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Inledning 
 
 
När vi började fundera över ett uppsatsämne så kände vi ett behov av att bredda vårt ämnesområde. Vi ville se 
hur man i länder med annorlunda förutsättningar hanterade befolkningens informationsbehov. Sverige är ett 
datortätt land och datorer är ett vanligt inslag i vardagen. Därför skulle det kunna vara lätt att se datorkompetens 
som en  viktig del av informationskompetensen.  Datorer är inte ett lika vanligt inslag i andra länders vardag och 
därmed blir det även intressant att undersöka hur informationskompetensen yttrar sig där. Vi har valt att 
undersöka informationskompetensen i Sydafrika, landet är världens 14:e datortätaste, men tillgången är mycket 
ojämlik.1 
 
Vi har valt att undersöka vad informationskompetens innebär i Bibliotek i Samhälle (BiS) och Library and 
Information Worker´s Organisation (LIWO) projekt Library Practice for Young Learners. Developing School 
Library Resources for Primary and Secondary Schools in Disadvantaged Areas in South Africa (LPYL). Syftet är 
att genom projektet undersöka vad informationskompetens innebär för de sydafrikanska skolbarnen. Detta vill vi 
göra utifrån Christine Bruce´ s teori om informationskompetens och genom att analysera en broschyr och en 
utvärdering från projektet. Detta mynnar ut i frågeställningen; 
 
- Vad innebär informationskompetens i projektet?  
- Vari ligger fokus på informationskompetensen i projektet och varför? 
 
Den vetenskapliga relevansen består i att vi genom vår undersökning försöker överföra den syn på 
informationskompetens som Christine Bruce presenterar på en annan användargrupp. Samhällsrelevansen består 
i att informationskompetens kommer att bli en allt viktigare del av utbildningar och den kommer även att spela 
en allt större roll i en allt mer informationstät värld.  
 
 

 

Bakgrund 
 
 

Informationssamhället Sydafrika 
 
Sydafrika är en republik bestående av nio provinser: Västra Kapprovinsen, Östra Kapprovinsen, Norra 
Kapprovinsen, Nordvästra Provinsen, Oranjefristaten, KwaZuluNatal, Gauteng, Östra Transvaal och Norra 
Transvaal. I landet bor många olika folkslag; afrikaner är den största, men där bor även vita, s.k. färgade och 
asiatiska grupper. 
 
Sydafrikas kolonialhistoria började i mitten av 1600-talet då Nederländerna nådde området och utvecklade en 
koloni kring nuvarande Kapstaden. Kolonin införlivandes i det Brittiska imperiet vid freden i Wien 1814. 1912 
bildades African National Congress (ANC), dvs. afrikanernas frihetsrörelse. Landet industrialiserades snabbt 
under Andra Världskriget och då de svarta snabbt strömande till städerna som arbetskraft tilltog de vitas rädsla 
för dem . Som en reaktion utvecklades apartheidpolitiken från 1948. När Storbritannien protesterade mot 
systemet utropade sig Sydafrika till en självständig republik 1961. 1994 avskaffades apartheidsystemet och ANC 
blev regeringsparti. 
 
Som en följd av apartheidsystemet har det sydafrikanska utbildningssystemet kännetecknats av stora och djupa 
klyftor. Färre afrikaner än vita gick i skolan och kvaliteten på undervisningen var dessutom sämre.. 
Analfabetismen var relativt vanlig bland svarta. När ANC tillträdde som regeringsparti infördes en tioårig 
grundskola för alla barn.2 
 

                                                           
1 Mabandla, B.S. 1996. South Africa and New Information Technology, s. 170.  
2 Holmberg, Åke 1995. Sydafrika, s. 559ff. 
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Med den allt större koncentrationen på information i samhället kommer ett behov av informationskometens. 
Detta får att få en möjlighet att göra sig hörd och konkurrera med omvärlden. Detta blir även allt viktigare i 
Sydafrika. Som ett led i att nå fram till detta har det utvecklats en ny läroplan i Sydafrika; Curriculum 2005. 
Denna ska leda till en problemorienterad undervisning i stil med den svenska eller amerikanska.3 Ett led i detta 
är att få informationskompetenta skolbibliotekarier som kan föra denna kunskap vidare till eleverna. Det skulle 
bidra till att läroplanen automatiskt rör sig från den traditionella katederundervisningen till den 
problemorienterade. 
 
Detta ska ske i ett land med knappa ekonomiska resurser. Ekonomin styrs av faktorer som stävar efter att ge 
medborgarna ett drägligt liv såsom att medborgarna skall få ordentliga bostäder. Därför kan undervisningen 
komma att hamna i andra hand. Men förändringar är på gång. Med hjälp av Curriculum 2005 börjar 
undervisningen hamna i fokus. Ytterligare en faktor som styrs av ekonomiska faktorer är att det i många fall inte 
ens existerar ett bibliotek i skolan. Biblioteket kan även få stryka på foten om det råder lokalbrist. Då är det 
viktigare att ha tillgång till ett klassrum än ett skolbibliotek.4 
 
Arbetet mot informationskompetens i Sydafrika är viktigt ur ytterligare en synvinkel. En hållbar demokrati är 
beroende av att medborgarna kan engagera sig i politiken och ta ställning till de val de kan fatta. Även här har 
undervisningen en viktig roll bestående i att lära eleverna att tolka information och tänka självständigt. En aspekt 
av detta blir att medborgarna behöver få tillgång till information som kan vara till hjälp för dem att fatta beslut. 
Det första steget blir naturligtvis att få bukt med analfabetismen i landet så det blir möjligt att ta till sig den 
information som sprids. Men det är även viktigt att kunna tolka denna information. Det kan finnas ett behov av 
att finna objektiv fakta för att slutgiltigt fatta ett beslut i en fråga, detta skulle en förhöjd informationskompetens 
kunna hjälpa till med. Av samma anledning är det även viktigt att den information som finns sprids till så många 
som möjligt.  
 
De afrikanska biblioteken måste även kämpa för att få en förankring i lokalsamhället. De har länge varit 
påverkade av västerländska traditioner för det är därifrån pengar och utbildning kommit. Detta måste man sträva 
efter att komma från. Det är viktigt för att få befolkningen att använda biblioteken och dess resurser och kanske i 
slutändan få mer resurser till sin verksamhet. Målet är att få biblioteken att spegla det afrikanska sättet att leva. 
Förut har biblioteken setts som en plats för utveckling, något som har upplevts som starkt kopplat till 
västerlandet. Därför har de inte heller haft många besökare. Målet är nu att biblioteket istället skall ses som en 
mötesplats dit alla är välkomna oberoende av till exempel ålder och social eller kulturell bakgrund. Ett sätt att 
uppnå detta är att skapa en allians mellan den traditionella kulturen och biblioteket. Det kan ske genom att 
biblioteken anstränger sig för att samla in, dokumentera och återvinna kulturen i sina lokaler och på det sättet 
locka till sig fler besökare. 5   
 
 

Projektet Library Practice for Young Learners 
 
Projektet började med ett samarbete mellan BiS  och Masizamebiblioteket i Eastern Cape-provinsen i Sydafrika. 
De strävade gemensamt mot att motverka apartheid och dess påverkan på biblioteket. Samarbetet mynnade 
slutligen ut i projektet som står till grund för denna undersökning, ”Library Practice for young learners; 
Developing school library resources to primary and secondary schools in disadvantaged areas in South Africa”. 
Detta är ett samarbete mellan svenska BiS och deras systerorganisation i Sydafrika; LIWO som startade våren 
1997 och första delen av projektet utvärderades hösten 1999.6 Ett samarbete som även lett till att BiS känner till 
det sydafrikanska biblioteksväsendet på ett bra sätt som gör ett vidare samarbete lättare och man kan sätta in de 
resurser som behövs snabbare.7 Dessa två organisationer hade tidigare samarbetat mot apartheid, och nu 
påbörjades ett projekt för att utveckla de sydafrikanska skolbiblioteken. Föreningen BiS står på en partiobunden 
socialistisk grund. 
 

Bis vill arbeta för ett bibliotek som är en aktiv mötesplats för tankar, upplevelser och kulturer. 
Målet är att ge människor förutsättningar att skaffa sig kunskap om samhälleliga, ekologiska, 

                                                           
3 Wettmark, Lennart 1998. Att utveckla skolbibliotek i Sydafrika, s. 104. 
4 Raseroka, H.K 1995. Ten years of development in East, Central and Southern Africa , s. 56f. 
5 Lauridsen, Jens 1997. Biblioteksbegrebed set fra Afrika, s. 526f. 
6 Wettmark, Lennart 2001. En andra fas av projektet påbörjades sommaren 2000. 
7 Starting up and developing School Library services in South Africa 1997. 
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och tekniska sammanhang, och att kunna hävda de demokratiska fri- och rättigheterna på ett 
kreativt och solidariskt sätt.8 

 
LIWO är även det en politiskt obunden organisation. De arbetar för att utveckla informationsservice utifrån de 
samhälleliga behov som finns, och de strävar även efter att utbilda personal inom biblioteks- och 
informationssektorn.9 
 
Projekt ska leda till att ge skolbiblioteken en självklar roll i undervisningen som alltså utvecklas i en riktning mot 
problemorienterad undervisning. Detta ska nås genom ett samarbete och utbyte mellan svenska och 
sydafrikanska bibliotekarier. Genom att de sydafrikanska bibliotekarierna fick möjlighet att se det svenska sättet 
att arbeta och integrera skolbiblioteket i undervisningen öppnades de möjligheter de själva har att göra det 
samma. De fick även se att det inte måste finnas stora resurser för att arbetet skulle kunna bedrivas. Detta 
upplevdes som positivt och ingav hopp inför framtiden.10 Inte heller behövde de olika biblioteksplaner som 
utvecklades vara lika för alla. Även här skulle det tas stor hänsyn till de förutsättningar som fanns på plats och 
målet var att arbeta utifrån dessa och utvecklas framåt.11 
 
De nio provinserna i Sydafrika fick två biblioteksplaner var. En gällande primary school, ungefär motsvarande 
vårt lågstadium, och en för secondary school, ungefär motsvarande vårt mellan- och högstadium. Genom att 
utforma dessa lokalt anpassade planer önskar man finna de lokala förutsättningar som finns och bygga vidare 
från dem. Vidare önskar man få till stånd ett fungerande skolbibliotek som ska hjälpa till att verkställa 
Curriculum 2005. En önskan är att skolbiblioteken ska få en större roll i utbildningen. De ska börja ses som 
resurser för eleverna. En faktor som de sydafrikanska bibliotekarierna särskilt uppskattade under sitt besök i 
Sverige var att skolbiblioteken var öppna under hela skoldagen. Så var inte fallet på deras arbetsplatser utan där 
fick eleverna bara tillgång till biblioteket under vissa perioder.12  Slutligen vill man även utveckla starkare 
kontakter mellan Sydafrika och Sverige och få kontakten att innefatta även andra organisationer, till exempel 
idrottsföreningar. 13 
 
Projektets mål skall uppnås bland annat genom studiebesök i de båda länderna. Besök på svenska skolbibliotek 
skulle ge en bild av hur arbetet med den nya läroplanen skulle kunna bedrivas. En viktig tanke som genomsyrar 
hela projektet är att man ska använda de resurser som finns och utifrån dem uppnå sitt mål. Exempel på hur detta 
skulle kunna gå till presenteras i en broschyr med 15 tips på hur ett sådant arbetssätt kan se ut. Broschyren går 
under namnet "Fifteen innovatove ways with your learning resources" och har delats ut till 9000 skolor. En 
utvärdering av broschyren har gjorts som besvarades av 12 % av de 9000 skolorna, svarsprocenten anses av 
projektet vara låg, men tillräcklig då de 9000 skolorna valdes ut genom slumpmässigt urval utifrån vissa uppsatta 
kriterier. I utvärderingen svarade den absoluta majoriteten (över 90%) att de ansåg broschyren vara bra, mycket 
bra eller utmärkt. Lika många svarade att de avsåg testa de idéer som framfördes i på sin egen skola. Överlag ger 
de svarande skolorna en bild av resursbrist. 41% skriver att de inte har några andra resurser än läroböckerna, 
24% säger sig ha tillgång till ett skolbibliotek och 6% säger att de har tillgång till Internet.14 Projektet har 
finansiellt stötts av SIDA.15 Projektet administreras med hjälp av arbetsgrupper från de båda organisationerna 
BiS och LIWO.  
 
 
 

Forskningsläge 
 
 

                                                           
8 Program för föreningen Bibliotek i Samhälle 2000.  
9 Link 2 South Africa. The official site of the South African Consulate-general in Los Angeles. 
10 Dick, Archi L 1999. Evaluation report. Library Practice for young learners; Developing school library 
resources to primary and secondary schools in diadvantaged areas in South Africa. 
11 Wettmark, Lennart 1998. 
12 Dick, Archie L 1999. 
13 Wettmark, Lennart 1998. 
14 Rydsjö, Kerstin 2000. 95% nöjda med projektets idékatalog!, s. 6-7. 
15 Starting up and developing School Library service in South Africa 1997. 
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Forskningsöversikten gör inte på något sätt anspråk på att vara fullständig, men vi har genom vår 
informationssökning funnit att forskningsområdet inte är så stort.16 Översikten utgörs av åtta stycken artiklar 
funna i databaserna LISA och Nordiskt BDI- Index samt bibliotekskatalogen Voyager. Artiklarna har i huvudsak 
undersökt informationskompetensen hos i främst högskolestudenter i Sydafrika med två undantag; en artikel 
behandlar högskolestudenter i Namibia och en diskuterar barnbibliotekariers förmåga att förmedla 
informationskompetens till barn i Kapstaden.  
 
Hannelore B Rader, Cathy-Mae Karelse och Barbara Ford hänvisar alla till ett projekt i Sydafrika som kallas 
Information Literacy Pilot Project och som införts på ett antal akademiska bibliotek i syfte att ge en kvalitativ 
god utbildning och tillgång till information när, var och i vilken form som användarna önskar.17 Projektet syftar 
mot att komma bort från katederundervisningen för att i stället kunna utveckla ett livslångt lärande och i en 
sådan situation menar man att ett samarbete mellan fakulteter och bibliotek blir av yttersta vikt. Detta 
understryks även i ett par andra artiklar. 18 B.S. Mabandla anser att informationskompetens i Sydafrika bör nås 
genom basal informationsservice och basala utbildningsprogram och inte genom avancerad IT. Biblioteken ges 
en viktig roll i att utveckla informationskompetensen utifrån de olika behov som finns i olika delar av landet.19 
 
Veronica Jacobs angriper diskussionen om informationskompetens på ett lite annorlunda sätt. Hon menar att man 
i Afrika har en mycket rik muntlig tradition som inte alls tags tillvara i utbildning och informationsservice och 
skriver att traditionen borde tas tillvara och inte ses som efterbliven. Hon ser det som mycket betydelsefullt att 
det finns en medvetenhet kring begreppet informationskompetens i Afrika, och menar att världsdelen med sin 
delvis traditionellt afrikanska historia och delvis koloniala historia bör låta sin informationsservice harmoniera 
mer  med det traditionella arvet. Liksom forskarna ovan pekar hon på vikten av att sprida 
informationskompetensen i utbildningarna. Hon förespråkar en holistisk syn på information hos bibliotekarierna 
och poängterar även vikten av att användarna själva skall kunna bestämma hur de vill lära.20 
 
Genevieve Hart menar att folkbiblioteken har ett viktigt ansvar i att sprida informationskompetensen bland 
skolbarn eftersom endast 1/3 av Sydafrikas skolor har ett skolbibliotek. Syftet med studien är att undersöka om 
barnbibliotekarierna är redo att förmedla informationskompetens till barnen.21 Hart kom fram till att 
barnbiblioteken ofta led brist på resurser av olika slag och att personalen inte alltid var kvalificerad.22 Många av 
barnbibliotekarierna menade sig redan vara engagerade i förmedling av informationskompetens om än utan en 
medveten planering. 61 av 67 tillfrågade bibliotekarier menade också att introduktionen av den nya läroplanen 
har gjort att de fått mer press på sig. Hart menar även att många lärare saknar informationskompetens och att 
samarbetet med bibliotekarierna därför försvåras.23 
 
Cathy-Mae Karelse och Yusuf Sayed diskuterar båda ett projekt som heter INFOLIT. Projektet har främst en 
anknytning till fem olika universitet, men även till skolor på grundläggande nivå. Man påvisar att 
informationskompetens är något kontextbundet som därmed måste anpassas till olika institutioner.24 Karelse 
påpekar bland annat vikten av att informationskompetens integreras i kurser på universiteten på ett meningsfullt 
sätt och att ett kritiskt tänkande måste utvecklas. Hon understryker också betydelsen av ett gott samarbete mellan 
bibliotekarier och lärare och även inom en hel region. För att uppnå detta menar hon att utbildning är viktigt 
liksom utvärderingar av olika strategier för lärande är viktiga, liksom en fortlöpande utveckling av de samma.25  
 
Yusuf Sayed presenterar en operationaliserad definition av begreppet informationskompetens i kontexten 
universitetsutbildning i Sydafrika. Definitionen säger att det är förmågan att nå, värdera och använda information 
från olika källor för att förkovra sig, lösa problem och generera ny kunskap som är informationskompetens. 

                                                           
16 Bruce, Christine 1997. The seven faces of information literacy. s. 67.  Något som Christine Bruce också 
påpekar, även hennes sökningar gav få träffar.  
17 Rader, Hannelore B 1996. User education and information literacy fro the next decade: an international 
perspective", s. 73, Karelse, Cathy-Mae, 2000.  INFOLIT: A South African experience of promoting quality 
education, s. 39 och Ford, Barbara J 1994. Information literacy goes international, s. 424. 
18 Ford, Barbara J 1994, s. 424. Se även Hart, Genevieve 1999. Information literacy education: a new role for 
public libraries?,  s. 184f och Cathy-Mae Karelse 2000, s. 46. 
19 Mabandla, B.S 1996, s. 169, 172f. 
20 Jacobs, Veronica, 1997. From local village to global village: can the two meet?,  s. 78ff. 
21 Hart, Genevieve 1999. s. 170ff. 
22 Ibid., s. 176ff. 
23 Ibid., s. 184f. 
24 Karelse, Cathy-Mae 2000, s. 39f. 
25 Ibid., s. 42, 45ff. 
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Sayed mäter nivån av informationskompetens genom fyra dimensioner; självsäkerhet, läs- och skrivförmåga, 
förmåga att använda datorn samt biblioteksanvändning. I studien inkluderas både privilegierade och 
underprivilegierade institutioner.26  
 
Resultatet visar att självsäkerhet är ett viktig karakteristikum hos en informationskompetent person. Exempelvis 
menar man att detta bevisas av att vita studenter litar mer på sin livserfarenhet än svarta. Sayed fann att 1/3 av de 
tillfrågade studenterna hade läs- och skrivsvårigheter , exempelvis hade många svårt att uttrycka sig med egna 
ord. Även här fann man att svarta studenter upplevde större svårigheter än vita.  Samma resultat gällde 
datorkompetensen, vilket antogs vara en följd av en sämre tillgång. I dimensionen biblioteksanvändning var de 
svarta personerna i undersökningen däremot positivt representerade. Sayed menade sig finna ett starkt samband 
mellan ett akademiskt fullgörande och nivån på de olika nivåerna av informationskompetens. Han menar sig 
även funnit viktiga skillnader utifrån ett genusperspektiv. Resultatet visade att kvinnor som grupp hade lägre 
självförtroende än män och Sayed drog då slutsatsen att dessa behövde utvecklas in informationskompetens i 
större utsträckning än män. Han visar på samma samband vad gäller svarta personer som resonemanget ovan 
indikerar. 27 
 
 
 

Metod 
 
 
I denna uppsats använder vi den kvalitativa metoden. Den kännetecknas av närhet till forskningsobjektet: tanken 
är att man skall försöka se det man studerar inifrån. Utgångspunkten är forskarens egen förförståelse. 
Reliabiliteten, dvs. pålitligheten, är inte lika central i en kvalitativ undersökning som i en kvantitativ eftersom 
syftet är att öka förståelsen, inte undersöka den statistiska representativiteten. Även validiteten; resultatets 
giltighet, är lägre än i kvantitativa undersökningar.28 
 
 
 

Textanalys 
 
Vi finner att textanalys är den enda rimliga metoden för den frågeställning vi har eftersom vi vill undersöka 
projektets syn på informationskompetens för de sydafrikanska skolbarnen. För att få svar på vår frågeställning 
blir våra källor dokument av olika slag.  
 
Holme & Solvang skiljer mellan två typer av textanalyser: helhetsanalysen och delanalysen. I delanalysen 
kategoriseras påståenden och redovisas i tabeller, i helhetsanalysen studerar man helheten i den information man 
har och sätter in den i ditt sammanhang. Man väljer ut några aspekter ut källorna att arbeta med. Detta 
konkretiseras genom den frågeställning man formulerar. Därefter görs en systematisk analys av materialet utifrån 
frågeställningen.29 
 
Vi har gjort ett urval av material utifrån en strategisk princip. Det innebär att man söker efter det material som 
kan ge den största kunskapen.30 Projektutvärderingen anser vi kan ge en relativt heltäckande bild av begreppet 
informationskompetens för skolbarnen. Broschyren ger en bild av det praktiska tillvägagångssättet på vilket man 
försöker utveckla skolbiblioteken och därmed indirekt informationskompetensen.  
 
 
 

                                                           
26 Sayed, Yusuf 2000. Socio- economic status and information literacy in South African higher education, s. 
238ff. 
27 Ibid., s. 252ff. 
28 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997. Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, s. 92ff. 
29 Ibid., s. 141f. 
30 Halvorsen, Knut. 1992. Samhällsvetenskaplig metod, s. 102. 
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Källkritik 
 
Källkritiken värderar källor och försöker svara på om källan är användbar för en viss undersökning. Den yttre 
källkritiken handlar om äkthet. Man tar reda på var och när källan tillkommit samt vem som är 
upphovsmannen.31 Inom historievetenskapen skiljer man på kvarlevor och berättande källor. Vid undersökningar 
av berättande källor granskas källan utifrån ytterligare tre kriterier: 
- Närhet: ju närmre  källan befinner sig händelsen i tid och rum ju bättre är det. 
- Tendens: källan skall inte ge en falsk bild av verkligheten. En tendensiös källa kan avslöjas genom 

värdeladdade ord eller ensidigt urval av uppgifter. 
- Beroende: källan skall inte vara en avskrift eller ett referat av en annan källa, den skall helt enkelt stå för sig 

själv.32 
 
Källan skall även innehållsbestämmas och sättas in i sitt tids- och sociala sammanhang 
eftersom man för att kunna förstå en källa måste förstå den tid som var.33 
 
 
 

Teori 
 
 
The American Library Association (ALA) definierar informationskompetens som: 
 

Ultimately information literate people are those who have learned how to lern. They know how 
to lern because they know how information is organised, how to find information, and how to 
use information in such a way that others can learn from them.34 

 
Tanken om det livslånga lärandet har fått en stor spridning i världen och detta förklarar enligt Christine Bruce 
det ökade intresset för begreppet informationskompetens. I den informationstäta världen har det blivit allt 
viktigare att besitta kunskap i att kunna tolka, finna och förstå information. ALA:s definition har snabbt blivit 
spridd och accepterad som den förhärskande synen på informationskompetens inom utbildningssfären.35  
 
Bruce vill flytta fokus i begreppet informationskompetens genom att: 
- Snarare se till erfarenheter och uppfattningar än färdigheter, kunskaper och attityder. 
- Gå från att se informationskompetens som förvärvande av färdigheter till att se det som en förändring av  

erfarenheter i olika situationer.  
- Gå från forskning som både undersöker expertutlåtande och informationsanvändare till att undersöka 

människors  olika uppfattningar av verkligheten.36 
 
Bruce önskar fokusera på fenomenet informationskompetens och hur det uppfattas av individen i interaktion med 
information. Genom en sådan syn på begreppet blir det möjligt att studera fenomenet utan att anknyta till 
definitioner av tidigare forskare. Detta tankesätt har sin grund i fenomenologin som studerar hur olika fenomen 
uppfattas av individer utan hänsyn till tidigare erfarenheter.37 Bruce använder den fenomenografiska metoden 
som studerar skillnaderna i hur människor uppfattar olika aspekter av verkligheten. Fokus ligger vid att beskriva 
olika uppfattningar som uppkommer i olika grupper i en viss kontext. Uppfattningen av ett fenomen är det 
centrala.38  
 
 
 

                                                           
31 Dahlgren, Stellan & Florén, Anders 1996. Fråga det förflutna En introduktion till modern historieforskning, s. 
185, 187. 
32 Ibid., s. 190f. 
33 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1991, s. 134. 
34 Bruce, Christine 1997, s. 2. 
35 Ibid., s. 2ff. 
36 Ibid., s. 16. 
37 Ibid., s. 39. 
38 Ibid., s. 83, 85. 
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Informationskompetensens sju kategorier 
 
Bruce intervjuade 60 föreläsare på universitetsnivå. Utifrån dessa framträdde sju kategorier av 
informationskompetens. Dessa består av tre komponenter; informationsteknik, informationsanvändning och en 
tredje varierande komponent. Denna kan vara exempelvis informationskällor eller en informationsprocess.39 
Dessa sju kategorier är; 
 
1. The information technology conception 
I denna kategori står informationstekniken i centrum för informationskompetensen. Avsaknad av 
informationsteknik tyder på informationsinkompetens. Information ses som något objektivt, det vill säga 
informationen kommer ”utifrån”. Individen är beroende av tekniken för att bli informerad.  
 
Kärnan i denna kategori är informationstekniken. Denna är avgörande för att individen ska ha möjlighet att 
skaffa sig information, därför är information scanning sekundärt. Och först i tredje hand kommer 
informationsanvändningen. 40 
 
Kategorin delas in i två subkategorier. I den första subkategorin är en individ informationskompetent om hon 
känner sig bekväm med tekniken och håller sig ajour med utvecklingen. Detta är ett socialt delat ansvar då man 
på exempelvis en arbetsplats bör samarbeta kring dessa frågor. I den andra subkategorin går det inte att uppnå 
informationskompetens då ansvaret ligger på individen. 41  
 
2. The information sources conception 
I denna kategori står informationskällor i centrum för informationskompetensen. Även här är information något 
objektivt. Det är kunskap om informationskällor som gör det möjligt att återvinna information. 
Informationstekniken kommer i andra hand och informationsanvändning i tredje, eftersom det är ointressant 
vilken information som används.42 
 
Inom denna förekommer det tre subkategorier; Det gemensamma i de tre subkategorierna är att individen ska 
känna till vilken information de vill ha, besitta kunskap om informationskällorna för att göra en framgångsrik 
informationsåtervinning. Detta utvecklas ytterligare i den andra subkategorin som även innehåller ett krav om 
kunskap om hur man använder sig av informationskällor oberoende av varandra. I den tredje subkategorin ingår 
även förmågan att  vara flexibel och även kunna använda sig av en tredje part för att nå den information man 
söker.43  
 
3. The information process conception 
I denna kategori står informationsprocessen i centrum för informationskompetensen. Individen skall känna igen 
ett behov och kunna genomgå den process som det innebär att söka information. Informationsprocessen ses som 
något individuellt och varierar från person till person.  
 
Även här ses information som något objektivt. Informationsanvändningen är av sekundär betydelse eftersom 
man innan man kan använda den måste finna den. Informationstekniken kommer först i tredje hand eftersom den 
anses sakna betydelse i denna process. Informationskompetent är den person som kan känna igen ett 
informationsbehov och använda den information de når för att lösa det ursprungliga problemet.44 
 
 
4. The information control conception 

                                                           
39 Ibid., s. 92, 113f. 
40 Ibid., s. 117f. 
41 Ibid., s. 119f. Den första subkategorin heter "Information literacy is seen as using information technology 
effectively : an achievable goal" och den andra subkategorin heter "Information literacy is seen as using 
information technology effectively : an unachievable goal". 
42 Ibid., s. 122. 
43 Ibid., s. 123ff. subkategorierna heter i tur och ordning "Information literacy is seen as the ability to find 
information due to knowing information sources and their structure", "Information literacy is seen as the ability 
to find information due to knowing information sources and using them independently" och "Information 
literacy is seen as the ability to find information due to knowing information sources and using them flexibly, 
either independently or via an intermediary".  
44 Ibid., s. 128ff. 
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I denna kategori står informationskontrollen i centrum för informationskompetensen. Information ses som något 
objektivt som skall kontrolleras av användaren. Informationsanvändningen är sekundär och informationstekniken 
kommer i sista hand.  
 
Informationskontroll kan ske på tre sätt: Information literacy is seen as controlling information using filing 
cabinets; här organiseras informationen exempelvis efter ett pågående projekt, man skapar länkar mellan 
informationen och projektet som gör det lätt att återvinna informationen.  Information literacy is seen as 
controlling information using the human brain; som man kan förstå av titeln på kategorin organiserar 
användaren informationen i huvudet. Information literacy is seen as controlling information using electronic 
databases; här används elektroniska databaser som ett verktyg för att kontrollera information.45 
 
5. The knowledge construction conception 
Informationskompetens innebär att man bygger upp en ny kunskapsbas inom ett nytt intresseområde. 
Informationsanvändningen står i fokus och information ses som något subjektivt. Informationen internaliseras, 
det vill säga blir en del av individen. Informationen används här för att utveckla en kunskapsbas som är den 
andra nivån. Detta innebär att informationen tolkas av individen och kunskapsbasen blir personlig och därmed 
unik för varje individ. Informations tekniken ses inte som betydelsefull här och kommer därför först i tredje 
hand..46 
 
6. The knowledge extension conception 
Informationskompetens är att arbeta med kunskap och personliga perspektiv så man når nya insikter. Syftet är att 
utveckla den personliga kunskap man redan besitter. Informationsanvändningen är i centrum för 
informationskompetensen. Informationen ses som en del av personen och är föränderlig av individen genom 
personlig reflektion. En informationskompetent person litar till de egna erfarenheterna och kunskaperna för att 
kunna använda informationen kreativt. I medvetandestrukturen står därmed informationsanvändningen i 
centrum, precis som i förra kategorin kommer kunskapsbasen i andra hand men här handlar det om en bas som 
skall utvecklas. Informationstekniken ses  inte som betydelsefull för informationskompetensen och kommer 
därför i sista hand.47  
 
7. The wisdom conception 
Informationskompetens är att klokt använda information till andras fördel. 
Informationsanvändningen står i fokus för informationskompetensen. Information ses som en 
del av en person och använd på rätt sätt kan den förändra individen. Medvetenhet om 
personliga värderingar är en förutsättning för att denna förändring av individen och dess 
kunskapsbas skall kunna ske. Individen som besitter denna informationskompetens är 
medveten om de värderingar, attityder och föreställningar som genomsyrar den egna 
informationsanvändningen. Därför är kunskapsbasen den andra nivån efter 
informationsanvändningen. Informationstekniken kommer även här i sista hand. 
 
De sju kategorierna visar på hur Bruce´ s grupp av universitetslärare ser på fenomenet informationskompetens.48 
Vi anser att hennes analysmodeller kan vara intressanta även för elever i grundskolan. Tankegångarna i 
kategorierna kan gälla vem som helst i vilken kontext som helst. Anledningen till det är att 
informationskompetens är viktig att besitta och lära sig oavsett i vilken ålder man befinner sig i.  
 
Vi vill undersöka vilken bild man ger av informationskompetens i LPYL för sydafrikanska skolbarn. Detta gör vi 
genom en analys av två texter; en broschyr med handfasta tips om hur man utan några större kostnader kan 
utveckla skolbibliotek och en utvärdering av projektet. Detta vill vi undersöka utifrån Bruce´ s sju kategorier av 
informationskompetens för att se vilket fokus projektet har på fenomenet. För att underlätta en analys föreslår 
Bruce en gruppering av kategorierna: 
 
- Kategori 1 & 2: The information technology conception och The information sources conception 
- Kategori 3 & 4: The information process conception och The information process conception 

                                                           
45 Ibid., s. 132ff. 
46 Ibid., s. 137ff. 
47 Ibid., s. 143ff. 
48 Ibid., s. 154. 
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- Kategori 5, 6 & 7: The knowledge construction conception, The knowledge extension conception och The 
wisdom conception49 

 
Bruce förespråkar en förändrad syn på vad informationsanvändning är. Hon vill komma ifrån strävan efter att 
lära sig färdigheter för att istället fokusera på informationsprocessen och informationsanvändningen och 
förespråkar ett reflekterande och problembaserat lärande. Informationskompetens ses här inte som en mätbar 
kunskap, utan informationskompetent är den som kan använda sig av information på det sätt situationen kräver.50 
 
 
 

Begrepp 
 
Begreppet information kan definieras som potentiellt relevant data. Olika former av litteratur och fakta kan vara 
information. Information behöver däremot inte ha en funktion av att minska den osäkerhet en person kan känna 
inför en viss situation.51  
 
Lärande kan ses som förändrade tolkningar av världen. Bakom dessa förändringar ligger vår erfarenhet eller 
förförståelse som grund för våra tolkningar. Våra erfarenheter är olika då vi alla kommer från skilda världar och 
lever i olika samhällssystem.52 Som en förlängning av detta kan vi se det livslånga lärandet, en pågående 
utveckling av den enskildes tolkningar av verkligheten.  
 
 
 

Analys 
 
 

Källkritik 
 
Vårt första dokument är en utvärderingsrapport skriven av Archie L. Dick, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid University of South Africa.53 Dokumentet producerades i oktober 1999. Projektet 
inleddes under sommaren och tidig höst 1997 då ett avtal med Sida slöts.54 Dick´ s utvärdering gäller projektets 
första fas som avslutades under hösten 1999. Utvärderingen ligger således nära i tid. Hans delaktighet i projektet 
känner vi inte till. Vi upplever att källan ger en objektiv bild av verkligheten. Detta påstående bygger vi på att 
gått igenom flera olika källor skrivna av några olika författare som behandlat projektet.55 Vi anser även att texten 
är skriven med ett neutralt språk. Däremot saknas det hänvisningar till varifrån han har hämtat sin information. 
Hans källor uppges däremot i en artikel som sammanfattar utvärderingen. Här uppges att källorna varit 
intervjuer, enkäter och de lokala biblioteksplaner som utvecklats genom projektet.56  
 
Vår andra källa är BIS "Fifteen innovative ways with your learning resources", det vill säga den broschyr som 
BiS och LIWO utvecklade för att ge de sydafrikanska skolbiblioteken en port in till ett nytt tänkande kring 
information. Broschyren består av 15 förslag på hur man på ett billigt sätt kan behandla information på ett 
skolbibliotek. Dessa förslag har genererats ur arbetet med projektet. Källan är daterad juli 1999 i Sydafrika. Den 
ligger således projektet nära i tid. Upphovsmannen är Liwo working group. Dokumentet ger inte direkt en bild av 
den verklighet det är ämnad för. Det som presenteras är ett antal förslag på hur man skulle kunna utveckla ett 
skolbibliotek. Dessa förslag anses vara anpassade till den verklighet som råder för de sydafrikanska 

                                                           
49 Ibid., s. 173. 
50 Ibid., s. 164, 169. 
51 Höglund, Lars & Persson, Olle 1985. Forskning om informationsförsörjning- begrepp och metoder, s. 42f. 
52 Larsson, Staffan 1996. Vardagslärande och vuxenstudier, s. 12f. 
53 Hildeman, Bodil 2000. Har skolbiblioteksprojektet uppnått sina mål?, s. 5.  
54 Wettmark, Lennart 2001.  Slutrapport till Sida om svenskt bidrag till biblioteksutbyte mellan Bibliotek i 
Samhälle, BiS, och Library and Information Workers Organisation, LIWO, i Sydafrika (DESO 450/97). 
55 Se exempelvis Wettmark, Lennart 2001 och Starting up and developing School Library services in South 
Africa. 
56 Hildeman, Bodil 2000, s. 5. 
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skolbiblioteken i missgynnade områden, men de ger ingen bild av den. Eftersom den inte ger en bild av 
verkligheten, kan den inte heller ge en falsk bild av den samma. Vi kan inte heller se några politiska värderingar 
i texten, vilket kanske är viktigt i detta sammanhang då BiS vilar på en socialistisk grund.57 Det vi kan se är att 
de femton idéerna genomsyras av tankar om jämlik resursfördelning och utveckling, något som BiS också 
strävar efter.58 Men vi anser inte att dessa tankar är politiskt färgade. Eftersom källan inte bygger på andra källor, 
utan på idéer som utvecklats under projektets gång, anser vi att källan är självständig. 59 
 
 

 

Textanalys 
 
I analysen kommer vi att använda oss av Bruce´ s sju aspekter på informationskompetens, därför kommer de 
begrepp vi använder att ha den betydelse som Bruce lägger i dem. Eftersom analysen görs på detta sätt kommer 
vi inte att hänvisa till Bruce, utan utgår från vårt teoriavsnitt.  
 
 
 

Vad innebär informationskompetens i broschyren? 
 
Broschyren består av 15 olika idéer som uppkommit genom LYPL-projektet. Tanken är att det inte skall kosta 
mycket pengar eller krävas stora resurser för att genomföra idéerna. Sex av idéerna tipsar om hur man kan bygga 
upp och utveckla ett bestånd. Eftersom många skolor inte har så stora resurser kan ett bestånd byggas upp av 
exempelvis broschyrer och tidningsurklipp.60 De resterande nio tipsar om olika sätt att använda sig av det.61 Det 
är främst dessa nio som är aktuella för vår analys. Ur dessa skall vi försöka utläsa hur man i projektet ser på 
informationskompetens för skolbarn. De sex idéerna om beståndsutveckling handlar om skolbiblioteken i sig. 
Detta står inte i fokus för vår analys utan användarna av dessa och deras informationskompetens.  
 
En tydlig önskan i broschyren är att ge eleverna en aktiv roll i sitt eget lärande. Lärandet ses som en process. I 
processen ingår förmågan att identifiera problem, finna lösningar på dem och sedan använda sig av den kunskap 
man vunnit. Detta skiljer sig från den tidigare katederundervisningen där eleverna bara var mottagare av 
information.62  Redan i rubriken till den första idén ser vi hur eleverna ges en mer aktiv roll; ”Learners are the 
first resource!”63 Denna tanke om eleverna som en viktig och aktiv del i undervisningen genomsyrar hela 
broschyren. Det finns samtidig större plats för individualitet i lärandet och den utveckling som följer av det, 
exempelvis genom att eleverna skall läsa böcker som är utvecklande för dem och söka fakta som är av betydelse 
för det som just han eller hon studerar.64 Detta kommer vi att visa på senare. Dessa tankar tycker vi 
överensstämmer med Bruce´s generella tankar om informationskompetens då hon understryker vikten av att se 
informationskompetens som erfarenheter och en förändring av dessa. 
 
Tyvärr har man i projektets utvärdering inte kunnat se om barnen har påverkats, exempelvis om deras 
biblioteksvanor har förändrats.65 
 

                                                           
57 Program för föreningen Bibliotek i Samhälle 2000. 
58 BIS LIWO Booklet- online version. Fifteen innovative ways with your learning resources 1999. 
59 Ibid. 
60 Ibid., "School managers kick-start the collection". 
61 BIS LIWO Booklet - online version. Fifteen innovative ways with your learning resources 1999. 
62 Wettmark, Lennart 1998. Att utveckla skolbibliotek i Sydafrika, s. 104. Detta skall genomföras med den nya 
läroplanen, Curriculum 2005, som skall ställa om det sydafrikanska skolsystemet till ett målstyrt och 
problemorienterat arbetssätt. 
63 BIS LIWO Booklet - online version. Fifteen innovative ways with your learning resources 1999. "Learners are 
the first resource!". 
64 BIS LIWO Booklet - online version. Fifteen innovative ways with your learning resources 1999. "Talking 
books?", "Letters- to open up and use reference books". 
65 Dick, Archie L 1999.  
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I vår analys kommer de olika idéerna att kunna innehålla flera av de sju kategorierna om informationskompetens. 
Även Bruce anser att en individ kan härbärgera flera olika aspekter av informationskompetens samtidigt.66  
 
The information technology conception & The information sources conception  
Idén som heter ”Finding information on the Internet B by using an e-mail adress" handlar just om att eleverna 
skall få tag i information genom att använda e-post och e-postlistor. I broschyren står det: 
 

In fact, learners need research skills and 'know how' to sift through the information om the 
Internet so it's important to give guidance and support until they are very familiar with how the 
Internet works.67 

 
Idén säger att tekniken är mycket viktig, men enbart för att eleverna skall kunna kommunicera med eventuella 
informanter eller för att kunna nå information som produceras på Internet. Således ses eleverna här som 
beroende av tekniken för att bli informerade. Informationen är något som kommer utifrån och kan då ses som 
objektiv enligt Bruces synsätt. Att informationen kommer utifrån grundar vi på att  eleverna skall kommunicera 
med andra för att bli informerade. Ansvaret för att eleverna i denna idé skall kunna bli informationskompetenta 
ligger inte endast hos eleverna själva utan även hos lärarna och skolbibliotekarierna genom att de skall hjälpa 
eleverna med tekniken.  
 
Den hierarki som finns inom The information technology conception där informationstekniken står i centrum 
anser vi delvis återfinns här. Eleverna måste i första hand kunna använda och  orientera sig på Internet för att 
sedan "…communicating with colleagues and people who share similar interests."68 Här ser man att 
orienteringen i informationen kommer i andra hand efter kunskap om tekniken.    
 
”Find information on the Internet by using a search engine” är en annan idé i broschyren som vi anser sätter 
tekniken i centrum. I idén berättas det hur det går till att göra en sökning genom att använda en sökmotor och 
vad man skall tänka på när man gör det. Man tar upp en del källkritiska aspekter som elever som söker 
information via Internet bör tänka på. Det som gör idén till främst en The information technology conception är 
att eleverna här görs beroende av tekniken för att kunna bli informerade. Utan en dator med Internetuppkoppling 
är en sökning via en sökmotor omöjlig att genomföra. Därför skulle eleverna enligt denna idé inte bli 
informationskompetenta om de inte får använda en sökmotor. Den information som kan genereras ur idén är 
objektiv eftersom den kommer utifrån, det vill säga genom en sökning. Hierarkin inom kategorin The 
information technology conception anser vi återfinns inom idén; informationstekniken kommer främst (Internet) 
därefter skall man lokalisera de dokument som kan verka intressanta (Information scanning) och slutligen skall 
man använda den information som man funnit och värdera den. 
 
Idén ”Letters - to open up and use reference books” ser informationskompetens på två olika sätt.69 I detta avsnitt 
tittar vi på hur den ser informationskompetens som kunskap om informationskällor. I idén understryks vikten av 
att kunna använda kartböcker och uppslagsböcker. Man skriver att skolbibliotekarien och lärarna kan arbeta 
tillsammans för att lära eleverna att använda dessa informationskällor i syfte att finna information. Informationen 
blir här något som man hämtar i uppslagsböckerna och den är därmed objektiv. För att barnen skall kunna nå 
informationen krävs kunskap om informationskällorna och den kunskapen skall de få av lärarna och 
skolbibliotekarierna. Den process som Bruce beskriver stämmer väl överens med den process som broschyren 
önskar att barnen skall genomgå. Genom breven  får barnen ett informationsbehov som exempelvis kan innebära 
en önskan om att veta var Sverige ligger. Därefter skall de ha kunskap om informationskällorna, i detta fall 
referensverk, så att de kan göra en lyckad återvinning av information. I idén vinns denna kunskap med hjälp av 
lärare och skolbibliotekarie.  
 
 The information process conception & The information control conception 
Idén ”Discover your local history and heroes!” handlar om undersökande projekt. Informationsprocessen står i 
centrum då tyngden läggs på hur man når fram till svaren. Det ges exempel på frågor som skulle kunna besvaras, 
ett exempel på en sådan fråga är: ”What does your name mean?”.70 Det är tydligt att det är 
informationsprocessen och sökningen som är det viktiga och inte det resultat som uppnås:  

                                                           
66 Bruce, Christine 1997. 
67 BiS LIWO Booklet – online version. Fifteen innovative ways with your learning resources 1999. "Find 
information om the Internet B by using an e-mail address". 
68 Ibid. 
69 Det andra är The information source conception. 
70 BIS LIWO Booklet - online version. Fifteen innovative ways with your learning resources 1999. 
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Use such questions as the springboard for a class assignment so that learners develop their 
research and information search skills while they use a wide range of sources.71 

 
Informationen eleverna skall inhämta kan vara av många olika slag. Det kan röra sig om uppslagsverk, 
familjealbum eller brev.72 Den informationsprocess man kan se här handlar om att barnen skall känna igen ett 
informationsbehov och lösa det genom att finna och använda de källor som är lämpade för problemet. Själva 
processen är här mer central än själva användningen av källorna. Källorna ses som något objektivt eftersom man 
hämtar dem utifrån, det vill säga inte inifrån sig själv. 
 
Idén ”Use learning resourses as you teach” kan vid en första anblick antas sätta informationskontrollen i centrum 
för informationskompetensen eftersom den i ganska hög grad diskuterar organisation av information. Dock är det 
så att kunskapen eller informationen skall organiseras och kontrolleras av lärarna och skolbibliotekarierna för att 
eleverna skall finna den på ett enkelt sätt när den känner behov av den. Således är detta en grad av 
informationskompetens som eleverna inte själva uppnår. Den här idén sätter snarare elevernas 
informationsprocess i centrum genom att de först skall ta med diverse föremål till skolan, för att därefter titta på 
dem och diskutera runt dem med sina kamrater och försöka vidga sina vyer.73 De uppmanas även att läsa böcker 
om de aktuella föremålen, böcker som läraren eller skolbibliotekarien har organiserat. Om den information 
eleven finner och utvecklar är objektiv eller subjektiv är svårt att säga eftersom individen skall "…go beyond 
what they know already."74 Därför befinner sig idén också i gränslandet mellan The information process 
conception och The knowledge extension conception. Informationsprocessen ses i processkategorin som något 
individuellt och den process som eleverna uppmanas genomgå i idén är individuell på grund av att eleverna 
diskuterar sig fram till kunskap och de slutsatser som de drar av diskussionerna blir därmed individuella. I idén 
finns en aspekt där eleverna är involverade i organisation av information genom att de själva skall organisera en 
utställning av de föremål som de skaffat sig kunskap om. Men trots det anser vi att informationsprocessen är mer 
central i idén än informationskontrollen. 
 
Även ur idén "Letters – to open up and use reference books" kan man se informationskompetens hos eleverna 
som en process. Barnen skall genom breven identifiera olika informationsbehov, de skall därefter söka och nå 
information i referensböckerna och slutligen använda den för att lösa det informationsbehov de har. Detta är 
också den process som Bruce identifierar som central i synen på informationskompetens med 
informationsprocessen i centrum. Denna idé har vi även definierat som en The information source conception, 
detta är ett tydligt exempel på att idéerna kan innehålla flera aspekter på informationskompetens.  
 
För att överhuvudtaget kunna kontrollera sin information behöver den organiseras . Detta ges det exempel på i de 
tips som behandlar uppbyggandet av en samling, det gäller exempelvis ”A file of newspaper cuttings on a theme, 
magazines and the dicitionary are useful items for starting your collection.” Tipsen ger en bild av hur en samling 
kan byggas upp vilket material  som kan användas, det kan var tidningsurklipp och broschyrer . Sex av idéerna 
tipsar om hur man kan bygga upp och utveckla ett bestånd. Idéerna handlar inte om eleverna och deras 
utveckling utan snarare om utvecklingen av skolbiblioteken. Därmed anser inte vi att man kan utläsa något om 
den informationskompetens som man vill ge eleverna. 
 
The knowledge construction conception , The knowledge extension conception & The wisdom conception 
Dessa tre analyskategorier kan sägas bygga på varandra. I den första skaffar man en kunskapsbas, i nästa 
utvidgar man den kunskapsbas man redan har och i den sista använder man sin kunskapsbas till andra 
människors fördel.  
 
Broschyrens första tips kallas "Learners are the first resource!" I denna idé påpekas det hur viktiga eleverna 
själva är för sitt lärande. Man förespråkar här att barnen skall bygga upp och utsträcka sin kunskapsbas genom 
att dramatisera olika teman. Detta skulle: 
 

                                                           
71 Ibid. 
72 Ibid. 
73 Vilket bidrar till att idén även har en del av The knowledge extension conception i sig. 
74 BIS LIWO Booklet – online version. Fifteen innovative ways with your learning resources 1999.  ”Use 
learning resourses as you teach". 
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…increasing learners' participation while they use a rang of learning materials and develop their 
competence in information and problem solving skills.75 
 

En viktig del av detta skulle också vara att barnen skulle tala om erfarenheten och på så sätt få erfarenhet. Vi 
menar att man här ställer informationsanvändningen i centrum genom att eleverna aktivt deltar och i diskussioner 
utvecklar sin kunskapsbas. Genom sättet att lära blir den information som hanteras och diskuteras subjektiv. 
Informationskompetensen innebär här antingen att man bygger upp en ny kunskapsbas eller att man utvecklar 
den kunskapsbas man redan har. Idén kan således gälla både The knowledge construction conception och The 
knowledge extension conception. 
 
I idén "Talking books?" står individens kunskapsutveckling i centrum. Syftet med dessa kassettböcker är att 
eleverna skall kunna läsa böcker lite över den nivå de egentligen befinner sig på och på genom att man både 
läser och lyssnar på texten samtidigt. På så sätt utvecklar eleverna sin kunskapsbas. De skall också delta i 
elevgrupper som diskuterar idéer, frågor och svar om sina kassettböcker. I detta ser vi att eleverna hämtar in 
information som de sedan bearbetar i grupp  och reflekterar kring. Genom diskussion och reflektion blir 
individens kunskap subjektiv. Och genom att man bearbetar informationen handlar det inte om att som i The 
knowledge construction conception bygga upp en kunskapsbas utan som i The knowledge extension conception 
utvidga den kunskap man har. Eleverna får en fördjupad förståelse för en kunskap de redan har. 
 
I idén ”Letters - to open up and use reference books” bygger individen självständigt upp en kunskapsbas om ett 
nytt land. På så sätt kan man säga att informationsanvändningen står i centrum för att utveckla en ny 
kunskapsbas. Eleverna utgår från breven för att söka information och på så sätt bygga upp en ny kunskapsbas. 
Detta gör att man skulle kunna se idén som tillhörande kategorin The knowledge construction conception. 
 
”A great idea to bring a book or poem or praise song alive!” ger exempel på hur man kan använda lokala 
förmågor för att utveckla elevernas informationskompetens. Genom att exempelvis möta en författare eller en 
sångare får eleven ett subjektivt intryck som omvandlas till subjektiv kunskap. Utifrån denna kunskap kan de 
vidareutveckla den kunskapsbas de har. De tolkar själva den information de fått eller inhämtat. Elevernas 
informationskompetens består här av att kunna använda den information de fått och utveckla den till kunskap. 
Den information de inhämtat vid mötet kan eleverna självständigt ge uttryck för genom till exempel teckningar 
eller dikter. Kunskapen  som genereras blir därmed subjektiv eftersom det är den enskilde elevens upplevelser 
som utvecklas i det de skapar. Informationen tolkas. Detta gör att idén kan tänkas ge uttryck för den syn på 
informationskompetens som kategorin The knowledge construction conception ger uttryck för. Den 
medvetandestruktur som finns i kategorin och som också finns i idén är att information först används och tolkas 
och därefter utvecklas en kunskapsbas genom att eleven arbetar med informationen. 
 
 
 

Vad innebär informationskompetens i utvärderingen?  
 
En analys av utvärderingen visade sig vara svår då innehållet var en beskrivning av projektets mål och utförande. 
Det var svårt att utläsa vilken syn man hade på elevernas  informationskompetens eftersom materialet inte 
behandlade detta. Vi gör trots det ett försök. 
 
När utvärderingen redogör för projektets mål kan vi se att vissa aspekter betonas. De som vi anser kan har 
betydelse för synen på informationskompetens för skolbarn rör en strävan efter en förbättring av resurser, att 
man önskar främja livslångt lärande och lika tillgång till resurser inom skolan för eleverna.  Detta anser vi kan ge 
en bild av vad informationskompetens kan innebära för eleverna. Vi anser att man här kan finna ansatser till flera 
av Bruce´ s kategorier av informationskompetens. Vi tycker att tillgången till resurser verkar centrala. Resurser 
anser vi att man kan översätta med informationskällor. Om detta är fallet så ser vi att en jämlik tillgång till dessa 
är central i utvärderingen. Tillgången till informationskällor är även central i flera av kategorierna.  
 
Informationskällorna står i centrum för informationskompetensen eftersom de i utvärderingen strävar efter att 
utjämna tillgången till informationskällor. Tillgången skall vara lika för alla skolbarnen oavsett var de går i 
skolan. Informationen ses som något objektivt eftersom källorna som är utifrånkommande ses som centrala. 
Detta leder till att utvärderingen delvis kan ses som en The information source conception. En annan central 

                                                           
75 BIS LIWO Booklet – online version. "Fifteen innovative ways with your learning resources 1999.  "Learners 
are the first resource!" 
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aspekt för barnen är det livslånga lärandet. Begreppet tags inte upp av Bruce men man skulle kunna se det som 
The knowledge extension conception eller The wisdom conception. Detta eftersom det i kategorierna ligger en 
önskan i att man skall utveckla en kunskapsbas och utveckla den samma. Detta menar vi kan återfinnas även i 
det livslånga lärandet. I livslångt lärande ligger att man ska utveckla och förändra sitt lärande och fortsätta lära.  
 
 
 

Fokus för informationskompetens 
 
När vi studerar analysen finner vi alla de olika kategorier som Bruce utvecklat. Det finns en stor skillnad mellan 
vilka kategorier som betonas i broschyren respektive utvärderingen. I broschyen betonas informationskompetens 
framförallt genom The process conception och The knowledge construction conception, eftersom  tyngdpunkten  
främst ligger på kunskapsinhämtning och informationssökningsprocessen som sådan. Men även The information 
technology conception och  The knowledge extension conception är vanligt förekommande, då 
informationstekniken ses som betydelsefull för informationsinhämtning och även en utveckling av den befintliga 
kunskapsbasen är central. Den enda kategorin som inte står att finna i broschyren är The wisdom conception.   
 
I utvärderingen finner vi ett mindre antal kategorier representerade. Bara tre av dem återfinns; The information 
source conception, The knowledge extension conception och The wisdom conception.  
 
Utifrån detta kan vi se att informationskompetens har flera olika aspekter i projektet. En förklaring till att de två 
kategorierna, The knowledge extension conception och The knowledge construction conception, betonas kan 
vara att de behandlar ett ämne som ligger nära skolvärlden, nämligen kunskap.  
 
Ytterligare en kategori som är frekvent förekommande är The process conception. Detta tycker vi är en intressant 
dimension då det sydafrikanska utbildningssystemet håller på att reformeras genom Curriculum 2005 mot ett 
problembaserat lärande. Projektet har inte haft någon direkt koppling till denna reformation, men det är tydligt 
att det är starkt influerat av den. Vi finner det intressant att detta tankesätt har inspirerat även 
biblioteksorganisationers verksamhet. I detta fall kan det bero på att BiS och LIWO arbetar med ett 
skolbiblioteksprojekt, som är starkt kopplat till skolvärlden.  
 
Även den kategori som betonar teknikens betydelse för informationskompetensen, The information technology 
conception, är relativt frekvent förekommande. Det är tydligt att man anser att en informationskompetent person 
ska kunna använda tekniken. Detta kan vara en problematisk aspekt då den stora majoriteten i Sydafrika saknar 
tillgång till datorer och Internet. Kunskap om tekniken är viktig om man har tillgång till den, men blir samtidigt 
irrelevant om man inte har denna tillgång. Ett av målen med projektet är att resurserna ska utjämnas. I 
utvärderingen blir detta tydligt. Här betonas just vikten av att alla ska ha lika tillgång till resurserna. 76 Kategorin 
som behandlar informationskällor, The information source conception, får i utvärderingen stort utrymme. 
Möjligen kan denna fokusering bero på att man inte alls diskuterar hur informationskällor ska användas utan 
endast att de ska användas.  
 
De båda dokumenten ger olika bilder av vad informationskompetens kan innebära. Detta kan bero på 
dokumentens olika syfte, mål och användningsområde. Utvärderingen visade sig inte vara lämpad för en analys 
av vårt slag. Det är ett dokument som redogör för projektets praktiska tillvägagångssätt och belyser inte de 
sydafrikanska skolbarnens roll och deras önskade utveckling. Därför är det även svårt för oss att utläsa vad de 
anser att informationskompetens innebär i denna kontext. Däremot kunde vi finna mycken information om detta 
genom broschyren. Detta får vi då den innehåller konkreta förslag på hur skolbiblioteken kan utvecklas för 
barnens bästa.    
 

                                                           
76 Dick, Archie L 1999. 
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Diskussion 
 
 
 
En intressant aspekt som vi tidigare nämnt är det afrikanska kulturarvet. Ett par forskare har understrukit 
betydelsen av att integrera detta i biblioteksverksamheten i syfte att få fler och nya användare till biblioteken. De 
forskare som har behandlat ämnet har skrivit om forsknings- och folkbibliotek.77  Vi anser att detta även är en 
viktig aspekt på skolbibliotek och i detta fallet på skolbiblioteken som är engagerade i projektet LPYL. Detta är 
något vi tycker är mycket intressant ur ett användarperspektiv. Det är tydligt att det finns en tanke i forskningen 
om att verksamheten skall anpassas till den lokalt rådande verkligheten. Vi har funnit vissa tankar av detta slag i 
den broschyr vi analyserat framförallt i idéerna som kallas "A great idea to bring a book or a poem praise song 
alive!" och "Discover your local history and heroes!". Idéerna uppmuntrar eleverna till att använda sig av den 
lokalt förankrade historien och kulturen för att utveckla sin kunskapsbas.78 Vi ser detta som ett exempel på att 
man i projektet försöker använda sig av sin egen kultur och tradition och inte den utifrån pålagda västerländska 
modellen som tidigare varit förhärskande i  den afrikanska biblioteksvärlden.79  
 
Inledningsvis skrev vi att en intressant aspekt i fallet informationskompetens och Sydafrika var den ojämlika 
tillgången till datorer och den därtill hörande informationstekniken. Vi har funnit att datorerna trots detta ges 
stort utrymme i vårt material. Vi har fått en uppfattning om att kunskap om informationsteknik anses vara viktig 
även om man inte alltid har tillgång till den. I broschyren ser vi exempel på detta i två av tipsen där vikten av 
kunskap om informationsteknik understryks.80 Detta skulle man kunna se som att man påverkats av den 
västerländska traditionen. Men vi vill hellre se det som ett uttryck för en global tankegång om datorer som 
viktigt redskap i det framtida samhället.  
 
En forskare har också uttryckt vikten av att informationskompetens och kritiskt tänkande integreras i 
undervisningen.81 Vi anser att projektet genom broschyren ger uttryck för ett liknande tankesätt när man i flera 
av idéerna eftersträvar en medvetenhet kring och ett refleksivt användande av information. Vi har i vår analys 
utgått från en syn på informationskompetens representerad av Christine Bruce och den har bestämt den syn som 
vi presenterar här. Den synen innebär att informationskompetens kan ses på flera olika sätt och det leder till att vi 
kanske genom den funnit att informationskompetens genomsyrar broschyren i högre utsträckning än det skulle 
gjort om man använt en annan teori kring begreppet. 
 
 
 

                                                           
77 Se "Bakgrund", s. 5 och "Forskningsläge", s.8. 
78 BIS LIWO Booklet – online version. "Fifteen innovative ways with your learning resources 1999. "A great 
idea to bring a book or a poem praise song alive!" och "Discover your local history and heroes!". 
79 Lauridsen, Jens 1997, s. 527. 
80 BIS LIWO Booklet – online version. "Fifteen innovative ways with your learning resources 1999. "Find 
Information on the Internet B by using an e-mail address" och "Find information on the Internet by using a 
search engine". 
81 Se "Forskningsläge", s. 9. 
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Sammanfattning 
 
 
 
Syftet med vår uppsats var att undersöka vad informationskompetens innebar för de sydafrikanska skolbarnen 
genom projektet Library Practice for Young Learners (LPYL). Det ville vi göra genom att ta reda på vad 
begreppet informationskompetens innebar i projektet, var betydelsens fokus låg samt varför. Den teori vi 
använde var Christine Bruce´ s sju aspekter på informationskompetens. Vi använde oss av en kvalitativ 
textanalys av två dokument; en utvärdering och en broschyr. Dessa två visade sig vara olika väl lämpade för en 
sådan analys. Utvärderingen gav oss inte mycket att arbeta med, medan broschyren visade sig innehålla ett rikt 
material. 
 
I vår analys av broschyren och utvärderingen fann vi alla de aspekter på informationskompetens som Bruce  
presenterat. Fokus för informationskompetensen i projektet låg i de kategorier som behandlade 
informationsprocessen,  skapandet av en kunskapsbas och kunskapsutvecklingen.82 I broschyren fanns det ett 
fokus på två av kategorierna, det gällde de som behandlade informationsprocessen och skapandet av en 
kunskapsbas.83 Men även den kategori som ställer informationstekniken i centrum återfanns i flera fall, därmed  
fann vi att informationstekniken ansågs vara viktig i informationskompetensen. I utvärderingen fanns det inget 
klart fokus; vi fann tre av Bruce´ s kategorier representerade.84  
 
Något som var intressant var att den kategori som behandlade informationsprocessen förekom frekvent i 
materialet, detta då Sydafrika håller på att implementera en ny läroplan, Curriculum 2005, som kommer att leda 
till ett problembaserat lärande. Detta trots att projektet inte hade någon anknytning till läroplanen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
82 BIS LIWO Booklet – online version. "Fifteen innovative ways with your learning resources 1999. The 
information process conception ,The knowledge construction conception  och The knowledge extension 
conception.  
83 Ibid.,The information process conception och The knowledge construction conception. 
84 Ibid., The information source conception, The knowledge extension conception och The wisdom conception. 
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