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NORDINFOlits seminarium 2004, Växjö 10-12 november. 
 
Omkring 120 personer hade lockats till Växjö för att under tre dagar delta i workshops 
och lyssna på föredrag om informationskompetens. Seminariets båda huvudteman var 
dels frågan om huruvida det är en god idé att skapa standarder för 
informationskompetens, och dels hur bibliotekarieutbildningarna i Norden tar upp 
området informationskompetens. 
 
I det här inlägget vill jag ge en rapport från den workshop jag ledde under rubriken 
Informationskompetens – inte bara informationssökning. 39 personer hade samlats för att 
under tre timmar fördjupa sig i ämnet.  
 
Jag inledde med att visa på hur informationskompetens allt mer beskrivs som något 
tämligen komplext, där fokus på bland annat tankeprocesser och kritiskt tänkande, 
inlärning, mening och tolkning, och informationsanvändning lyfts fram som centralt. 
 
Min ursprungliga intention var att dela in deltagarna i sex grupper och be dem att fritt 
”brainstorma” fram förslag på sådant som kan hänföras till informationskompetens men 
som inte är direkt och påtagligt kopplat till informationssökning. Nu föll det sig 
emellertid så att jag valde att låta grupparbetet te sig något mer fritt än jag ursprungligen 
hade tänkt. En diskussion med avstamp i min inledning tog form i grupperna. Intressant 
att notera vara att grupperna, trots att de hade lyssnat till samma inledning och fått samma 
”anvisningar”, satte i gång diskussioner som tedde sig ganska olika grupperna 
sinsemellan.  
 
Grupp 1 var inne på att de undervisande bibliotekarierna tenderar att överinformera – det 
vill säga försöker pressa in för mycket innehåll på för kort tid. Att våga ta upp lite, 
framhölls som eftersträvansvärt, liksom att våga vara tyst. Vi måste skapa dialoger med 
studenterna för att åstadkomma ”deep learning”. De lyfte vidare fram det väsentliga i att 
försöka få till stånd informationskompetenta lärare; det kan bli problematiskt med lärare 
som kan för lite. ”Vi konkurrerar inte med lärarna utan är ett slags kunskapssamordnare.” 
Ett samarbete bör skapas runt studenten. I den här gruppen presenterade man även tanken 
på bibliotekarier som ”reklamare” för goda nätresurser. Att få in informationskompetens i 
skolans måldokument framhölls som viktigt. 
 
Grupp 2 diskuterade bland annat skillnaden mellan information och kunskap; i gruppen 
fanns det de som förespråkade ett utvidgande av informationsbegreppet så att man inte 
bara tänker på exempelvis textbaserad information. Här funderades det också kring 
huruvida det egentligen är möjligt att ta upp frågan om kritiskt tänkande om man bara 



har, låt oss säga, ett tvåtimmarstillfälle med en studentgrupp. Man kom också fram till att 
det är eftersträvansvärt att vara med och skapa en [god] undervisningskultur.  
 
Grupp 3 utgick i sin diskussion ifrån en rad rubrikord. I samband med etik konstaterade 
man att det bland annat kan handla om att redogöra för källor, värdera webbresurser och 
att inte kopiera. Kritiskt tänkande kan bland annat innebära att man fördjupar sig i frågan 
”vad är vetenskap?”. I samband med rubriken ”Deep learning” var gruppen inne på 
vikten av att använda information i rätt sammanhang. Beträffande tankar, känslor och 
handlingar slogs det fast att motivation och situation är avgörande faktorer. Man var 
dessutom inne på spänningsförhållandet mellan auktoritet och mångfald; som jag förstår 
det kan detta exempelvis handla om att våga sig på att gå utanför ett ämnesområdes 
auktoriteter för att därmed skapa en större mångfald och vidd. 
 
Grupp 4 slog inledningsvis fast att studenten ska vara huvudpersonen i undervisningen, 
men kom sedan in på ett scenario som tyvärr är alltför bekant där studenten i själva verket 
blir som en slags boll som skickas fram och tillbaka mellan lärare och bibliotek; 
studenten blir inte sällan ett offer för både lärarens och bibliotekariens ambitioner. Vidare 
slogs fast att kunskaps- och informationssamhället ställer stora krav på studenten, inte 
minst vad gäller förmågan till kritiskt tänkande – men vad är det att vara kritisk? Har 
lärare och bibliotekarier samma syn? Gruppen var inne på att metoder för detta 
triangeldrama måste utvecklas. Den bild gruppen var inne på att använda för att beskriva 
ett eftersträvansvärt scenario var bilden av kammarensemblen; samma melodi spelas men 
i olika stämmor. Visserligen är det så att medlemmarna i en riktig kammarensemble 
förmodligen har ungefärligen samma bakgrund och utbildning. Vad kan man göra för att 
bygga upp en samsyn, ja, kanske ska man börja i det lilla. Gruppen var också inne på att 
bibliotekarierna bör våga sig utanför biblioteket och nämnde även i det här 
sammanhanget att organisatoriska lösningar av typen sammanslagna IT-funktioner och 
bibliotek, kanske tillsammans med studentservice, kan vara ett steg i rätt riktning. 
 
Grupp 5 ville sätta pedagogiska frågor i fokus för att stödja utvecklingen av 
informationskompetens. Fördjupad inlärning kräver att undervisningstillfällen anpassas 
efter studenter och inte efter biblioteket. Informationskompetensundervisningen bör 
kopplas intimt samman med ämnet. Processer bör stå i fokus: ett sätt att tänka istället för 
färdigheter. Bibliotekarier måste i större utsträckning bli pedagoger. 
 
Grupp 6 inledde med att fokusera på vikten av att studenter är motiverade. Här påpekade 
man att tidpunkten för undervisningen är oerhört väsentlig. Goda exempel kan kanske 
användas för det här syftet, liksom lärarens/bibliotekariens humoristiska förmågor. Ett 
praktiskt förslag som gruppen förde fram var att exempelvis, då det handlar om att 
motivera studenterna att utveckla informationskompetens, inleda med frågor som rör 
källkritik för att på den vägen komma fram till varför det är bra att vara 
informationskompetent. Den här gruppen ventilerade även synpunkten det inte bara 
handlar om ett insamlande av information utan även om att kunna bearbeta information, 
vilket då skulle kunna leda till att studenten erbjuds undervisning i hur att använda t.ex. 
Word för att göra detta, tekniker för informationsbearbetning, med andra ord. 
 



En sammanfattande kommentar skulle kunna vara att vi som deltog i workshopen, som i 
mina ögon blev väldigt lyckad, med gemensamma krafter visserligen ventilerade en lång 
rad väsentliga frågor och aspekter kring informationskompetens, och att vi ofta kom fram 
till att ”ja, så är det förmodligen, men hur gör man då?”. Men – behovet av metoder och 
insikter i hur att faktiskt gå till väga i sin undervisning för att ta upp allt det vi upplever 
som viktigt är mycket stort.  
 
 
 


