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Abstract 
 

This study aims to describe the interaction of the final course in information literacy at 

Linköpings university library with the information practice in the environmental 

profession. The investigation is based on five interviews and one document that is used 

as educational material in the course. In the study an investigation is carried out of the 

information practice in the environmental science as well as of the curriculum in the 

course. The study use a qualitative method and the analysis is based on Annemaree 

Lloyd’s model of information practice in a work context. The analysis is also founded 

on Vygotskijs zone of proximal development.   

The results shows that there is a similarity between the educational and the work 

practice where the alumni don’t get the opportunity to share the corporeal information. 

This has a negative effect on the development of the shared identity in practice and the 

confidence to act within the individuals. This study also discuss the need of an 

education in practice in the course, to make a transfer of knowledge possible for the 

students between an educational and a work context and shows the benefits with 

Problem-based learning as a method. 
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1 Inledning 
 

Informationskompetens är i dag ett centralt begrepp inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap vilket har sin utgångspunkt i den tidiga biblioteksundervisningen 

som erbjöds av biblioteken (Limberg, L. et al. 2009). Informationskompetens har även 

under senare år fått större fokus inom högskole- och universitetsvärlden med 

exempelvis 1 kap. 9 § i högskolelagen, som inriktar sig åt studenternas utveckling av 

informationskompetens (Hansson, B. & Rimsten, O. 2005). Informationskompetens 

brukar tillskrivas en förmåga att söka, finna och använda information hos individen. 

Begreppet har en stark relation till lärande då förmågan både kan användas som ett 

verktyg för lärande och som ett objekt för lärande vilken utvecklas genom en 

läroprocess hos individen. Synen på informationskompetens kan delas in i ett generiskt 

synsätt, där informationskompetens anses vara överförbar mellan en individs olika 

praktiker och sociala kontext. Här står individens personliga utveckling av 

informationskompetens i fokus och överföringsproblematiken med lärandet behandlas 

inte. Det andra synsättet på informationskompetens är situerat och här ligger fokus på 

informationskompetensens kontextbundenhet, där den sociala miljön kring individen är 

av betydelse för utvecklingen av informationskompetens. I ett situerat perspektiv anses 

inte överföringen av informationskompetens som något oproblematiskt, utan individens 

informationskompetens är bunden till den praktik som den utvecklas inom (Limberg, L. 

et al. 2009). 

 I belysning av Bolognaprocessens huvudmål som konkurrenskraft och 

anställningsbarhet, ses informationskompetens som en generisk förmåga vilken erbjuder 

arbetsmarknaden självständiga individer, redo att möta det livslånga lärande som dagens 

informationssamhälle samt krav på kompetenshöjning kräver (DS 2004:2; Brage, C. et 

al. 2012). Det finns dock forskning som visar att informationskompetens inte är en 

generisk förmåga, utan starkt situerad och beroende av den sociala kontext där individen 

utvecklat den. Därmed påverkas individens möjlighet att ta med sig kunskaperna från en 

praktik till en annan (Hedman, J. et al. 2009; Lloyd, A 2011). Denna 

transferproblematik är ett relativt nytt forskningsområde inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap och forskningen som genomförs här är viktig för vår förståelse 

av hur individer utvecklar informationskompetens. Den har även betydelse för hur den 

praktiska undervisningen i informationskompetens bör utformas för att bidra till 

kompetenta individer med hög anställningsbarhet och konkurrenskraft. Enligt denna 

forskning bör därmed fokus inte ligga på att utveckla en generell kompetens för 

informationssökning och användning. Forskningen visar istället på ett behov av en 

metod som förbereder studenten inför den kommande informationspraktiken som är 

kontextberoende och utvecklas inom en specifik kultur samt genom aktivitet i praktiken 

(Hedman, J. et al. 2009; Lloyd, A. 2011). 

 

1.1 Bakgrund 
 

Transferproblematiken är ett begrepp som benämner problemet som uppstår vid 

överföring av en individs existerande kunskap inom en praktik till en annan. Intresset 

för informationskompetensens kontextbundenhet och olika professioners 

informationspraktik har vuxit under senare år, även om det ännu inte är något större 

forskningsområde. Det finns även knapphändig forskning om miljövetares 

informationspraktik i yrkeslivet och de undersökningar som har genomförts har ofta en 

inriktning mot forskare inom miljövetenskap samt informationsdelning och miljövetares 

informationsförmedlande roll. Under vårterminen 2012 genomfördes en undersökning 
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av alumners informationssökning i yrkespraktiken, där informanterna bestod av alumner 

från tio olika program på Linköpings universitet. Undersökningen resulterade i ett 

konferensbidrag vid the 5th Conference of Education, Research and Innovation och en 

utveckling av miljövetarnas undervisningsplan i informationskompetens (Brage, C. et 

al. 2012). Forskning som ligger till grund för denna undervisningsplan är en av de få 

studier som belyser miljövetares informationspraktik i stort med inriktning mot 

informationsverktyg och informationsbehov efter studier. Undersökningen var en 

enkätundersökning och den visar på ett stort upplevt informationsbehov hos de alumner 

från miljövetareprogrammet som svarat (Gustavsson Åman, K. 2015). Behovet av 

information hos alumnerna styrdes till stor del av att underlätta beslutsfattande, 

kvalitetssäkra information och behovet av att hålla sig uppdaterad. Alumnerna gav även 

uttryck för vikten av den sociala närmiljön på arbetsplatsen, då kolleger framstår som en 

viktig källa till information och att ämnesspecifika webbsidor tycks vara ett ofta 

förekommande verktyg i informationssökningen. En del uppgav även intranätet på 

arbetsplatsen som en möjlig viktig källa till information (Gustavsson Åman, K. 2015).  

Trots den knappa forskningsproduktionen, har försök genomförts, som ovannämnt, till 

att implementera en inriktning mot yrkespraktik i den praktiska undervisningen på 

Linköpings universitetsbibliotek. Även på universitetsbiblioteket i Lund har en 

undervisningsform som inriktar sig mot att utveckla en strategi och informationssökning 

i fria informationsresurser börja utformats (Smångs, B. 2015). Detta visar att det finns 

ett behov och en efterfrågan av en annan inriktning i 

informationskompetensundervisningen som även tar hänsyn till en kommande 

yrkespraktik. På Linköpings universitetsbibliotek erbjuds nu de studenter som går 

miljövetareprogrammet en kurs under det sista året, för att underlätta övergången till en 

yrkespraktik. Linköpings universitet är ett av de större i Sverige med 27 000 studenter 

och 4000 medarbetare. Universitetet är uppdelat på olika campus i Linköping, 

Norrköping och på Lidingö och biblioteket består av fyra olika sektioner: 

Naturvetenskap och teknik, Medicin, samhällsvetenskap och humaniora samt campus 

Norrköping (Karlberg, M. 2015; Linköpings universitetsbibliotek 2015). Linköpings 

universitetsbibliotek ger uttryck för att arbeta efter bolognaprocessen i utformningen av 

undervisning i informationskompetens och anser sig ha en aktiv roll i studenternas 

förberedelse för det livslånga lärandet (Brage, C. & Svensson, E. S. 2011). Det finns 

forskning inom informationskompetens och informationsbeteende utgiven av personal 

på Linköpings universitetsbibliotek, som visar på ett stort engagemang för utvecklingen 

av bibliotekets undervisning i informationskompetens. ”Making a Difference? 

Assessment of Information Literacy at Linköping University Library” är en studie över 

hur informationskompetensutvecklingen mäts och bedöms hos studenterna av lärare och 

bibliotekarier inom två program på Linköpings universitet (Brage, C. & Svensson, E. S. 

2011). I ”Information literacy progression within the Environmental science program at 

Linköping University” beskriver Gustavsson Åman K. den läroplan som utvecklats för 

miljövetare i informationskompetens på Linköpings universitetsbibliotek (2013). Hon 

visar på en metodisk undervisning som genomförs i små steg i nära samarbete med 

lärarna där fokus ligger på utveckling av studentens informationsstrategi (Gustavsson 

Åman K. 2013). 

1.2 Problembeskrivning 
 

Det som ligger till grund för denna studie är den transferproblematik som uppstår 

mellan studie och yrkespraktik och hur Linköpings universitetsbibliotek arbetar för att 

underlätta kunskapsöverföringen för miljövetareprogrammet genom en utsparkskurs. 

Många universitets- och högskolebibliotek har i dag en ämnesspecifik undervisning i 
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informationskompetens. Det är dock få bibliotek som medvetet inriktat undervisningen 

till den kommande yrkesrollen och den informationspraktik som individen kommer att 

möta där. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kommer detta att minska möjligheterna 

till informationskompetensens överföring mellan studier och yrkesliv då detta kan ses 

som två skilda praktiker. Utbildningsväsendet har här större fokus på individen och 

dennes förmåga att söka, finna och behandla informationen i belysning av akademiskt 

skrivande (Lloyd, A. 2011). I en yrkespraktik arbetar individen ofta i team med andra 

individer och uppgiften att lösa problem kan vara uppdelat mellan dem. Detta innebär 

att det finns fokus på gruppens informationspraktik där enskilda individer kanske inte 

själva får följa hela informationsprocessen (Lloyd, A. 2011). Det skiljer sig även mellan 

olika professioner, då även dessa med olika verktyg, sociala traditioner och mediering 

av dem, ses som olika praktiker (Säljö, R. 2000). Transferproblematiken och den 

situerade lärandeprocessen innebär att det är svårt att använda informationskompetens 

som ett verktyg för det livslånga lärandet i en yrkeskontext, om inte biblioteken tar 

hänsyn till den kommande yrkespraktiken i undervisningen. Därmed ligger fokus i 

denna studie på hur samspelet framstår mellan undervisningen som tillhandahålls av 

Linköpings universitetsbibliotek för miljövetareprogrammet och miljövetarnas 

kommande informationspraktik, i en yrkeskontext. Detta är av betydelse för forskningen 

och undervisningen inom området, då möjligheten till att utvärdera en praktisk åtgärd 

som ett undervisningstillfälle kan ge en större förståelse för hur vi kan förbättra arbetet 

med informationskompetens. Genom en inriktning mot informationspraktiken i 

yrkeslivet i undervisningen, är studenterna bättre utrustade för den kommande 

informationspraktiken i en yrkeskontext (Hedman, J. et al. 2009; Lloyd, A. 2011). 

Därmed kan undervisningen i informationskompetens bidra till anställningsbarhet och 

konkurrenskraft hos studenterna efter utbildningen. Det ligger även fokus på hur 

miljövetare som profession upplever informationspraktiken i yrkeslivet då det som 

ovannämnt, finns få studier som tidigare undersökt detta. Resultaten här är av betydelse 

för analysen över samspelet mellan miljövetares informationspraktik och den 

pedagogiska grund som ämnesbibliotekarien ger uttryck för.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur Utsparkskursen som erbjuds av Linköpings 

universitetsbibliotek till miljövetarna under sista året samspelar med den kommande 

informationspraktiken i yrkeslivet.  
De frågeställningar som har fokus i denna studie är: 

 Hur beskriver ämnesbibliotekarien utformningen av Utsparkskursen? 

 Hur upplever miljövetare informationspraktiken i yrkeslivet? 

 Hur uppfattar alumner från miljövetareprogrammet övergången från en studie 

till en yrkespraktik?  

 Vilka möjligheter till överföring av informationskompetens i undervisningen 

kan tolkas genom det empiriska materialet? 

1.4 Avgränsning 
 

I denna undersökning ingår enbart åtgärder på Linköpings universitetsbibliotek som 

syftar till miljövetarnas kommande yrkespraktik att analyseras. Undersökningen avser 

inte att studera någon annan profession än miljövetare och den informationspraktik de 

upplever i yrkeslivet. Studien behandlar inte tidigare åtgärder och utveckling av 
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undervisning i informationskompetens som erbjudits av Linköpings 

universitetsbibliotek till andra avgångskurser innan 2015. Undersökningen behandlar 

inte utöver detta, andra åtgärder riktade till arbetsmarknaden inom miljövetenskap för 

att höja informationskompetens hos professionen efter utbildning, då fokus i denna 

studie är de åtgärder som erbjuds för att underlätta transfer av informationskompetens 

mellan en utbildningspraktik och en yrkespraktik. 
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2 Tidigare forskning 
 

Även om överföringsproblematiken med informationskompetens är ett relativt nytt 

forskningsområde inom Biblioteks- och informationsvetenskap, har transferproblematik 

och lärande en längre forskningstradition inom pedagogik och utvecklingspsykologi. 

Informationskompetens och informationsbeteende är dock större områden inom 

biblioteks- och informationsvetenskap, vilka ibland tar upp transferproblematiken som 

motivering för studien av informationspraktiken inom en viss verksamhet. 
 

2.1 Transferproblematiken inom pedagogik och psykologi 
 

Inom pedagogisk forskning används det ofta psykologiska teorier och forskning, då 

detta påverkar synen på kunskapsutveckling och lärandet. Som tidigare nämnts, har 

transferproblematiken inom pedagogik och psykologi en längre tradition. Redan under 

1900-talets början utformade psykologerna Thorndike och Woodworth en lösning på 

transferproblematiken där de utgick från identiska element i lärotillfälle och 

tillämpningstillfälle (Illeris, K. 2007). De menade med detta, att likheten är väsentlig för 

att individen ska tillämpa kunskap utvecklad i en lärosituation, i en annan situation. I 

motsats till det formade psykologen Charles Judd en teori som mer inriktade sig på 

abstrakt och teoretisk likhet några år senare (Illeris, K. 2007). Enligt Judd så var det inte 

nödvändigt med identiska element i lärosituation och tillämpningssituation, utan det var 

tillräckligt med generella teorier, regler och principer för att transfer av kunskap skulle 

ske. Ännu i dag står dessa teorier som två grundläggande synsätt på 

transferproblematiken och möjlighet till kunskapsöverföring (Illeris, K. 2007). 1993 gav 

Douglas K. Detterman ut en översikt, i vilken han menade att det inte fanns någon 

forskning som visade på resultat, vilken motsade Thorndikes och Woodworths teori 

(Tennant, M. 1999). Hinds, P. J. Patterson, M. och Pfeffer, J. har i en studie undersökt 

elevers prestationer, efter de tilldelats instruktioner om uppgifter av experter och 

nybörjare (2001). De elever som fick instruktioner av nybörjare fick en mer detaljerad 

information och de elever som instruerades av experter fick mer abstrakt samt teoretisk 

information. Det visade sig att de elever som instruerades av experter lättare kunde 

tillämpa instruktionerna på en andra uppgift inom samma område, vilket tydde på att 

abstrakt kunskap underlättar transferproblematiken, vilket även Judd’s teori visade på 

(Hinds, P. J. et al. 2001).  

Det finns annan forskning som visar på andra möjligheter till att överbygga 

transferproblematiken genom att förändra lärosituationens villkor som Michael Eraut 

visade på. Han menade att genom upprepning, tolkning, tillämpning och association, 

erbjuds möjligheter till att motverka transferproblematiken (Illeris, K. 2007). 

Betydelsen av upprepningar tar även Andrew C. Butler upp i en studie där han 

undersökte hur upprepade test påverkar individens transfer av kunskap (2010). 

Resultaten visade att upprepade test överbygger transferproblematiken, då individer 

därmed får påminna sig den inlärda kunskapen och analysera den genom de olika 

situationerna som de olika testen utsatte dem för (A.C. Butler 2010). 

 Ikseon Choi och Kyunghwa Lee undersökte vilken betydelse problemlösning med 

verklighetstrogna fall hade för transferproblematiken. Resultaten pekade på att 

deltagarnas förmåga att lösa komplexa verklighetstrogna problem och dilemman ökar 

och därmed motverkar metoden även transferproblematiken (2009).  I en 

forskningsstudie genomförd av Mark Hecimovich och Simone Volet undersökte de 

vilken betydelse undervisning i praktiken hade för utvecklandet av studentens 

självförtroende i olika hälsoutbildningar. Självförtroende i de praktiska arbetsmomenten 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Douglas+K.+Detterman&search-alias=books&field-author=Douglas+K.+Detterman&sort=relevancerank
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kan, menar de, underlätta kunskapsöverföringen, då studenten har lättare att bedöma 

situationen utifrån tidigare erfarenheter. Den forskning som de använde sig av, visade 

även på betydelsen av en handledare för att studenten skulle utveckla ett professionellt 

självförtroende (2011). Även Laurent Veillard ger uttryck för betydelsen av 

studenternas möjlighet till handledning i en studie där han utgick från ett adaptivt 

lärande med ett problemlösande arbetssätt (2012). Han menar att det finns många 

fördelar med problembaserat lärande för att underlätta överföring av kunskap till en ny 

kontext, där studenten som aktör får implementera kunskapen i praktiken med en lärare 

som uppmuntrar till användning av tidigare kunskap (Veillard, L. 2012). Enligt Roger 

Säljö kan transferproblematiken överbyggas genom fokus på utveckling av individens 

förmåga att lära. Han menar att problemet beror till stor del på undervisningens numera 

abstrakta natur, genom den mängd av information som existerar och att individen måste 

utveckla ett förhållningssätt till denna situation. Därmed bör undervisningen fokusera på 

att hjälpa individen att utveckla ett arbetssätt som tar hänsyn till lärande i praktiken 

(Säljö, R. 2003). 

 

2.2 Transferproblematiken inom Biblioteks- och informationsvetenskap 
 

Bland de studier inom Biblioteks- och informationsvetenskap som belyser 

transferproblematiken återfinns publikationen av Simon, S. J. Grover, V. Teng, J. C. 

och Whitcomb, K. De undersöker där olika pedagogiska metoder för undervisning i 

informationssökningssystem (1996). Resultaten visar på att transferproblematiken 

motverkas i den metod som har fokus på en mer praktisk undervisning, där deltagarnas 

kunskap om praktiken utvecklas genom observation och handling (Simon, S. J. et al. 

1996). Det finns andra undersökningar av transferproblematiken vilka innefattar 

alumner som informanter. I John Crawfords studie består urvalet av både studenter och 

informanter där alumnernas upplevelse av informationskompetensbehovet samt 

informationsanvändning i yrkeslivet undersöks (2006). Studien täcker dock in väldigt 

många ämnen och undersöker inte de olika professionernas informationspraktik något 

närmare. Den tar inte hänsyn till alumnernas upplevelse av informationsbehovet och 

utvecklingen av informationskompetens i en yrkespraktik, utan undersöker istället om 

alumnerna upplever informationskompetens som viktigt i yrkeslivet mer generellt 

(Crawfords, J. 2006). Även Tiffini Travis och Wu har i olika studier använt sig av 

alumner i undersökningen av transferproblematiken (Wu, Y. D. 2008; Travis, T. 2011). 

Enligt Tiffini Travis visar resultaten på att transfer sker mellan studier och yrkesliv när 

det kommer till informationskompetens, dock belyser inte studien hur de olika 

yrkeskategorierna har svarat och därmed är det svårt att analysera om resultaten beror 

på likhet mellan praktiker i utbildningen och yrkeslivet (Travis, T. 2011). Vad som i 

undersökningen utpekades som de mer använda förmågorna efter utbildning var 

informationssökning, kritiskt tänkande och problemlösning. Det framkommer dock inte 

hur alumnerna applicerar detta i yrkespraktiken och om det är samma kompetens som 

de utvecklade under studier, eller om alumnerna fick utveckla informationskompetensen 

i yrkespraktiken (Travis, T. 2011). Camilla Moring genomförde en studie där hon 

undersöker hur försäljningsassistenter för DBS S-tåg inträder i den kommande 

yrkespraktiken som legitima perifera deltagare, genom deltagande och 

meningsförhandling tvärs över olika praktikgemenskaper. Hon utgår därmed från Laves 

och Wengers praktikteori om situerat lärande och lärande genom deltagande i praktiken 

(Moring, C. 2009). Jenny hedman, Anna Lundh och Olof Sundin genomför en studie i 

projektet Informationssökning i övergången från utbildnings- till yrkespraktik, där de 

undersökte grundskolelärares, högskolebibliotekariers och allmänsjuksköterskors 

informationspraktik i yrkeslivet. Resultaten visade på en problematik med transfer av 
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informationskompetens, då undervisningen i informationskompetens var för fokuserad 

på akademiskt skrivande och tog lite hänsyn till det kommande yrkeslivet (Hedman, J. 

et al. 2009). 

Jenny Lindberg, tidigare Hedman, utvecklade sedan denna studie i en 

doktorsavhandling, där hon undersökte bibliotekariers samt biblioteks och 

informationsvetenskaps studenters informationspraktik. Hon undersökte även 

inställning till informationssökning hos informanterna. Även i denna studie visar 

resultaten på en problematisk överföring av kunskap i informationskompetens mellan 

studie och yrkespraktik, då undervisningen under studierna var för inriktade mot 

akademiskt skrivande och en akademisk kunskapssyn (Lindberg, J. 2015). Olof Sundin 

undersökte i sin doktorsavhandling sjuksköterskors informationspraktik när det kommer 

till fackinformation. Resultaten pekar här på hur fackinformationen stödjer etablerandet 

av en ny yrkesidentitet där omvårdnad står i fokus. Detta skapar dock en diskrepans 

med den kommande yrkespraktiken, där den traditionella, medicinska inriktningen är 

starkt etablerad (Sundin, O. 3002).  Ett annat namn inom den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga forskningen med fokus på informationspraktik och 

kunskapsöverföring är Ola Pilerot, som har publicerat olika artiklar som behandlar 

designforskares yrkespraktik. Tillsammans med Louise Limberg har han genomfört en 

studie som har fokus på informationsdelning och hur professionen bygger upp en 

gemensam förståelse för informationspraktiken och aktiviteterna. De visar här på hur 

forskarna delar information i olika nätverk och att motiven bakom aktiviteten är både 

för att utveckla ämnet i stort, men även för att utveckla praktiken (Pilerot, O. & 

Limberg, L. 2011). Annemaree Lloyd har även fokus på olika yrkens 

informationspraktik i olika studier där hon har undersökt brandmän, ambulansförare och 

sjuksköterskor inom njurmedicin (Lloyd, A. 2004, 2009; Bonner, A. & Lloyd, A. 2011). 

I studien över ambulansförares informationspraktik undersökte hon hur olika 

ambulansförare upplevde informationsprocessen under utbildningen och i praktiken. 

Hon menade att läroprocessen sker genom tre olika former av information: Textuell, 

kroppslig och social, där den abstrakta, textuella informationen upplevs svår att 

applicera i praktiken, då studenten inte har någon praktisk kunskap. Det är här som den 

sociala informationen är av betydelse, då studenten genom kommunikation och 

interaktion med vana praktikutövare får en möjlighet till att grunda den mer teoretiska 

informationen i praktiken. Reflektion är här en viktig förmåga, då studenten jämför den 

teoretiska informationen med den sociala och praktiska informationen (Lloyd, A. 2009). 

I studien över sjuksköterskors informationspraktik inom njurmedicin, utvecklar hon 

denna indelning till tre olika modaliteter av kunskap, som sjuksköterskorna interagerar 

med för att arbeta mer effektivt. De olika modaliteterna av kunskap består av 

epistemiska modaliteter, sociala modaliteter och kroppsliga modaliteter (Bonner, A. & 

Lloyd, A. 2011). 

Begreppet modalitet betyder hur något framträder och används här för att visa på olika 

former av information som sjuksköterskorna får ta del av i praktiken (Svenska 

akademiens ordbok 11-09-2014; Lloyd, A. 2010). 

 

2.3 Informationsbeteende i en yrkeskontext 

 

Det finns, som ovannämnt, ett glapp i forskningen över miljövetares 

informationspraktik som profession i stort och en mindre forskningsproduktion som 

undersöker olika yrkesinriktningars informationspraktik inom miljövetenskap. Därmed 

kommer tyngdpunkten i detta avsnitt att ligga på tidigare övergripande teorier och 

modeller över informationsbeteende som kan relateras till en yrkeskontext. 
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Habermas utvecklade en teori om kommunikativt handlande där individen som en social 

varelse utvecklar kunskap i interaktionen med andra. I denna teori får språket och 

kommunikationen en viktig roll då kunskap om omgivningen utvecklas i samtalet med 

andra. Detta innebär att vissa uppfattningar prioriteras på bekostnad av andra då 

individerna söker att komma överrens i samtalet (Benoit, G. 2005). 

Wenger utgår från den teori om situerat lärande som Lave och Wenger utvecklade och 

skapade en egen inriktning vilken benämns som praktikgemenskaper. Även här finns 

det fokus på deltagande i praktiken och interaktion med de andra deltagarna då 

perspektiv, värdegrund samt diskursen som skiljer de olika praktikerna åt skapas 

gemensamt. Medlemmar som ingår i praktiken måste utveckla en förståelse för 

verksamhetens värdegrund och handlingsutrymme (Davies, E. 2005). 

Hall visar på, i den kulturmodell som han utvecklat, hur kommunikationen kan skiljas åt 

i olika kulturer beroende på vilken nivå av kontext som interaktionen ligger på. I 

kulturer med hög kontext finns en stark gemensam kunskapsuppfattning och tradition 

vilken tillämpas i tolkningen av den tysta informationen. Därav kan ett meddelande 

framföras i relativt korta meningar mellan de olika medlemmarna då de utgår från 

samma tolkningsram. I en kultur med låg kontext interaktion ligger dock fokus på själva 

meddelandet och språket vilket innebär problem att tolka information som är otydlig 

eller underförstådd (Komlodi, A. 2005). Leckie, Pettigrew och Sylvain utvecklar en 

generell modell över informationssökning hos professionella. Här tar de upp hur 

individer i en yrkeskontext utvecklar olika roller där arbetsuppgifterna initierar och 

påverkar behovet av information samt informationssökningen (Leckie, G. J. 2005). 

Byström utvecklar en teori om informationsaktiviteter i olika arbetsuppgifter för att 

belysa informationspraktiken i en yrkeskontext. Hon menar att själva arbetsuppgiften 

förmedlar information som visar på hur den ska lösas och att uppgiftens komplexitet 

styr vilka källor som används. Kolleger i praktiken och individer som uppfattas vara 

experter är viktiga informationskällor men vid komplexa uppgifter tenderar individer att 

söka olika typer av information (Byström, K. 2005).  

 

2.3.1 Studier över miljövetares informationspraktik 

 

Här presenteras forskning som belyser miljövetares informationspraktik i en 

yrkeskontext. Poh See Toh har genomfört en studie som visar på betydelsen av lärande i 

praktiken för att utveckla kunskap om Hazard analysis critical control point (HACCP) 

hos hälsoinspektörer. HACCP är ett arbetssätt hos miljö och hälsoinspektörer inom 

livsmedel för att bedöma, ta reda på och kontrollera risker samt hot mot 

livsmedelssäkerheten. Resultaten i studien visade på att inspektörer med lägre 

utbildning var de som arbetade med kontrollinspektioner i praktiken och därmed var det 

de som utvecklade mest kunskap om HACCP. Toh anser därmed att den praktiska 

undervisning är av stor betydelse och bör komplimentera den teoretiska när det kommer 

till riskbedömning inom livsmedelsbranschen (Toh, P. S. 2002).  Daniela Luzi et al. har 

publicerat en studie där de undersökte informationspraktiken hos miljövetenskaps 

forskare inom Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) med fokus på 

informationsdelning. Resultaten visade på att forskarna hade en tendens att samarbeta 

med andra forskare i olika projekt men trots detta så finns det ett motstånd till 

informationsdelning utanför detta samarbete, då forskarna i princip delar med sig av 

data på efterfrågan (Luzi, D. et al. 2013).  

I en studie från 2013 visar Nevas, M. Kalenius, S. & Lundén, J. på vikten av 

miljövetares informationsförmedlande roll. De undersöker olika livsmedelsföretags 

upplevelser av kontrollinspektioner och responsen var till stor del positiv då företagen 
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såg inspektionerna som en möjlighet till kunskapsutveckling om livsmedelshantering 

och kvalitetssäkring (Nevas, M. et al. 2013).   

Ett begrepp som börjar få genomslag inom miljövetenskap och som har en stor 

betydelse både för pedagoger och miljövetare är miljölitteracitet där fokus ligger på hur 

individer finner och använder information om miljö. Soyoung Boo och Eerang Park tar i 

en studie upp hur undervisning i temat hållbar miljö ökar engagemanget i ett 

miljövänligt beteende bland olika organisatörer och eventledare (Boo, S. & Park, E. 

2013). Polonsky, Vocino, Grau, Garma and Ferdous visar i studien hur information om 

kolkraft påverkade den generella attityden till hållbar miljö och miljöproblem. Det 

visade sig att konsumenterna utvecklade en ny kunskap och attityd som förändrade 

köpbeteendet (Polonsky, M. J. et al. 2012). 
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3 Teori 
 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv, med fokus på det situerade 

lärandet och Annmaree Lloyds yrkespraktikteori som en utveckling av det situerade 

lärandet samt den skillnad som hon gör mellan studie och yrkespraktiken. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

Det sociokulturella perspektivet utgår från den kulturhistoriska traditionen med Lev 

Semjonovitj Vygotskij som förebild. Enligt Vygotskij är lärandet kontextberoende och 

sker i samspel med den kultur samt sociala miljö som individen befinner sig i, då 

verktyg som språk och tekniska redskap är kulturbundna (Stensmo, C. 2007). Genom 

språket har kulturen en stor betydelse för individens kognitiva utveckling, därmed finns 

det fokus på språkutvecklingen i Vygotskijs teori. Vygotskij beskriver hur individen 

genom språket socialiseras in i kulturen och han ger även uttryck för ett lärande i 

praktiken, där barnet bör lära sig skriva genom en verklighetstrogen aktivitet som 

brevväxling. Därmed visar han på lärandets situationsbundna natur (Stensmo, C. 2007). 

Vygotskijs teori har sedan använts och utvecklas av olika forskare som Roger Säljö, 

vilken är en framstående forskare inom ett sociokulturellt perspektiv. 

Inom ett sociokulturellt perspektiv ligger det stort fokus på språkutvecklingen och 

kulturen, som i Vygotskijs teori. De verksamheter som individen befinner sig inom, 

formar genom språket och artefakter den kognitiva utvecklingen hos individen som lär 

sig appropriera det språkbruk samt de begrepp som existerar i verksamheten (Säljö, R. 

2000). Lärandet och mänsklig handling är därmed situerat i de olika sociala praktiker 

och verksamheter som individen befinner sig inom. Detta innebär att lärandet är starkt 

kontextbundet och att mänskligt handlande tar sin utgångspunkt från tidigare kunskaper 

om vad omgivningen tillåter, kräver samt gör möjligt i verksamheten (Säljö, R. 2000). 

Individen socialiseras därmed in i de verksamheter som den ingår i med olika normer, 

traditioner och artefakter, som skapar en ram för handlingsutrymmet för individen 

(Säljö, R. 2000). Inom ett sociokulturellt perspektiv skiljer man även på den kunskap 

som individen kan utveckla på egen hand och den kunskap som individen kan utveckla 

genom interaktion med andra, mer kunniga individer inom området. Detta benämner de 

som den proximala utvecklingszonen, där individen uppnår en social kompetens inom 

området med hjälp av andra, mer kunniga praktikdeltagare. Därmed finns det fokus på 

hur individen genom handledare, lärare eller ämneskunniga, socialiseras in i en viss 

praktik och vikten av den hjälp som individen har tillgång till för att den ska utveckla en 

kompetens inom området (Stensmo, C. 2007; Säljö, R. 2000).  

 

3.2 Lloyd utifrån Theodor Schatzkis Praktikteori 
 

Annemaree Lloyd tar inspiration av Theodor Schatzki i utformningen av en teori om 

kunskapsutvecklingen inom praktiker där lärandet sker genom en inre, och en yttre 

social samt fysisk sfär. Schatzki  visar på hur kunskapsutvecklingen sker genom social 

interaktion, aktivitet och handling där informationen sätter in praktiken i en kontext. 

Information och informationsdelning skapar därmed gränser för praktikens 

handlingsutrymme (Lloyd, A. 2010). Lloyd menar att informationskompetens är 

kontextberoende, där den omgivande miljön formar utvecklingen av den som en 

sociokulturell praktik. Informationskompetens och informationspraktiken är därmed 

situerad. Den informationssökning och användning som sker inom en viss verksamhet 

vid utveckling av kunskap är specifik för den tradition samt de behov som uttrycks 
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inom verksamhetens ramar (Lloyd, A. 2010). Vilka behov som ligger bakom sökandet 

efter information och vilka vägar till information som anses vara de rätta samt vem som 

anses vara en kognitiv auktoritet är därmed bundet till den specifika praktiken. 

Informationskompetens samverkar med den praktik som sker inom en specifik 

verksamhet. Därmed är informationspraktiken inte något som sker på sidan av 

verksamhetens vardagliga praktik utan starkt integrerad i den (Lloyd, A. 2010). Enligt 

Lloyd formas informationspraktiken genom ett samspel av färdigheter, 

informationsaktivitet och affordance, där affordance är de möjligheter som erbjuds 

genom individens omgivning. I fokus här är individens interaktion med omgivningen 

där vissa egenskaper hos till exempel olika artefakter och symboler uppmuntrar till 

handling (Lloyd, A. 2010). Genom sin åtskillnad mellan studie och yrkespraktik ger 

Lloyd uttryck för en viss generalisering där hon visar på två olika former av praktik. I 

studiepraktiken finns stort fokus på individens utveckling, produktionen av akademiskt 

skrivande samt en generisk syn på informationskompetens. I yrkeslivet ligger dock 

fokus på gruppens informationspraktik och deltagande genom praktiken, där lärandet är 

ostrukturerat och komplext (Lloyd, A. 2010). Deltagandet i praktiken och kunskaper om 

arbetsutförandet byggs upp genom olika informationsmodaliteter, där den initierande 

första är en auktoritär fakta, abstrakt och textuell. Den andra är en social modalitet där 

kunskap utvecklas genom relationer med andra individer i praktiken och den tredje är en 

kroppslig modalitet där lärandet sker genom aktivitet i praktiken, där kroppen som 

verktyg får möjlighet att utföra olika moment (Lloyd, A. 2010). Lloyd tar även upp 

begreppet nära transfer och hur hon ser på de möjligheter som uppstår där. Vana 

praktikdeltagare handleder de nyanställdas inträde i praktiken och hjälper de nyanställda 

att applicera den mer teoretiska kunskapen i praktiken. Här får handledaren en viktig 

roll där en välutvecklad kunskap om kommunikation och aktiviteter inom praktiken 

samt processen från nybörjare till aktiv deltagare är av stor vikt (Lloyd, A. 2010). 

 

3.3 Analysverktyg 
 

Inom ett sociokulturellt perspektiv ligger fokus i denna studie på det situerade lärandet, 

där individen socialiseras in i en specifik praktik genom mediering av kulturbundna 

sociala och tekniska verktyg mellan erfarna praktikdeltagare och den nyanställde (Säljö, 

R. 2000).  Detta analyseras genom både genom Säljös utveckling av ett sociokulturellt 

perspektiv och Lloyds modell som mer detaljerat beskriver denna process genom de 

olika kunskapsmodaliteterna (Lloyd, A. 2010; Säljö, R. 2000). Modellen över den 

proximala utvecklingszonen inom ett sociokulturellt perspektiv, visar på vikten av 

handledning vid kunskapsutveckling och vikten av stöd från individer kompetenta inom 

området vid kunskapsöverföring (Stensmo, C. 2007; Säljö, R. 2000).  Lloyds modell tar 

upp hur medieringen av kunskap sker genom olika informationsmodaliteter vilket 

konkretiserar den sociokulturella idén om mediering samt visar på vikten av fysisk 

aktivitet i praktiken (Lloyd, A. 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

12 

 

 

Modell över den proximala utvecklingszonen: 

Den proximala utvecklingszonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Stensmo, C. 2007 s. 184; Säljö, R. 2000 s.122; Schnell, D.) 

 

Den proximala utvecklingszonen är, som ovannämnt, det avstånd som existerar mellan 

den kunskapsutveckling som individen kan uppnå på egen hand och den 

kunskapsutveckling som kan uppnås genom interaktion med andra kunniga inom 

området. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv utgår man från att individen kan uppnå en 

mer komplex kunskapsutveckling genom handledning, där individen uppmärksammas 

på möjligheter och användning av sociala samt tekniska verktyg. Individen får även här 

hjälp med att strukturera upp lärandet och aktiviteterna genom handledaren (Stensmo, 

C. 2007; Säljö, R. 2000). Detta antyder även Lloyd i den modell hon utvecklat, men hon 

behandlar det dock inte vidare i teorin. 

Annemaree Lloyd har utvecklat en modell över de mönster hon har visat på genom olika 

studier av informationspraktikers landskap. Modellen och den teori som hon sedan 

utvecklat bygger på Theodor Schatzkis praktikteori (Lloyd, A. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad individen kan lära sig med hjälp av andra 

Vad individen kan lära sig själv 

 
 Individen 



  
 

13 

 

 

 

 

Lloyds modell över informationskompetens i en yrkespraktik 

 
(Lloyd, A. 2010 s. 94) 

 

Modellen visar hur individen inträder i praktiken med en mer institutionell kodad och 

textuell kunskap vilket legitimerar inträdet i praktiken, men enbart som nybörjare. 

Individen uppnår fullt deltagande, när den mer teoretiska kunskapen implementeras 

(eller inte implementeras) genom sociala och kroppsliga aktiviteter. Lloyd har delat in 

de olika former av deltagande som tre former av informationsmodaliteter där 

kunskapsutvecklingen mot ett legitim full deltagare sker genom alla tre modaliteterna 

(Lloyd, A. 2010 s. 94). 

 

Epistemiska modaliteter  

Epistemiska modaliteter är auktoritär fakta, den textuella och mer teoretiska kunskapen 

som individen tillägnar sig utanför verksamhetens praktik i en yrkeskontext, vilken ger 

en mer institutionell kunskapsutveckling med fokus på individens kunskapsutveckling. 

Denna är dock av vikt för yrkespraktiken då den legitimerar inträdet och erbjuder ett 

teoretiskt ramverk för individernas handlande i praktiken genom regler samt 

förordningar. Detta ska dock, som Lloyd antyder, ta hänsyn till individens lärande i en 

yrkeskontext om en nära överföring av kunskap ska ske (Lloyd, A. 2010 s. 161ff). 

 

Sociala modaliteter 

Genom ett socialt deltagande i praktiken utvecklas individens kunskap och en kollektiv 

identitet skapas. Det är den tysta kunskapen som hjälper individen att avgöra vad i den 

teoretiska kunskapen som ska tillämpas och hur. Detta sker genom reflektion över 

verksamhetens perspektiv utifrån dess sociala, historiska samt politiska utveckling. De 

sociala modaliteterna är värdeladdade och bär fram verksamhetens normer som byggs 

upp genom erfarenhet i praktiken (Lloyd, A 2010. s. 163f). 
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Kroppsliga modaliteter 

Kroppsliga modaliteter är den information individer tillägnar sig genom fysiskt 

deltagande i praktiken. Det är en kontextbunden och praktisk kunskap som omvandlar 

kunskaper till ett praktiskt deltagande. De nyanställda har därmed möjlighet att iaktta 

hur de vana praktikdeltagarna omsätter kunskap i praktiken samt får själva uppleva det. 

De vana praktikdeltagarna får i sin tur möjlighet att se hur de nyanställda tolkar 

kunskapen samt rätta dem när de gör fel (Lloyd, A. 2010 s. 164ff). 

Affordance 

Affordance är som ovannämnt är de möjligheter till interaktion som den yttre miljön 

erbjuder individer vilka lockar till deltagande. Det är kontextbunden information, 

eftersom individer som söker interaktion utgår från en viss praktik och det kan vara 

information som förmedlas textuellt, socialt samt fysiskt. Detta skapar ett ramverk över 

handlingar och aktiviteter inom praktiken och bidrar till en gemensam 

kunskapsutveckling (Lloyd, A. 2010 s. 168ff). 
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4 Metod 
 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod där analysmaterialet består av fem intervjuer 

med alumner från miljövetareprogrammet vilka tog examen under 2015 och en intervju 

med ämnesbibliotekarien som utformat undervisningen samt undervisningsmaterial. 

Därmed utgår metoden både från en intervjuundersökning och en dokumentstudie vilket 

erbjuder vissa fördelar då det empiriska materialet från undervisningens struktur inte 

enbart utgår från ämnesbibliotekariens upplevelser. Eftersom syftet med studien var att 

undersöka hur utsparkskursen samspelar med alumners upplevda informationspraktik i 

yrkeslivet inom miljövetenskap, valde jag att genomföra en kvalitativ forskningsmetod 

där fokus ligger på att undersöka olika individers livsvärldar (Kvale, S. & Brinkmann, 

S. 2009).  Livsvärldar är ett begrepp som skapades av Dilthey, vilken använde sig av det 

för att visa på möjligheterna med hermeneutik som metod för tolkning av alla former av 

mänskligt uttryck. Denna tolkning av livsvärlden är något relativistisk där individens 

upplevelse och uttryck är starkt förknippat med önskningar och känslor. Det finns 

därmed inte några starka avgränsningar mellan subjekt och objekt utan vad som är 

intressant är individens upplevelse av den yttre omgivningen (Nordin, S. 1995). I denna 

undersökning för jag inga påståenden om generella sanningar, utan visar på mönster och 

gemensamma upplevelser (Esaiasson, P. et al. 2012). Det finns, som ovannämnt, ännu 

inte någon större forskningsproduktion inom transferproblematiken med 

informationskompetens och ingen studie som undersökt en praktisk åtgärd som ett 

undervisningstillfälle. Därmed finns det en brist i didaktiska teorier kopplade till 

informationskompetens och lärande när det kommer till överföring till en yrkespraktik. 

Det finns även en brist i generella teorier över miljövetares informationspraktik i 

yrkeslivet, då få studier har belyst detta. Därmed erbjuder den kvalitativa metoden vissa 

fördelar, då det finns fokus mot att mer fritt undersöka de mönster samt åsikter som 

uttrycks (Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009; Esaiasson, P. et al. 2012). Genom en 

kvalitativ metod uppstår möjligheten att undersöka de beskrivningar och aktiviteter 

vilka uttrycks som gemensamma av respondenterna i en mer tillåtande metod, vilket 

fångar in ett mer nyanserat resultat. Därmed kan studien ge en större överblick på 

fenomenets komplexitet vilket är väsentligt, då forskningen här inte är omfattande sedan 

tidigare (Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009; Esaiasson, P. et al. 2012). 
 

4.1 Urval  
 

Jag har genomfört ett strategiskt urval för att skapa en komplex förståelse för den 

övergång som alumnerna genomgår och hur den kan underlättas genom riktad 

undervisning i informationskompetens (Esaiasson, P. et al. 2012). Urvalet består av 

alumner med avgång 2015 och orsaken till detta urval beror på att de troligtvis mer 

tydligt kan beskriva upplevelsen av övergången från en studie till en yrkespraktik då de 

nyligen har genomgått den. Kontakt togs med kursadministratören för 

miljövetareprogrammet på Linköpings universitet, vilken skickade en lista på de 

femtiofyra alumner som avslutat studierna under vårterminen 2015 med adresser från 

folkbokföringsregistret. Genom listan med namn och adresser var det möjligt att söka 

upp telefonnummer till alumnerna samt ta kontakt. De som först svarade samt var 

villiga på att delta i undersökningen var alla kvinnor och därmed består urvalet enbart 

av kvinnor, vilket kan ge en skev bild i resultatet. Men syftet med studien var inte att 

skapa en representativ urvalsgrupp för att studera generella sanningar genom att neka 

potentiella informanter att delta, utan att urskilja mönster i samspelet mellan alumners 

upplevelser av praktiken och bibliotekariens tankar. Urvalet bestod av en konsult, två 
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miljö- och hälsoinspektörer, en forskningsassistent och ämnesbibliotekarien för 

miljövetare på Linköpings universitetsbibliotek. Alumnerna har arbeten i mindre och 

mellanstora kommuner, där anställningsformen är kommunal, statlig eller privat. 

 

4.2 Intervjustudie och intervjuguide 
 

I intervjuerna har jag använt mig av två semistrukturerade intervjuguider, med några få 

frågor eller områden som jag ville behandla i intervjun. Fördelarna med en 

semistrukturerad intervjuguide, är att informanten får diskutera mer fritt om fenomenet 

och därmed uppstår ett mer komplext samt mångsidigt resultat, med åsikter och tankar 

som annars inte hade framkommit (Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009). Två olika 

intervjuguider utvecklades, där intervjuguiden för ämnesbibliotekarien har fokus på 

undervisningens upplägg och struktur samt de tankar som hon för kring detta (Kvale, S. 

& Brinkmann, S. 2009). De tre övergripande teman som intervjuguiden är uppbyggd 

efter är teoretisk grund, möjlighet till kunskapsöverföring och upplevelser av 

överföringsproblematiken, vilka sedan delades in i flera mindre frågor. Efter intervjun 

med ämnesbibliotekarien genomfördes intervjuerna med alumner. Intervjuguiden för 

alumner utgick även från tre övergripande teman professionsidentitet, 

informationspraktik och upplevelser av  kunskapsöverföring. Detta underlättade 

möjligheterna till att hålla fokus på problemställningarna, genomförandet och syftet 

med studien vid utformning av intervjuguiderna samt i genomförandet. Genom 

intervjun med ämnesbibliotekarien tillkom frågorna som inriktade sig mot 

professionsidentitet i intervjuguiden för alumner, då bibliotekarien gav uttryck för 

yrkets splittrade inriktningar. I en analys av samspelet mellan undervisning och 

yrkespraktik, är det av vikt att undersöka de möjligheter till generalisering som finns, då 

det i ett undervisningssammanhang är svårt att förutspå exakt vilken praktik studenten 

kommer att ingå i. Därmed tillkom de inledande frågorna om beskrivning av 

arbetssysslor och yrkets kärnverksamhet. 

 
4.2.1 Tillvägagångssätt för intervjustudien 

 

Undersökningen inleddes med en intervju med ämnesbibliotekarien för 

miljövetareprogrammet på Linköpingsuniversitetsbibliotek, där syftet var att undersöka 

hur hon beskrev undervisningens upplägg, då detta har betydelse för analysen av 

samspelet med miljövetarnas kommande informationspraktik. Intervjun genomfördes på 

informantens arbetsplats samt spelades in med en diktafon.  

Alla intervjuer med alumner spelades även in med en diktafon för att underlätta 

analysen. Efter att alla intervjuer genomförts, transkriberades de och enbart det som var 

relevant för mitt problem samt mitt syfte transkriberades. Detta innebär att skratt och 

utvikningar med mera som inte behandlade ämnet, inte ingick i transkriberingen. 

Inför alla intervjuer gavs tillåtelse för inspelning av informanterna och en försäkran om 

konfidentialitet lämnades till alla utom ämnesbibliotekarien. Detta var inte möjligt 

eftersom hon är den enda ämnesbibliotekarien för miljövetare på Linköpings 

universitetsbibliotek. Därmed fick jag ett skriftligt godkännande från bibliotekarien att 

använda materialet. 
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4.3 Dokumentstudie 

Som komplement till intervjustudien genomförs även en dokumentstudie, där det 

material som ämnesbibliotekarien utgår från undersöks. Urvalet i dokumentstudien är 

därmed ett undervisningsmaterial som ämnesbibliotekarien använder som stöd i 

undervisningen och som studiematerial för studenterna. Ämnesbibliotekarien hade även 

publicerat materialet på studenternas läroplattform. Under intervjun tillhandahålls 

undervisningsmaterialet och samtalet utgår även från detta, då de modeller och verktyg 

som materialet tar upp är av vikt för tankarna om utformningen av undervisningen. 

Detta dokument ingår i studien för att komplettera beskrivningen av den pedagogiska 

grund hon ger uttryck för genom intervjun. Genom att kombinera intervjustudien med 

dokumentstudien fick jag tillgång till det material som studenterna får ta del av genom 

undervisningen. Därmed är analysen av undervisningens struktur inte enbart begränsad 

till ämnesbibliotekariens beskrivning och upplevelser, som ovannämnt. 

Undervisningsmaterialet visar dock inte på hur ämnesbibliotekarien använder sig av det 

i undervisningen. Vilket innebär att intervjun med de upplevelser och beskrivningar 

som uttrycks där är viktig för analysen 

 

4.4 Analysmetod 
 

Analysen genomfördes till en början med en hermeneutistisk metod, där fokus låg på att 

tolka innebörden i det skrivna materialet och informanternas livsvärldar. Detta erbjuder 

en möjlighet till att utse teman och kategorisera analysmaterialet. Den hermeneutistiska 

metoden användes både för att analysera de transkriberade intervjuerna och 

undervisningsunderlaget (Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009).  

I analysen av transkriberingarna från intervjuer med alumner, låg fokus på att undersöka 

hur de upplevde den informationspraktik som de möter i yrkeslivet och vilka behov som 

de ger uttryck för.  Inledningsvis genomfördes en övergripande tolkning av det 

empiriska materialet, där olika teman framträdde som presenteras i resultatavsnittet 

(Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009). I tolkning av intervjun med ämnesbibliotekarien 

fanns det fokus på hur undervisningsupplägget beskrevs, vilket även här togs ut i olika 

teman ut och kategoriserades. Efter kategoriseringen av intervjumaterialet från 

ämnesbibliotekarien och alumner, genomfördes en komprimering av transkriberingen, 

där behovet fanns, i de uttalanden som uppfattades som intressanta för mitt syfte. Enligt 

Kvale och Brinkmann underlättar meningskoncentration tolkningen av komplexa och 

omfattande intervjuer vid sökandet av olika teman och kategorier (Kvale, S. & 

Brinkmann, S. 2009). Denna uppfattning jämfördes sedan med det transkriberade 

materialet, vilket relaterades till helheten igen enligt den hermeneutistiska traditionen 

(Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009). I analysen jämfördes sedan resultatet med Roger 

Säljös teori om situerat lärande och Annemaree Lloyds modell med utgångspunkt från 

deltagande i praktiken. Därmed är det utifrån de begrepp som belyser detta i teorin som 

analysen utgick från för att på ett mer nyanserat sätt beskriva samspelet mellan 

undervisning och yrkespraktik. Begreppen som användes är den proximala 

utvecklingszonen där handledarens betydelse i utveckling av kunskap lyfts. I Lloyds 

modell utgick jag från de tre informationsmodaliteterna epistemika, sociala och 

kroppsliga modaliteter (Säljö, R. 2000; Lloyd, A. 2010). 

I tolkningen av undervisningsmaterialet genomfördes en kvalitativ textanalys vilken har 

en hermeneuetistisk grund och även här genomförs en meningstolkning med 

jämförelsen av de olika delarna med helheten (Esaiasson, P. et al. 2012). Detta 

genomfördes inledningsvis genom en tolkning av vad som hade specifikt fokus i 
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undervisningen, vilket sedan redovisas i undervisningsmaterialet. Detta jämfördes sedan 

med helheten samt intrycket från intervjun, där vi gick igenom undervisningsmaterialet, 

och analyserades tillsammans med det transkriberade materialet under analysavsnittet 

(Esaiasson, P. et al. 2012). 

I analysen sker även en komparativ analys mellan analysen av alumners intervjumaterial 

och analysen av intervjumaterialet från ämnesbibliotekarien samt undervisningsmaterial 

för att undersöka samspelet (Esaiasson, P. et al. 2012). I den komparativa analysen 

jämfördes den beskrivning och det undervisningsmaterial som tillhandahölls av 

ämnesbibliotekarien med de upplevelser som uttrycks av alumner utifrån de tidigare 

nämnda modellerna över kunskapsutvecklingen (Esaiasson, P. et al. 2012). 

 

4.5 Etiska överväganden 
 

Inför intervjun med ämnesbibliotekarien gavs inget löfte om konfidetialitet, som 

ovannämnt. Detta beror på att denna inriktning i undervisningen av 

informationskompetens är ovanlig och Linköpings universitetsbibliotek är ensamma om 

att erbjuda detta offentligt till studenterna. Detta kompliceras ytterligare, då 

undervisningen enbart implementerats i programmet för miljövetare och därmed kan 

ingen försäkran om konfidentialitet erbjudas bibliotekarien. Enligt vetenskapsrådets 

publikation ”God forskningssed” innebär ofta forskning en avvägning mellan flera olika 

intressen, där forskarens intresse av att få fram ny kunskap kan komma i konflikt med 

behovet av konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2011). Därmed bör en avvägning 

genomföras om forskningens lämplighet, vilket i detta fall innebar ett beslut att fortsätta 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2011).  Ämnesbibliotekarien tillhörde inte en 

samhällsgrupp som går in under sekretesslagen och hon tog inte upp information som 

personligen behandlar en individ i en sådan grupp (Vetenskapsrådet 2011). Även om 

den didaktiska planen och den egna pedagogiska grundsynen kan vara ett känsligt ämne, 

så ansågs inte ämnet som intervjun behandlade vara av integritetskränkande karaktär 

som i till exempel en undersökning i en vårdsituation. En beskrivning utav situationen 

samt en förfrågan om att använda materialet erbjöds dock i god tid innan intervjun och 

ett skriftligt medgivande mottogs från informanten.  
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5 Resultat 
 

I följande kapitel redovisas det empiriska materialet som är indelat i intervju med 

ämnesbibliotekarien, studiematerial för kursen och intervjuer med alumner. Därunder är 

även det empiriska materialet indelat i olika teman. 
 

5.1 Presentation av informanter 

Ämnesbibliotekarien har jobbat en längre tid som ämnesbibliotekarie för 

miljövetareprogrammet och har en lång yrkeserfarenhet inom bibliotekarieyrket. Hon 

har även en mellanchefsposition inom Linköpings universitetsbibliotek. 

Liv har arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör, med inriktning mot livsmedel 

sedan ungefär ett halvår tillbaka och är kommunanställd genom en mellanstor kommun 

i landet. 

Line har arbetat som forskningsassistent under snart ett år genom ett statligt företag. 

Marie har arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör med inriktning mot miljö under 

snart ett halvår tillbaka och är anställd genom en mindre kommun i landet 

Olivia Är anställd som geokonsult på ett privat företag i Sverige och har haft sin 

anställning under en kortare period. 

 

5.2 Intervju med ämnesbibliotekarien 
 

I intervjun med ämnesbibliotekarien beskrev hon tankarna bakom utformningen av 

kursen och vad fokus ligger på i undervisningen. Vad som uttrycks flera gånger är hur 

bred miljövetareutbildningen är och hur svårt det är att finna en gemensam grund i 

yrkespraktiken att planera undervisningen efter. I miljövetarnas yrkespraktik finns det 

både en väldigt teoretisk inriktning med forskare och en väldigt praktisk med 

inspektörer. Därmed är inriktningen i undervisningen mer allmän och fokuserar mer på 

att finna fria informationsresurser efter utbildningen (Ämnesbibliotekarien 2015a). 

 
Den är ju så väldigt bred så det går inte att säga att du blir miljöbevakare i 

Knäckebrödhults kommun. Du kan lika gärna börja på vad som helst. Utan jag 

försöker att vara ganska allmän i det hela. Jag börjar med att tala om vad dom 

redan har lärt sig och vad dom kan och vad vi har gått igenom under årens lopp för 

att highlighta det hela (Ämnesbibliotekarien 2015a). 

I undervisningen används inte specifika informationskällor, utan syftet är att utveckla 

ett nytt tankemönster hos studenterna, där de reflekterar över behovet av informationen 

och vem som kan tillgodose det. Här utgår hon från en aktörsmodell som visar på olika 

aktörer som kan vara viktiga informationskällor beroende på behovet av information 

(Ämnesbibliotekarien 2015a).  

Det var ett par killar som jobbade med research bland annat för Sveriges radios 

räkning och så hade dom på södertörns högskola en kurs i informationssökning på 

internet som fritt nät och den gick jag och då hade dom uppe den här aktörscirkeln 

och den tyckte jag var så bra (Ämnesbibliotekarien 2015a). 
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I utbildningen arbetar miljövetarna med problembaserat lärande där de delas in i olika 

basgrupper, men i utsparkskursen har ämnesbibliotekarien valt att inte lägga upp 

undervisningen koppat till en uppgift då undervisningen inte är obligatorisk. Hon 

upplever att det är svårt att finna tid för en problembaserad uppgift, då denna process tar 

tid och hon har två timmar på sig i slutet för undervisningen. Det finns dock ett 

teoretiskt problem kopplat till miljövetarnas yrkespraktik, även om de inte går in något 

djupare på detta, utan exemplet används för att konkretisera tanken bakom 

aktörsmodellen (Ämnesbibliotekarien 2015a). 

 
Så jag ponerar det här att man är miljöinspektör på Knäckebrödhults kommun och 

ska du då bygga på en tomt var kan man då förvänta sig hitta information kring hur 

den här tomten har används tidigare. Bland annat kan till exempel fackföreningar 

ha information för att det kan vara gamla arbetsplatser i mindre kommuner 

(Ämnesbibliotekarien 2015a).  

 

Som ovannämnt så ligger det fokus på att finna vägar till fria informationskällor, 

snarare än att undervisa i hur olika sökverktyg fungerar och därmed tar 

ämnesbibliotekarien upp open access tidsskrifter, repositories och  Massive open online 

course som olika källor till information samt hur man kan kvalitetssäkra informationen 

genom Directory of Open Access Journals och den LibGuide som 

universitetsbiblioteket erbjuder alumner inom miljövetenskap. De 

informationsresurserna som ämnesbibliotekarien tar med i undervisningen som 

LibGuiden och open access tidsskrifter är ämnesbundna (Ämnesbibliotekarien 2015a). 

 

5.3 Undervisningsmaterial 
 

Undervisningsmaterialet som ämnesbibliotekarien använt sig av följer det som hon ger 

uttryck för i intervjun. Det består av en PowerPoint med kommentarer som börjar med 

att presentera vad de har gått igenom under tidigare terminer lite kort, utan att gå in 

specifikt på undervisningsformerna något djupare (Ämnesbibliotekarien 2015b). Den 

visar dock att hon arbetar en del med basgrupperna, men den tar inte upp om 

undervisningarna är kopplade till någon specifik uppgift. Det finns fokus på olika 

informationsverktyg och informationsresurser, som är kopplade till biblioteket som 

social citation index, refwork, social service abstract, webb of science, Scoups mm. De 

går även igenom informationsresurser utanför biblioteket gällande lagar, kommuner och 

myndigheter, som är relevanta för professionen. Det finns ett akademiskt fokus här som 

hon även tar upp i PowerPointen (Ämnesbibliotekarien 2015b). 

Sedan visar hon en vilja att koppla ihop kunskaperna med en yrkeskontext där 

utveckling av en strategi och ett arbetssätt i informationssökningen får ett stort fokus 

(Ämnesbibliotekarien 2015b). 
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(Ämnesbibliotekarien 2015b) 

 

PowerPointen fokuserar till stor del på att utveckla en strategi efter behovet av 

information och en reflektion över vart man ska vända sig för att tillfredställa det. Här 

finns den aktörscirkel som hon beskriver i intervjun, vilken fungerar som ett strategiskt 

hjälpmedel i sökandet efter information för att överbygga en kunskapsbrist 

(Ämnesbibliotekarien 2015b). 

 

 
(Ämnesbibliotekarien 2015b) 

 

PowerPointen fortsätter med att ge exempel på olika fria informationsresurser och ger 

även i samband med detta uttryck för vikten av kommunikation samt kritiskt tänkande 

vid informationssökning och kunskapsutveckling. De olika fria resurser som 

PowerPointen tar upp är både ämnesbundna och mer allmänna, som till exempel olika 

bibliotek, sökmotorer på webben, LIBRIS, Worldcat och olika vägar till open 

accessresurser som Directory of open access journals samt Kungliga biblioteket 

(Ämnesbibliotekarien 2015b). 

 

Dags att gå vidare

 Förflytta din ”akademiska” informationskompetens till en 

”arbetsplats” informationskompetens

 Vad kan du?

 Vilka strategier?

 Tillgängligt?

Aktörscykeln
 Politiska partier

 Fackförbund

 Fria opinionsbildare

 Parlament

 Översynsmyndigheter

 Lokala myndigheter

 Akademiska världen

 Företag

 Media

 Intresseorganisationer
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5.4 Intervju med alumner 
 

De fyra alumner som deltagit i undersökningen har alla olika yrken och erfarenhet efter 

utbildningen och under detta avsnitt pressenteras gemensamma informationsaktiviteter 

under teman. De teman som resultatredovisningen är indelad i utvecklades inledningsvis 

genom de övergripande teman som intervjufrågorna är uppdelad efter och genom 

meningstolkning av det transkriberade materialet. 

 

5.4.1 Informationssökning för problemlösning 

 

Många av alumnerna ger i intervjuerna uttryck för ett problemlösande arbetssätt i 

yrkespraktiken där behovet av informationssökning uppstår, då informanten upplever en 

kunskapsbrist som gör det svårt att slutföra uppdraget eller projektet. Detta leder till 

informationssökning både genom olika sökmotorer, databaser eller det mer vanliga, 

kontakt med en kollega (Liv, Line, Marie & Olivia). 

I: Vilka orsaker ligger vanligtvis bakom behovet av information? 

L: Kunskapsluckor från mitt program […] För miljövetareprogrammet i alla fall 

här i Linköping man läser väldigt lite om väldigt mycket och jag tror att jag hade 

behövt flera fördjupade kurser redan på studienivå. För det gör att jag måste söka 

upp ganska basala grejer egentligen som forskarna här tycker är självklart men jag 

behöver ändå sitta och läsa på det någon timme för att förstå (Line). 

 

Även Liv gav i intervjun uttryck för behovet av information för problemlösning, där 

kunskapsbrist om en specifik bakterie var det som hindrade det fortsatta arbetet med 

åtgärder i fallet. Här löste de problemet genom en annan form av informationssökning, 

då fokus låg på att hitta de rätta personerna att prata med, snarare än textuella riktlinjer 

och vikten av ett kontaktnät framträdde. 

 
I det fallet så gick vi dels genom livsmedelsverket men även andra kontakter som 

andra inspektörer och andra typer av personer som min kollega hade skapat ett 

nätverk med […] hon hade en del kontakter då som hon kontaktade som hon fick 

lite mer information av, eller från. Sedan så ringde vi även livsmedelsverkets 

support, så inte bara hemsidan då, utan att vi kontaktade dem även på telefon, vi 

ringde även till labbet och hörde lite om dom hade några kunskaper som kunde 

vara värdefulla för oss (Liv).  

 

I intervjun med Marie gav hon uttryck för en syn där varje inspektion fungerar som ett 

nytt projekt, där hon till en början är osäker på vad som kräver uppmärksamhet under 

inspektionen. Detta får hon sedan söka efter och ibland så finns det rapporter från 

tidigare inspektioner som kan belysa hur hon ska tänka och vad hon ska 

uppmärksamma. Detta innebär att varje inspektion fungerar som ett nytt problem som 

ska lösas och som hon behöver information om för att utveckla en strategi. Denna 

information får hon sedan genom samtal med kolleger, den interna databasen och 

genom olika informationsresurser på internet. 

 
Alla verksamheter som jag åker ut på är i princip olika, olika stora, olika svåra och 

olika komplicerade och då krävs det ju också att man letar upp information om 

dom här verksamheterna och förstår vad kärnan är där, vad jag ska leta efter i dom 
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olika verksamheterna. Vad problemen är och hur man kommer på vad som är de 

viktigaste (Marie). 

 

Olivia tar även upp behovet av information för att komma vidare med projektet och hon 

upplever behovet av information som stort, vilket även de andra ger uttryck för. I likhet 

med inspektörerna i intervjuerna, så vänder hon sig till en statlig myndighet för frågor, 

vilka, i Olivias fall som geotekniker, oftast rör sig om berg, jord och grundvatten. En 

annan viktig informationskälla är den interna databasen som hon ofta använder sig av. 

 
Det är flera gånger om dagen [som jag söker information] och det är […] i de här 

mapparna som jag sitter och söker oftast i, nu ska jag skriva det här, ja men jag vill 

ha, Jag vill se hur dom gjorde i den här rapporten som är lik det här, vad kom dom 

fram till här (Olivia). 

 

Alla alumner visar ett stort informationsbehov, där de söker efter information flera 

gånger om dagen och inte bara genom datorn, utan kontakt med kolleger är den mest 

använda metoden i problemlösningen. Man tar även kontakt med myndigheter som styr 

den kommunala verksamheten, eller som verkar inom samma ämnesområde och söker i 

ett kontaktnätverk av individer utanför den egna praktiken. Alumnerna uttrycker dock 

olika upplevelser när det kommer till behovet att arbeta lagstyrt, där inspektörerna 

jobbar mycket efter lagar, medan de andra jobbar mer efter standarder och 

referensvärden (Liv, Line, Marie & Olivia). 

 

5.4.2 Skapandet av information och informationsförmedling 

 

Alla alumner som deltog i intervjuer ger uttryck för någon form av rapportskrivning 

eller informationsskapande som avslutar de olika projekten eller uppdragen, vilket har 

ett redovisande syfte och sparas även internt i verksamheten, där andra medarbetare får 

tillgång till dem (Liv, Line, Marie & Olivia). 

 
Vi skickar den till kunden [rapporten] och vi sparar den internt, för vi har ett 

jättestort system för allt vi har gjort […] på vår dator (Olivia). 

Skillnaderna mellan verksamheterna här ligger till stor del i om det är en offentlig eller 

privat verksamhet, då dokumentation inom offentlig förvaltning är reglerad enligt lag 

och i den privata verksamheten sker rapportskrivandet i syfte att kommunicera 

resultaten till kunden (Liv, Line, Marie & Olivia). Line som jobbar för ett statligt 

företag visar även på vikten för kunskapsutveckling inom företaget med rapporterna, då 

skrivandet inte bara sker i syfte att förmedla resultat till uppdragsgivarna. 

 
Vi har mappar på alla projekt vi gör och alla delrapporter och resultat och 

sammanställningar som inte alltid publiceras. Många av våra uppdragsgivare vill 

inte ha en full artikel utan de vill ha något lättförståligt, kortfattat men då skriver vi 

oftast artiklar bara för våran del för vi lättare ska kunna gå tillbaka och använda. Så 

det har vi jätte mycket på våra interna nätverk (Line). 

 

Genom intervjuerna uttrycks en uppfattning av rapportskrivandet som en viktig del i 

verksamheten, både när det kommer till att förmedla resultat och erfarenheter till 

uppdragsgivarna samt de andra deltagarna i praktiken. Det finns även en 

informationsförmedlande aktivitet, då rapporterna från de offentliga verksamheterna är 

offentliga och tillgängliga för allmänheten (Liv, Line, Marie & Olivia). 
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Det går att begära ut allt det vi gör egentligen förutom det som är sekretessbelagt, 

det är ju offentliga handlingar det är det. Och sedan publicerar även vi våra 

kontrollrapporter på nätet (Liv). 

 

 Även den privata verksamheten, där Olivia arbetar, publicerar vissa resultat genom 

Sveriges geologiska undersökning, vilken är en myndighet som bland annat 

tillhandahåller information genom en fulltext och referensdatabas. 

 
Vi lägger in våra provpunkter på SGU också, gör vi (Olivia). 

 

Genom intervjuerna med miljö och hälsoinspektörerna får den informationsförmedlande 

aktiviteten en mer konkret inriktning, då detta uttrycks genom förvaltningslagen och är 

av betydelse för inspektörernas kommunikation om åtgärdsförslag med 

verksamhetsutövarna (Marie & Liv).   

 
Jag plockade ihop ett eget informationsmaterial […] så plockade jag ihop till en 

enkel broschyr och gjorde den mycket mer kortfattad än dom andra […] som vi kan 

ha och ge ut till våra verksamhetsutövare […] Jag vet hur viktigt det är med enkel 

information för att nå fram och vara pedagogisk och informativ samtidigt (Marie). 

 

Alla alumner som deltog i intervjun gav uttryck för informationsskapande och 

informationsförmedling i syfte att redovisa resultat samt dela med sig av informationen 

till kolleger. Inspektörerna har även en pedagogisk roll mot verksamhetsutförarna för att 

underlätta arbetet med inspektionerna och åtgärder (Liv, Line, Marie & Olivia). 

 

5.4.3 Informationsdelning och samarbeten i gruppen 

 

Alla alumner ger uttryck för både textuell och kommunikativ informationsdelning, där 

gruppen hjälper de enskilda praktikdeltagarna att lösa olika problem där det finns ett 

kunskapsbehov att fylla. Detta sker bland annat genom möten, veckovis, där gruppen 

diskuterar de olika projekten eller uppdragen och genom en mer informell kontakt 

mellan olika kolleger. Det finns även de som mer aktivt arbetar med en formell 

kunskapsdelning, genom ett delat samlande av information till de olika uppdragen eller 

projekten (Liv, Line, Marie & Olivia). 

 
Och så har vi ju på vårat nätverk litteraturmappar med relevanta artiklar där alla 

lägger ned och så samlar man åt varandra (Line) 

 

Det finns ett behov av den kommunikativa informationsdelningen med 

praktikdeltagarna i närmiljön vilket alla alumner ger uttryck för, då kontakt med en 

kollega är den första åtgärden att ta till vid ett upplevt informationsbehov (Liv, Line, 

Marie & Olivia). Även när kollegerna i närmiljön inte har den spetskompetens som den 

nyanställde är i behov av, så är det dit man först söker sig. 

 
Jag sitter ju och pratar med de andra som inte har någon koll på miljö, och då blir 

det ju lite svårt […] jag vet att du kanske inte kan svara på det här, men jag måste 

bara få prata med dig. Så sitter jag och pratar och bollar idéer och de sitter och 

nickar liksom, och sen säger de att, ja, jag vet inte (Olivia). 

 

Flera av alumnerna ger uttryck för informationsdelning när det kommer till rutiner, 

mallar och checklistor, vilket de upplever som värdefulla när de utövar olika aktiviteter 
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inom praktiken (Marie & Liv). Alla alumner påpekar även vikten av de tidigare 

rapporterna när det kommer till kompetensdelning, men de visar även på att de 

systemen som lagrar de olika rapporterna oftast är svårsökta eller kräver att man söker 

på ett specifikt objekt med till exempel en fastighetsbetäckning för att få ta del av 

materialet (Liv, Line, Marie & Olivia). 

 
I dag så måste man ha en fastighetsbetäckning och veta om att det har hänt tidigare 

sedan kommer man in i vårt system så hittar man inspektionsrapporten från det 

läckaget […] då får man ju sin information men det ligger inte inne som utsläpp till 

exempel som en egen mapp som man kan leta information om (Marie). 

 

Line tar upp hur de i dag har problem att utnyttja de tidigare rapporterna som inte är 

inlagda i ett system. Detta blir problematiskt vid sökning efter informationen, vilket 

leder till en minskad insyn i olika projekt och till dubbelarbete. 

 
Vi har kommit fram till det nu att de flesta studierna vi gör är ju gjorda tidigare så 

hade man publicerat allt man höll på med så hade vi kanske inte behövt göra allting 

det vi gör i dag (Line). 

 

Alumnerna uttrycker ett stort behov av social och kommunikativ information i 

praktiken, där de även ser en vikt att få ta del av tidigare erfarenheter och regler rent 

textuellt. Det är dock svårt att få tillgång till denna textuella information i form av 

tidigare rapporter, vilket minskar möjligheterna med informationsdelningen på 

arbetsplatsen. 

 

5.4.4 Upplevelser i mötet med yrkespraktiken 

 

Hur alumnerna har upplevt mötet med arbetspraktiken uttrycks lite olika och beror till 

stor del på hur introduktionen har gått till. Liv är den enda alumner som egentligen har 

fått en längre introduktion, då många har anställts i anslutning till semestrar där 

personalstyrkan på arbetsplatsen inte har varit fulltalig. Detta innebär att flera av de 

andra uttrycker en osäkerhet i yrkesrollen och över de olika aktiviteterna i praktiken 

(Line, Marie & Olivia). 
 

Jag fick fråga mig fram […] min chef hade så dåligt samvete för mig sa hon flera 

månader efter eller ett par månader i alla fall efter jag hade börjat, för jag fick en 

ganska dålig introduktion för det var semestertider och så där. Så jag fick klara mig 

väldigt mycket själv där då, så det var ju så himla svårt att komma in i 

arbetsrutinerna (Marie). 

 

Flera av alumnerna ger dock uttryck för hur de försöker lösa denna osäkerhet genom 

kontakt med kolleger och chefer, eller genom att använda sig av tidigare erfarenhet vid 

identifiering av ett praktikliknande arbetssätt, vilket Line visar på i intervjun. Hon väljer 

här att använda sig mest av universitetsbibliotekets informationsresurser, då hon 

fortfarande har ett studentkonto kvar, vid behovet av vetenskapliga publikationer. Hon 

upplever de databaser som finns där som bättre, än de som tillhandahålls av företagets 

bibliotek. 

 
Men sedan har jag även haft användning av det miljövetarprogrammet lärde mig, 

så jag har gått in på Lius hemsida och det biblioteket också […] det är så smidigt 

(Line). 
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Liv har, som ovannämnt, till skillnad från de andra, fått en lägre introduktion och hon 

ger mer uttryck för själförtroende i yrkesrollen samt i informationspraktiken. Hon har 

genom arbetet fått både en mer formell introduktion genom olika kurser och fått gått 

bredvid kollegerna som då har fungerat som en handledare.  

 

5.4.5 Professionsidentitet 

 

Uppfattningarna om någon form av gemensam professionsidentitet går isär i 

intervjuerna med alumnerna, då Marie och Liv ger uttryck för en kommunikativ grund, 

där det sociala samspelet med andra individen inom hälso- och miljölanskapet är av stor 

betydelse. 

 
Men annars så i själva kommunikationen […] att man kan prata på olika sätt och 

där är det ju viktigt att förstå att man pratar om miljöproblem på olika sätt eller 

miljösituation för att man har olika kompetenser att stå på och olika intressen och 

det är ju också något som man får ha med sig ut (Marie). 

 

Olivia visar dock på en annan kärna, där den tvärvetenskapliga inriktningen får ett stort 

fokus då miljövetenskap är ett väldigt brett ämne och kunskapen från utbildningen går 

mer på bredden än på djupet. Line ser inspektioner som en form av kärnverksamhet då 

många miljövetare blir miljö och hälsoinspektörer. 
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6 Analys 
 

Under denna rubrik kommer jag att analysera det empiriska materialet utifrån det 

sociokulturella perspektivets beskrivning av det situerade lärandet, modellen över den 

proximala utvecklingszonen, där handledaren får ett stort fokus och Lloyds 

arbetspraktiksteori. I ett sociokulturellt perspektiv är lärandet situerat och kunskap 

beroende av den kontext som det utvecklas inom (Säljö, R. 2000). Lloyd utvecklar 

denna inriktning och visar hur den kontextbundna kunskapen utvecklas genom 

deltagande i praktiken, där individer får ta del av olika informationsmodaliteter. Det är 

genom de olika modaliteterna som denna analys kommer att utgå från samt affordance, 

som sätter ett ramverk för handlingar och de olika aktiviteterna inom praktiken (Lloyd, 

A. 2010). I ett sociokulturellt perspektiv lyfts även behovet av handledning för 

utveckling av en mer komplex kunskap, vilket modellen över utvecklingszonen visar på 

(Säljö, R. 2000).  

 

6.1 Den proximala utvecklingszonen 
 

Genom intervjun och undervisningsmaterialet beskriver ämnesbibliotekarien en 

undervisning som i teorin erbjuder handledning i yrkesorienterade 

informationsstrategier, där bland annat aktörscirkeln har fokus. Genom det mer 

teoretiska exemplet i utsparkskursen, visar ämnesbibliotekarien på en möjlighet till 

tillämpning av modellen och strukturerar upp kunskapen i ett praktiskt exempel. Detta 

ger en möjlighet för studenten att forma en strategi i informationssökningen efter 

studier, där behovet av information styr den informationskälla som individen väljer att 

vända sig till (Ämnesbibliotekarien 2015a, 2015b). Detta är något som Säljö tar upp 

som en viktig del i undervisningen när det kommer till att överbygga 

transferproblematiken. Han menar att undervisningen borde inrikta sig mot utveckling 

av ett livslångt lärande i praktiken, där individens förmåga att sålla i den stora mängd 

information som finns står i fokus (Säljö, R. 2003). Studenterna får dock ingen 

handledning när det kommer till att aktivt tillämpa denna strategi i praktiken, då 

undervisningen i utsparkskursen är begränsat till en mer teoretisk kunskap 

(Ämnesbibliotekarien 2015a, 2015b). Detta är något som flera alumner i studien även 

möter i yrkeslivet, då det finns brister i den introduktion som de erbjuds och 

introduktionen är ofta begränsad till ett socialt stöd vid upplevda problem. Detta ger 

Line, Marie och Oliva uttryck för då de beskriver uppenbara brister i introduktionen. 

Line har inte fått möjlighet att delta i den introduktion som företaget erbjuder de 

anställda och Marie fick inte någon introduktion alls. För Olivia var introduktionen 

begränsad till tre dagar, där den första var tillägnad administrativa sysslor och 

presentationer på företaget. Detta leder till att den nyanställda får en bristfällig 

handledning när det kommer till att tillämpa kunskapen i praktiska aktiviteter, vilket är 

av stor vikt för kunskapsöverföring. Behovet av handledning i praktiken för 

kunskapsöverföring mellan olika praktiker, är något som bland annat Hecimovich och 

Volet samt Veillard ger uttryck för i olika studier, som ovannämnt (Hecimovich, M. & 

Volet, S. 2011; Veillard, L. 2012). Utifrån modellen den proximala utvecklingszonen 

innebär detta en begränsning i alumnernas kunskapsutveckling och möjlighet till 

kunskapsöverföring. Utan handledning över hur de teoretiska kunskaperna ska tillämpas 

i praktiken, når inte kunskapsutvecklingen den fulla potentialen. Individen får ta sig 

fram på egen hand och kan därmed missa olika möjligheter att tillämpa den tidigare 

kunskapen i praktiken (Stensmo, C. 2007; Säljö, R. 2000). 
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6.2 Epistemiska modaliteter 
 

Här analyseras det empiriska materialet utifrån Lloyds tankar om epistemiska 

modaliteter, som är den mer institutionella samt akademiska informationsmodaliteten i 

modellen. Det är den textuella mer, teoretiska kunskapen, som även förmedlas genom 

olika skrivna regler och styrdokument på arbetsplatsen (Lloyd, A. 2010).  

 

6.2.1 Utsparkskurs 

 

I ämnesbibliotekariens beskrivning av utsparkskursen och i undervisningsmaterialet får 

studenterna inte någon större möjlighet att grunda informationen kroppsligt i en praktik, 

eller i en verklig gruppuppgift, som ovannämnt. Ämnesbibliotekarien tar upp ett 

exempel om miljöinspektören i Knäckebrödhults kommun, där en tomt ska byggas och 

vilka möjligheter till informationssökning som finns tillgängliga (Ämnesbibliotekarien 

2015a, 2015b). Exemplet är dock mer teoretiskt och ger inte studenterna möjlighet till 

att uppleva detta i praktiken. Den epistemiska modaliteten representerar auktoritär fakta 

som är kodad och textuell, vilket har ett stort fokus inom det institutionella landskapet 

och utbildningskontexten. Här prioriteras den individuella kunskapsutvecklingen och 

lärandet sker utanför verksamhetens praktik (Lloyd, A. 2010). Detta påminner till viss 

del om beskrivningen av kursen som utgår från ett mer teoretiskt material. Det finns 

även drag av Charles Judd’s teori, där generella teorier, regler och principer är 

tillräckliga för att en kunskapsöverföring ska ske, då ämnesbibliotekarien genom 

undervisningen erbjuder ett mer teoretiskt verktyg för att skapa en strategi i 

informationssökning (Illeris, K. 2007; Ämnesbibliotekarien 2015a, 2015b). Inom ett 

sociokulturellt perspektiv och Lloyds teori, uttrycks även vikten av att skapa ett verktyg 

eller en förmåga att hantera de olika informationsmodaliteterna för kunskapsutveckling, 

men skillnaderna här är att de anser att den ska utvecklas i praktiken (Säljö, R. 2000; 

Lloyd, A. 2010). Hedman, Lundh och Sundin visar på problem med kunskapsöverföring 

om undervisningen är för orienterad mot akademisk undervisning och skrivande, då 

studenterna inte upplever sig förberedda i den kommande yrkespraktiken (2009). 

 

6.2.2 Yrkespraktik 

 

Även det empiriska materialet från intervjuerna med alumnerna visar på epistemiska 

modaliteter på arbetsplatsen, då de tar upp att de aktivt söker information både textuellt 

och socialt, för att lösa olika problem som uppstår. Detta ger speciellt Liv uttryck för, då 

hon i praktiken är väldigt styrd av Livsmedelslagen, där det bland annat står vilka 

referensvärden hon har att hålla sig till i inspektionerna. Liv tar även upp att hon genom 

jobbet har fått deltagit i olika fortbildningskurser utanför arbetsplatsen, vilka har ett 

fokus på lagar som styr praktiken. Olivia och Line styrs mycket av standarder samt 

andra referensvärden och Line tar även upp vikten av att finna användbara 

forskningsmetoder. Den aktivitet av informationsdelning som pågår i yrkespraktiken 

bygger delvis på textuell fakta, med fokus att grunda problemlösningen i en för 

praktiken betydande auktoritet. Alumnerna har dock möjlighet till att utifrån tidigare 

praktiska erfarenheter, göra en bedömning över vad som är viktigt i denna teoretiska 

kunskap. De får även möjlighet att tillsammans med de andra praktikdeltagarna 

diskutera vad som är viktigt och tillämpa detta i praktiken fysiskt (Liv, Line, Marie & 

Olivia). Detta visar Lloyd på i teorin där kunskapsutvecklingen sker genom tre olika 

informationsmodaliteter. Den teoretiska samt textuella kunskapen är bara en del av 

informationsmodaliteterna som behöver sättas i ett praktiksammanhang där det i 

samspel med de andra modaliteterna, bidrar till deltagarnas kunskapsutveckling (Lloyd, 
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A. 2010). Därmed uppnår individen en nära transfer av kunskap i detta sammanhang, då 

möjligheterna till att omsätta den teoretiska kunskapen i praktiken med de andra 

deltagarna uppstår här (Lloyd, A. 2010). Alumnerna ger även uttryck för att det finns 

textuella riktlinjer och tidigare erfarenhet på arbetsplatsen, i form av riktlinjer, 

handlingsplaner och tidigare skrivna rapporter (Liv, Line, Marie & Olivia). Alla 

alumnerna visar dock på hur tillgången till rapporterna är något problematisk, då 

systemen är svåra att söka i och att få fram informationen. Detta leder till att 

informationsdelningen brister något när det gäller att dela tidigare sammanställda 

resultat (Liv, Line, Marie & Olivia). Detta visar även resultaten på i studien skriven av 

Daniela Luzi et al. där de undersökte forskare inom CNR med fokus på 

informationsdelning (Luzi, D. et al. 2013). 

 

6.3 Sociala modaliteter 
 

Under denna rubrik analyseras det empiriska materialet utifrån Lloyds beskrivning av 

sociala modaliteter, där individen genom social interaktion med kunniga 

praktikdeltagare får ta del av information. Denna information är av vikt för utvecklingen 

av en kollektiv praktikidentitet hos individen, vilket även är beroende av individens 

självförtroende i olika aktiviteter inom praktiken. När individen går från en perifer 

deltagare till en full deltagare i praktiken, är utvecklingen av en kollektiv 

praktikidentitet av stor vikt, där en förståelse för yrkesrollen, handlingsutrymmet och 

deltagandet i praktiken står i fokus (Lloyd, A. 2010).   

 

6.3.1 Utsparkskurs 

 

I utsparkskursen erbjuds en möjlighet till diskussion i gruppen genom det fiktiva 

problemet och ämnesbibliotekarien hänvisar även till den tidigare kunskapen samt visar 

studenterna en metod att arbeta strategiskt med information efter studierna 

(Ämnesbibliotekarien 2015a, 2015b). Detta visar på drag av de sociala modaliteter som 

praktiseras i en yrkeskontext, där diskursen och interaktionen med de andra deltagarna 

hjälper individerna att tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken (Lloyd, A. 2010). 

Det är dock begränsat till undervisningens didaktiska plan och har inte mycket fokus i 

ämnesinnehållet då företag samt organisationer som informationskälla i yrkeslivet, 

enbart nämns i en punkt i PowerPointen (Ämnesbibliotekarien 2015a, 2015b). 

Hecimovich och Volet visar på hur lärande i praktiken ökar självförtroendet hos 

studenterna, då en större förståelse för yrkesrollen och praktikdeltagandet visar på 

individens handlingsutrymme, vilket hjälper individen att ta olika beslut (2011). Detta 

är även enligt Lloyd starkt förknippat med utvecklingen av en kollektiv yrkesidentitet, 

där förståelsen för den egna yrkesrollen och de förväntningar som finns på individerna i 

praktiken hjälper den nyanställda att ingå i ett legitimt deltagande i praktiken (Lloyd, A. 

2010). De sociala modaliteterna medlar här mellan de epistemiska och de kroppsliga, 

där de andra praktikdeltagarna handleder den nyanställda in i de olika aktiviteterna och 

visar hur den tidigare kunskapen kan tillämpas där (Lloyd, A. 2010). Detta är något som 

inte ingår i utsparkskursen, då undervisningen är begränsad till epistemiska och till viss 

del sociala modaliteter. Detta kan skapa en osäkerhet när denna strategi ska utövas i 

praktiken (Ämnesbibliotekarien 2015a, 2015b; Lloyd, A. 2010).   

 

6.3.2 Yrkespraktik 

 

Alumnerna visar även på sociala modaliteter där samtal med en kollega är den främsta 

åtgärden vid informationssökning, vilket ger uttryck för behovet att utveckla en 
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kollektiv yrkesidentitet och tillägna sig de normer samt värderingar som praktiken 

bygger på (Liv, Line, Marie & Olivia; Lloyd, A. 2010). Fokus här ligger inte enbart på 

att lösa ett problem, utan att lösa problemet inom praktikens ramar och utveckla 

kunskap om praktikens handlingsutrymme (Liv, Line, Marie & Olivia; Lloyd, A. 

2010).). Detta tar Lloyd upp då en stor del av arbetet mot fullt deltagande i praktiken 

handlar om att utveckla en kollektiv praktikidentitet (Lloyd, A. 2010). I intervjun med 

Olivia uttrycker hon en osäkerhet i yrkesrollen, då hon ibland upplever att hon är väldigt 

ensam i praktiken och hon visar även på vikten av de sociala modaliteterna på 

arbetsplatsen då hon tar kontakt med kolleger vilka hon vet inte kan svara på frågorna. 

Hon vill i detta möte att de ska bekräfta de strategier samt de lösningar som hon har 

kommit fram till i problemet och därmed skapa sig en överblick av det 

handlingsutrymme hon har att röra sig inom i praktiken. Hon tar inte främst kontakt 

med ämneskunniga i de här situationerna som sitter på annan plats, utan frågar dem som 

hon delar den fysiska arbetsplatsen med. Detta tyder på att hon ser dem som legitima, 

vana deltagare i praktiken med kunskaper om praktikens tradition, normer och 

värderingar, vilket här får en större betydelse än professionell hjälp av någon 

medarbetare i företaget utanför den gällande praktiken. Även Marie samt Line har fått 

en bristfällig introduktion i praktiken och uttrycker en viss osäkerhet i yrkesrollen samt 

praktikdeltagandet. Marie berättar hur hon pendlar mellan säkerhet och osäkerhet, då 

hon inte har insikt i de normer samt värderingar som tillåter de andra praktikdeltagarna 

att avgöra hur de olika skrivna reglerna ska tolkas och när de ska tillämpas. Detta tyder 

på att hon inte har nått så långt i utvecklingen av en kollektiv yrkesidentitet, utan får i 

yrkesrollen förlita sig på skrivna regler, eller fråga sig fram mellan kolleger som har lite 

olika sätt att tillämpa dessa. Wenger, Hall och Byström visar i teorierna som de 

utvecklat på vikten av kommunikationen med andra deltagare i kunskapsutvecklingen 

(Davies, E. 2005; Komlodi, A. 2005; Byström, K. 2005). I intervjun med Line uttrycker 

hon en osäkerhet över att delta i aktiviteten med informationsdelning då hon enbart har 

arbetat där en kortare tid, till skillnad från de mer vana praktikdeltagarna som har 

arbetat där i flera år. Även detta visar på drag av en outvecklad kollektiv yrkesidentitet, 

där det finns en osäkerhet över normer samt värderingar när det kommer till teoretisk 

kunskap i praktiken, bland annat vilka källor som anses vara auktoritära och av intresse 

(Lloyd, A. 2010).     

 

De sociala modaliteterna förmedlas genom formella samt informella möten och de 

andra deltagarna hjälper den nyanställda att tillämpa kunskapen i praktiken genom 

kommunikation av kulturen samt de värderingar som ligger till grund för verksamheten 

(Lloyd, A. 2010). I intervjun med Marie berättar hon hur arbetskollegerna vid 

veckomötena grundar kommunikationen i lagparagrafer när de lägger fram ett 

argument. Detta kan tyda på ett försök att legitimera inläggen i diskursen, men det 

erbjuder även den nyanställda möjligheten till att tyda vilken teoretisk information som 

värdesätts och hur den ska tillämpas. 

Enligt Lloyd, som ovannämnt, så ger den sociala samvaron mellan kolleger en 

möjlighet att tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken, där individen genom 

interaktion med de andra deltagarna bestämmer vad som ska tillämpas och hur (Lloyd, 

A. 2010). 

 

6.4 Kroppsliga modaliteter 
 

Under denna rubrik analyseras det empiriska materialet utifrån Lloyds beskrivning om 

de kroppsliga modaliteterna. Enligt Lloyd så sker kunskapsutvecklingen och 

utvecklingen av en kollektiv yrkesidentitet, genom ett samspel mellan de olika 
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modaliteterna där den kroppsliga grundar kunskapen i fysiska handlingar samt 

aktiviteter (Lloyd, A. 2010). 

 

6.4.1 Utsparkskurs 

 

I utsparkskursen är inte undervisningen kopplad till en praktisk uppgift, då 

ämnesbibliotekarien upplever det svårt att planera in det efter den tid hon fått tilldelat 

för undervisningstillfället (Ämnesbibliotekarien 2015a). Detta innebär att studenterna 

inte får möjlighet till att grunda den teoretiska kunskapen i en fysisk aktivitet. Den 

praktiska tillämpningen får studenterna föreställa sig i det mer teoretiska exemplet, med 

inspektionen av ett planerat tomtbygge (Ämnesbibliotekarien 2015a).  Enligt Lloyd får 

den nyanställda i praktiken en möjlighet att överföra kunskap till handling genom 

iakttagelser och imitation av de mer vana praktikdeltagarnas fysiska aktiviteter (Lloyd, 

A. 2010). De vana praktikdeltagarna får i sin tur en möjlighet till att betrakta hur de 

nyanställda omsätter kunskapen i praktiken och kan därmed rätta dem i aktiviteten. Den 

fysiska handlingen och aktiviteten är uppbyggd genom erfarenhet samt reflektion och är 

därmed starkt situerad i den rådande kontexten (Lloyd, A. 2010). Möjligheten till att 

betrakta de andra deltagarnas praktik, stärker därmed individernas uppfattning om hur 

arbetsuppgiften ska utföras och vad som ingår i yrkesrollen. Detta leder till en 

utveckling av en kollektiv praktikidentitet då denna grundar sig i värden samt normer 

(Lloyd, A. 2010). Även Simon, S.J. Grover, V. Teng, J.C. och Whitcomb, K. tar upp 

detta i studien. Resultaten visar på att deltagarnas kunskap om praktiken utvecklas 

genom observation samt handling och därmed motverkar en praktisk undervisning 

transferproblematiken (Simon, S.J. et al.1996) . 

 

6.4.2 Yrkespraktik 

 

Även i intervjuerna med alumnerna om informationspraktiken på arbetsplatsen, 

framträder det brister i möjligheterna till att iaktta de andra deltagarnas fysiska 

aktiviteter i praktiken, då tre av alumnerna inte fick någon direkt möjlighet till 

introduktion. Olivia fick enbart en introduktion på tre dagar, varav den första gick åt till 

presentation och administrativa frågor. Marie började sin anställning mitt under en 

semesterperiod, där det inte fanns någon tid till att introducera henne i arbetsuppgifterna 

och Line har inte fått möjlighet till att delta i den kurs som normalt erbjuds de 

nyanställda.  Det är även de tre alumner som uttrycker en form av osäkerhet över 

deltagandet i praktiken, då de inte har fått det stöd som krävs vid omsättning av kunskap 

till fysisk aktivitet. Olivia försöker hitta ett socialt stöd hos kollegerna för sitt agerande 

och Marie ger uttryck för att hon inte vet hur hon ska bete sig i aktiviteten. Line väljer 

aktivt att inte bidra i aktiviteten med informationsdelning, utan anser sig inte vara en 

kompetent deltagare. Detta trots att de alla ger uttryck för ett bra socialt stöd i 

arbetspraktiken av de andra deltagarna, eventuellt med undantag för Olivia, som ger 

uttryck för både och. Den som visar på störst självförtroende och starkast kollektiv 

yrkesidentitet är Liv som har fått en längre introduktion och kommer för första gången 

efter flera månader, få möjlighet att ansvara över ett projekt tillsammans med en 

kollega. I intervjun ger hon ofta uttryck för en kollektiv yrkesidentitet, där hon svarar på 

frågorna med ett Vi uttryck och hon upplever inte informationssökningen som 

problematisk. Då inte någon kollega kan svara på frågan så hjälper de varandra hitta 

svaren någon annanstans. 

 

Även om alumnerna har olika arbetsuppgifter och inriktningar, så ger de ändå uttryck 

för liknande fysiska aktiviteter i praktiken, där fältarbetet får större fokus. Olivia samt 
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Line är ute och tar prover på uppdrag av olika klienter och Marie samt Liv som är 

inspektörer är ute och tar prover eller undersöker olika verksamheter som en del av en 

kontrollmyndighet. Aktiviteter med informationssökning initieras ofta av ett problem, 

där fokus ligger på att lösa problemet för att slutföra uppdraget eller projektet, vilket 

alla alumner ger uttryck för. Leckie, Pettigrew och Sylvain visar i teorin på hur olika 

arbetsuppgifter initierar och påverkar informationsbehovet samt informationssökningen 

i en yrkeskontext (Leckie, G.J. 2005). Skapandet av information och den 

informationsförmedlande rollen visar även alla alumner på, då de uppdrag eller projekt 

som avslutas ska dokumenteras i en rapport. Den informationsförmedlande rollen är för 

inspektörerna styrd enligt lag, men även Olivia och Line tar upp aktiviteter av 

publicering och informationsförmedling (Liv, Line, Marie & Olivia). I studien 

publicerad av Maria Nevas et al. visar resultaten på vikten av livsmedelsinspektörers 

informationsförmedling. De verksamhetsutövare som inspektörerna arbetade med, såg 

informationen som en möjlighet till kunskapsutveckling och kvalitetssäkring (Nevas, M. 

et al. 2013). Alla alumner tar upp betydelsen med informationsdelning, men bara Liv 

samt Marie ger uttryck för ett aktivt deltagande och Line väljer att inte delta. 

 

6.5 Affordance 
 

Affordance är, som ovannämnt, de möjligheter till interaktion och handling som den 

omgivande miljön inbjuder till, vilket framförs genom de olika 

informationsmodaliteterna i ett socialt samspel mellan deltagarna i praktiken. Detta 

skapar sedan ett ramverk för aktiviteter samt handling inom den givna praktiken och 

bygger på normer, värden samt mer formella regler (Lloyd, A. 2010). Kunskaper om 

detta innebär en utveckling mot ett legitimt deltagande i praktiken och en kollektiv 

yrkesidentitet, vilket stärker självförtroendet hos deltagarna (Lloyd, A. 2010). Här är 

informationsdelning en viktig aktivitet, där de nyanställda genom de olika 

informationsmodaliteterna får kunskap om praktikens värdegrunder, traditioner och 

normer, vilka styr de olika aktiviteterna (Lloyd, A. 2010). Informationsdelning är även 

en viktig aktivitet i utvecklingen av en syntes mellan individ och kollektiv, då individen 

här har möjlighet att påverka ramarna för handlingsutrymmet i praktiken genom 

diskursen. Alumnerna ger dock genom intervjuerna uttryck för osäkerhet att aktivt delta 

i informationsdelning då fullt deltagande i praktiken inte har uppnåtts, därmed minskar 

chansen för dem till kunskapsöverföring mellan studie och yrkespraktik samt 

alumnernas möjlighet att påverka utvecklingen av praktiken (Line). I studien skriven av 

Pilerot och Limberg visar de på hur motiven bakom informationsdelning är att utveckla 

ämnet i stort och praktiken hos designforskare. Genom informationsdelning kan 

handlingsutrymmet omförhandlas och därmed de möjligheter som omgivningen 

erbjuder till interaktion samt handling för praktikdeltagarna (Pilerot, O. & Limberg, L. 

2011). genom utsparkskursen får studenterna ta del av information genom 

ämnesbibliotekarien, där det finns fokus mot en mer teoretisk kunskap och inslag av den 

sociala modaliteten genom ett exempel. Det saknas dock en möjlighet att praktisera 

denna kunskap genom kroppsliga aktiviteter, vilket kan minska möjligheterna till 

kunskapsöverföring (Ämnesbibliotekarien 2015a, 2015b). Detta tar även Lloyd upp då 

hon anser att undervisningen i informationskompetens borde ta hänsyn till de olika 

informationsmodaliteterna och inte enbart fokusera på teoretisk och textuell kunskap 

(Lloyd, A. 2010). Genom en undervisning som tar hänsyn till de olika 

informationsmodaliteterna kan en nära transfer uppstå i praktiken, där individen 

upplever mindre osäkerhet och fortare kan delta i praktikens utveckling (Lloyd, A. 

2010). 
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7 Diskussion 

Lloyd tar i modellen upp hur individen uppnår fullt deltagande i praktiken genom de tre 

olika informationsmodaliteterna i en yrkespraktik (Lloyd, A. 2010). Detta var dock 

något som inte upplevdes som självklart hos informanterna i denna studie, då inte alla 

alumner fick ta del av kroppsliga modaliteter genom en introduktion i yrkespraktiken 

(Line & Marie). Av de alumner som fick ta del av kroppsliga modaliteter i en 

introduktion, var det enbart en som gav uttryck för självförtroende i de olika 

informationsaktiviteterna (Liv). Resultaten i studien visar därmed på vikten av att få ta 

del av informationen genom alla modaliteter för utvecklingen mot fullt deltagande. 

Flera alumner uttrycker en stor osäkerhet i att använda sig av tidigare kunskap i 

praktiken och det är de som har upplevt brister i introduktionen (Olivia, Line & Marie). 

Detta visar på svårigheter med att överföra teoretisk kunskap till aktiviteter inom 

praktiken. Därmed finns det en stor fördel att låta studenterna ta del av kunskap i 

undervisning genom de olika informationsmodaliteterna när det kommer till överföring 

av kunskap mellan undervisningspraktik och yrkespraktik. Detta lägger Lloyd stor vikt 

vid, då hon anser att undervisningen bör ta hänsyn till de tre informationsmodaliteterna 

som individen kommer att möta i en yrkeskontext för att motverka 

transferproblematiken (Lloyd, A. 2010). Kunskapsutveckling genom de olika 

informationsmodaliteterna samt aktiviteterna lär studenterna att orientera sig i hur 

kunskap utvecklas i en praktik och bidrar därmed till en form av ämnesbundet 

metalärande.  

 

7.1 Lärande i praktiken 

För att studenterna ska få möjlighet att ta del av de olika informationsmodaliteterna och 

omsätta den teoretiska kunskapen i en yrkeskontext, borde undervisningen utgå från de 

aktiviteter som studenterna kommer att möta i den kommande informationspraktiken 

(Lloyd, A. 2010). Detta kan lösas på olika sätt, till exempel genom 

informationskompetens undervisning och utdelade uppgifter i samband med VFU, där 

studenterna får möjlighet till att undersöka och delta i reella uppdrag. Studenten får här 

även tillgång till en praktikkunnig handledare, som kan hjälpa den att omsätta 

undervisningen och strategin i praktiken. Behovet av en mer praktisk undervisning är 

något som flera forskare visar på genom olika studier (Hecimovich, M. & Volet, S. 

2011; Säljö, R. 2003; Lloyd, A. 2010; Veillard, L. 2012). Även Lloyd och Säljö ger 

uttryck för betydelsen av att utveckla en strategi för lärande som tar hänsyn till det 

sociala samspelet samt aktivitet i praktiken (Lloyd, A. 2010; Säljö, R. 2003). Detta 

hjälper även individen att utveckla en kollektiv yrkesidentitet samt öka självförtroendet, 

vilket Simone och Hecimovich visade på som betydelsefullt för kunskapsöverföringen 

mellan olika praktiker (Hecimovich, M. & Volet, S. 2011). I intervjuerna beskrivs olika 

gemensamma aktiviteter, som ovannämnt, hos alumnerna där problemlösning, 

informationsdelning, skapandet av information, fältarbete och informationsförmedling 

framträder som betydande (Liv, Line, Marie & Olivia). Även här finns möjlighet att 

skapa en didaktisk plan i samarbete med läraren om undervisningen i 

informationskompetens inte genomförs i samband med VFU.  Genom att ta hänsyn till 

de olika informationsmodaliteterna och de aktiviteter som praktiseras i en yrkeskontext, 

kan nära transfer uppstå (Lloyd, A. 2010). Studenten får då möjlighet att orientera sig i 

de olika informationsmodaliteterna och praktikens handlingsutrymme. Detta kan 

genomföras med verklighetstrogna fall, eller uppdrag som tilldelas studenterna av 

läraren, vilka initierar behovet av information. Undervisningen och handledningen i 
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informationskompetens kan sedan planeras in som en naturlig del i en kommande 

informationspraktik, där möjligheterna till att lösa uppdraget styr behovet av 

information. Ikseon Choi och Kyunghwa Lee tar i en studie upp hur problemlösning 

med verklighetstrogna fall motverkar transferproblematiken, då deltagarnas förmåga att 

lösa komplexa och verklighetstrogna problem ökade (Choi, I. & Lee, K. 2009). 

 

7.2 Problembaserat lärande som undervisningsmetod 
 

Genom intervjun med ämnesbibliotekarien framgår det att studenterna i 

miljövetareprogrammet arbetar med problembaserat lärande i utbildningen, men i 

utsparkskursen används inte denna metod (Ämnesbibliotekarien 2015a). Jag anser att 

det finns fördelar med problembaserat lärande som undervisningsmetod, då studenterna 

får en möjlighet till att ta del av de olika informationsmodaliteterna, eftersom de arbetar 

i grupp. Problembaserat lärande tar även hänsyn till den kommande yrkespraktiken, där 

informationssökning och användning är integrerad i de olika aktiviteterna. Dock bör 

problemen i undervisningen utgå från redan fastställda verklighetstrogna problem för att 

efterlikna den kommande yrkespraktiken och handledaren bör vara kunnig inom 

området (Lloyd, A. 2011; Choi, I. & Lee, K. 2009). Enligt Lloyd är det mer vanligt i en 

yrkeskontext att praktikdeltagarna inte själva väljer problemet som ska undersökas 

(Lloyd, A 2011). Alumnerna ger i intervjuerna uttryck för hur de arbetar med olika 

uppdrag, projekt eller inspektioner, där informationsbehovet uppstår när de fastnar i 

arbetet och inte kommer vidare (Liv, Line, Marie & Olivia). Därmed utgår 

informationsbehovet från redan fastställda uppdrag där kravet på resultat är 

betydelsefullt för vilket problem som ska lösas. I förväg fastställda uppdrag kan leda 

studenterna in i mer yrkesliknande informationsaktiviteter som en resultatinriktad 

informationssökning och informationsdelning. Med problembaserat lärande som 

undervisningsmetod ligger fokus på gruppens prestationer och inte den enskilde 

individen, då arbetet med problemet sker i de olika basgrupperna. Detta tar även Lloyd 

upp som en viktig inställning i en yrkespraktik där gruppens informationssökning och 

problemlösning får fokus (Lloyd, A. 2011). 

 Laurent Veillard menar i studien, som ovannämnt, att ett problemlösande arbetssätt 

hjälper individen att överföra kunskap till en ny kontext, när det även finns tillgång till 

en handledare (2012). 

Därmed har handledaren en viktig funktion vid arbetssättet med problemlösning i 

undervisningen. Den undervisning som ämnesbibliotekarien ger uttryck för är väldigt 

intressant, då den är inriktad mot att hjälpa studenten att utveckla en 

informationsstrategi i ett föränderligt informationslandskap. Speciellt intressant är den 

aktörscirkel som ingår i undervisningen som visar på olika möjligheter när det kommer 

till val av källor att söka information i och som uppmuntrar individen att tänka 

strategiskt utefter de behov som finns (Ämnesbiblioteakarien 2015a, 2015b). Jag anser 

dock att undervisningen hade erbjudit studenterna större möjligheter till att tillämpa 

denna kunskap i praktiken om den utgått från ett problembaserat arbetssätt, med fokus 

på verklighetstrogna problem och fria resurser. Det finns fördelar med att planera 

undervisningen och uppgiften i anslutning till ett VFU tillfälle, där en van 

praktikdeltagare kan handleda studenten i överföring av kunskap till praktiken. 

 

7.3 Metoddiskussion 
 

I Undersökningen fanns det inga möjligheter att erbjuda konfidentialitet till 

ämnesbibliotekarien, som ovannämnt, vilket kan påverkat svaren och inställningen hos 
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informanten i intervjun. Utan garanterad anonymitet kan informanten ha tvekat med att 

svara ärligt på frågorna om situationen upplevdes utlämnande. De olika intervjuerna 

med informanterna genomfördes i olika miljöer. Två intervjuer genomfördes på 

informanternas arbetsplatser, två intervjuer genomfördes i restaurangmiljö och en 

intervju genomfördes hemma hos informanten. Intervjuerna ligger på 48.11 min, 22,28 

min, 58,49 min, 46,45 min och 57,39 min. De olika miljöerna i intervjusituationerna kan 

ha påverkat resultatet och de intervjuer som är genomförda på arbetsplatser är betydligt 

kortare eller mindre informativa än de intervjuer som genomfördes i en mer avslappnad 

situation. Det är dock svårt att dra slutsatser utifrån längd och kvalitet av intervjuerna då 

de intervjuer som var kortare samt mindre informativa, var de intervjuer som 

genomfördes först. Därmed kan längden och kvaliteten i intervjuerna vara påverkat av 

att jag var ny i rollen som intervjuare. 

 

7.4 Slutsats 
 

Resultaten i studien visar på en undervisning som är mer teoretisk med fokus mot 

epistemiska modaliteter i utsparkskursen. Det finns även med sociala modaliteter genom 

det teoretiska exemplet av aktörscirkeln och tillämpning i praktiken 

(Ämnesbibliotekarien 2015a, 2015b). Ämnesbibliotekarien visar här på hur strategin 

kan användas i ett verklighetstroget problem på arbetsplatsen. Därmed erbjuder hon ett 

möjligt handlingsutrymme i teorin, men studenterna får dock inte möjlighet att 

praktisera kunskapen genom deltagande i praktiken. Den praktikinriktade informationen 

är även begränsad till detta exempel (Ämnesbibliotekarien 2015a, 2015b).  Detta är 

något som flera alumner även upplever i yrkespraktiken då de får begränsad möjlighet 

att ta del av kroppsliga modaliteter. Därmed är de utlämnade till att själva försöka 

omvandla kunskapen till fysisk aktivitet (Line, Marie & Olivia). Här finns det en viss 

likhet mellan undervisningen och den informationspraktik som alumnerna möter i 

yrkeslivet, då individerna här får ta del av epistemiska samt sociala 

informationsmodaliteter. Båda praktiker visar dock upp brister i tillgången till 

kroppsliga informationsmodaliteter. Detta leder till en känsla av osäkerhet när det 

kommer till tillämpning av tidigare kunskap i de olika aktiviteterna, då individen får 

svårt att utveckla en förståelse för de möjligheter till handling som finns i praktiken 

(Line, Marie & Olivia; Lloyd, A. 2010). Detta innebär att undervisningen erbjuder få 

möjligheter till nära transfer av kunskap, då den inte tar hänsyn till de aktiviteter som 

praktiseras i yrkeslivet och den kroppsliga informationsmodaliteten som individerna får 

ta del av där. Därmed är det flera alumner som uttrycker en osäkerhet i övergången 

mellan studier och yrkespraktik (Line, Marie & Olivia).  

 Den alumn som uttryckte mest självförtroende, var den som fått möjlighet till en längre 

introduktion där hon fick följa med praktikdeltagarna i olika aktiviteter (Liv). 

Resultaten i studien pekar på att observationer av de olika aktiviteterna och handledning 

i dem, är betydelsefullt för de alumner som deltog i studien.  

Alla alumner ger uttryck för hur informationspraktiken är starkt integrerad i olika 

aktiviteter, där informationssökning och informationsdelning initieras av ett upplevt 

problem (Liv, Line, Marie & Olivia). Behovet av information är därmed styrt av 

möjligheterna att lösa problemet och slutföra projektet eller uppdraget. Alumnerna visar 

även på andra gemensamma aktiviteter där information har stor betydelse, som 

fältarbete, informationsförmedling, skapandet av information och informationsdelning 

(Liv, Line, Marie & Olivia). Genom Informationsförmedling arbetar miljövetarna för att 

öka miljölittraciteten hos olika verksamhetsutövare samt allmänheten och genom 

informationsdelning i praktiken får individen möjlighet att delta i utvecklingen av 

handlingsutrymme (Liv, Line, Marie & Olivia). Detta är dock beroende av att individen 
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inför nya teorier, begrepp och värden i praktiken genom kunskapsöverföring. Detta kan 

dock vara problematiskt om individen inte utvecklat en kollektiv praktikidentitet och 

självförtroende i praktiken (Lloyd, A. 2010; Hecimovich, M. & Volet, S. 2011). 

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 
 

En studie som borde vara intressant är att undersöka användarnas upplevelse av 

undervisningen och hur den har påverkat övergången till den nya praktiken. Därmed 

kan en jämförelse ske där förändrat mönster i praktikdeltagande och självförtroende får 

fokus, varpå undervisningens betydelse för utveckling mot fullt deltagande studeras. Då 

det finns få studier som belyser miljövetares informationspraktik i yrkeslivet, borde 

framtida studier även fokusera på detta, där även möjligheterna till att generalisera 

resultaten vore intressanta. Även transferproblematiken med informationskompetens är 

ett litet forskningsområde som är i behov av utveckling genom olika teoriprövningar 

och nya perspektiv. Ett annat intressant studieobjekt borde vara den undervisning som 

börjar utformas på universitetsbiblioteket i Lund, då även denna inriktar sig mot fria 

resurser, informationsstrategi och yrkeskontext.  
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8 Sammanfattning 
 

I denna studie finns det en inriktning mot transferproblematiken med 

informationskompetens, vilket är ett mindre forskningsområde inom biblioteks och 

informationsvetenskap. Detta genom att undersöka den yrkesinriktade 

informationskompetensundervisning som erbjuds av Linköpings universitetsbibliotek 

till miljövetarprogrammet under det sista året vilken benämns som utsparkskursen. 

Studien bygger på fem intervjuer och en dokumentstudie där undervisningens 

studiematerial ingår. Syftet med studien är därmed att undersöka samspelet mellan 

miljövetares informationspraktik och utsparkskursen då detta erbjuder en möjlighet till 

att visa på under vilka möjligheter överföring av kunskap sker. Detta sker genom en 

intervjustudie där alumner från miljövetareprogrammet deltar för att beskriva den 

informationspraktik som alumnerna upplever i en yrkeskontext. En intervju genomförs 

även med ämnesbibliotekarien för att undersöka den pedagogiska grund och 

undervisningsstruktur som hon ger uttryck för i beskrivningen av kursen. För detta 

genomförs även en dokumentstudie av det undervisningsmaterial som ingår i kursen. 

Studien utgår från fyra olika forskningsfrågor: 

 Hur beskriver ämnesbibliotekarien utformningen av Utsparkskursen? 

 Hur upplever miljövetare informationspraktiken i yrkeslivet? 

 Hur uppfattar alumner från miljövetareprogrammet övergången från en studie 

till en yrkespraktik?  

 Vilka möjligheter till överföring av informationskompetens i undervisningen 

kan tolkas genom det empiriska materialet? 

Analysen i studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där fokus ligger på modellen 

över den proximala utvecklingszonen och mediering av kunskap. För att undersöka hur 

alumnerna upplever medieringen av kunskap i yrkeslivet användes Lloyds modell över 

kunskapsutveckling i de olika praktikerna. Resultaten i studien visar på hur 

kunskapsutvecklingen inom yrkespraktiken sker genom olika aktiviteter där individen 

upplever ett problem med att slutföra de arbetsuppgifter som den har tilldelats. Detta 

leder till ett aktivt sökande på en lösning av problemet där kolleger är en viktig källa till 

information. Resultaten visar även på ett samspel mellan utsparkskursen och 

yrkespraktiken då båda praktikerna erbjuder möjlighet till epistemiska samt sociala 

informationsmodaliteter. Det visar sig dock att båda praktikerna brister vid tillgång till 

kroppsliga informationsmodaliteter då undervisningen inte erbjuder möjlighet att 

tillämpa kunskapen i en fysisk aktivitet och få alumner fick möjlighet till en längre 

introduktion på arbetsplatsen. Därmed minskar möjligheterna till kunskapsöverföring 

mellan de olika praktikerna då studenterna kan uppleva det svårt att tillämpa kunskapen 

i den nya praktiken om ingen handledning sker i hur kunskaperna tillämpas i 

aktiviteterna. De alumner som upplevde brister i introduktionen på arbetsplatsen var de 

som uttryckte mest osäkerhet i yrkesrollen och som inte nått så långt i utvecklingen av 

en kollektiv yrkesidentitet. Genom textuell information och samtal med kolleger får 

även individen en uppfattning av handlingsutrymmet i praktiken, men detta är en mer 

abstrakt kunskap. Resultaten i denna studie visar på ett behov hos alumnerna av 

handledning i aktiviteterna för att de ska utveckla ett själförtroende och tillämpa 

kunskapen i praktiken. Denna studie visar även på fördelarna med lärande i praktiken 

och problembaserat lärande i undervisningen av informationskompetens för att 

underlätta kunskapsöverföring mellan olika praktiker. 
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide: Ämnesbibliotekarie 

 

 Berätta om Utsparkskursen? 

 Vad har ni utgått från för forskning i utformningen av Utsparkskursen för 

miljövetarprogrammet? 

 På vilket sätt utgår den från miljövetarnas kommande informationspraktik? 

 Vilka sökverktyg använder ni er av i Utsparkskursen för miljövetarprogrammet? 

 Varför använder ni er av de sökverktygen? 

 Är någon av sökverktygen professionsbundna? 

 Är Utsparkskursen kopplad till en uppgift? 

 Om det är så har studenterna då möjlighet till att arbeta i grupp?  

 Hur ser du på transferproblematiken med informationskompetens?  

 Vilken innebörd får detta i praktiken? 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Intervjuguide: Alumner  

 
 Kan du börja berätta lite om ditt arbete?  

 Vad anser du vara kärnverksamheten inom professionen? 

 Hur arbetar du oftast med problemlösning på din arbetsplats, i grupp eller själv? 

 Hur upplever du den processen? 

 När du anställdes hur introducerades du i den informationspraktik som finns på 

arbetsplatsen? 

 Hur upplevde du övergången från studier till arbete när det kommer till 

informationssökning och användning? 

 Använder du internt skapad information på arbetsplatsen som inte är publicerad? 

 Vilket behov av information upplever du att du har på ditt arbete? 

 Vilka orsaker upplever du ligger vanligtvis bakom behovet av information? 

 Vart brukar du söka efter information? 

 Använder du internt skapad information på arbetsplatsen som inte är 

publicerad? 

 Upplever du att det är svårt att finna relevant information för att lösa problemet? 

 Om ja vad beror det på? 

 Är det något du vill tillägga? 

 

 


