig till 
olika företeelser och samhällsfenomen som uppträder i vardagen. Detta kan gälla allt 
från att ta ställning i politiska val till att hålla sig ajour med samhällsinformation samt 
värdera nyheter. Även i såväl Läroplanen för de frivilliga skolformerna (1994, s. 5) som 
i IFLA:s/UNESCO:s internationella riktlinjer (IFLA/UNESCOS riktlinjer för 
skolbibliotek 2004) understryks den mer övergripande aspekten av 
informationskompetens, då vikten av att kunna orientera sig i ett snabbt föränderligt 
samhälle samt kunna kritiskt granska information poängteras. 
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Skolans bibliotekspersonal uppmärksammade detta, då de gjorde skillnad på 
informationskompetens i en vardaglig kontext och informationskompetens i en specifik 
yrkeskontext: 
 

Skolbibliotekarie: Ja… det mesta när det gäller yrkeslivet och så, lär dom ju sig ute på praktiken… 
det tror jag definitivt. Men sen utanför yrkesrollen… där är det ju inte fel att fostra dom som 
tänkande samhällsmedborgare. Sen när det gäller just det yrkesrelaterade… då har dom kanske inte 
samma behov av informationskompetens. 

 
Biblioteksassistenten ville få eleverna att ändra synsätt när det gällde deras något 
svartvita bild av verkligheten: 
 

Assistent: Så kan man säga. Få dom att fatta att allt hänger samman, att det inte är skolarbetet där 
och verkligheten där, utan allt i livet hänger ju samman. Allt hänger ihop försöker jag förmedla till 
dom. Och att det dom sysslar med ute i verkstan också kräver kunskap och ett problemlösande och 
informationssökande… 

 
En andra nivå av informationskompetens är enligt oss den mer kontextuellt beroende 
varianten, som enligt Lloyd utvecklas först på den specifika arbetsplatsen. Där ses, 
enligt Lloyd, informationskompetens ur ett holistiskt perspektiv som en del av att lära 
sig arbeta i ett sammanhang och utveckla en socialt konstruerad förståelse för 
arbetsplatsen. På så vis utgör den process som omger informationskompetensen ett 
osynligt arbete som är avhängigt den specifika kontexten. Eleverna i vår undersökning 
genomgår ett liknande osynligt arbete när de befinner sig ute på respektive praktikplats. 
Här får de tillfälle till att blåsa liv i de av skolan förvärvade kunskaperna. Samtliga 
informanter utom en i vår undersökning menade att de hade nytta av sina skolkunskaper 
på praktiken. Trots detta påpekade flera av eleverna skillnaden mellan skola och 
praktik. De menade å ena sidan att skolan gav en viktig grund att stå på, å andra sidan 
att kunskaperna inte utvecklades ordentligt förrän de fick testas i praktiken. Detta kan 
knytas till Säljös resonemang om att undervisning i skolan aldrig helt kan förbereda 
elever för det verkliga livet, utan att sociala praktiker och kommunikation utvecklar 
lärandet. Säljö menar vidare att människor ökar sin kompetens genom att i en 
sociokulturell praktik inledningsvis iaktta, för att sedan gradvis bli alltmer aktiv och 
självständig (Säljö 2000, s. 236). Som vi nämnt tidigare, ansåg eleverna i vår 
undersökning att de mognade med uppgiften, då praktiken krävde ett annat allvar än 
skolan. 
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6 Slutsatser 

Idén med att anpassa undervisningen i informationssökning samt 
informationskompetens är något som fått genomslag inom B & I-forskningen och 
tidigare i uppsatsen nämns ett antal forskare som framhåller detta synsätt. 
Informationskompetens kan inte längre ses som enbart en uppsättning 
informationssökningsfärdigheter som utan svårigheter går att applicera i alla 
sammanhang och inte heller bör man koncentrera sig på enbart textbaserade 
informationskällor. Lärandet måste kopplas till situationen, kontexten och diverse 
sociala relationer. Det blir ytterst viktigt att ha i åtanke i samband med elever på 
yrkesförberedande program, då lärandet här verkligen sker i samspel med andra 
kollegor ute i praktiken, vilket framkommer i vår studie. 
 
Annemaree Lloyds omdefiniering av informationskompetens utgjorde startgropen för 
syftet och frågeställningarna i vår uppsats. Eleverna på fordonsprogrammet lär sig sitt 
blivande yrke både genom teori och praktik och förväntas börja arbeta direkt efter 
avslutad utbildning. De utgör på så sätt en grupp som blir intressant att studera, då de 
enligt Lloyd utvecklar en textbaserad kunskapsteoretisk informationskompetens såväl 
som en informationskompetens som genomsyras av kroppsliga (corporeal) samt sociala 
uttryckssätt. På arbetsplatsen ses informationskompetens ur ett holistiskt perspektiv som 
en del av att lära sig att arbeta i ett sammanhang och utveckla en socialt konstruerad 
förståelse för arbetsplatsen (Lloyd 2005a, s.84). Vår uppfattning är att detsamma kan 
sägas om fordonselevernas arbetsplatsförlagda praktik, då den i hög utsträckning utgör 
en direkt avspegling av deras framtida arbetsplatser. Den textbaserade, 
kunskapsteoretiska informationskompetensen som även den är en självklar del i 
elevernas utveckling mot fullskalig informationskompetens, betraktas enligt Lloyd som 
den traditionsenliga, smått föråldrade samt, till alldeles nyligen, den vanligaste bilden 
av informationskompetens.  
 
När det gäller skolbibliotekets roll för elevernas utveckling av informationskompetens 
var den nästintill obefintlig i nuläget. Eleverna var ovetande om skolbibliotekets 
användningsområden och såg därmed inte biblioteket som någon resurs. Biblioteket var 
synonymt med läsning och böcker, vilket var laddat med negativa associationer för 
dessa elever. Ytterligare ett skäl till att eleverna inte såg biblioteket som en resurs var 
att de ansåg sig besitta tillräckliga kunskaper vad det gällde informationssökning och 
inte behövde bibliotekariens hjälp med detta. Skolbibliotekarien fann i sin tur det svårt 
att nå eleverna utan ett existerande samarbete med lärarna i karaktärsämnena. Läget kan 
te sig komplicerat, men vi menar att här finns stor potential att utveckla en bra 
skolbiblioteksverksamhet. Då man i nuläget helt avsaknar undervisning i 
informationssökning skulle man gynnas av att anamma ett användarbaserat synsätt på 
informationssökningsundervisning. Genom att utöka samarbetet mellan 
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bibliotekspersonal och lärare i karaktärsämnena skulle elevernas informationsbehov 
kunna kartläggas. Eftersom eleverna så tydligt brinner för sina respektive inriktningar 
med medföljande intresseområden vore det slöseri att inte utnyttja detta i sättet att 
utforma informationssökningsundervisningen.  
 
Det kan konstateras att den arbetsplatsförlagda praktiken är ett mycket viktigt inslag i 
utbildningen. Enligt elevernas utsagor utgör praktiken den största resursen i processen 
mot att bli informationskompetent, eftersom de värderade de kroppsliga och sociala 
uttryckssätten för lärande högst. Lloyd benämner det första stadiet i lärandeprocessen 
som learning to act as a practitioner, vilket är vad som sker för eleverna i skolan då 
lärandet sker i en övningskontext i verkstäder och klassrum. Det andra stadiet, learning 
to become a practitioner, menar Lloyd sker först när individen börjar arbeta i en 
specifik yrkeskontext. Vi menar att den arbetsplatsförlagda praktiken kan ses som en 
språngbräda och första steg i learning to become a practitioner-stadiet.  
 
Elevernas informationskompetens utvecklas främst genom kroppsliga och sociala 
uttryckssätt och då främst på den arbetsplatsförlagda praktiken. Under uppsatsens och 
undersökningens gång uppdagade vi att informationskompetensen, i våra elevers fall, 
kan ses som ett fenomen som existerar i olika nivåer. En nivå är den nyss nämnda, 
kontextberoende yrkesrelaterade informationskompetensen, och en andra nivå är en 
allmän samt övergripande informationskompetens. Den senare, som bland annat 
uttrycks i Läroplanen för de frivilliga skolformerna, handlar mer om att fungera som en 
god samhällsmedborgare med förmågan att kritiskt granska och värdera sin omvärld. 
Vad vi har kunnat utröna under våra veckor på skolan, är denna nivå av 
informationskompetens bristfällig hos eleverna. 
 
Det vi med klarhet kan säga är att det existerar ett tydligt glapp mellan hur 
informationskompetensen ter sig ute på praktiken och hur den ter sig i skolan. Den 
arbetsförlagda praktiken består i huvudsak av det kontextuella och situationsbundna 
lärandet som skolan i sin institutionaliserade form aldrig kan erbjuda. För att förminska 
glappet mellan de två lärandemiljöerna borde man fokusera på att kontextualisera 
informationssökningen för att sedermera få den att resultera i en informationskompetens 
som kan kopplas till elevernas framtida yrkesliv.  
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7 Avslutande kommentar 

Annemaree Lloyd uppmanar till en vidgad syn på informationskompetens där man inte 
endast bör röra sig inom den traditionsbundna utbildningskontext som begreppet ofta är 
förknippat med. Arbetsplatsen med dess sociala och praktiska koder utgör en lika stor 
kunskapskälla vad det gäller skapandet av informationskompetens. För oss står det klart 
att det existerar en uppsjö av möjligheter att bedriva vidare forskning kring 
arbetsplatsens betydelse för utvecklandet av informationskompetens. I vår studie 
koncentrerade vi oss på hur gymnasieelever på ett yrkesinriktat program uppfattade och 
beskrev sin egen informationskompetens och vi kom fram till en rad intressanta 
slutsatser. Då vår tid liksom uppsatsens omfång var begränsad fick vi inrikta oss på att 
studera elevernas egna utsagor och undersökningen fick förläggas till enbart skolmiljö. 
Om möjligheterna hade funnits hade det varit ytterst givande att följa med eleverna ut 
på de arbetsplatsförlagda praktiktillfällena, eftersom det är där som deras 
informationskompetens verkligen utvecklas samt sätts på prov. Uppföljande studier där 
fokus ligger på eleven och den arbetsplatsförlagda praktikplatsens lärandesituation, bär 
sannolikt på flera intressanta iakttagelser beträffande utvecklandet av 
informationskompetens. Det är vår förhoppning att fler forskare följer Lloyds 
uppmaning och ägnar sig åt att kartlägga informationskompetensbegreppet ur en 
arbetsplatskontext.  
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Bilaga 1: Intervjuguider 

Intervjuguide bibliotekarie  
 

• Hur länge har du jobbat som bibliotekarie? Tidigare arbetsplatser? Vad fick dig 
att söka dig till denna skola? 

• Varför tror du att man bestämde sig för att satsa på ett skolbibliotek? (Jmf. med 
gamla skolan). Var det självklart att anställa en skolbibliotekarie, tror du? 

• Vad har rektorn sagt om din arbetssituation och uppgifter? 
• Eleverna har enbart goda saker att säga om dig som skolbibliotekarie men när 

det gäller skolbiblioteket uppger de flesta att de aldrig besöker det. De elever 
som besöker biblioteket ser det som ett slags uppehållsrum, hur ser du på detta? 

 
• Ser det olika ut olika veckodagar i skolbiblioteket med besök och användning? 
• Hur möter du eleverna när de kommer till skolbiblioteket? 
• Hur lär de sig om informationssökning? 
• Förekommer det någon organiserad undervisning i informationssökning? 
• Hur gör du för att sätta dig in i deras informationsbehov? (Samarbetar med 

lärare?) 
• På vilket sätt kan du hjälpa eleverna att bli rustade för sin yrkessituation? 

(Många av dem kommer att jobba i en bransch som utvecklas snabbt i. o. m. den 
nya tekniken. Ställer detta krav på dig som skolbibliotekarie?) 

• När eleverna inte gärna kommer till dig i biblioteket ställer det krav på dig att 
söka upp dem? Att exempelvis hälsa på dem ute i verkstan? 

 
• Hur skulle du vilja hjälpa dem? Hur ser din ”drömsituation” ut för den aktuella 

gymnasieskolans skolbibliotek? 
• Hur ser du på begreppet informationskompetens i allmänhet? Vad är det? 
• Hur ser du på informationskompetens specifikt för dessa elever (yrkesprogram)? 

(Skillnad mot elever som ska studera vidare?) 
 
Intervjuguide elever  
 

Bakgrundsfrågor: 
 

• Vilken årskurs går du? 
• Vilket program och inriktning? 
• Kan du berätta lite om utbildningen? Vad läser ni? (Följdfråga: De praktiska och 

de teoretiska delarna).   
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Projektarbetet: 
 

• Vad tycker du om att göra ett projektarbete? 
• Kan du berätta om ditt projektarbete? 
• Tycker du att det ger dig något att göra ett projektarbete? 

 
 

I skolbiblioteket: 
 
• Hur ofta är du i biblioteket? 
• Vad gör du när du är här? 
• Var detta ett typiskt besök i biblioteket? Gjorde du det du brukar göra här?  
• Hur går du till väga när du ska leta efter material till ett arbete? (Ev. följdfråga: 

Till exempel, när du hade valt ämne till ditt projektarbete?) 
• Har du fått någon genomgång i hur du bäst söker information? I så fall, när var 

det och hur gick det till?  
• Brukar du fråga någon om hjälp? (Bibliotekarien?) 
• Vad kan bibliotekarien göra för dig? 
• Tycker du att det är viktigt att det finns ett bibliotek på skolan? 
• Tycker du att bibliotekarien vet vad det är du läser om och ska jobba med?  
• Hur gör man för att hålla sig uppdaterad i en bransch som förändras så snabbt? 

 
 
Informationskompetens i praktiken: 

 
• Har du varit ute på praktik? Hur upplevde du den? 
• När du var ute på praktik, hade du då nytta av det du har lärt dig i skolan? 
• När du är ute på praktik och ska ta reda på något, hur gör du då? Söker på 

Internet, frågar en handledare/kollega, kollar hur de andra gör? 
• Hur tror du det kommer att kännas att börja jobba? Tror du att du är redo? 

(Följdfråga: Har du fått tillräckliga kunskaper från skolan?) 
• Har du hört talas om ordet ”informationskompetens”? Vad tror du att det 

betyder?/Vad betyder det för dig? 
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