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1 Inledning

Det sägs att vi lever i ett informationssamhälle eller
kunskapssamhälle där information och kunskap är två viktiga
grundpelare. För att kunna tillägna oss kunskap krävs dels att vi har
tillgång till information och dels att vi har färdigheter i att bearbeta
den.

Det har uppstått en ny undervisningssituation som ställer nya och
förändrade krav på både lärare och elever. För att utveckla
färdigheter som är nödvändiga för att kunna handskas med
information, måste eleven vara aktiv och tänkande. Läraren måste på
något sätt ge eleven de verktyg som han eller hon behöver för att
kunna bli skicklig i att hantera information. Kanske kan ett
undersökande arbetssätt underlätta elevernas tillägnande av dessa
viktiga färdigheter. Det ämnar jag titta närmare på i denna studie.
Den här studien kommer också att behandla hur skolan arbetar för
att eleverna ska tillägna sig färdigheter i att behandla information.
Jag kommer försöka identifiera lärares syn på dessa färdigheter och
hur de arbetar med dem i klassrummet. Dessutom är jag intresserad
av lärares uppfattningar om elevernas förmåga att handskas med
information.

Mitt intresse för ämnet väcktes när jag under ett år praktiserade och
arbetade på ett bibliotek. Jag kom ofta i kontakt med elever som
befann sig på biblioteket för att söka information. Ofta fick jag
intryck av att eleverna inte hade någon genomtänkt strategi för sitt
sökande utan sökte mest på måfå. Jag fick också intrycket av att
eleverna sällan behärskade de sökverktyg som fanns att tillgå. De
hade svårigheter med att hitta bra sökord som gav träffar på
sökningen. De hade också svårt att översätta bokens placering i
katalogsystemet till dess plats i bokhyllan. Några elever brydde sig
inte ens om att själva söka efter information, utan anlitade direkt
bibliotekarien och förväntade sig ett bra material som täckte alla
frågeställningar de kunde tänkas ha. När jag såg elevernas ofta
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bristfälliga färdigheter i att söka information, blev jag nyfiken på
nästa steg i informationsprocessen. Vad gör eleverna egentligen med
informationen de funnit? Har de tillräckliga
kunskaper för att bearbeta informationen eller finns det brister även
här?

2 Bakgrund

Här redovisas tidigare forskning på området, en granskning av
styrdokumenten och övrig relevant litteratur i syfte att lägga en
grund för studien. Bakgrunden syftar också till att övertyga läsaren
om hur viktigt det är att vi uppmärksammar
informationsfärdigheter i dagens skola.

2.1 Definitioner

Information är ett svårdefinierat begrepp. Syftet är inte att ge en
uttömmande eller heltäckande definition, snarare att visa på några
beskrivningar av ordet. Enligt Emin Tengström har information en
dubbel betydelse. Dels att information är något som minskar
mottagarens osäkerhet d.v.s. en upplysning och dels något som ökar
mottagarens kunskap. Tengström menar att tillägnandet av
information i den andra betydelsen är en mycket mer komplex
mental process än tillägnandet av information i den första
betydelsen.1

Louise Limberg definierar information med hänvisning till
Tengströms andra betydelse av ordet d.v.s. något som kräver
tankeverksamhet att tillägna sig och som därmed ökar kunskapen.2

                                       
1 Tengström (1987)
2 Limberg (1998)
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I nationalencyklopedin multimedia står att läsa följande om
information:

Generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs
vid kommunikation i olika former.3

I uppslagsverket nationalencyklopedin finns mycket skrivet om
information bl.a. följande:

Information innebär att någon får kännedom om någonting (”blir
informerad”). Den kan ses som en nödvändig, men ej  tillräcklig
förutsättning för kunskap i betydelsen djupare insikt.4

I fortsättningen kommer jag att använda mig av begreppen
informationshantering, informationsanvändning och
informationsfärdigheter. Vad dessa begrepp betyder i just detta
arbete framgår av följande beskrivning:

Informationshantering eller Informationsanvändning kan definieras som
hur information hanteras eller används av en mottagare.

Informationsfärdigheter är de färdigheter som mottagaren behöver för
att kunna handskas med information i olika former.

2.2 Vad säger styrdokumenten?

I skolans styrdokument finns det mycket som talar för att
tillägnandet av informationsfärdigheter är viktigt. I Lpo-94 står att
läsa följande om skolans uppgifter:

                                       
3 Nationalencyklopedin multimedia cd-rom (1998) Information
4 Nationalencyklopedin (Band 9, s 454)
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Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör
den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna
ska kunna orientera sig i en komplex verklighet med ett stort
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter
och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför
viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga
att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse
konsekvenser av olika alternativ. 5

I en skrift från Skolverket beskrivs skolans förändrade
kunskapsförmedlande roll. Förr var förmedling av fakta unikt och
viktigt men i och med att samhället förändras så ändras också
skolans uppdrag. Nu har istället förmågan att hantera den enorma
informationsmängd som dagligen möter oss blivit allt viktigare för
skolan att lära ut. Lika viktigt som att besitta kunskaper om
någonting, är det att kunna tillägna sig nya kunskaper.6 I takt med
att skolan förändras ändras också skolans kunskapsuppgift. Därför
betonar styrdokumenten hur viktigt det är att det i skolan förs en
diskussion om vad kunskap egentligen är.

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv
diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad
som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur
kunskapsutveckling sker.7

I Grundskola för bildning beskrivs vissa kvaliteter i kunnandet som får
en växande betydelse och som kan belysa vikten av att arbeta med
information  och informationsbehandling i skolan. Några kvaliteter
är att uppfatta samband, att analysera och reflektera, att tänka med
hjälp av modeller, att tolka symboler, att se saker ur olika
perspektiv, att formulera och argumentera för en ståndpunkt, att
värdera och att kunna uttrycka och gestalta idéer.8

                                       
5 Lpo-94, s.7
6 Grundskola för bildning- kommentarer till läroplan, kursplaner och betygskriterier.
7 Lpo-94, s.8
8 Skolverket (1996)
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Bland de mål och riktlinjer som finns nämnda i Lpo-94, är det främst
läroplanens strävansmål som kan tolkas belysa vikten av att eleverna
tillgodogör sig goda informationsfärdigheter. Där står att läsa att
skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att erövra
kunskaper och lär sig att använda sina kunskaper som redskap för
att:

-formulera  och pröva antaganden och lösa problem,
-reflektera över erfarenheter och
-kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.9

I ett av läroplanens uppnåendemål betonas att skolan ansvarar för att
varje elev efter genomgången grundskola har kunskaper om medier
och deras roll. Mycket av den information som eleverna möter
förmedlas av olika medier. Det är viktigt att eleverna får förståelse
för att information ofta inte är direkt utan kan ändra utseende
medvetet eller omedvetet under vägen från sändare till mottagare.

2.3 Forskningens tyngdpunkt på området

Enligt Pertti Vakkari kan studier av informationsbeteende delas upp
i tre grupper.

1. Studier av informationsbehov
2. Studier av informationssökning
3. Studier av användning av information

Vid summeringen av konferensen Information Seeking in Context
1996, poängterade Vakkari övervikten av studier hemmahörande i
de två första grupperna och bristen på studier i den sista.10 Efter att ha
tagit del av flera forskares uppfattningar av gruppernas förhållande
till varandra i forskningssynpunkt, drar också Louise Limberg

                                       
9 Lpo-94, s.9
10 Vakkari enligt Limberg (1998)
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slutsatsen att det ägnats mycket forskning åt de två första grupperna
medan det råder brist på forskning kring den tredje gruppen.11

2.4 Viktig kunskap i informationssamhället

Enligt Monica Nilsson verkar många forskare vara överens om att
viktiga kunskaper beror på samhällets utformning. Ändras vårt
samhälle så ändras också det vi behöver ha färdigheter i och vara
förtrogna med. Kunskap är som kläder, den blir aldrig omodern att
bära men dess utseende ändras genom tiden. Nilsson uttrycker det så
här:

Kunskap är nyckeln till en någorlunda säker resa i denna vår nya
informationsvärld.12

Seymour Papert, som publicerat mycket om datoranvändning i
skolan, uttrycker sin syn på viktiga kunskaper med följande ord:

Individens viktigaste färdighet idag är förmågan att lära sig nya
färdigheter, införliva nya begrepp i sitt tänkande, bedöma nya
situationer och hantera det oväntade. I framtiden kommer det att
stå allt klarare att förmågan att hävda sig bygger på förmågan att
lära sig något.13

Katarina Öhman beskriver förhållandet mellan grundläggande
färdigheter och andra kunskaper genom att likna det vid ett träd.
Stammen är de grundläggande färdigheterna och grenarna samt
löven består av övriga kunskaper. Trädet är beroende av alla delar
för att överleva. På samma sätt är människan beroende av kunskap
av många slag och utan den kunskapen förlorar människan i
konkurrenskraft och samhället försvagas.

                                       
11 Limberg (1998)
12 Nilsson (1998) , s.113
13 Papert (1994) , s.7
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Öhman menar att det är viktigt att erövra så många olika kunskaper
som möjligt för att kunna klara sig i livets alla oförutsägbara
situationer. Många kunskaper är föränderliga från en tid till en
annan. Det som var sanning igår kan vara osanning i morgon. Ändå
kan vi enligt Öhman inte ignorera föränderlig kunskap. Hon menar
att skolan måste vara försiktig med att plocka bort bitar av det som
idag traditionellt undervisas om i skolan. Europas namngeografi
nämns som en sådan föränderlig kunskap som ändå kan vara bra att
ha i en oförutsägbar situation. Befinner du dig på resande fot och har
kommit vilse är det inte en katastrof om du inte kan din geografi.
Det är lätt att skaffa fram en karta eller vända sig till någon som kan
ge korrekt information t.ex. resebyråer eller polis. Öhman menar att
när en individ är i behov av geografisk information kan kunskaper i
geografi skänka personen en känsla av trygghet och stärka hans eller
hennes självförtroende.

Vikten av att kunna söka och hämta information när det finns ett
behov av den är något som Öhman också betonar. Om en person har
kunskaper om hur och var han eller hon får tag på information, kan
denne tryggt lämna informationen för att ta del av den vid ett senare
tillfälle. Öhman nämner ytterligare en färdighet som eleverna
behöver träna och det är att kunna välja bort information. Eleverna
måste kunna säga nej till viss information.14

Nilsson menar att eleverna måste vara medvetna om de tekniker som
används vid framställning av information i form av text
och bild. Om eleverna har kunskap och förståelse för producentens
tillvägagångssätt, minskar risken att de låter sig luras av
information.
När eleverna blir medvetna om detta kan de också börja ifrågasätta
informationen.15

                                       
14 Öhman (1994)
15 Nilsson (1998)
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2.5 Människan i informationssamhället

När vi vill veta något måste vi allt oftare vända oss till
lagringsställen utanför oss själva. Det vi vill ha är kunskap om det vi
söker men det vi får är information. Peter Gärdenfors menar att vi
tenderar att sätta likhetstecken mellan kunskap och information
vilket han menar är en mycket bedräglig identifikation. Att ha
kunskap innebär enligt
Gärdenfors mer än att ha information.16 Gärdenfors illustrerar detta
med ord av den finlandsvenske författaren Henrik Tikkanen:

Jag har information, nu vill jag veta vad det är frågan om.17

En av Gärdenfors’ nyckelfrågor är hur det mänskliga tänkandet
förändras på grund av att vi nu har så mycket information i externa
minnen. Den viktigaste skillnaden anser han vara att
minnesförmågan får en ny roll. Vi använder oss numera av
uppslagsböcker och
cd-romskivor istället för att memorera fakta.

Gärdenfors frågar sig om vi inte litar för mycket på de externa
minnena som t.ex. miniräknaren. Det är trots allt vi själva som får stå
för omdömet eftersom detta är en mänsklig egenskap. Det är viktigt
att komma ihåg att datorer inte är kapabla att tänka, utan att de bara
genomför förprogrammerade räkneoperationer. Den mänskliga
hjärnan har kvaliteter som en dator förmodligen aldrig kommer att
komma i närheten av.

Förmågan att tolka information är enligt Gärdenfors i hög grad
beroende av vilka mönster vi är beredda att se och höra. Vi kan
förfina
vår tolkningsförmåga genom att lära oss att se nya mönster. Att lära
sig detta kräver mycket träning och god handledning.

                                       
16 Gärdenfors (1997)
17 Tikkanen enligt Gärdenfors (1997)
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Faran med informationssamhället är enligt Gärdenfors att den
tolkande förmågan tenderar att undervärderas. Det är lätt att tro att
bara för att information finns tillgänglig i ett yttre medium, har vi
motsvarande kunskap.18

2.6 Skolan i informationssamhället

Debatten om informationsfärdigheter är global. Enligt James E.
Herring verkar forskare världen över vara överens om att
informationsfärdigheter är en typ av inlärningsfärdigheter. Herring
menar också att forskare är eniga om att lärare och bibliotekarier
som undervisar i dessa färdigheter bör koncentrera sig på de
kognitiva aspekterna av informationshanteringen. För mycket tid
har ägnats åt mekaniska färdigheter i informationens sökprocess och
för lite tid har ägnats åt färdigheter baserade på det mänskliga
tänkandet. Herring menar att informationsfärdigheter inte ska
blandas ihop med tekniska färdigheter som t.ex. att kunna använda
Netscape för att nå Internets World Wide Web sidor. Han anser att
informationsfärdigheter framförallt är tankefärdigheter som
uppmuntrar eleven att ställa frågor kring sin egen inlärningsprocess.
Enligt Herring är många forskare också eniga om att
informationsfärdigheter skall ses som flera olika färdigheter som står
i nära relation till varandra. De menar att skolan inte bör isolera
dessa färdigheter från varandra.19

Öhman menar att skolan måste träna och lära eleverna att handskas
med information. Hon menar att eleverna måste lära sig att skapa
ordning i informationen, granska den kritiskt och skapa helheter.
Öhman menar också att eleverna måste lära sig hur information kan
fogas samman med tidigare kunskaper och på så sätt vidga bilden
och öka kunskaperna.

                                       
18 Gärdenfors (1997)
19 Herring (1996)
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Nilsson menar att tillgängligheten och tillväxten av Internet medfört
att vi idag måste behandla direkt och ofta anonym information. Det
finns inget filter mellan producent och konsument som tar bort allt
som inte bör nå konsumenten t.ex. sidor med barnpornografi,
propaganda och livsfarliga experiment. Att informationen har blivit
direkt ställer krav på att vi alla utvecklar färdigheter i att utvärdera
den information som vi utsätts för.20

För såväl oss själva som för våra elever gäller det att bli
informationsmedvetna – att bli Intelligenta Tänkare!21

Enligt Limberg talas det ibland om informationskunnighet i
litteratur och debatt. Där likställs förmågan att använda information
med läskunnighet som en nödvändig kunskap för alla
samhällsmedborgare.22 Jegers och Lindgrens förhoppning är att
skolans fokus kommer att flyttas från enklare kunskaper till
färdigheter och förhållningssätt.

Den nya kunskapsrepubliken kommer att få ett starkt genomslag
och i den betydande grad återverka på såväl yrkesliv som tillvaron
i sin helhet. I synnerhet kommer detta att gälla den framtida
utformningen av utbildningssystemet.23

Enligt Gómez och Swenne måste träningen av
informationsfärdigheter ske medvetet och planerat på ett konkret och
verklighetsnära plan. Informationsfärdigheter måste integreras med
den vanliga undervisningen för att de ska kännas naturliga. Gómez
och Swenne menar också att träningen ska påbörjas i tidig ålder och
att vi ofta  underskattar barn när vi bedömer att träningen kan
påbörjas.24

                                       
20 Nilsson (1998)
21 Nilsson (1998) , s.86
22 Limberg (1998)
23 Jegers och Lindgren (1997) , s.10
24 Gómez och Swenne (1996)
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2.7 Informationsfärdigheter och ett undersökande arbetssätt

Enligt Gómez och Swenne kan informationsfärdigheter sägas
omfatta sju olika förmågor, som successivt tas i anspråk i var och en
av de olika faserna i ett undersökande arbete.

1. Förmågan att ställa frågor och arbeta framåt
2. Förmågan att söka information
3. Förmågan att använda det framtagna materialet
4. Förmågan att jämföra, värdera och välja information.
5. Förmågan att sammanställa och organisera information
6. Förmågan att presentera och kommunicera informationen
7. Förmågan att utvärdera arbetet

Varje undersökande arbete i skolan syftar enligt Gómez och Swenne
naturligtvis till bättre ämneskunskaper hos eleverna. De menar också
att elevernas tillägnande av informationsfärdigheter är en viktig
målsättning i sig under ett sådant arbete.25 Richardsson menar att
utgångspunkten för elevernas utvecklande av
informationsfärdigheter måste vara det vanliga skolarbetet. Det är
lärarens uppgift att under
hela elevens skoltid skapa situationer där informationsfärdigheter
tränas och tillägnas.26

2.8 Informationsfärdigheter och skolbiblioteket

Nilsson beskriver många fördelar ett väl fungerande skolbibliotek
kan ha för utvecklandet av informationsfärdigheter. Hon menar att
bibliotekarien där har en roll som informationsspecialist, lärare och
handledare. Bibliotekarien kan hjälpa lärare och elever att bli
effektiva användare av information.

                                       
25 Gómez och Swenne (1996)
26 Richardsson enligt Gómez och Swenne (1996)
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Skolbiblioteket ska enligt Nilsson vara ett kunskapscentrum för
informationssökning med ett rikt utbud av böcker, dagstidningar
och tidskrifter och med modern teknisk utrustning. Att en
skolbibliotekarie ska finnas och ha en central roll i biblioteket är
självklart för Nilsson. Hon anser att läraren och bibliotekarien
tillsammans bör ansvara för elevernas träning i
informationsfärdigheter. Biblioteket ska vara ett
informationscentrum där eleven lär sig använda olika
kommunikationsvägar som böcker, telefon, fax och datorer. I
biblioteket ska eleverna också lära sig att lokalisera, utveckla,
utvärdera och använda information. Nilsson menar vidare att
biblioteket ska vara ett kreativt centrum där elever och lärare inte
bara konsumerar information utan också är producenter.

Enligt Nilsson bör skolan ha en arbetsplan för den verksamhet och
undervisning som ska bedrivas i biblioteket. Dessutom
rekommenderar Nilsson att skolan klart ska ange vilka mål man har
för arbetet med informationsfärdigheter för varje år.

Nilsson menar att skolledaren ska se till att det finns en
heltidsanställd bibliotekarie på skolan. Annars finns det enligt
Nilsson en risk att biblioteket bara blir en förvaringsplats för böcker
och att eleverna förknippar biblioteket med en plats där man lånar
bänkböcker och i bästa fall läser tyst. Nilsson menar att forskning
visat att skolbibliotek med bibliotekarie alldeles klart har betydelse
för elevers kunskapsinhämtande. 27

2.9 Elevers bristande kunskaper i informationshantering

Problemet med bristande kunskaper i informationshantering har
främst uppmärksammats i grundskolans senare del och på
gymnasienivå. Enligt en undersökning av skolverket från 1995 hade
elever på gymnasieskolan svårt att ställa preciserade och väl
                                       
27 Nilsson (1998)



16

avgränsade frågor. De varken sökte information systematiskt eller
sovrade bland den på ett genomtänkt sätt. Sällan använde de sina
resultat för att underbygga ett ställningstagande.28

Problemet med elevers dåliga kunskaper i informationshantering är
mycket aktuellt även idag. Enligt en artikel i Svenska Dagbladet är
svenska skolelever dåliga på att kritiskt ifrågasätta information.
Artikeln handlar om en utvärdering av de övergripande målen i
läroplanerna för grund- och gymnasieskolan gjord av Skolverket.
Studiens projektledare Sten Söderberg tycker sig kunna se att många
elever inte reflekterar över information utan sväljer den okritiskt.
Studien visar att majoriteten av eleverna som deltog i studien
okritiskt litade på att den information de tagit fram var sann.
Eftersom det är skolans uppgift att lära elever att hantera den
växande informationsmängd som uppstått i samhället, ser Söderberg
resultatet av studien som en allvarlig varningssignal. 29

3 Syfte och frågeställningar

Syftet med arbetet är att synliggöra några lärares reflektioner kring
elever, information och kunskap. Dessutom ska arbetet lyfta fram
dessa lärares uppfattningar om elevers förmåga att handskas med
information och hur nödvändiga färdigheter tränas i klassrummet.

Syftet har resulterat i följande frågeställningar:

1. Hur reflekterar lärare kring elever, information och kunskap?
2. Hur upplever lärare elevers förmåga att handskas med information?
3. När, var och hur uppfattar lärare att elever tillägnar sig de färdigheter

som de behöver för att kunna bearbeta information?

                                       
28 Skolverket enligt Limberg (1998)
29 Wallström (1999, 23 november)
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4. Hur kan ett undersökande arbetssätt underlätta tillägnandet av 
informationsfärdigheter?

4 Metod

4.1 Urval

Undersökningen genomfördes på en skola i Linköping. Den första
kontakten togs via e-post. Eftersom det är svårt att via telefon komma
i kontakt med läraren under arbetstid, fungerade elektronisk post
väl. Metoden var också bra för tidsaspekten, d.v.s. e-post är ett
effektivt kommunikationsmedel under förutsättning att posten läses
regelbundet. Ett snabbt svar på en förfrågan sparar tid.

Lärare som undervisar i år 4-6 var intressanta för undersökningen.
Enligt den granskade litteraturen är det först i de åren som eleverna
på allvar kommer i kontakt med en stor informationsmängd på egen
hand. Kontaktpersonen gick vidare med en förfrågan till övriga
lärare som undervisade i år 4-6. Den instruktion kontaktpersonen
fick var utformad så att hans egna värderingar inte påverkade
urvalet. Personerna som ingår i undersökningen är alltså utvalda
genom ett frivilligt baserat urval.

Fyra manliga lärare deltog i undersökningen. Bedömningen gjordes
att det inte spelade någon roll att det bara var män som deltog i
undersökningen eller att de alla arbetade på samma skola. Lärarna i
undersökningen har olika bakgrunder och det är stor skillnad på
antal yrkesverksamma år. De har arbetat som lärare i ett, två, femton
respektive tjugofem år. En av lärarna är outbildad och de tre andras
lärarutbildningar ligger långt ifrån varandra i tiden. En sak har de
fyra lärarna gemensamt oavsett om de är utbildade eller ej och har
arbetat lång eller kort tid i skolan. De möter varje dag elever som
handskas med information.
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4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun

Den kvalitativa forskningsintervjun skiljer sig från en kvantitativ
intervju genom att forskaren i den förstnämnda intervjun är
intresserad av personens upplevelser av ämnet. I en kvantitativ
intervju är forskaren mer intresserad av sådan information som kan
redovisas i olika former av statistik.30 Kvalitativ intervju ansågs vara
den mest lämpliga metoden, eftersom arbetet syftar till att ta reda på
lärares uppfattningar i en viss fråga.

Nationalencyklopedin definierar kvalitativ metod med följande ord:

…arbetssättet som förenas av att forskaren själv befinner sig i den
sociala verkligheten som analyseras, att datainsamling och analys
sker samtidigt och i växelverkan, samt att forskaren söker fånga
såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörd.31

Den kvantitativa metoden definieras av samma uppslagsverk så här:

…arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och
kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form samt från
dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i
testbara hypoteser.32

Den kvantitativa undersökningen har ofta ansetts mer tillförlitlig än
den kvalitativa. Det kan bero på att en kvantitativ undersökning har
ett större underlag för sin undersökning och att resultatet i form av
statistik är lättöverskådligt. Den kvalitativa undersökningen har ofta
ett mycket begränsat underlag och resultatet är i större grad en
produkt av forskarens tolkningar. Å andra sidan ger en kvalitativ
undersökning mer djupgående och förtydligande information genom
följdfrågor. En kvantitativ undersökning berättar ofta hur något

                                       
30 Trost  (1993)
31 Nationalencyklopedin multimedia (1998)
32 Nationalencyklopedin multimedia (1998)
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förhåller sig medan en kvalitativ undersökning mera redogör för hur
något möjligtvis kan förhålla sig.33

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun
halvstrukturerad. Den är mer strukturerad än ett öppet samtal men
mindre än ett
frågeformulär.34 En kvantitativ undersökning har alltid kvalitativa
inslag medan en kvalitativ undersökning är kvalitativ rakt
igenom.35

Intervjufrågorna var relativt öppna och av reflekterande slag.
Lärarna tilläts prata fritt kring frågan så länge de höll sig till dess
ramar.
För att utveckla och tydliggöra personens upplevelser ställdes
lämpliga följdfrågor. Frågeområden som berördes var eleven i
kunskapssamhället, elevers informationshantering, tillägnande av
nödvändiga färdigheter och det undersökande arbetssättet.

4.3 Intervjuns genomförande

I förväg hade lärarna bara fått veta att intervjun skulle handla om
information i skolan. Innehållet preciserades inte mera eftersom det
då finns en risk att lärarna förbereder sina svar. Kanske skulle
svaren  inte blivit helt sanningsenliga om lärarna fått frågorna i
förväg.  Intervjuerna genomfördes individuellt eftersom arbetets
syfte är att belysa den enskilde lärarens synpunkter. Vid en
gruppintervju kommer kanske inte alla till tals och det är också lätt
att individerna påverkas av varandra. Resultaten av en
gruppintervju kan lätt speglas av majoritetens synpunkter.

Lärarna fick själva bestämma en tid som passade dem och de valde
alla en och samma eftermiddag.  Intervjuerna genomfördes i

                                       
33 Trost (1993)
34 Kvale (1997)
35 Trost (1993)
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lärarnas arbetsrum. För att samtalen skulle bli så spontana och
effektiva som möjligt ville anteckningar undvikas. Det är bra att
kunna koncentrera sig på frågor och svar. Intervjuerna spelades
därför in på band och skrevs ut ordagrant efteråt. En annan fördel
med bandspelare är att t.ex. tonfall och pauser som inte uppfattas
under intervjun finns registrerade. Att vid ett senare tillfälle kunna
återvända till intervjun som åhörare, kan ha stor betydelse för
tolkningsarbetet. Annika Lantz har uttalat sig om bandspelarens
betydelse vid datainsamling. Hon menar att det krävs stor
skicklighet för att klara av att ställa frågor, lyssna och anteckna
samtidigt. Lantz menar också att det är vanskligt att bara föra
anteckningar eftersom data då reduceras på ett osystematiskt sätt.
Intervjuaren som endast antecknar hinner inte skriva ned allt och gör
själv ett urval av materialet.36

4.4 Metoddiskussion

Av de tillfrågade lärarna ställde fyra manliga lärare upp på att bli
intervjuade. De som avböjde att deltaga i undersökningen var alla
kvinnliga lärare. Vad kan denna klara uppdelning bero på? Kanske
kopplade de kvinnliga lärarna ämnet till informationsteknik och
tyckte sig sämre rustade till att svara på frågor i detta ämne i
jämförelse med sina manliga kollegor. Eller kan det vara så att män
har lättare än kvinnor att tala fritt kring ett ämne de inte läst in sig
på?

Det var slumpen som gjorde att jag valde en skola där det arbetar
relativt många män. Att samtliga utvalda lärare för den kvalitativa
undersökningen var män kan säkert ha betydelse för resultatet.
Vilken skillnaden skulle ha varit med deltagande kvinnliga lärare
är ingenting som jag kan eller vill spekulera i. Mitt resultat är inte
generaliserbart för landets alla lärare utan visar endast på några
uppfattningar som finns bland våra lärare.

                                       
36 Lantz (1993)
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5 Resultat

Jag har valt att benämna lärarna med bokstäverna A-D. Kanske kan
det vara intressant att se hur lärarna uttalar sig inom olika områden.

5.1 Elever, information och kunskap

Lärarna i undersökningen ombads att berätta hur de reflekterar
kring elever, information och kunskap i dagens samhälle. Vad är det
som är positivt, intressant och viktigt? Vilka problem finns och hur
kan de undvikas?

Lärare A reflekterade kring att informationssamhällets ständiga
utveckling resulterar i ständigt ökade krav på den enskilde eleven.
Det ställs högre och högre krav på läsförmåga och att kunna behärska
skriftspråk. Att behärska flera olika språk är snart ett måste menar
läraren. Förmåga att kunna sovra bland information och kunna hitta
det meningsvärda i ett oupphörligt flöde av information är också
något som måste erövras. Läraren menar att den som har svårigheter
eller luckor i ovan nämnda färdigheter idag, är mer lidande av detta
än den som hade liknande svårigheter förr i tiden. Läraren tror att
det kommer att bli svårare och svårare att stå utanför de kunniga
informationsbehandlarnas skara och ett utanförskap vill han
närmast likna vid ett handikapp.

Lärare B betonade den enskilde elevens kunskapsinhämtande. Han
anser att elever vill ha kunskap och att det finns väldigt många
kunskapskällor överallt i form av böcker, Internet och experter.
Förutsättningarna att erövra kunskap finns, men begränsas av den
enorma mängd information som finns tillgänglig för eleven. Han
anser att elevernas frågor inte kommer upp till ytan, utan ofta
drunknar i ett stort informationshav. Det som eleverna egentligen
undrar över hamnar i skymundan av all information. Läraren
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menar att eleverna behöver en massa färdigheter varav att kunna
formulera en fråga är den första. Nästa färdighet som läraren anser
att elever behöver är förmågan att kunna lokalisera och utvärdera
informationskällor. Att upptäcka att information kan utvinnas ifrån
många olika källor med skiftande resultat. Beroende på vem du
frågar ser informationen ibland olika ut. Läraren är inte särskilt
förtjust i traditionella läroböcker. Han anser att de tvingar på
eleverna svar på frågor som de aldrig ställt och aldrig skulle ställa
även om de fick chansen.

Informationens överflöd var något som även lärare C reflekterade
över. Han anser att elever blir sämre och sämre på att hitta
information i takt med att informationsflödet ökar. Eleverna kan inte
hitta rätt bland informationen och behöver hela tiden mycket
vägledning av läraren. Han tycker sig ofta få peka direkt på
informationen för att eleven ska finna den. Läraren menar också att
eleverna inte vet vilken informationskälla de ska använda sig av vid
ett visst tillfälle och att de har svårt att orientera sig på bibliotek och
Internet. Enligt läraren finner eleverna oftast inte svaren på sina
frågor i den bok som används i klassrummet. I många ämnen har
eleverna därför inte någon lärobok. Undervisningen bygger då på att
eleverna själva ska hitta den information de behöver. Enligt läraren
har eleverna väldiga problem med detta och hittar nästan aldrig den
information de söker. Han upplever att elevernas handlingsförmåga
hämmas av att de inte kan hitta rätt information snabbt och lätt, utan
måste famla i en oändlig informationsrymd.

Lärare D reflekterade också han kring den stora informationsmängd
eleverna möter i skolan. Han anser att eleverna får för mycket
information överlag. De överöses med information och kan inte
sortera ut de viktiga delarna i den. Han menar att information i
stora mängder har negativ effekt på elevers handlingar. Läraren
menar också att problemet med informationsöverflöd är något som är
märkbart överallt i dagens samhälle och drabbar alla som lever och
verkar i vårt samhälle.
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5.2 Elevers förmåga att handskas med information

De fyra lärarna har alla uppfattningen att det sker en stor utveckling
av elevers förmåga att handskas med information i år 4, 5 och 6.
Lärare A jämförde sökande på Internet av elever i år 4 och 6. Han
menade att elever i år fyra inte klarar av att hitta meningsfull
information på nätet. De kan hitta till sajter med spel och sådana
sidor de kommit i kontakt med hemma, men har svårt att använda
Internet som en informationskälla i ett kunskapande sammanhang.
Mängden information som eleven träffar på genom Internet menar
läraren är för stor för att en elev i år fyra ska kunna greppa den.
Enligt läraren klarar de i den åldern ännu inte av att sovra bland
informationen. Läraren anser ändå att det är nödvändigt att eleverna
får chansen att möta Internet. ”Alla kan inte allting från början och
eleverna måste få börja någonstans även när det gäller att hantera
Internet.” Läraren anser att elever i år sex klarar hela
informationssökningsprocessen bättre än elever i år fyra. Han kan se
en enorm utveckling under de tre åren. Samma elever som i år fyra
inte klarade av att söka information, har i år sex blivit skickliga
användare av olika informationskällor.
Om förmågan att kritiskt granska och sovra bland information
menar läraren att även den utvecklas och växer under de här åren.
Han anser inte att elever i år fyra behärskar det, medan elever i år
sex klarar det ganska bra. Elever i år sex kan reflektera över
informationen på ett helt annat sätt och på så sätt har de också lättare
att sovra bland den och granska den kritiskt. Läraren menar också
att elever i år sex kan se skillnad mellan information och kunskap,
vilket en elev i år fyra inte kan i samma utsträckning. Han tror inte
att elever i år sex kan definiera skillnaden men att de är medvetna
om den och ändå kan resonera kring den. Enligt läraren uppfattar
elever i år fyra ofta att information i form av fakta är färdig kunskap.
De tror sig bara behöva flytta den från papperet eller bildskärmen
till det egna minnet.
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Lärare B talar om något han själv kallar ”skolskada” som enligt
honom drabbar många elever i år 4-6. Läraren menar att elevernas
bristande tålamod resulterar i en bristfylld informationsbehandling.
Eleverna vill inte att processen ska ta för lång tid och skyndar ofta
fram för fort. Enligt läraren är eleverna inte intresserade av att
jämföra information från olika källor, utan de relaterar frågor till en
enda bok och därmed också endast till en informationskälla. Han
menar att eleverna nöjer sig med viss information, även fast de inte
vet om den är tillräcklig eller korrekt. Läraren tycker inte att det är
särskilt svårt att lära eleverna att handskas med information. Han
anser också att eleverna uppskattar att utveckla
informationsfärdigheter. De förstår att det är viktigt och tycker också
att det är roligt. De färdigheter läraren anser vållar mest bekymmer
för eleverna är att sovra bland information och kritiskt granska den.
Läraren betonar hur viktig utgångspunkten för träningen är. Hur
läraren har introducerat ”ämnet” är avgörande för hur väl eleverna
klarar informationsbehandlingsprocessen. En bra början menar
läraren är att eleverna  startar med egna frågeställningar. Följden av
elevernas egna frågeställningar blir en naturlig sovring redan innan
de möter den stora mängden information. Läraren menar att det är
lättare att finna information när sökprocessen har ett mål. Det är så
lätt att gå vilse bland informationen om man inte riktigt vet vad man
söker.

Lärare C reflekterade kring det som i skolan brukar kallas egen
forskning. Läraren föredrar dock att kalla det avskrivning istället för
forskning eftersom han anser att det är just vad som ofta förekommer
vid dessa tillfällen. Han menar att eleverna skriver av en text
ordagrant som den står. Utan att först läsa igenom materialet för att
fokusera på något de anser viktigt eller intressant, skriver eleverna av
texten från första bokstav till den sista. Läraren anser att eleverna
inte kan använda sig av studietekniker som skumläsning och att
utnyttja innehållsförteckning för att få en snabb inblick i texten. De
saknar förmågan att kunna se om en text är intressant utan att
behöva läsa den från början till slut. Läraren tycker inte att elever har
de kunskaper de behöver för att kunna arbeta på ett forskande sätt.
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En långsiktig lösning på problemet skulle enligt läraren kunna vara
att införa en grundkurs i studieteknik. Det är något som läraren
saknar i skolan och som han också tagit upp till diskussion med flera
kollegor. Läraren menar att eleverna först i sexan kommer i kontakt
med olika studietekniker och han anser att det är alldeles för sent.
Eleverna har då redan skaffat sig ett invant studiemönster där
avskrivning kanske är ett naturligt inslag.

Lärare D vill inte påstå att elever över lag har brister i att hantera
information, men menar att de kan ha svårt att se vad som är viktigt
i informationen. För eleverna kan en liten detaljinformation vara väl
så viktig som en helhetssyn på någonting. Det som läraren tycker är
viktigt skiljer sig ofta från det eleverna uppfattar som viktigt.
Läraren menar att elever ofta lämnas för att behandla information på
egen hand, vilket han anser är en uppgift som de inte klarar av.
Läraren är den som ska styra informationsbehandlingsprocessen i
klassrummet. En vuxen person kan se de stora sammanhangen på ett
helt annat sätt än barn. Det är lärarens uppgift att styra eleverna i
rätt riktning och hjälpa dem att utveckla den vuxnes förhållningssätt
till information. Läraren talar om kritisk granskning av information
som något eleverna inte behärskar. Eleverna reflekterar inte kring
informationens riktighet oavsett var den kommer ifrån. Allting som
publiceras på nätet, i kvällstidningar och i veckopress är sanning för
eleverna. Läraren tycker själv att det kan vara svårt att ifrågasätta
information och är därför övertygad om att det är ett stort problem
för eleverna.

5.3 När, var och hur sker färdighetsträningen?

Lärare A menar att färdighetsträningen sker både i skolan och i
hemmet. Han anser att eleverna tillägnar sig färdigheterna genom
att nyttja bibliotek, datorer och uppslagsverk. Läraren betonar
elevens sökande av information på egen hand som ett sätt att träna



26

dessa färdigheter. Han menar att egen forskning är ett bra sätt att
lära sig hitta information, värdera den och att sovra bland den.

När eleverna har en text i läxa brukar läraren kräva att de ska
kunna ställa tre frågor om innehållet till sina kamrater. Eleverna
måste först läsa texten och sedan komponera ihop frågor på den.
Läraren menar att elevernas frågor visar om de har förstått vad som
är viktigt eller inte. Enligt läraren kan en del elever inte gå förbi en
sifferuppgift utan att ställa en fråga kring den. Han tror att det beror
på att sifferuppgifter är tacksamma att ställa frågor på. Det är lätt att
formulera en fråga med hur många, hur ofta, hur lång etc. Dessutom
är frågan lätt att svara på om sifferuppgiften lagts på minnet. Läraren
menar att det också är lättare att bedöma svarets riktighet för eleven
som ställt frågan. Enligt läraren verkar sifferuppgiftens relevans i
sammanhanget inte spela någon roll för eleverna. Till intervjudagen
hade eleverna haft en text i läxa som handlade om beriberi det vill
säga b-vitaminbrist hos sjömän.

…en båt avseglade 1812… Och det handlade ju om b-vitaminer då.
Ändå var det elever som frågade vilket årtal seglade det här
fartyget ut från hamnen där man fick beriberi. Och då har man ju
inte förstått egentligen vad som är viktigt och inte.

Lärare B menar att skolan är den plats där eleverna ska tillägna sig
informationsfärdigheter i så stor grad som möjligt. Han menar att
eleverna kan mycket redan när de börjar i år fyra men att deras
kunskaper inte utnyttjas i skolarbetet. Läraren syftar återigen på det
han själv kallar skolskada det vill säga när all undervisning utgår
ifrån en lärobok med färdiga frågor och svar. Om undervisningen
befinner sig på den nivån, tror läraren att eleverna har svårt att
tillägna sig informationsfärdigheter i skolan.

Lärare C anser att ämnet svenska brukar få rymma allt som inte
riktigt passar in i något ämne och antar därför att
färdighetsträningen främst sker under detta ämne. Läraren själv
tycker att detta är fel och försöker få in träning även under andra
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ämnen. Han saknar någon slags strategi för hur man ska arbeta med
information och informationsfärdigheter i skolan. ”Det är sånt som
man pratar så fint om, men det händer aldrig nåt.”, säger han.

Lärare D menar att färdighetsträningen sker i alla situationer där
information är inblandad. Han tycker att färdigheterna tränas
omedvetet när eleverna utsätts för information. I alla texter eleverna
läser sorterar de, om det så är en bok eller på tv. Läraren tror att
färdigheterna tränas särskilt effektivt när eleverna går på nitar, det
vill säga stöter på motgångar när de behandlar information. Han tror
också att informationsfärdigheter utvecklas i samtal elever emellan.
Eleverna kan diskutera händelseförlopp i program de sett på tv och
jämföra sin egen uppfattning med andras. På det viset tror läraren att
eleverna lär sig vad som är väsentlig information och inte.

Information som kan tyckas meningslös för läraren, kan vara väl så
viktig för eleverna och ett utmärkt hjälpmedel för dem att utveckla
bra färdigheter.

Läraren försöker få eleverna att börja tänka på informationens
utseende och innehåll genom att hela tiden ställa frågor. Han vill att
eleverna ska börja reflektera över texter de arbetar med.

5.4 Undersökande arbetssätt

Lärare A ser ett undersökande arbetssätt mer som ett förhållningssätt
för att skaffa kunskaper. Läraren menar att en individualiserad
undervisning kräver att han uppmanar eleverna till ett
undersökande arbetssätt. Han menar att eleverna då själva anpassar
sig efter den nivå de befinner sig på. En elev som befinner sig på en
hög nivå ställer mer avancerade frågor än en elev på en lägre nivå.

Vad lärare B anser om ett undersökande arbetssätt har redan
framkommit i arbetet. Han menar att det är det enda sättet för elever
att utveckla informationsfärdigheter och betonar elevernas egna
frågeställningar.
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Lärare C är positiv till ett undersökande arbetssätt i de fall eleverna
behärskar det. Han menar att det är då man lär sig saker för sin egen
skull eftersom det egna intresset ofta får styra. Läraren menar att
arbetssättet borde vara vanligare i skolan eftersom det är åt det hållet
styrdokumenten pekar. Han ser ett problem i att lärare alltid måste
ha full kontroll över allting som föregår i skolan. Lärare är livrädda
för att släppa taget om eleverna och låta dem kunskapa på egen hand.
Han menar att lärare måste våga släppa kontrollen ibland för att
arbetssättet ska fungera.

Lärare D tror sig  vara mer skeptisk än de flesta andra lärare till  ett
undersökande arbetssätt. Han tycker att eleverna ska arbeta på ett
undersökande arbetssätt bara om de har en lärare som styr dem rätt
i arbetet. Däremot tycker han inte att arbetssättets betydelse ska
överdrivas.

Jag tror att det är bra men som en del av mycket annat. Man måste
ge barnen mycket svart på vitt också. Det får inte bli det här
flummiga tycker jag. Utan det ska vara rätt så självklart för barnen.

Läraren menar att det finns många barn som inte klarar av att göra
så många val och att arbeta så fritt som ett undersökande arbetssätt
kräver. Han menar att många barns koncentration finns på andra
områden som är så mycket viktigare för dem än att fatta beslut i
skolan.

Om barn utsätts för val som de gör i de här situationerna. Vart ska
jag leta och vad ska jag leta om? På vilket sätt ska jag gå tillväga?
Det blir en konflikt hela tiden istället för jaha jag ska leta där efter
det och jag ska göra så här. Det blir för mycket val så jag klarar inte
av uppgiften. Det blir ingenting istället. Då kanske man väljer att
slå en kamrat, som också är ett alternativ.

Lärarna i undersökningen har vilket redan framkommit mycket
olika uppfattningar om det undersökande arbetssättets betydelse för
utvecklandet av informationsfärdigheter. Lärare B menar att det är
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det enda sättet för att utveckla färdigheterna medan lärare D anser
att arbetssättets betydelse ofta är överdriven.

6 Diskussion

6.1 Sammanfattning av resultat

Här följer en sammanfattning av de resultat som jag avser att
behandla i diskussionen:

Kunskapssamhället ställer enligt  lärare A ökade krav på den
enskilde individen. Det blir viktigare och viktigare att behärska
skriftspråk och andra språk än sitt modersmål. Att informationen
idag är oöverskådlig anser lärarna vållar stora bekymmer för
eleverna. De syftar främst på Internet och menar att eleverna har
problem med att använda sig av dagens största informationskälla.
Lärarna nämner många problem som eleverna har när de ska
handskas med information. De anser att eleverna inte har de
färdigheter som de behöver för att kunna hantera informationen på
ett bra sätt. En del elever har bristande kunskaper i
informationssökning. Många har svårigheter att kritiskt granska
information och skilja på relevant och irrelevant information. Att
sovra bland information är ännu en förmåga som många elever inte
har. Enligt lärare C tar läroböcker i svenska först i år sex upp olika
studietekniker som t.ex. skumläsning. En kurs i studieteknik skulle
enligt honom kunna underlätta för många elever när det gäller att
kritiskt granska och överblicka information. Lärobokens vara eller
icke vara i det här sammanhanget diskuteras eftersom några av
lärarna förespråkade en läroboksfri undervisning.

6.2 Diskussion av resultaten



30

Lärare A anser att det idag ställs högre och högre krav på den
enskilde individen. Han menar att kunskapssamhället ställer höga
krav på bland annat läsförmåga och språkkunskaper. Läraren menar
också att det är mycket svårare att ha bristande kunskaper idag än
det var förr. Att kraven ökar på den enskilde individen tror jag kan
bero på att individens behov ökar och att möjligheterna att erövra
kunskapen aldrig förr varit så stora. Idag finns det ett behov av att
kunna läsa texter och prata engelska. Dagligen möter vi andra språk
än svenska t.ex. genom filmer, musik och Internet. Vart vi än vänder
oss så finns de andra språken där, vare sig vi vill det eller inte. Förr i
tiden fanns inte behovet av att kunna andra språk än sitt modersmål.
Varför skulle man prata engelska i Sverige när alla förstod svenska?
Reste utomlands gjorde man sällan eller aldrig under en livstid. I
våra brevlådor och brevinkast kommer dagligen mer eller mindre
viktig skriftlig information. För inte så länge sedan kunde en icke
läskunnig person ta med sitt brev till en läskunnig person och få det
uppläst. Det skulle inte fungera idag när vi överöses med
information. Är möjligtvis kunskapssamhällets krav på läsförmåga
och språkkunskaper rimliga med tanke på det stora behov som finns?

När lärarna ombads reflektera kring elever, information och
kunskap i dagens samhälle fokuserade de mycket på negativa
aspekter: elevernas informationsökande begränsas av ett stort
informationsflöde, eleverna har bristande färdigheter i att sovra och
kritiskt granska information etc. Lärarna framhåller så mycket om
begränsningar att jag börjar undra var möjligheterna tagit vägen.
Ser inte lärarna några fördelar med informationen idag? Har inte
kunskapssamhället medfört några positiva effekter för skolan? Skulle
inte det faktum att elever genom Internet har möjlighet att
kommunicera med människor över hela världen inom loppet av
några minuter kunna vara en sådan positiv effekt? Att de kan lära sig
språk och få en inblick i andra kulturer genom att skicka e-post till
mottagare världen över. Kan det inte vara så att utvecklingen på
informationsområdet medfört att elevernas ögon har öppnats mot
omvärlden och att de nu med nyfikenhet möter en intressant värld
med spännande människor? Kan inte dagens informationssituation
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vara en möjlighet om vi vill att elevernas nyfikenhet och intresse ska
vara centrala delar i vår undervisning? Kanske kan en mer utbredd
användning av Internets möjligheter till kommunikation leda till
ökad förståelse för andra människor och minskad
främlingsfientlighet. Det som inte är främmande för en elev är oftast
inte heller skrämmande.

Jag tror självklart att lärarna i min undersökning också kan se
informationssamhällets många fördelar för skolan och skolarbetet.
Kanske ställde jag mina frågor på ett sådant sätt att lärarna valde att
nästan enbart tala om problem kopplade till information. Mina
många frågor i diskussionsavsnittet är inte menade som kritik mot de
intervjuade lärarna. Tvärtom så tycker jag att lärarna har många bra
synpunkter och att de använder sig av en del intressanta metoder.
Syftet är att frågorna ska väcka nya funderingar och frågor hos
läsaren.

Överflöd på information är något som lärarna talar mycket om.
Enligt lärarna är det Internet som vållar de största problemen för
eleverna. De menar att elevernas egna frågor försvinner, sökningen
tar för lång tid, det blir svårt att hitta rätt, det är svårt att sovra etc.
Kan en välorganiserad hemsida med lämpliga länkar vara en bra
utgångspunkt för elevers sökande på nätet? Förmodligen hindrar en
bra startsida inte att eleverna hamnar på villovägar men den kan
kanske ändå underlätta något.

Lärare A uttryckte att eleverna inte kan använda Internet som en
informationskälla i ett lärande syfte, utan endast som nöje i form av
spel och annat. Man kan fundera över om eleverna verkligen inte
kan hitta till sidor med för skolarbetet intressant information, när de
kan hitta till sidor med spel? Hur kan det komma sig att elever inte
klarar av att använda sig av Internet i ett lärande sammanhang? Har
de tillräckliga kunskaper för att leka på nätet men ej för att använda
Internet i skolarbetet? Många elever vet hur man kommer ut på nätet,
de vet hur man söker och de vet hur man kommer till en viss adress.
Frågan är väl vad de egentligen är intresserade av att hitta? Vill de
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verkligen finna information om vetenskapsmän, stenåldern eller den
svartvita flugsnapparen så kommer de förmodligen också göra det.
Är det inte bara så enkelt att eleven måste känna motivation inför sitt
sökande för att resultatet ska bli givande?

Lärarna talade mycket om elevers förmåga att ifrågasätta information
och att kunna se relevanta delar av den. Det är viktigt att elever lär
sig att reflektera över texter, men hur kommer man egentligen till
den punkten där eleverna gör det? Ett sätt att få eleverna att börja
ifrågasätta information kanske kan vara att visa dem att allt som
finns publicerat inte är sant. Skulle inte läraren kunna leta fram
tvivelaktiga eller vinklade texter och låta eleverna ta del av dem
individuellt för att sedan diskutera dem. Kanske kan det vara bra att
lära eleverna att ställa frågor av reflekterande slag. Vad kan
författaren ha för avsikt med artikeln? Kan det här verkligen
stämma med tanke på det vi redan vet? Kanske kan förmågan att
kunna urskilja de relevanta delarna av informationen också tränas.
Ett sätt skulle kunna vara att låta eleverna individuellt ta del av
samma text och sedan skriva ned det de tyckte var relevant i texten.
Vidare läser läraren anonymt upp lapparna och skriver på tavlan
upp det som återkommer många gånger. Lärare D menade att
eleverna lär sig vad som är relevant information och inte genom att
samtala med varandra om t.ex. ett program på tv. Genom att jämföra
sina egna uppfattningar med andras kan man börja reflektera över
informationens relevanta och irrelevanta delar. Skulle inte eleverna
på liknande sätt kunna ha nytta av att få ta del av andras
uppfattningar av texter?
Något som också kom upp i samtalen var elevers förmåga att sovra
bland information. Lärare B menade att elevernas egna
frågeställningar utgör en bra start för sökande efter information och
en naturlig gallring av information. Man kan fundera över om
eleverna bara är intresserade av information som rör deras egna
frågeställningar? Är inte det ungefär som att säga vilken godisbit
man vill ha innan man sett innehållet i godispåsen. Är det inte
omöjligt att veta vad man vill ha innan man sett utbudet? Jag håller
fullständigt med om att det är lätt att gå vilse bland informationen på
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nätet och att det är lättare att hitta rätt om man vet exakt vad man
söker. Frågan är vad som händer med elevernas nyfikenhet och
upptäckarglädje om de måste sovra bland informationen innan de
ens hittat den? Jag tycker liksom läraren att det är viktigt att
eleverna lär sig formulera egna frågeställningar, men måste inte
eleverna få chansen att ställa frågor kring allt spännande de kan
finna på nätet?

Lärare C nämnde att han efterfrågat någon slags grundkurs i
studieteknik för eleverna. Enligt läraren är det först i år sex som
eleverna får bekanta sig med några studietekniker i ämnet svenska.
Är det rimligt att elever ska behöva gå sex år i skolan innan de får
lära sig hur man studerar? Om eleverna är tillräckligt gamla för att
gå i skolan och lära sig saker, måste de väl också tidigare än i år sex
vara mogna för att ta del av de moment som brukar kallas
studieteknik. Varför tar inte lärarna upp studieteknik tidigare när de
upplever att det finns ett stort behov? Kan det vara så att lärare i
dagens skola upplever att de inte hinner med att undervisa om
studietekniker tidigare än i år sex? Skulle inte elevernas tillägnande
av studietekniker istället kunna spara tid? Är det för övrigt bara i
svenska som eleverna behöver veta hur man studerar? Är det inte
lika viktigt att eleverna känner till studietekniker för att kunna
tillägna sig kunskaper i alla ämnen?

Lärare B kritiserade läroböcker för att de ger eleverna färdiga frågor
och svar. Han menar att de inte ger utrymme för elevernas egna
funderingar och därmed hindrar eleverna att utveckla goda
färdigheter i att behandla information. Har inte läroboken några
fördelar i detta sammanhang? Kanske kan lärare försöka utnyttja det
faktum att boken innehåller många färdiga frågor och svar. Det skulle
kunna vara ett sätt att lära eleverna att ifrågasätta och granska
texten. Är det här verkligen viktigt? Varför har författaren tagit med
det här? Finns det något viktigt som har utelämnats? Vad är det vi
egentligen vill veta? Var kan vi hitta den information som vi saknar?
Lärobokens ibland irrelevanta innehåll skulle kunna bli ett för



34

eleverna gemensamt problem som engagerar dem till att söka
information.

6.3 Avslutande diskussion

Något som framkom i intervjuerna men som inte tagits upp i
resultatet är att lärarna saknar en gemensam strategi för hur man
ska arbeta med färdighetsträningen i klassrummet. Lärare A menar
att det ingår i den enskilde lärarens profession hur han eller hon vill
gå tillväga. Han menar att varje lärare har sitt sätt att låta eleverna
möta information och sätten kan vara mycket olika beroende på att
alla lärare är olika. Jag kan ändå inte se varför man i skolan inte
skulle kunna arbeta utifrån en gemensam strategi för utvecklandet av
färdigheter i att hantera information. Det finns alltid plats för
personliga tolkningar i alla gemensamma planer. Två lärare skulle
inte kunna arbeta likadant ens om de försökte.

Dessutom framkom det att skolan på grund av ekonomiska
nedskärningar inte har någon skolbibliotekarie. Det är lärare som
ansvarar för att böcker står på sin rätta plats i bokhyllan och att utlån
och återlämning sker utan problem. Är det verkligen försvarbart att
skolor tvingas undvara skolbibliotekarien med tanke på tidigare
redovisad litteratur om skolbibliotekets och skolbibliotekariens
betydelse för elevernas kunskapsinhämtande? Är de beslutsfattare
som plockat bort skolbibliotekarierna från våra skolor medvetna om
den oerhörda förlust detta medfört? Lärarna i undersökningen
tycker inte att biblioteket utnyttjas i tillräcklig grad och menar att
detta beror på att ingen av lärarna på skolan hinner engagera sig i
annat än det rent praktiska arbetet. Har det som skulle kunna vara
skolans hjärta förvandlats till skolans appendix? Är biblioteket något
som bara finns på skolan utan att fylla någon funktion och som lätt
kan avlägsnas? Eller är det kanske så att det finns en mycket
underskattad och outnyttjad resurs i dagens skolbibliotek?
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Det skulle vara intressant att se vidare forskning kring det som
tidigare nämnts om skolbibliotekariens roll. Finns det några
märkbara skillnader mellan elevers kunskapsinhämtande på skolor
där det finns respektive saknas skolbibliotekarie? Vilken betydelse
har egentligen skolbibliotekarien? Det skulle också vara intressant att
se forskning som berör det som tidigare nämnts om studietekniker i
skolan. Finns det några skillnader i kunskapsinhämtande hos elever
som tidigt får lära sig olika studietekniker jämfört med elever som
möter dessa först i år sex?

Min diskussion har lett till fler frågor än svar men min förhoppning
är ändå att rapporten skall kunna bidraga till ett i skolan medvetet
arbete med informationsfärdigheter. Jag hoppas att rapporten
verkligen belyser hur viktigt det är att eleverna besitter goda
kunskaper i hur man handskas med information och vad som måste
göras för att eleverna ska nå dit. Kanske kan det vara bra med en för
skolan utarbetad strategi för hur man ska gå tillväga med arbetet?
Kanske måste man lösa det på ett annat sätt? Det viktigaste är nog
ändå att man i skolorna börjar fundera och reflektera kring elevernas
kunskapsinhämtande och de nödvändiga färdigheter de behöver.
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