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Abstract 
The object under investigation in this Master’s thesis is students’ information use in 
connection to Bachelor thesis writing. The purpose of the study is to increase understanding 
of why nursing students and product engineering design students are using information in 
such different ways despite their comparable starting point. The empirical material consists of 
18 student theses and a document comprising directives for thesis writing that are analysed 
from three different theoretical perspectives. A citation analysis of all 18 theses is carried out. 
A textual analysis inspired by Norman Faircloughs’ critical discourse analysis is performed 
on one thesis from each domain together with the directives. The theses are also analysed 
from a sociocultural perspective, with the theory of community of practice and the concept of 
cognitive authority as complementary tools. Using Faircloughs’ notion of order of discourse 
it appears that three competing discourses coexist. The academic discourse dominates the 
order of discourse and is the most prevalent in the nursing student thesis whereas the most 
prevalent discourse in the corresponding group is a market and a technical discourse thus 
revealing a discursive conflict. The design engineering students write in another discourse 
than the expected academic discourse which poses problems for them. The analysis based 
upon a sociocultural perspective indicates that information use and thesis writing are used as 
mediating tools as students strive to form an identity fitting for the community of practice 
they gradually become members of.  The tools are also used to prove that they master the 
appropriate discourse. 
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1. Inledning 
De flesta svenska högskolor har idag genom fysiska och digitala bibliotek försett sina 
studenter med goda möjligheter att utforska och använda omfattande mängder av vetenskaplig 
information i form av exempelvis databaser och elektroniska tidskrifter. Likaså ägnar det stora 
flertalet av högskolebiblioteken stor kraft och mycket tid åt att bedriva undervisning i 
informationssökning. Undervisning vars syfte enkelt uttryckt är att åstadkomma 
informationskompetenta studenter. Det vill säga studenter som ändamålsenligt kan söka och 
använda information. Litteraturen ger dock vid handen att vissa studentkategorier söker och 
använder information i påtagligt mindre utsträckning än andra1. 
 
I den här uppsatsen utforskas högskolestudenters användning av informationskällor i 
anslutning till uppsatsskrivande. En av utgångspunkterna är att informationsanvändning kan 
ses som en del av ett större och överordnat komplex, nämligen det som inte sällan benämns 
informationskompetens.  
 
Ett sätt att studera studenters informationsanvändning2 är att undersöka de texter de 
producerar under sin utbildning. I mitt dagliga arbete som högskolebibliotekarie kommer jag 
inte sällan i kontakt med studenternas examensarbeten3. Blotta anblicken av 
examensarbetenas referenslistor ger vid handen att det förekommer stora skillnader mellan 
olika studentkategorier när det gäller refererande till informationskällor. Dessa skillnader 
framstår som särskilt intressanta att beakta i skenet av det faktum att de båda 
studentkategorier, blivande sjuksköterskor och designingenjörer, vars uppsatser har valts ut 
för studium i den här magisteruppsatsen, har mer än snarlika utgångspunkter och 
förutsättningar för att utföra det så kallade examensarbetet.  
 

1.1. Bakgrund 
Det projekt som denna uppsats stammar ur har sin upprinnelse i en erfarenhet jag gjort i 
anslutning till mitt arbete som högskolebibliotekarie. Bland mina uppgifter ingick4 att vara 
kontaktbibliotekarie för en ingenjörsvetenskaplig institution. Det innebar bland annat att jag 
regelbundet kom att ögna och i vissa fall läsa de examensarbeten som producerades av 
institutionens studenter. I samband härmed slog det mig efter hand att det genomgående 
verkade vara så att studenterna använde anmärkningsvärt få informationskällor i anslutning 
till sitt uppsatsskrivande, åtminstone var referensförteckningarna i deras uppsatser inte särskilt 
omfattande. Som kontaktbibliotekarie kände jag ett ansvar för att studenterna skulle dra nytta 
av och i större utsträckning, än vad examensarbetena gav vid handen, använda de 
informationsresurser som stod till deras förfogande. Jag beslöt mig därför för att ventilera 
frågan med några av studenternas ämneslärare. I syfte att skapa ett underlag för diskussionen 
med lärarna gjorde jag en kvantitativt orienterad studie, med fokus på referenslistor, av ett 
urval examensarbeten. För att dessutom ha något att jämföra med riktade jag mina blickar mot 
sjuksköterskestudenters examensarbeten och genomförde ytterligare en studie av samma slag. 

                                                 
1 I anslutning till uppsatsens problemformulering i avsnitt 1.1. ges exempel på litteratur som stöder detta 
påstående. 
2 Det är inte alldeles oproblematiskt att särskilja användning av information från informationssökning. Som 
framhållits av exempelvis Limberg och Folkesson, så kan ”dessa båda ses som sammanvävda delar” (2006, s 
15). 
3 Vad ett examensarbete är kommer närmare bestämt att beskrivas i avsnitt 1.4. Så här långt kan konstateras att 
termen examensarbete i stora drag är synonym med termen C-uppsats. 
4 Att denna passage är författad i imperfekt har sin förklaring i att jag inte längre har de uppgifter jag redogör för 
i texten. 
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Denna jämförande studie har jag arbetat vidare med och infogat som en del av föreliggande 
arbete. 
 
Uppsatsens forskningsproblem kan således formuleras enligt följande: den kategori studenter 
som jag varit kontaktbibliotekarie för använder mindre information än omständigheterna 
tillåter. Informationsresurser i form av exempelvis bibliografiska databaser och elektroniska 
och tryckta tidskrifter förefaller inte användas i den utsträckning som skulle kunna vara fallet. 
Dessutom: de använder påtagligt mindre information då de skriver sina examensarbeten än en 
annan kategori studenter, med vilka de har flera beröringspunkter, trots att båda kategorierna 
utgår från direktiv för uppsatsskrivning, som till stora delar är identiska.  
 
Studier av studenters informationsanvändning är inte ovanliga i forskningslitteraturen. Det 
forskningsproblem jag har definierat i det ovanstående har exempelvis noterats av Joanne E. 
Callinan (2004) som studerat informationsanvändning bland biologistudenter på grundnivå. 
Hennes studie visar på ett underutnyttjande av de ämnesspecifika databaser som 
universitetsbiblioteket tillhandahåller. Däremot konstaterades ett utbrett användande av 
läroböcker och material utdelat av lärare. Likaså var webbsidor en ofta använd 
informationskälla (Ibid., s 95). Snarlika resultat visar en studie av dataingenjörsstudenter 
utförd av Shaheen Majid och Ai Tee Tan (2002). Vid en rangordning med avseende till vad de 
undersökta dataingenjörsstudenterna föredrog att använda mest blev resultatet som följer: 
läroböcker, föreläsningar, Internet, vänner och manualer. Användandet av elektroniska 
tidskrifter och databaser var lågt (Ibid., s 318). I en jämförande studie av ingenjörs- och 
juridikstudenters informationssökning konstaterar Gillian Kerins, Ronan Madden och Crystal 
Fulton (2004) att ingenjörsstudenterna framförallt föredrar att använda det de uppfattar som 
lättillgängliga informationskällor. Majoriteten av ingenjörsstudenterna ansåg att Internet var 
den mest lättillgängliga källan. Författarna konstaterar också att studenterna inte såg 
bibliotekets digitala resurser med databaser och elektroniska tidskrifter som en specifik 
informationskälla utan snarare som en del av det de övergripande rubricerade som Internet 
(Ibid., ingen paginering).  
 

1.2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här uppsatsen är således att öka och fördjupa förståelsen för varför 
designingenjörsstudenter och sjuksköterskestudenter med liknande utgångspunkter presterar 
så varierande resultat när det gäller refererande till informationskällor i anslutning till sitt 
uppsatsskrivande. Uppsatsens fokus är avsett att vara på studenternas informationsanvändning 
i anslutning till uppsatsskrivande. Jag har valt att göra detta utifrån ett diskursorienterat 
perspektiv. I enlighet med detta perspektiv kan olika grupperingar av människor sägas utgöra 
företrädare för en viss diskurs i det avseendet att medlemmarna i grupperingen delar ett till 
stora delar gemensamt sätt att tala om och förstå världen. 
 
Det diskursorienterade perspektivet går hand i hand med ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande, exempelvis så som det kommer till uttryck i Etienne Wengers och Jean Laves teori 
om praktikgemenskaper (communities of practice), (se exempelvis Wenger, 1998). En 
grundläggande tanke i denna teori är att människor lär genom informellt deltagande i sociala 
gemenskaper.  
 
De examensarbeten som ska studeras inom ramen för den här uppsatsen är författade av 
studenter inom två treåriga program, sjuksköterskeprogrammet och 
designingenjörsprogrammet. Studenterna befinner sig inom sina respektive discipliner, inom 
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vilka de kan sägas, genom sina studier och genom interagerande med sin omgivning, 
kultiveras till att bli mer eller mindre fullödiga deltagare i den aktuella praktikgemenskapen 
där den enande faktorn är deltagarnas gemensamma omsorg för den aktuella ämnesdomänen 
(jmf. Wenger, 2002, s 27). Detta sker bland annat genom samspel med de redan befintliga 
deltagarna, det vill säga lärarna. Studenternas lärare består av personer som antingen har en 
bakgrund inom de yrkesområden studenterna är på väg att utbilda sig inom eller har bedrivit 
långvariga studier i det aktuella ämnesområdet; i vissa fall både och. Det är därför intressant 
att undersöka hur dessa yrkeskategoriers sätt att söka och använda information beskrivs i 
litteraturen. Av den anledningen kommer jag att i uppsatsens inledande hälft att redogöra för 
resultatet av en litteraturöversikt. 
 
Uppsatsens frågeställningar är: 
 

• Hur skiljer sig refererandet till informationskällor mellan de båda studentkategorierna? 
 
Denna fråga avser jag att söka besvara med hjälp av en kvantitativt orienterad innehållsanalys. 
 

• Går det att identifiera några särskilda orsaker till att refererandet skiljer sig åt? 
 
Ovanstående fråga ämnar jag söka svaret på genom att företa en sociokulturellt orienterad 
analys av examensarbetena och de sammanhang i vilka de är tillkomna.  
 
För att studera examensarbetena ur ett textnära, kvalitativt perspektiv där syftet är att ge 
näring åt den sociokulturella analysen avser jag att söka identifiera diskurser i 
examensarbetena och i ett så kallat riktlinjedokument. Därmed infinner sig den tredje frågan: 
 

• Vilka diskurser kan identifieras i de studerade examensarbetena och i 
riktlinjedokumentet? 

 
 

Frågeställningarna är förbundna med varandra såtillvida att dess svar är ämnade att belysa ett 
och samma fenomen, om än utifrån något varierande men sammanhängande perspektiv. Den 
första frågeställningen kommer huvudsakligen att besvaras i och med första hälften av kapitel 
fem. Den andra frågeställningen besvaras i kapitel sju där jag ägnar största delen av utrymmet 
åt en sociokulturellt orienterad analys. Den tredje frågeställningen, som när den blir besvarad 
alltså ligger till grund för den sociokulturella analysen, besvaras i det femte kapitlets andra 
hälft genom en diskursanalys av två examensarbeten och ett riktlinjedokument. I kapitel åtta 
presenterar jag mina slutsatser och för en diskussion utifrån resultaten.   
 
Varför har jag valt att studera just texter? Uppsatsens fokus på informationsanvändande har 
bidragit till valet av studieobjekt eftersom dessa texter, examensarbetena, ger en god bild av i 
vilken utsträckning uppsatsförfattarna har använt sig av informationskällor och vilka dessa har 
varit. Dessutom, eftersom jag har använt examensarbetena för att visa på hur stora 
skillnaderna är mellan uppsatser författade inom två olika program, genom att räkna 
referenser och undersöka vilken typ av material som refererats till, så ligger det nära till hands 
att hålla fast vid samma material. Inte minst vad gäller den diskursanalytiskt inriktade 
undersökningen. Examensarbeten kan beskrivas som så kallat ”naturligt förekommande 
material” (Winter Jørgensen & Phillips, 2000, s 117). Naturligt förekommande material kan 
exempelvis vara transkriptioner av vardagssamtal, vetenskapliga texter, medietexter, liksom 
uppsatser av det slag som undersöks i det här sammanhanget. Fördelen med denna typ av 
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studieobjekt är att forskaren inte påverkar materialet och att det medger bredd och variation i 
analysen (Ibid.).  
 
Det sätt på vilket jag har valt att närma mig ämnet och formulera mina frågeställningar har 
medfört att jag har fattat beslutet att presentera mina teoretiska utgångspunkter i två 
separerade sjok med ett analysavsnitt där emellan. Även om teorierna så att säga är 
kompatibla har jag bedömt att ett enda teorikapitel skulle riskera att framstå som allt för tungt. 
Teorierna kommer emellertid att gå varandra till mötes i det avslutande diskussionskapitlet.  
 

1.3. Närhet och distans 
Det faktum att de examensarbeten som undersökts i anslutning till den här uppsatsen är 
producerade vid en institution där författaren är verksam kräver en kommentar. I ett avseende 
har detta förhållande inneburit en icke obetydlig närhet till det som utforskats. Forskarens 
närhet till det utforskade kan uppfattas både som en fördel och som ett problem. Detta 
”närhetsförhållande” har belysts av Maj Klasson, som i sin avhandling om högskolebibliotek i 
förändring (Klasson, 1984, s 25-31) resonerar i termer av traditionell forskning, där anspråken 
på objektivitet är höga, och en ny vetenskaplig tradition som snarare kännetecknas av en 
kombination av traditionell forskning och ett synsätt som bejakar det faktum att forskaren 
utgår ifrån en värdebas, som kan ligga till grund för ideologiska och politiska 
ställningstaganden. I traditionell forskning eftersträvas ett ideal där forskaren anstränger sig 
för att på ett neutralt och objektivt sätt undersöka sitt forskningsobjekt; för att inte störa eller 
påverka resultaten bör forskaren, enligt detta synsätt, stå utanför de grupper som berörs av 
forskningen. När det gäller de forskare som ansluter sig till den nyare forskningstraditionen, 
till vilken jag vill ansluta mig, så förhåller det sig snarare så att ”[v]ärdebasen, forskarens 
tydliggörande av sina egna värderingar, /---/ för många av dessa forskare [är] en självklarhet, 
inte nödvändigtvis genom verbala deklarationer men genom aktiv handling” (Ibid., s 28). 
Under rubriken aktionsrelaterad forskning presenterar Klasson ett par av de inriktningar som 
hon menar hör hemma i den nya vetenskapliga traditionen: aktionsforskning respektive 
participatorisk forskning. Även om det arbete som bedrivits i anslutning till den här uppsatsen 
inte kan sägas vara aktionsrelaterad forskning, finns det anledning att dröja något vid vissa av 
de aspekter som är av intresse i sådan forskning. Här ska inte hela den redogörelse Klasson 
presenterar återges, men några aspekter ska belysas i anslutning till föreliggande arbetes 
ansats.  
 
I aktionsforskning definieras problemet av andra än forskaren själv. Exempelvis genom att en 
organisation önskar få någon form av problem löst. I participatorisk forskning däremot 
definieras problemet ”inifrån”, det vill säga av den grupp människor som har direkt behov av 
en lösning av problemet. I det föreliggande arbetet har problemet med det låga nyttjandet av 
informationskällor i anslutning till uppsatsskrivande identifierats och utvecklats av forskaren 
själv, men det har även diskuterats och erkänts av de uppsatsskrivande studenternas lärare.  
 
Liksom i aktionsrelaterad forskning kännetecknas den roll jag har intagit i det här arbetet inte 
av ambitionen av att vara odelat objektiv, vilket emellertid inte betyder att kraven på det 
forskningsmässiga är lägre ställda; det vetenskapliga förhållningssättet kännetecknas bland 
annat av att jag eftersträvar adekvata metoder och sätt att kommunicera resultaten.  
 
Vad ska det föreliggande arbetet leda till? Då det problem som definierats är en del av en 
verksamhet som på intet sätt är statisk och därmed alltså går att förändra föreligger 
ambitionen att påverka verksamhetsutvecklingen. Emellertid föreställer jag mig att det som 
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ska kunna ligga till grund för en sådan förändring är den nya kunskap som jag också hoppas 
att arbetet ska resultera i. Den närhet jag har till forskningsobjektet underlättar 
kommunicerandet av studiens resultat och kan såtillvida alltså framhållas som en fördel. 
 
Om vi lämnar Klassons avhandling men fortfarande uppehåller oss vid frågan om närhet och 
distans är det intressant att belysa en aspekt av det faktum att jag arbetar med texttolkning. 
Inom diskursivt orienterade angreppssätt talas det inte sällan om så kallat naturligt 
förekommande material, det vill säga just texter av olika slag. En av fördelarna som 
framhållits med denna typ av material är, som redan nämnts, att forskaren inte påverkar 
materialet (se exempelvis Winter Jørgensen & Phillips, s 117); att materialet befinner sig, för 
att tala med Sundin (2000, s 217) ”beyond the influence of the researcher/---/”.  
 
Ytterligare en aspekt av min närhet till forskningsobjektet förtjänar att kommenteras. De 
studerade examensarbetena är producerade inom en verksamhet som jag är väl förtrogen med. 
Genom att jag så att säga bedriver forskning på hemmaplan har jag en förtrogenhetskunskap 
eller förförståelse som jag inte kan bortse från. Denna förförståelse kan sägas utgöra ett 
komplement till det empiriska materialet och fungera som ett analytiskt instrument vilket 
kommer till användning, inte minst i samband med tolkning och analys av de studerade 
examensarbetena. 
 

1.4. Uppsatsens disposition 
Det här avsnittet syftar till att presentera uppsatsens disposition. Det inledande kapitlet 
redogör för uppsatsens fokus, informationsanvändning i anslutning till uppsatsskrivande. 
Detta fokus placeras också in i ett sammanhang som utgörs av det överordnade begreppet 
informationskompetens. Inledningen avslutas i och med att ett avsnitt där de uppsatsskrivande 
studenternas utbildningar samt deras utgångspunkter för examensarbetet beskrivs. 
 
Kapitel två uppehåller sig vid informationskompetens, där huvuddelen av kapitlet är ägnat åt 
en genomgång av forskning om informationskompetens. Därefter följer i kapitel tre en 
litteraturöversikt om ingenjörers och sjuksköterskors informationssökning.  
 
Det fjärde kapitlet utgör ett av uppsatsens två teoriavsnitt och uppehåller sig vid den kritiska 
diskursanalysen så som denna har presenterats av Norman Fairclough.  Kapitel fem består av 
textanalyser. Inledningsvis genomförs en kvantitativt orienterad analys av 
litteraturförteckningarna i 18 examensarbeten. Därefter följer tre avsnitt där det första utgörs 
av en analys av ett så kallat riktlinjedokument – ett dokument som ligger till grund för hur 
studenterna förväntas skriva sina examensarbeten. De två resterande avsnitten innehåller 
kvalitativa analyser av två examensarbeten, ett från vardera studentkategorin.  
 
Uppsatsens andra teoriavsnitt presenteras i kapitel sex. Det handlar om sociokulturell teori. 
Inom ramen för kapitel sex kommer också två för uppsatsen väsentliga begrepp att 
introduceras, praktikgemenskaper och kognitiv auktoritet. Det sjunde kapitlet utgörs av en 
sociokulturellt inriktad analys av examensarbetena och det sammanhang inom vilka de är 
producerade. 
 
Kapitel åtta består av ett diskussionsavsnitt, ett avsnitt med slutsatser, samt ett avslutande 
avsnitt med förslag till fortsatt forskning. Uppsatsen avslutas i och med kapitel nio, som 
består av en sammanfattning. 
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1.5. Om studenterna och examensarbetet 
I det här avsnittet ska den typ av arbete som står i fokus för uppsatsen beskrivas, det vill säga 
det så kallade examensarbetet. Dessutom ska de uppsatsskrivande studenternas respektive 
utbildningsprogram kort presenteras. 
 
Enligt Högskoleförordningen ska ett examensarbete ingå i kandidatexamen. Det ska omfatta 
minst 10 poäng, det vill säga motsvara tio veckors heltidsstudier (Högskoleförordningen). 
Arbetet är i regel placerat i slutet av utbildningstiden, om inte på sista så på näst sista 
terminen. I de allra flesta fall har examensarbetet formen av en skriftligt presenterad uppsats 
eller rapport.  
 
Både sjuksköterskestudenter och designingenjörsstudenter läser en utbildning som omfattar 
120 poäng fördelade på tre år, och som resulterar i en kandidatexamen. Båda utbildningarna 
är i någon mån avsedda att vara förberedande för fortsatta studier. Av den information att 
döma, som finns tillgänglig om sjuksköterskeprogrammet, framgår det tydligt att: 
”[p]rogrammet förbereder dig för fortsatta studier, t ex specialistutbildning inom vårdområdet. 
Du blir också behörig för forskarutbildning inom omvårdnad” (Sjuksköterskeprogrammet, 
2006). Institutionen för teknik och samhälle erbjuder två påbyggnadsutbildningar i 
produktutveckling, Master of Science Industrial Design och Magisterprogram – Engineering 
Design (Master of Science in Industrial Design, 2006). 
 
Studenterna står då de är framme vid examensarbetet just i färd med att avsluta sin 
grundutbildning. Designingenjörsstudenterna utför sitt examensarbete inom ramen för 
området integrerad produktutveckling, ett område som på utbildningens webbplats beskrivs 
som ett ”arbete för effektivare framtagning av produkter” (Designingenjörsprogrammet, 
2006). Även om designingenjörernas utbildning kan sägas vara specialiserad och inriktad just 
mot integrerad produktutveckling så framhålls också utbildningen som bred där studenterna 
blir generalister snarare än specialister (Ibid). Som ett exempel på denna allmänna inriktning 
och breda ingenjörsvetenskapliga karaktär kan nämnas att studenterna läser ett flertal av sina 
kurser tillsammans med andra ingenjörsprogram. Dessutom inleder de sina programstudier 
med kursen Introduktion till ingenjörsarbete (Ibid.). De lärare studenterna träffar under sina 
tre år vid högskolan är inte blott och bart designingenjörer. Här förekommer även ett flertal 
andra typer av specialister. Exempel på områden studenterna bekantar sig med är material- 
och hållfasthetslära, datorstödd konstruktion, maskinteknik och grundläggande mekanik. 
 
Sjuksköterskestudenterna kan i anslutning till examensarbetet utföra mindre empiriska 
undersökningar, det är dock inte obligatoriskt. Alternativet, vilket är vanligt förekommande, 
är att de utför litteraturstudier. 
 
Examensarbetet är reglerat och styrt av diverse råd, anvisningar och riktlinjer, som framställts 
dels på en nationell nivå, där det i Högskoleförordningen fastslagits att en student måste 
utföra ett självständigt arbete omfattande minst tio poäng för att erhålla kandidatexamen 
(Högskoleförordningen, Bilaga 2. Examensordning) – och dels på lokal nivå, där varje 
lärosäte kan formulera mer precisa råd och anvisningar. 
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Riktlinjer och anvisningar har även framställts på institutionsnivå där de kan variera för olika 
utbildningsprogram. I Riktlinjer för examensarbetet i integrerad produktutveckling5, läser vi 
följande: 
 

Studenterna får möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. 
Examensarbetet ger även träning i självständigt kunskapsinhämtande, informationssökning, att 
identifiera, analysera och lösa problem, planering av tid och arbete samt dokumentation och 
presentation.  
 
 

Nedanstående passage är hämtad ur kursplanen för examensarbetet inom 
sjuksköterskeprogrammet6: 

 
Kursen syftar till att studenten skaffar sig fördjupade kunskaper i huvudämnet omvårdnad. 
Vidare syftar kursen till att studenten utvecklar förmågan att föra ett vetenskapligt 
resonemang, och med hjälp av vetenskapliga metoder kunna utveckla ny kunskap inom 
huvudämnet. Kursen syftar dessutom till att studenten utvecklar ett forskningsetiskt 
förhållningssätt. 

 
Vid en närmare granskning av dessa dokument kan man konstatera förekomsten av en rad 
olika inslag som förväntas förekomma i anslutning till arbetet med examensarbetet. 
Studenterna (och detta gäller både blivande ingenjörer och blivande sjuksköterskor) ska 
använda vetenskapliga metoder; vara teoretiskt medvetna och kritiskt ifrågasättande; vara 
forskningsanknutna. För ingenjörsstudenterna framhålls vikten av att kunna söka information 
och inhämta kunskap. 
 
Här ska också nämnas att studenterna vars uppsatser är föremål för granskning i den här 
uppsatsen har genomgått en enpoängskurs i informationskompetens vars upplägg och 
kunskapsinnehåll kännetecknas av en syn på informationssökning som akademiskt orienterad.  
Exempelvis på så vis att den framhåller vikten av att studenterna använder vetenskapliga 
texter och är väl förtrogna med vetenskaplig kommunikation. Även om denna kurs är avsedd 
att vara anpassad till respektive studieprogram har dess syfte formulerats i allmänna ordalag: 
”Kursens syfte är att förmedla 
 

• hur och var man söker olika typer av information samt hur man bör förbereda sitt 
informationssökande 

• hur man kritiskt granskar och värderar information” (Kursplan för informationskompetens, 
2004) 

 
Just informationskompetens står i fokus för nästa kapitel, vilket inleds med en allmän 
diskussion om fenomenet och avslutas med ett avsnitt där empirisk forskning om 
informationskompetens presenteras. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5 Designingenjörernas examensarbete omfattar 15 poäng och ska således motsvara lika många veckors 
heltidsstudier. 
6 Sjuksköterskestudenternas arbete omfattar tio poäng. 
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2. Informationskompetens 
Informationskompetens är ett begrepp och ett fenomen som har fått stort genomslag bland 
högskolebibliotekarier både i Sverige och internationellt, såtillvida att begreppet är vida 
använt och att en stor mängd undervisning med anknytning till området bedrivs. De allra 
flesta högskolebibliotek bedriver således någon form av undervisning som syftar till att 
utveckla studenters informationskompetens. I en aktuell forskningsrapport konstaterar Louise 
Limberg och Lena Folkesson (2006, s 25) att det finns få studier av bibliotekariers syn på 
informationssökning och undervisning om densamma. Emellertid framhåller de en knapp 
handfull forskare7 som har diskuterat risken att denna undervisning allt för mycket fokuserar 
procedurer och tekniska aspekter på informationssökning, vilket kan leda till att studenterna 
bibringas en syn på informationssökning som är alltför mekaniskt och tekniskt orienterad.  
 
Informationskompetens är också ett omskrivet fenomen, inte minst inom högskoleområdet 
(Rader, 2002). Huvuddelen av det som publicerats är författat av yrkesverksamma 
bibliotekarier; de forskningsbaserade bidragen utgör en minoritet (Bruce, 1999). 
Informationskompetenslitteraturen har kritiserats för att den ofta presenterar 
informationskompetens som en uppsättning fixerade färdigheter (Sundin, kommande). Med 
detta fokus i åtanke, där informationskompetens beskrivs som punktvis uppställda generella 
färdigheter som individer bör tillägna sig för att utveckla informationskompetens, kan det 
tyckas paradoxalt att det inom samma litteratur förekommer många exempel på texter (Pilerot 
& Hiort af Ornäs, 2006) som förespråkar ämnesintegrerad, eller inbäddad, specifik 
undervisning om informationskompetens. Paradoxen består i ambitionen att kombinera det 
generella med det specifika. 
 
Ett ganska tydligt exempel på detta färdighetsförhållningssätt utgörs av de standarder för 
informationskompetens som har utarbetats av ACRL (The Association of College and 
Research Libraries, a division of the American Library Association). Följande lista över vad 
en informationskompetent person behöver kunna återfinns i dokumentet Information Literacy 
Competence Standards for Higher Education (2002, s 2-3): 
 

• Determine the extent of information needed 
• Access the needed information effectively and efficiently 
• Evaluate information sources critically 
• Incorporate selected information into one’s knowledge base 
• Use information effectively to accomplish a specific purpose 
• Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of information, 

and access and use information ethically and legally 
 
I en nyligen publicerad artikel kritiserar den danske biblioteks- och informationsvetaren Jack 
Andersen (2006) ACRLs standarder. Han hävdar bland annat att standarderna får det att 
framstå som om att det först på senare år har blivit nödvändigt att vara 
informationskompetent, att de inte fäster avseende vid det faktum att det alltid har varit 
nödvändigt för en informationskompetent person att ha kunskap om sin tids 
informationskällor och dessas roll och plats i ett socialt sammanhang; enligt Anderson ingår 
det i att vara informationskompetent att ha kunskap om vad som i ett socialt sammanhang 
uppfattas som värt att veta och vilka frågor som är av legitimt intresse, vilket är något som 

                                                 
7 De forskare Limberg och Folkesson hänvisar till är Bruce (1997), Hjörland (1997), Limberg (1998), Sundin 
(2005).  
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inte minst kommer till uttryck i de dokument och informationskällor som produceras och 
används i sammanhanget. 
 
Informationskompetens är inte en neutral färdighet utan något som utvecklas i, och i 
samklang med, det samhälle och det sammanhang vi befinner oss i. Att vara eller bli en 
informationskompetent person handlar inte om att följa eller bli utvärderad av en uppsättning 
standarder (Ibid., s 215). Det handlar snarare om att utveckla en förståelse för och en 
förtrogenhet med hur information söks och används i ett bestämt socialt sammanhang.  
 
Just Andersen framhålls av Olof Sundin (kommande) som representant för vad han benämner 
ett ”new emerging framework on information literacy” (Ibid.). Ett perspektiv som något 
förenklat skulle kunna beskrivas som ett angreppssätt där informationskompetens behandlas 
som en social och kulturell praktik. Med hänvisning till en annan av sina texter (författad 
tillsammans med Jenny Johannisson, 2005) konstaterar Sundin att information utifrån detta 
sociokulturella perspektiv ”is given meaning, evaluated and used within different social 
practices” (Ibid., s 9).  
 
I överensstämmelse med detta synsätt förespråkar Michelle Holschuh Simmons (2005, s 300) 
det hon kallar critical information literacy education (jmf. Elmborg, 2006) vilken ska ses som 
ett medel för studenter att utveckla en diskursiv förståelse för den disciplin de valt att studera 
inom. Enligt denna kritiskt hållna informationskompetensundervisning bör studenter 
konfronteras med frågor som har att göra med vem som äger och säljer information, vem som 
har tillgång till information och vad som egentligen kan räknas som information eller 
kunskap. Holschuh Simmons fortsätter:  
 

These types of questions encourage students to see that information is not neutral but 
that it reflects social, political, and economic ideologies that are situated within a 
historical context (Holschuh Simmons, 2005, s 300). 

 
Både Andersens och Holschuh Simmons texter kan betraktas som intressanta och väsentliga 
bidrag till forskningen om informationskompetens. De behandlar emellertid området 
huvudsakligen utifrån ett teoretiskt perspektiv. Den litteratur som bygger på empiriska studier 
är än så länge inte särskilt omfattande. I det nedanstående presenteras ett urval empiriska 
studier med anknytning till informationskompetens. 
 

2.1. Empirisk forskning om informationskompetens 
Termen informationskompetens är inte oproblematisk. Det är en term som har definierats på 
ett flertal olika sätt men, som framhålls av Louise Limberg och Lena Folkesson (2006, s 20), 
den gemensamma nämnaren för samtliga definitioner är att informationskompetens beskrivs 
som förmågan att kunna söka, finna, kritiskt granska och använda information för olika syften 
och ändamål i olika sammanhang. Att termen till sin innebörd inte är stringent och precis kan 
också illustreras med att ovannämnda författare, Limberg och Folkesson, i sin rapport 
omväxlande använder termerna informationssökning, informationsanvändning och 
informationskompetens (Ibid.). 
 



 14

Avsikten med detta avsnitt är att presentera ett urval av de mest tongivande studierna om 
informationskompetens. En genomgång av det här slaget skulle kunna presenteras på ett 
flertal olika sätt8. 
 
För att visa på variationer när det gäller forskarnas teoretiska och metodologiska infallsvinklar 
och angreppssätt har avsnittet strukturerats i enlighet med just dessa. En gemensam nämnare 
för de sex bidrag som här ska beröras är dock att de har utforskat fenomenet 
informationskompetens i ett formaliserat utbildningssammanhang.  
 
Bland de presenterade studierna återfinns fyra bidrag med samma teoretiska utgångspunkt, 
nämligen fenomenografin, eller variationsteorin9.  
 
Fenomenografin syftar till att utifrån empiri studera och blottlägga variationer i hur människor 
erfar, förstår, uppfattar och begreppsliggör olika fenomen. Resultaten av fenomenografiska 
studier presenteras i form av kategorier av uppfattningar. Utgångspunkten för den 
fenomenografiska ansatsen kan sägas vara individen men det som står i fokus är det fenomen 
som utforskas eller snarare de undersökta personernas sätt att uppfatta det aktuella fenomenet 
(Limberg, 2005, s 281).  
 
De resterande två bidragen anknyter till ett sociokulturellt perspektiv enligt vilket en individs 
agerande och utveckling ses i relation till de kollektiva praktiker agerandet och utvecklingen 
är en del av (Säljö, 2001, s 109). Utifrån detta perspektiv handlar lärande till stor del om en 
ökad förmåga att delta i och bemästra sociala praktiker (Ibid., 2001, s 114).  
 
Apropå skillnaden mellan dessa två perspektiv finns det skäl att referera en debatt, som 
uppstod med anledning av att den fenomenografiskt orienterade pedagogikprofessorn Ference 
Marton recenserade den sociokulturellt orienterade pedagogikprofessorn Roger Säljös bok 
Lärande i praktiken (2000). De resonemang som förs där kastar ljus över de båda 
perspektivens särdrag. Som utgångspunkt för mitt korta referat av denna debatt kan tas Säljös 
konstaterande att ”[a] critical difference between these traditions, then, is how one conceives 
the object of inquiry” (Säljö, 2001, s 115). Martons kritik går i stora drag ut på att det 
sociokulturella perspektivet inte i tillräckligt hög grad belyser individuella aspekter och 
variationer av lärande trots att det, enligt Marton, gör anspråk på att göra det: ”your 
perspective lacks explanatory power when you nevertheless venture to make statements about 
learning on the individual level” (Marton, 2000, s 233). Den kritiska skillnad i uppfattning av 
undersökningsobjekt som Säljö refererar till här ovanför beskrivs av honom på så vis att 
fenomenografen tar sin utgångspunkt i individers medvetande, medan det primära 
undersökningsobjektet enligt det sociokulturella perspektivet är kommunikation och 
interagerande i form av sociala praktiker. Säljö konstaterar att ”What we [människor] say is /-
--/ not an external version of what is clear in our minds, but rather an attempt to communicate 
ideas and to respond to initiatives in situated practices/---/” (Säljö, 2001, s 114). För att 
kortfattat uttrycka skillnaden mellan de båda perspektiven, så som jag uppfattar den, riktar 
fenomenografin in sig på ett område som är närmare beläget det individuella medvetandet och 
är huvudsakligen upptagen med att belysa skillnader i hur individer uppfattar världen, medan 

                                                 
8 Exempelvis utifrån en biografiskt orienterad struktur där varje forskare presenteras som en egen enhet, eller 
utifrån den kategori människor som utgjort forskningsobjekt och därmed stått i fokus för det aktuella bidraget, 
det vill säga studier med fokus på studenter, elever, en viss profession eller yrkesgrupp etc. 
9 Förteckningen över bidrag med fenomenografisk ansats skulle kunna göras längre, se exempelvis Kirk (2002, 
2004), Edwards (2006) och Webber, Boon & Johnston (2006). 
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det sociokulturella perspektivet håller sig längre ifrån individen och istället medelst analyser 
av språk och social interaktion fokuserar det kollektiva sammanhanget.   
 

2.1.1. Fenomenografiska studier av informationskompetens 
En av de mest omtalade texterna inom informationskompetenslitteraturen är Christine Bruces 
bok från 1997, The seven faces of information literacy. I denna presenterar Bruce resultaten 
från sin doktorsavhandling vilken ägnades åt att studera högskolelärares och bibliotekariers 
uppfattningar av informationskompetens. Uppfattningarna delas in i sju hierarkiskt ordnade 
kategorier, där de högst numrerade kategorierna ska ses som mer sofistikerade, 
mångdimensionella och komplexa än de med lägre nummer:  
 

1. använda IT för att söka och förmedla information 
2. finna informationskällor 
3. genomföra informationssökningsprocesser 
4. kontrollera information 
5. skapa en egen kunskapsbas på ett nytt intresseområde 
6. arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap 
7. använda information klokt för andras bästa (Bruce, 1997a, s 110, citerad ur 

Limberg och Folkesson, 2006, s 22) 
 
Bruce kontrasterar själv sina resultat mot det synsätt på informationskompetens som betonar 
att det handlar om att som informationskompetent besitta vissa generella färdigheter: 
 

This involved a change from describing information literacy in terms of attributes 
(skills, knowledge and attitudes) to describing it in terms of varying conceptions of 
experiences which are defined in terms of relations between people and aspects of the 
world (Bruce, 1997a, s 16). 

 
I det ovanstående citatet talar Bruce om förhållandet eller relationen mellan det erfarna 
objektet och den som erfar, det vill säga subjektet. Denna relation är i fokus för 
fenomenografiska studier. Därför talas det inte sällan om ”the relational approach to 
information literacy”, se exempelvis Bruce (1997b).  
 
Även Louise Limberg talar om ”the relational approach” (Limberg, 2000). I sin avhandling 
från 1998 – Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande – studerar hon gymnasieelevers varierande uppfattningar av 
informationssökning. I enlighet med den fenomenografiska ansatsen presenteras resultaten i 
form av olika kategorier av uppfattningar: eleverna betraktar A) informationssökning som 
faktasökning; B) informationssökning som att väga källor mot varandra för att kunna ta 
ställning i en kontroversiell fråga; C) informationssökning som att granska och analysera för 
att förstå en kontroversiell fråga. När dessa uppfattningsvariationer analyseras i relation till 
elevernas inlärningsresultat kan det konstateras att det föreligger ett samband mellan syn på 
informationssökning och inlärningsresultat: kategori C samspelar med ett kvalificerat 
inlärningsresultat. 
 
Både Limberg (1998, kap. 9) och Bruce (1997, s 169-73) drar slutsatsen att ett 
eftersträvansvärt mål för undervisning i informationskompetens är att elever och studenter bör 
utveckla en mångfacetterad bild av vad informationskompetens kan vara för att därigenom 
kunna välja ett lämpligt angreppssätt för en given, specifik situation. 
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En studie som har uppenbara kopplingar till Bruce och Limbergs arbeten är australiensiskan 
Mandy Luptons bok The learning connection från 2004. Lupton säger sig fylla i glappet 
mellan Bruce och Limberg i och med att hon i sin forskning har ägnat sig åt att studera 
universitetsstudenter; närmare bestämt hur dessa erfar informationskompetens i samband med 
att de söker information för uppsatsskrivande. Hon presenterar sina resultat hierarkiskt i tre 
kategorier (med specificerade underavdelningar), där komplexiteten i den tredje är högre än i 
den första. Studenterna uppfattar informationskompetens som 1) förmågan att söka fram bevis 
som talar för den hypotes de driver i sin uppsats. Denna ståndpunkt kan innebära att 
informationskompetensen går ut på att söka upp statistik, åsikter eller idéer som stöder den tes 
de driver. Eller så kan de 2) uppfatta informationskompetens som förmågan att söka upp 
information som går att använda till att utveckla en tes eller ett argument. De 
underavdelningar som sorterar under den här kategorin går ut på att lära sig mer om det 
aktuella ämnet, att placera in ämnet i ett sammanhang, att ifrågasätta och återigen tänka 
igenom tesen och argumenten. Den tredje kategorin rubriceras 3) lärande som socialt ansvar, 
där informationskompetens ses som ett led i att lära sig något som kan bidra till att samhället 
påverkas och till att sociala och politiska förändringar kommer till stånd (Lupton, 2004, s 53). 
Även Lupton betonar att informationskompetens och lärande måste ses i relation till en 
specifik uppgift eller kontext. Liksom av Bruce och Limbergs studier kan man av Luptons 
studie dra slutsatsen att undervisning i informationskompetens inte kan ske sammanhangslöst. 
 
Limberg har tillsammans med pedagogikforskaren Lena Folkesson i en nyligen publicerad 
rapport presenterat resultaten från det så kallade IDOL-projektet (Informationssökning, 
Didaktik Och Lärande), i vilket de har studerat hur lärare och bibliotekarier ser på 
undervisning i informationssökning (Limberg & Folkesson, 2006). I denna studie konstateras 
att ett centralt inslag i informationskompetens, så som den uppfattas av lärare och 
bibliotekarier, är att känna till informationskällor (jmf även med Bruce (1997a) och hennes 
kategori 2). Limberg och Folkesson presenterar informanternas uppfattningar av innehållet i 
undervisningen i informationssökning i fem kategorier: 
 
 A. fokus på källor 
 B. fokus på systematisk informationssökning 
 C. fokus på upplevelsen av informationssökningsprocessen 
 D. fokus på värdering av källor 
 E. fokus på bearbetning av källor (informationsanvändning) 

 (Limberg & Folkesson, 2006, s 53) 
 
Limberg och Folkesson resonerar i termer av undervisningens olika dimensioner, där 
undervisningens innehåll är en dimension. Andra dimensioner är mål för undervisning och 
kriterier för bedömning av elevernas arbeten. Ett intressant resultat av IDOL-studien är att 
forskarna kan konstatera en besvärande diskrepans mellan uppfattningarna av de olika 
dimensionerna eller som forskarna uttrycker det: en bristande konsekvens mellan 
uppfattningarna. Medan fokus på källor är centralt i uppfattningarna av undervisningens 
innehåll, visar det sig att uppfattningarna av målen har ett annat fokus, nämligen kritiskt 
tänkande, effektiv tidsanvändning och biblioteket som redskap. När det sedan gäller frågan 
om vad som ligger till grund för att bedöma kvalitén i elevernas arbeten är 
informationsbearbetning centralt (Ibid., s 109). För att beskriva relationen mellan 
undervisningsinnehåll och målen med undervisningen, som i det här fallet ger besked om en 
besvärande inkonsekvens, använder Limberg och Folkesson ett begrepp som de hämtat från 
pedagogikforskningen; de talar om den didaktiska intentionen (Ibid., s 39, s 109, s 11). 
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2.1.2. Informationskompetens ur ett sociokulturellt perspektiv 
Redan i inledningen av det här kapitlet nämndes att det förekommer idéer om ett nytt 
perspektiv på informationskompetens (se Sundin, kommande). Detta nya perspektiv, som 
också är det perspektiv föreliggande arbete så att säga vill skriva in sig i, har än så länge 
framförallt getts uttryck för i form av ungefärligen en handfull huvudsakligen teoretiskt 
orienterade artiklar utan konkret empiri (se exempelvis Andersen, 2006; Talja et al, 2005; 
Holschuh Simmons, 2005; Elmborg, 2006). Detta nya perspektiv kan beskrivas som ett 
angreppssätt där informationskompetens ses som en social och kulturell praktik. Här ska två 
studier som tar sin utgångspunkt i detta perspektiv presenteras.  
 
I inledningen av avsnitt 2.1. slogs det fast att alla de forskningsresultat som här skulle 
presenteras var av det slaget att de anknyter till informationskompetens i ett formaliserat 
utbildningssammanhang. Detta gäller också Annemaree Lloyd, även om hon huvudsakligen 
fokuserar informationskompetens i en arbetsplatskontext. I sin avhandling från 2004 
studerade hon bland annat hur brandmän utvecklar informationskompetens. I en alldeles 
nyligen publicerad artikel (Lloyd, 2006) föreslås liksom hos Sundin (kommande) att det går 
att tala om ett nytt perspektiv – eller ”an emerging picture” – på informationskompetens. Det 
perspektiv Lloyd ger uttryck för är synnerligen intressant i skenet av föreliggande uppsats. 
Inte minst i det att hon rör sig med begrepp och infallsvinklar som är centrala även i den här 
uppsatsen, exempelvis praktikgemenskaper (communities of practice) och ett sociokulturellt 
perspektiv. Exempelvis betonar Lloyd att de brandmän hon studerat utvecklat 
informationskompetens genom att: 
 

/---/ engage with a landscape that reflects the social, historical, embodied and 
negotiated experiences of the community of practice and the sources of information 
valued by the community (Lloyd, 2006, s 575). 

 
Den bärande metaforen i Lloyds artikel är landskapet. Hon talar om informationskompetens i 
termer av hur fenomenet är definierat, förstått och talat om i tre olika landskap: inom 
grundskolan, inom högskolan och på arbetsplatsen. Hon intar en mycket kritisk hållning till 
synen på informationskompetens inom undervisningssfären där hon menar att man kan se ett 
utbrett synsätt på informationskompetens som en huvudsakligen textorienterad och 
oproblematisk, generellt giltig eller överförbar process (Ibid., s 572). Med hänvisning till den 
australiensiska sociologen Cushla Kapitzke konstaterar hon att informationskompetens här: 
 

/---/ is conceived as a neutral process, unaffected by social, political or historical 
precedence which creates the frameworks for the delivery of Western education (Lloyd, 
2006, s 573; jmf Andersen, 2006). 

 
Hon efterlyser istället ett synsätt som medger att informationskompetens ses som ett bredare 
och mer komplext fenomen, ett fenomen som är kontextavhängigt och som manifesteras i 
diskursiva praktiker. Hon argumenterar för ett sociokulturellt perspektiv där 
informationskompetens bäst förstås som: 
 

/---/ a socially and culturally influenced process and practice, shaped by the situated 
nature of interaction between people and through embodied experience in specific 
landscapes (Ibid., s 579). 

 
Man kan se tydliga paralleller mellan Lloyds artikel och de tankar som kommer till uttryck 
hos exempelvis Holschuh Simmons (2005) och James Elmborg (2006), där det, vilket också 
antyddes i kapitlets inledning, föreslås att informationskompetens kan ses som ett medel för 
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studenter att utveckla en diskursiv förståelse för den disciplin de valt att studera inom. Jämför 
detta förslag med exempelvis nedanstående citat ur Lloyds text: 
 

[I]nformation literacy should be defined as the ability to know what there is in a 
landscape and to draw meaning from this through engagement and experience with 
information (Lloyd, 2006, s 570). 

 
I de ovan refererade fenomenografiskt orienterade studierna (Bruce (1997a), Limberg (1998) 
& Lupton (2004)) kan man konstatera ett intimt förhållande mellan informationskompetens 
och lärande. Detta är ett spår som går igen hos Lloyd, även om hon snarare betonar att 
informationskompetens är ett sätt att veta och att kunna. Hon talar om att åstadkomma en 
koppling mellan konceptuell kunskap – det vill säga att veta vad – och praktisk kunskap, 
vilket handlar om att veta hur (Ibid., s 576). 
 
Ett annat exempel på hur informationskompetens kan studeras utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv utgörs av Sundins (2005) studie av dryga 30-talet nordiska högskolebiblioteks 
webbaserade handledningar eller guider för informationskompetens. I resultatet av denna 
studie identifieras fyra olika förhållningssätt till undervisning i informationskompetens: 1) ett 
källorienterat, 2) ett beteendeorienterat, 3) ett processorienterat och 4) ett kommunikativt 
orienterat förhållningssätt. Förhållningssätt 1) och 2) förekommer i alla de undersökta 
handledningarna, dessutom visar det sig att alla kan samexistera; inslag från alla 
förhållningssätt kan existera i en och samma handledning. Det minst vanligt förekommande 
förhållningssättet är det kommunikativt orienterade. Sundin argumenterar för att framförallt 
ett kommunikativt, men även ett källorienterat perspektiv, beaktar informationens 
kontextuella aspekter, vilket inte kan sägas om de beteendeorienterade och processorienterade 
perspektiven. Min bedömning är att just det kommunikativt orienterade förhållningssättet, så 
som det beskrivs av Sundin, rimmar väl med det ”nya perspektivet” på 
informationskompetens. Här flyttas fokus från individen till gemenskapen. 
Informationssökning som en rationell, förnuftsbaserad och individuell praktik 
problematiseras. Informationssökning ses som en social process i institutionella sammanhang. 
Frågor som berör källkritik, kognitiv auktoritet och social navigering är centrala. Och, som 
tidigare nämnts, kontexten och/eller disciplinen är central (Ibid., s 152-154). 
 
Just de aspekter som handlar om kontext och sammanhang är centrala i frågan om huruvida 
undervisning i informationssökning ska ske i form av fristående kurser eller istället vara 
”inbäddad” i övrig undervisning. Denna fråga står i fokus för nästa avsnitt. 
 

2.2. Fristående eller inbäddad undervisning i informationskompetens? 
En av slutsatserna som dras i samband med det ovan nämnda IDOL-projektet är att 
”ändamålsenlig undervisning i informationssökning är beroende av att lärare och 
bibliotekarier ser sådan undervisning som en del av sitt gemensamma professionella objekt” 
(Limberg & Folkesson, 2006, s 126). Författarna förklarar begreppet det professionella 
objektet med hjälp av ett citat från pedagogikforskarna Ingrid Carlgren och Ference Marton 
och konstaterar att det innebär att ”[l]äraren riktar sin uppmärksamhet mot det som hon vill 
bidra till att åstadkomma” (Carlgren & Marton, 2000, s 148, citerad i Limberg & Folkesson, 
2006, s 124). Med hänvisning till resultaten av det tidigare nämnda IDOL-projektet kan vi 
således konstatera att detta betyder att det bör finnas en konsekvens i den didaktiska 
intentionen. Resonemanget om att lärare och bibliotekarier bör se undervisningen i 
informationssökning som sitt gemensamma professionella objekt för tankarna till den 
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diskussion som är vida utbredd inom högskolebiblioteksvärlden, det vill säga frågan om 
fristående eller integrerad informationskompetensundervisning. Det är inte alltid alldeles 
tydligt vad som närmare bestämt avses med integrerad undervisning i informationskompetens. 
Än besvärligare blir det när det engelska begreppet embedded information literacy education 
kommer på tal. Den australiensiske bibliotekarien och forskaren Alan Bundy har bidragit till 
att belysa den här frågan genom att ställa upp följande översikt av skillnader mellan fristående 
och ”inbäddad” informationskompetensundervisning, från fristående (generic) över parallell 
och integrerad till ”inbäddad” (embedded): 
 

• Fristående undervisningstillfällen och/eller självinstruerande moduler (generic). 
• Fristående tillfällen och/eller självinstruerande moduler som kompletterar en viss kurs eller 

program (parallel). 
• Tillfällen, inslag, moduler som är en del av kursen eller programmet (integrated). 
• Kurser eller program som är utformade på så sätt att studenterna kontinuerligt interagerar och 

reflekterar med och kring information (embedded) (Bundy, 2004, i min fria översättning). 
 
En intressant iakttagelse som kan göras i anslutning till Bundys uppdelning här ovan är att den 
inbäddade varianten förefaller rimma väl med ett sociokulturellt perspektiv där lärande till 
stor del ses som en ökad förmåga att delta i och bemästra sociala praktiker.  
 

2.3. Sammanfattning, forskning om informationskompetens 
Av den forskning som har presenterats i det här kapitlet kan vi konstatera att i de fall 
människors uppfattningar av innehållet i informationskompetens har undersökts, så läggs ofta 
tyngdpunkten på förmågan att känna till och använda informationskällor liksom att genomföra 
informationssökningsprocesser. Vi kan också konstatera att flera forskare förespråkar att 
undervisning i informationskompetens bör vara av det slaget att den främjar ett varierat 
synsätt på informationskompetens, så att eleven eller studenten därmed stimuleras till att välja 
ett lämpligt angreppssätt för en specifik situation. Kontext och sammanhang betonas. Inte 
minst i det framväxande synsätt som kan beskrivas som sociokulturellt orienterat; synen på 
informationssökning som en social och kulturell praktik framträder i både Sundins och Lloyds 
bidrag. Med utgångspunkt i begreppet den didaktiska intentionen har vi också kunnat 
konstatera att det är väsentligt att undervisning i informationskompetens bedrivs på ett 
konsekvent sätt vad beträffar synen på innehåll, bedömning och mål för undervisningen. Att 
ansvaret för undervisning i informationskompetens inte bör uppfattas som enbart 
bibliotekariers (eller lärares) framkom i IDOL-studien, där vi också blev bekanta med 
begreppet det professionella objektet. Avslutningsvis har vi med hjälp av Bundys schema över 
mer eller mindre integrerad undervisning i informationskompetens fått ett förslag till hur 
denna undervisning kan vara organiserad. 
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3. Ingenjörers och sjuksköterskors informationspraktik10 
Sedan slutet av sjuttiotalet har man inom biblioteks- och informationsvetenskapen i ökad 
utsträckning ägnat sig åt att studera hur människor söker och använder information i samband 
med arbete (Leckie, Pettigrew & Sylvain, 1996, s 162). Majoriteten av dessa studier har 
uppehållit sig vid undersökningar av hur enskilda och grupper av yrkesutövare söker och 
använder information (Leckie, 2005, s 159). Sundin och Hedman (2005, s 293) stöder sig på 
professionsforskning när de föreslår en komplettering av detta traditionella perspektiv, där 
individer och deras arbetsplatser har stått i fokus, en komplettering som innebär att B&I-
forskaren även bör beakta ett samhälleligt, socialt perspektiv när hon ägnar sig åt studier av 
professioners informationspraktiker: 
 

“The workplace is a meeting place, not just for practitioners and their clients, but also 
for competing professional interests, power relations, and occupational identities” 
(Ibid.).   

 
Den litteraturgenomgång som här följer bygger till stor del, men inte enbart, på två arbeten. 
När det gäller sjuksköterskors informationspraktiker har Olof Sundins avhandling (2003) varit 
synnerligen användbar. Den bild jag söker teckna av hur ingenjörer söker och använder 
information skulle förmodligen ha sett annorlunda ut om jag inte hade använt mig av Thomas 
E. Pinellis text Distinguishing engineers from scientists:  the case for an engineering 
knowledge community från 2001. 
 
I Sundins avhandling finns det en tydlig, fullt explicit ambition att inkorporera det 
samhälleliga, sociala perspektiv, vilket lyfter blicken från individnivån, i enlighet med det 
sociokulturella perspektivet så som det kort beskrevs i det ovanstående avsnittet om forskning 
om informationskompetens. Även Pinelli beaktar sociala och kollektiva aspekter av 
ingenjörers informationspraktiker. Exempelvis går det enligt Pinelli (2001), som härvidlag 
stöder sig på Vincenti (1990), att tala om en ”engineering community” vilken beskrivs som en 
arena för informellt utbyte av den kunskap och information som bidrar till att forma en 
gemensam yrkesidentitet. 
 
Jag kommer att anknyta till resultaten av litteraturöversikten längre fram i uppsatsen i 
samband med diskursanalysen av studentuppsatserna. I avsnitt 6.4. under rubriken 
Praktikgemenskaper för jag dessutom ett resonemang om huruvida det är fruktbart att studera 
litteratur om yrkesverksamma för att kunna säga något om studenter. 
 

3.1. Ingenjörer och informationssökning  
Studier av ingenjörers informationssökande och -användande är frekventa (Leckie, Pettigrew, 
Sylvain, 1996, s 164). Även om det naturligtvis förekommer att skribenter medger att det 
finns en rad olika typer av ingenjörer (se exempelvis Ibid.; Rothstein, 1969; och Pinelli, 2001) 
så ger litteraturen vid handen att ingenjörer ofta behandlas som en förhållandevis enhetlig och 
homogen grupp. 
 

                                                 
10 Ordet praktik förekommer frekvent i diverse kombinationer i den här uppsatsen och förtjänar därför en 
kommentar. I det här fallet talas det om informationspraktik. Praktik ska förstås som något mer komplext och 
omfattande än det nära tillhands liggande alternativet informationssökning. Det jag avser när jag talar om 
”praktik” beskrivs av Ference Marton, som när han talar om practices presenterar följande definition: ”human 
systems for achieving certain goals, serving certain functions, producing certain results” (Marton, 2000, s 231).   
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Mot bakgrund av designingenjörsstudenternas förhållandevis breda studieinriktning har jag 
valt att i min litteraturöversikt inte bara beröra B&I-studier som specifikt är inriktade just mot 
designingenjörer utan även mot mer allmänt hållna arbeten om ingenjörers 
informationspraktiker.  
 
Inte sällan studeras ingenjörers informationssökning i relief mot andra yrkesgrupper. Så har 
exempelvis både Allen (1984) och Pinelli (2001) jämfört ingenjörer och naturvetare. Leckie, 
Pettigrew och Sylvain (1996) skriver om ingenjörer, vårdpersonal och advokater. 
 
Pinelli (2001, s 137) stöder sig på Allen (1997) när han säger sig identifiera en kompatibilitet 
mellan inflödet och utflödet av information i det naturvetenskapliga arbetet. Det vill säga det 
naturvetenskapliga arbetet förutsätter ett bruk, ett inflöde av vetenskaplig information av det 
slag som beskrivs som ”verbally encoded” (Pinelli, 2001, s 137) vilket också i regel blir 
resultatet av det naturvetenskapliga arbetet. Det vill säga, om än något enklare uttryckt: 
naturvetaren både konsumerar och producerar vetenskapliga texter. I ingenjörsarbetet däremot 
ser vi enligt Pinelli inte denna kompabilitet: 
 

In technology, however, there is an inherent incompatibility between inputs and 
outputs. Since outputs typically differ in form from inputs, they usually cannot serve as 
inputs for the next stage. Further, the outputs are usually in two parts, one physically 
encoded and the other verbally encoded. The verbally encoded part does not serve as 
input for the next stage because it is a by-product of the process and is itself incomplete 
(Pinelli, 2001, s 137). 

 
Den huvudsakliga skillnaden de båda grupperna emellan, och som framhålls av Pinelli, sägs 
alltså ha att göra med utkomsterna, resultaten av deras arbetsinsatser: “scientists produce 
knowledge (facts) and engineers produce designs, products, and processes (artifacts)” (Ibid., 
137).  Det som avses med detta citat är rimligen att naturvetares informationssökning 
resulterar i nya texter medan ingenjörers informationssökning snarare är ämnad att 
understödja utvecklandet av nya produkter. 
 
Pinelli berör även i sin omfattande artikel det område som har att göra med kunskapsspridning 
(knowledge diffusion). I detta sammanhang driver han tesen att om man till fullo vill förstå 
hur ingenjörers (och naturvetares) kunskapsspridning går till så måste man söka besvara 
frågorna varför och hur de båda kategorierna skiljer sig åt i sitt skapande och användande av 
kunskap (2001, s 144). Pinelli stöder sig här på Latour (1987) och hävdar att naturvetare ”use 
knowledge to show how their research differs from or improves upon previous research in the 
field” (Pinelli, 2001, s 144). Naturvetarna söker etablera en intellektuell kontext för sin 
verksamhet, sätta sin egen forskning i relation till andra naturvetares. Ingenjörer däremot, 
söker och använder information då de stöter på problem som behöver lösas eller då de 
behöver fatta beslut (Ibid.). De fäster större vikt vid den dokumenterade forskningens 
kapacitet att bistå med vägledning i det specifika och aktuella fallet; det intellektuella 
sammanhanget, den vetenskapliga kontexten är av mindre vikt. Vad Pinelli är ute efter att 
säga om ingenjörers informationsökning och användande framstår tydligt i ett kärnfullt citat 
som han hämtar från en text av Cairns och Compton (1970): 
 

What an engineer usually wants, according to Cairns and Compton (1970), is ‘a specific 
answer, in terms and format, that is intelligible to him – not a collection of documents 
that he must sift, evaluate, and translate before he can apply them’ (375-376) (Pinelli, 
2001, s 145). 
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Pinelli gör också vissa generella påståenden om de båda kategoriernas intellektuella 
förhållningssätt: naturvetare tenderar att pröva hypoteser för att skapa kunskap, medan 
ingenjörer är mer benägna att arbeta iterativt med varierande parametrar som väljs eller 
förkastas (Ibid.). Pinellis poäng här är att de båda förhållningssätten leder till olika 
dokumentationsformer: den vetenskapliga tidskriften lämpar sig sålunda väl för att sprida 
naturvetares resultat. För ingenjörer lämpar sig den mer omfattande tekniska rapporten bättre.  
 
Såväl som i andra studier av ingenjörers informationspraktiker (se till exempel Ellis & 
Haugan, 1997; Hertzum & Pejtersen, 2000; Fidel & Green, 2004) som i Pinellis studie visar 
det sig att ingenjörer i stor utsträckning vänder sig till kollegor i sitt informationssökande. 
Case (2002, s 236) är inne på samma spår och drar i sin litteraturöversikt slutsatsen att 
ingenjörer framförallt använder sin egen och kollegors kunskap, och annan information som 
är tillgänglig inom deras institutioner, snarare än de använder den utominstitutionella 
litteraturen. I den mån de använder tryckt information handlar det framförallt om rapporter, 
kataloger, handböcker och facktidskrifter med anknytning till den egna professionen, snarare 
än vetenskapliga publikationer. Leckie, Pettigrew och Sylvain (1996, s 166) hänvisar i sin 
studie till en enligt dem klassisk studie utförd av Gerstberger och Allen (1968) i vilken det 
hävdas att det å ena sidan råder ett starkt förhållande mellan tillgänglighet och grad av 
användande och å andra sidan mellan erfarenheten av att använda informationskällor och 
användarvänligheten hos dessa. Hur kvalitén på informationen uppfattas spelar stor roll för 
huruvida ingenjören väljer att använda den men, visar Gerstberger och Allen, det är 
framförallt tillgängligheten som är av betydelse för huruvida en källa väljs i första hand.  
 
Den litteratur jag har stött mig på för att skissera den bild som här har presenterats av hur 
ingenjörer söker och använder information är huvudsakligen hämtad från det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet. En gemensam nämnare för denna litteratur är att den är av 
en deskriptivt analyserande karaktär med ett generellt syfte att öka förståelsen kring hur 
ingenjörers informationspraktik ser ut. 
 
Vänder man däremot blicken mot ett litteraturområde som huvudsakligen riktar sig till 
ingenjörer förändras tonen. Vi kan notera ett nivåskifte, såtillvida att vi här blir varse 
ytterligare en dimension som kan beskrivas som mer tydligt normativ än vad fallet är i B&I-
litteraturen. Det är inte längre endast en i någon mening objektivt syftande förståelsekunskap 
som eftersträvas i dessa studier. I studenternas kurslitteratur kring 
produktutvecklingsprocessen förekommer flera exempel på modeller som tydligt förordar 
sökande och användande av vetenskaplig litteratur, (se exempelvis Carstensen, 1997; Cross, 
2000; Poggenpohl, 2002; Pugh, 1990;). Att denna litteratur är av en normativ och instruktiv 
karaktär är inte särskilt överraskande eftersom det till stor del rör sig om handböcker. I flera 
av de vetenskapliga publikationer inom designingenjörsområdet, som berör frågor som har 
med informationspraktik att göra, går det dock att identifiera ett inslag som närmast något 
skamset signalerar, eller rent av ”erkänner”, att det är problematiskt, detta att ingenjörer inte 
använder vetenskaplig forskningslitteratur i större utsträckning. Andrew Court, lektor i 
engineering design vid Imperial College i London, talar om en brist på ”information 
awareness” (Court, 1997, s 124) bland designingenjörer och menar att den bland annat beror 
på ”a general apathy on the part of the engineering designer” (Ibid.). 
Designingenjörsforskarna John Restrepo och Henri Christiaans (2003) ger uttryck för en 
liknande uppfattning när de resonerar om designingenjörers informationsanvändning. De talar 
om tillgång till information och tycks mena att information i själva verket kan vara tillgänglig 
även om det är så att designingenjören inte betraktar det på det viset, det vill säga är medveten 
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om tillgången. De drar slutsatsen att: ”[t]his lack of awareness /---/ produces as a result many 
designs being generated without the benefit of information that does exist” (Ibid., s 10). I en 
artikel från 2000 konstaterar ergonomiforskarna11 Narelle Skepper, Leon Straker och Clare 
Pollock, i enlighet med ovan nämnda designforskare, att det förekommer stora brister i 
designingenjörers informationsanvändande. I sin studie av hur ett designintensivt 
produktutvecklingsföretag använder ergonomisk information i anslutning till designprocessen, 
drar de slutsatsen att ”[c]ompany A had not systematically used ergonomics information in 
their design process and that this had resulted in sub-optimal designs” (Skepper et al, 2000, s 
433). Mot bakgrund av dessa “erkännande” vittnesbörd från det designingenjörsvetenskapliga 
området är det föga överraskande att det samtidigt förekommer uttryck som närmast kan 
betraktas som rekommendationer av designstrategier där informationsanvändande är ett 
central inslag. Se exempelvis Nigel Cross och Christine Krugers studie där strategin 
”information-driven design” i jämförelse med tre andra strategier12 ges ett toppbetyg (Kruger 
& Cross, 2006). 
 
Sammanfattningsvis beträffande ingenjörers informationssökning och -användning kan vi 
konstatera att ingenjörer visserligen är frekventa informationsanvändare men att de 
huvudsakligen använder den information som är lättillgänglig och i regel av ett 
ickevetenskapligt slag. I informationspraktikrelaterade studier publicerade inom det 
designingenjörsvetenskapliga området går det att identifiera ytterligare en nivå som går utöver 
den deskriptivt analyserande nivå som jag funnit i B&I-studier av informationssökande 
ingenjörer, en normativ nivå av närmast självdiagnostiserande slag. 
 

3.2. Sjuksköterskor och informationssökning 
Till skillnad från vad som är fallet med ingenjörerna är sjuksköterskor en ganska outforskad 
grupp vad avser dess informationssökande och -användande (Case, 2002, s 247; Bawden & 
Robinson, 1997, s 408). Sundin (2003) beskriver i sin avhandling om sjuksköterskors relation 
till fackinformation hur omvårdnadsområdet har utvecklats till en akademisk disciplin och hur 
fackinformationen har använts som ett verktyg för att uppnå denna akademisering: 
 

Professionens ansträngningar att sprida normer, värderingar och medvetenhet om 
fackinformationens betydelse bland yrkesgruppens medlemmar skall sålunda inte enbart ses 
som ett värnande om bättre patientvård, även om denna aspekt naturligtvis är viktig, utan 
också /---/ som ett uttryck för sjuksköterskors professionella projekt (Ibid., s 99-100).  

 
Den bild Sundin tecknar av sjuksköterskeprofessionen, som en profession där det framhålls 
som väsentligt att kunna söka upp och använda forskningsresultat, stämmer väl överens med 
det intryck studenter och lärare vid sjuksköterskeutbildningen ger i de återkommande mötena 
i uppsatsförfattarens hembibliotek; är det en student som i informationsdisken frågar efter en 
vetenskaplig artikel, sitter det närmast i ryggmärgen att det är en blivande sjuksköterska som 
frågar. 
 
Emellertid, att tala om sjuksköterskor som en homogen grupp är problematiskt. Liksom fallet 
är med ingenjörer finns det inom sjuksköterskeyrket en lång rad specialistområden med 
sinsemellan något varierande informationspraktiker. Dessutom bör påpekas att 
omvårdnadsområdet är ungt och statt i förändring. Sundin (2003, s 107-8) gör i sin avhandling 
en historisk återblick över sjuksköterskornas kunskapsområde och visar att det idag är 
                                                 
11 Ergonomiområdet är om inte centralt så av stor betydelse för produktutformning och -design. 
12 De tre andra strategierna är problem-driven, solution-driven respektive knowledge-driven design. 
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centrerat kring omvårdnadsorienterad teoretisk kunskap, även om praktisk medicinorienterad 
kunskap fortfarande spelar roll. I samma avhandling (Ibid., s 207-210) identifieras en rad 
olika dimensioner av informationssökning och informationsanvändning, däribland 
dimensionen Kunskapssyn. Denna dimension rör sig just mellan polerna Medicin ↔ 
Omvårdnad. Något förenklat kan påstås att den kunskapssyn som kommer till uttryck i dagens 
sjuksköterskeutbildningar är att beskrivas som omvårdnadsteoretiskt orienterad, medan den 
kunskapssyn som (fortfarande) präglar verksamheten i praktiken, ute på sjukhus och 
vårdcentraler kännetecknas av ett premierande av medicinsk-tekniskt kunnande. Medan det 
inom den omvårdnadsteoretiska strömningen finns en beredvillighet att vidareutbilda sig, och 
där synen på akademiska meriter är positiv, finns det en skepsis mot den omvårdnadsinriktade 
akademin inom den medicinskt inriktade grupperingen. Denna distinktion mellan en 
medicinskt orienterad diskurs och en mer holistiskt orienterad omvårdnadsteoretisk diskurs 
gör sig gällande, om än inte explicit, även då man konsulterar litteraturen om sjuksköterskors 
informationspraktiker. Inte minst är detta märkbart på så vis att de texter som behandlar 
omvårdnadsforskare eller sjuksköterskestudenter visar på andra resultat vad beträffar 
informationssökning och informationsanvändning än de som fokuserar på praktiserande 
sjuksköterskor. Dee och Stanley (2005), exempelvis, noterar att avsevärt fler 
sjuksköterskestudenter än yrkesverksamma sjuksköterskor använder databaser som CINAHL 
och PubMed. Gannon-Leary et al (2006) konstaterar i sin studie av sjuksköterskestudenters 
informationsanvändning att de undersökta studenterna generellt är skickliga när det gäller 
informationssökning och att de visar prov på en relativt hög nivå av informationsanvändning 
(Ibid., s 260). Talja och Maula (2003) visar att omvårdnadsforskare, (som inte sällan har en 
bakgrund som praktiserande sjuksköterskor), är frekventa användare av (elektronisk lagrad) 
vetenskaplig information. För den omvårdnadsorienterade grupperingen, som alltså kan sägas 
vara välvilligt inställd till och intresserad av vetenskaplig information, är det den granskade 
(peer-reviewed) vetenskapliga tidskriften som är den primära informationskällan (Ibid., s 
683). Flera studier (se exempelvis Leckie, Pettigrew och Sylvain, 1996, s 168ff) ger 
emellertid vid handen att när det gäller yrkesverksamma sjuksköterskor så dominerar 
muntliga källor och enklare referensverk (quick reference material).  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras, inte minst med stöd av Sundins avhandling, att 
åtminstone sjuksköterskor med anknytning till akademin – nyutbildade, studenter, 
omvårdnadsforskare – är öppna för ett aktivt sökande och användande av vetenskaplig 
information, medan exempelvis de sjuksköterskor som har en gammal utbildning och som har 
varit yrkesverksamma under en längre tid inte visar prov på samma öppenhet. Sundin gör en 
intressant distinktion mellan ett arbetsplatsperspektiv och ett yrkesgruppsperspektiv och 
konstaterar att förhållandet till informationssökning och -användning skiljer sig mellan dessa 
båda perspektiv: 
 

På arbetsplatsen dominerar ett medicinskt tolkningsföreträde, medan omvårdnad 
dominerar på yrkesgruppsnivån. De sjuksköterskor som approprierat den nya 
yrkesidentiteten navigerar mellan dessa båda gemenskaper/---/. De sjuksköterskor som 
inte har approprierat den nya yrkesidentiteten har litet intresse för att ifrågasätta det 
medicinska kunskapsföreträdet/---/ (Sundin, 2003, s 233). 

 
Den distinktion som beskrivs i det ovanstående citatet – mellan arbetsplats och yrkesgrupp – 
återfinns inte i Pinellis omfattande studie av ingenjörers informationspraktiker. Pinelli 
resonerar snarare, om än inte särskilt mångordigt, utifrån distinktionen utbildning och arbete. 
Han konstaterar med stöd av Grayson (1993) att den amerikanska ingenjörsutbildningen sedan 
andra världskriget har genomgått en ”vetenskapifiering”; han talar om ”the scientific period” 
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(Pinelli, 2001, s 140). Denna relation mellan utbildning och arbete kommer jag att ha 
anledning att återkomma till i kapitel åtta. 
 

3.3. Sammanfattning av litteraturöversikten 
Litteraturöversikten ger vid handen att ingenjörer är frekventa informationsanvändare, men att 
de främst använder den information som är lättillgänglig och som vanligen är av ett 
ickevetenskapligt slag. Enligt Pinelli (2001) och Vincenti (1990) kan man tala om en 
”engineering community” vilken de beskriver som en arena för informellt utbyte av den 
kunskap och information som bidrar till att forma en gemensam yrkesidentitet. 
 
Med hjälp av Sundin (2003) har det inom sjuksköterskekåren identifierats två framträdande 
synsätt på informationssökning och -användning. Å ena sidan den gruppering som grovt 
uttryckt kan sägas bestå av nyutbildade och andra sjuksköterskor med närhet till akademin där 
det omvårdnadsteoretiska perspektivet dominerar, vilka är öppna för ett aktivt sökande och 
användande av vetenskaplig information. Å andra sidan ser vi den gruppering som består av 
sjuksköterskor med en gammal utbildning och som har varit yrkesverksamma under en längre 
tid, där ett medicin-tekniskt perspektiv dominerar, vilka inte är lika öppna för ett aktivt 
sökande och användande av vetenskaplig information. 
 
Det tydligt normativa inslag som identifierades i artiklar författade av designingenjörer om 
designingenjörers informationspraktik kan ses som jämförbart med hur 
sjuksköterskeprofessionen har ansträngt sig att sprida normer, värderingar och medvetenhet 
om fackinformationens betydelse bland yrkesgruppens medlemmar. Även om det inte 
nödvändigtvis handlar om likadana strävanden, att driva ett professionellt projekt, vilket 
Sundin visar är fallet med sjuksköterskorna, så är symptomet, uttrycket eller enklare uttryckt, 
det som visar sig, liknande de båda grupperna emellan. Inom båda yrkesgrupper finner vi 
röster som uppmanar sina kollegor att söka och använda information av ett visst slag på ett 
visst sätt. 
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4. Teori och metod 
I det här kapitlet avser jag att närmare presentera en av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 
Uppsatsen tar avstamp i ett språkligt orienterat diskursanalytiskt perspektiv. Som poängterats 
av B&I-doktoranderna Åse Hedemark och Jenny Hedman (2002, s 8) innebär detta perspektiv 
”en slags paketlösning avseende både teori och metod, det vill säga att teori och metod 
egentligen inte tydligt kan urskiljas, utan är tätt sammanlänkade”. 
 

4.1. Om diskursanalys 
Den fråga som ligger till grund för vad jag ägnar mig åt i det här projektet är varför studenter 
inom en kategori, som i mångt och mycket liknar en annan, till synes använder så mycket 
mindre information än denna andra liknande kategori? Jag är lockad av 
diskursanalysperspektivet av flera skäl: de kunskapsteoretiska grunderna är tilltalande i och 
med att myten om den rationella individen står i bakgrunden, jag är förtjust i tanken på att det 
som står skrivet (eller är sagt) inte nödvändigtvis och enbart kommunicerar det som vi i 
konventionell mening avser med orden i fråga, det vill säga jag sympatiserar med tanken att 
förhållandet mellan det betecknade och det betecknande inte är fast och säkert. Jag tror alltså 
på att det går att finna mer i texter än det som i konventionell mening står i dem. 
 
Att exakt slå fast vad diskursanalys innebär låter sig inte göras i en handvändning. Potter och 
Wetherell konstaterar under rubriken definitioner av diskursanalys att ”perhaps the only thing 
all commentators are agreed on in this area is that terminological confusions abound” (Potter 
& Wetherell, 1987, s 6). Så här långt nöjer jag mig med att slå fast att jag med diskurs avser 
ett sätt att tala om och förstå världen (jmf. Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s 7). I enlighet 
med detta perspektiv kan olika grupperingar av människor sägas utgöra företrädare för en viss 
diskurs i det avseendet att medlemmarna i grupperingen delar ett till stora delar gemensamt 
sätt att tala om och tänka kring och därmed förstå världen. Det har också föreslagits att det 
kan handla om att företrädarna för en viss diskurs delar värderingar, traditioner och 
uppfattningar om vad som är väsentlig kunskap och inte (jmf. Bizzell, 1992, s 222). Gee 
(1996, s viii) tänjer begreppet diskurs rejält när han hävdar att  
 

/---/discourses are ways of being ’people like us’. They are ’ways of being in the 
world’; they are ’forms of life’. They are, thus, always and everywhere social and 
products of social histories (Gee, 1996, s viii).  

 
Att som Gee gör i ovanstående citat uttrycka sig i termer av “being people like us” 
understryker den sociala och kollektiva identitetsskapande dimensionen av diskursbegreppet.  
 
Ett centralt tema i den här texten är att identifiera diskurser. Det har redan konstaterats att 
begreppet diskurs är komplicerat såtillvida att det har försetts med en lång rad något skiftande 
betydelser och innehåll (Potter & Wetherell, 1987, s 6). Det är därför av stor vikt för 
diskursanalytikern att vara så tydlig och så transparant som möjligt i sin analys. Att noggrant 
redogöra för teoretiska utgångspunkter och förutsättningar är avgörande för att analysen ska 
framstå som trovärdig och begriplig. I Winther Jørgensens och Phillips (2000) genomgång av 
tre diskursanalytiska perspektiv presenteras vissa för de tre angreppssätten gemensamma drag. 
Författarna talar om nyckelpremisser för diskursanalys (Ibid., s 11), men de redovisar också 
skillnader mellan de tre perspektiven. När vi närmar oss dessa gemensamma drag närmar vi 
oss också den idéströmning som går under namnet socialkonstruktionism, vilken står i fokus 
för nästa avsnitt. 
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4.2. Socialkonstruktionism 
Gemensamt för de tre13 angreppssätt som Winther Jørgensen och Phillips presenterar är att de 
vilar på socialkonstruktionistisk grund. Socialkonstruktionism är, som författarna framhåller, 
”en gemensam beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle” (2000, s 11). 
Bland de kännetecken för denna teoriströmning som är av central betydelse för föreliggande 
arbete kan nämnas uppfattningen att det finns ett nära samband mellan kunskap och sociala 
processer: 
 

Vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Kunskap 
frambringas i social interaktion, där man både bygger upp gemensamma sanningar och 
kämpar om vad som är sant och falskt. (Ibid., s 12)  

 
Likaså är den socialkonstruktionistiska uppfattningen att det finns ett samband mellan 
kunskap och social handling viktig att framhålla: 
 

I en bestämd världsbild blir några former av handling naturliga och andra otänkbara. 
Olika sociala världsbilder leder således till olika sociala handlingar, och den sociala 
konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser. 
(Ibid.) 

 
Alla tre angreppssätten utgår från idén att diskursiv praktik är en social praktik som formar 
den sociala världen. Att använda sig av begreppet ”social praktik” innebär enligt Winther 
Jørgensen och Phillips (2000, s 25) att man sätter människors handlingar i ett dubbelt 
perspektiv i så motto att handlingar visserligen är konkreta, individuella och kontextbundna 
men också – samtidigt – institutionaliserade och socialt förankrade. Här börjar vi emellertid 
närma oss en skillnad i de tre angreppssätten. Det diskursteoretiska angreppssättet, som i 
Winther Jørgensens och Phillips bok representeras av och exemplifieras genom arbeten av 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, skiljer inte mellan diskursiva och icke-diskursiva sociala 
praktiker vilket betyder att diskurs uppfattas som fullständigt konstituerande för det sociala. 
Faircloughs kritiska diskursanalys däremot skiljer mellan diskursiv praktik och annan social 
praktik.  
 
Liksom Winter Jørgensen och Phillips (s 11) konstaterar Säljö och Mäkitalo (2004, s 137) att 
den riktning som går under benämningen socialkonstruktionism inte är alldeles enkel att 
beskriva eftersom den famnar över ett flertal olika, men besläktade traditioner. Säljö och 
Mäkitalo ger emellertid en god, kortfattad redogörelse för vad som förenar dessa traditioner: 
 

I samtliga fall strävar man efter att göra upp med den avbildande och passiva syn på 
språk som varit förhärskande för att istället analysera och förstå språkliga handlingar 
som en bärande del av människors vardagliga aktiviteter, deras praxis. Ett ytterligare 
gemensamt drag är att man betraktar mänsklig kunskap som diskursiv till sin karaktär, 
det vill säga den består i att behärska systematiska sätt att kommunicera som vuxit fram 
i olika sociala praktiker (Säljö & Mäkitalo, 2004, s 137-138). 

 
Den resterande delen av detta avsnitt är ägnat åt en redogörelse för socialkonstruktionismen så 
som den har beskrivits i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang. Härvidlag 
                                                 
13 Utöver Norman Faircloughs kritiska diskursanalys presenteras i Winther Jørgensens och Phillips bok 
ytterligare två angreppssätt: diskursteori respektive diskurspsykologi. Dessa inriktningar har jag inte för avsikt 
att gå närmare in på annat än att jag kommer att hänvisa till diskursteorin för att kort diskutera skillnader i 
synsätt när det gäller diskursens roll i konstituerandet av världen. Den läsare som önskar bekanta sig mer med 
dem hänvisas istället till just Winther Jørgensen och Phillips. 
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erbjuder biblioteks- och informationsvetarna Sanna Taljas, Kimmo Tuominens och Reijo 
Savolainens artikel ”Isms” in information science: constructivism, collectivism and 
constructionism (2005) en utmärkt ingång. Författarna beskriver tre metateorier inom B&I.  
Metateori definieras i det här sammanhanget som en uppsättning: 
 

/---/of assumptions about the nature of reality and human beings (ontology), the nature 
of knowing (epistemology), the purposes of theory and research (teleology); values and 
ethics (axiology); and the nature of power (ideology)/---/. Metatheories serve as 
orientation strategies and are broader and less specific than unit theories/---/. (s 93) 

 
I det ovanstående konstaterades det att diskursanalysen vilar på socialkonstruktionistisk 
grund. Talja och hennes medförfattare skriver också om socialkonstruktionism även om de i 
ett tidigt skede av sin text slår fast att de benämner riktningen blott och bart konstruktionism 
(Ibid., s 89). Författarna identifierar en rad grundläggande antaganden och utgångspunkter för 
konstruktionismen. Inte minst framhålls språkets centrala betydelse, vilket i 
konstruktionismen ses som konstituerande för ”/---/the construction of selves and the 
formation of meanings” (s 89). Människor producerar och organiserar sin sociala verklighet 
genom språkbruk (Ibid.). Ett annat centralt antagande är att den sociala kunskapens gränser är 
definierade av diskurser som kategoriserar världen och gör fenomen synliga. Diskurser 
formas och utvecklas över tid och utgör ett slags samling, eller förråd, av utgångspunkter, 
definitioner och teman som positionerar språkutövaren när han/hon förser fenomen med 
mening: ”Discourses are knowledge formations, entities that provide an effective and limited 
perspective for producing knowledge about a topic” (Ibid.). Perspektivskillnader och 
skillnader i uppfattning av fenomen mellan olika diskurser beror på att ett och samma område 
låter sig betraktas ur olika vinklar och utifrån olika diskursivt formade antaganden.  
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskapen har konstruktionistiskt orienterade studier ofta 
varit inriktade på det egna fältets professionella och vetenskapliga diskurser. Talja et al (2005, 
s 91) konstaterar vidare att de B&I-diskurser som oftast har studerats är diskurserna bibliotek 
och kultur, information, användare, och informationsteknik. När författarna är inne på att 
identifiera konstruktionistiska studier inom området informationssökning i vardagslivet 
(everyday-life information seeking) konstaterar de att dessa fokuserar på deltagarnas 
diskursiva redogörelser för sina informationsbehov och sitt informationssökande. Det är i 
detta sammanhang, där deltagarnas egna diskursiva redogörelser för informationssökning står 
i fokus, som jag kan se att mitt eget aktuella bidrag passar in; i det sammanhang som består av 
studier som 
 

 /---/bring into sight the presuppositions or ”moral narratives” related to information 
seeking and use and demonstrate their influence on people’s actions, self-
understandings and institutional practices/---/. These studies show how information 
practices – often analysed from a behavioural perspective – look different and reveal 
new sides when looked at as part of the social negotiation of meaning (Ibid., s 92). 

 
Av de tre diskursanalytiska perspektiv som Winter Jørgensen och Phillips (2000) presenterar 
urskiljer sig den kritiska diskursanalysen, så som den framställs av Norman Fairclough, också 
genom att den ger tämligen tydliga konkreta förslag till hur man rent praktiskt kan utöva 
diskursanalys. Det är ett av skälen till att jag har valt att använda stora delar av just 
Faircloughs perspektiv. Den kritiska diskursanalysen i dennes tappning presenteras i nästa 
avsnitt. 
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4.3. Faircloughs kritiska diskursanalys 
Norman Fairclough är professor i Language in Social Life vid universitetet i Lancaster i 
England. Han har ägnat sig åt diskursanalys i teori och praktik under (åtminstone) de senaste 
tjugo åren. Det har resulterat i ett stort antal böcker och artiklar i ämnet. Dessutom kan man 
konstatera att det angreppssätt Fairclough företräder, den kritiska diskursanalysen, under 
årens lopp har utvecklats och förändrats. Denna omfattande produktion av texter i 
kombination med ett mångårigt utvecklande av teorin har bland annat resulterat i det faktum 
att den som söker bringa klarhet i den kritiska diskursanalysen så som den presenteras av 
Fairclough möts av det som Winther Jørgensen och Phillips (2000, s 70) kallar för en 
begreppsexplosion. De konstaterar också att hans ”angreppssätt består av en uppsättning 
filosofiska premisser, teoretiska metoder, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för 
språkanalys” (Ibid.). Själv skulle jag vilja beskriva det på så sätt att Fairclough visserligen 
tillhandahåller en mycket användbar verktygslåda och en insiktsfull och spännande teoretisk 
manual, emellertid kan mångfalden av verktyg stundom upplevas som förvirrande. Mot 
bakgrund av denna beskrivning framstår det säkert inte som särskilt märkligt att det sätt på 
vilket jag har använt Faircloughs texter har resulterat i en något avskalad och pragmatiskt 
orienterad version av metoden. Jag har huvudsakligen använt mig av två texter: Discourse 
and social change som publicerades 1992 och Analysing discourse: textual analysis for social 
research från 2003. 
 
I den kritiska diskursanalysen används diskursbegreppet i huvudsak i anslutning till analys av 
språk – eller semiotiska system – huvudsakligen i form av text och tal, men även bilder, gester 
och mode. En följd av detta angreppssätt är att vissa sociala praktiker måste undersökas med 
andra redskap än diskursanalys14. En väsentlig aspekt av det faktum att den kritiska 
diskursanalysen inte utgår från ett fullständigt konstituerande diskursbegrepp, utan också 
medger existensen av andra sociala praktiker, är att den diskursiva praktiken i enlighet med 
den kritiska diskursanalysen ses som en del i ett dialektiskt samspel med andra sociala 
praktiker. Detta uttrycks av Winther Jørgensen och Phillips som att diskursiv praktik 
”reproducerar eller förändrar de andra sociala praktikerna, liksom de andra sociala praktikerna 
omvänt formar de diskursiva praktikerna” (2000, s 25).  
 
När Fairclough (1992, s 99-100) själv i korthet beskriver inspirationskällorna för sin kritiska 
diskursanalys framhåller han att den kan ses som en kombination av huvudsakligen tre inslag, 
med influenser från tre olika teoretiker. Han betonar med stöd av Michel Foucault att 
diskurser konstrueras utifrån sociala och samhälleliga beståndsdelar. Med hjälp av den ryske 
språk- och litteraturvetaren Michail Bakhtins teorier om intertextualitet vill han visa att texter 
till stor del består av ”lån” från andra texter, liksom att texter bidrar till att strukturera och 
omstrukturera diskursordningar genom diskursiva praktiker. Genom att introducera den 
italienska politikern och filosofen Antonio Gramscis teorier om makt och maktkamp och 
dennes centrala begrepp hegemoni, vill Fairclough framhålla det dynamiska förhållande som 
råder mellan diskursiva och sociala praktiker.   
 

4.3.1. Texten i fokus 
I samband med det här avsnittet avser jag att presentera den del av Faircloughs metod som 
huvudsakligen är inriktad på en textnära analys. Analysen tar sin utgångspunkt i en 
tredimensionell modell (se figur 1.). Föremålet för redogörelsen i det här avsnittet är 
modellens innersta dimension. Avsikten är att för läsaren presentera de redskap som kommer 

                                                 
14 Det är också skälet till att jag i den här uppsatsen valt att inkorporera ytterligare ett teoretiskt perspektiv.  
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att användas i de kvalitativa analyser som genomförs i kapitel fem där tre texter kommer att 
analyseras, två examensarbeten och ett så kallat riktlinjedokument. Då de två yttre fälten i 
Faircloughs modell uppehåller sig vid sociala och kontextuella aspekter kan de ses som en 
brygga över till uppsatsens andra teoriavsnitt, det som behandlar sociokulturell teori. Därför 
har jag valt att placera redogörelsen för dessa två yttre fält, liksom den analys av 
examensarbetena som utgår från dessa båda perspektiv, i anslutning till kapitel sex. I det 
följande ska några mer textnära aspekter behandlas. 
 
Faircloughs kritiska diskursanalys kan alltså illustreras grafiskt i en modell som utgörs av tre 
fält. Analysen är lingvistiskt orienterad och tar sin utgångspunkt i texttolkning. Textanalysen 
kan organiseras utifrån ett antal huvudområden där det är intressant att studera aspekter såsom 
ordval, grammatik, hur texten hålls ihop samt hur den är strukturerad. Analytikern kan även 
ge sig djupare in i texten och förhålla sig till hur eller på vilket sätt författaren yttrar sig om 
företeelser som avhandlas i texten; det vill säga aspekter som har att göra med modalitet. 
Dessutom kan det för analytikern vara av intresse att spåra intertextualitet, det vill säga hur 
den studerade texten så att säga hänger ihop med andra texter. 
 
 

 
Figur 1. Tre diskursiva dimensioner, efter Fairclough (1992, s 73). 
 
 
Att texten står i fokus betyder för det föreliggande arbetet att analysen tar sin utgångspunkt i 
studenternas examensarbeten. Utifrån en noggrann läsning av dessa texter och med väl 
utvalda citat vill jag undersöka och visa hur texterna ”talar”, vilka sammanhang och kontexter 
de skriver in sig i, hur ord och fraser fylls med mening och hur de förhåller sig till andra 
texter. 
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4.3.2. Genrer och intertextualitet 
Texter kan beskrivas som val av sätt att försöka beskriva verkligheten (jmf. Potter, 1996, s 
22). Författaren inrättar sig vanligen så att säga i sin specifika genre. Han eller hon kan sägas 
skriva i en tradition, som bygger på hur tidigare texter inom genren har skrivits. Detta gäller 
även för författaren av den akademiska uppsatsen: han eller hon har en tradition, en genre att 
inrätta sig i. Det kan handla om att ge texten en viss struktur, om att disponera det utrymme 
som står till förfogande. Författaren ställs inför överväganden om stilistik, ordval, citatteknik 
etc. Men även inom denna kategori eller genre förekommer det variationer; en viss disciplin 
författar akademiska uppsatser som kan skilja sig avsevärt från hur en annan disciplin skriver. 
Detta trots att det på exempelvis ett specifikt lärosäte, som i det föreliggande fallet, kan finnas 
en gemensam uppsättning direktiv eller riktlinjer för hur den akademiska uppsatsen ska 
skrivas.  
 
Ett annat centralt begrepp med en snarlik ”funktion” är intertextualitet. Fairclough skriver: 
 

Intertextuality is basically the property texts have of being full of snatches of other 
texts, which may be explicitly demarcated or merged in, and which the text may 
assimilate, contradict, ironically echo, and so forth (Fairclough, 1992, s 84). 

 
Han gör en distinktion mellan å ena sidan manifesterad intertextualitet, där texten ifråga öppet 
hänvisar eller anknyter till andra texter, och, å andra sidan, diskursordning (Fairclough, 1992, 
s 84). I en diskursordning återfinner vi olika delar, element, och vissa av dessa element kan 
framstå som motsägelsefulla. Fairclough exemplifierar med begreppet blandad genre och 
pekar då mer specifikt på exemplet chat show, ”/---/which is part conversation and part 
entertainment and performance” (Ibid., s 68). 
 
I anslutning till föreliggande studie är det av intresse att utifrån genre- och 
intertextualitetsaspekterna försöka identifiera genrer och exempel på det som i det 
ovanstående kallas blandad genre. 
 

4.3.3. Diskursordning 
Begreppet diskursordning är av central betydelse för den här uppsatsen. Med diskursordning 
avser jag ett sammanhang större än den enskilda diskursen inom vilket olika, stundom 
konkurrerande, diskurser verkar. Diskursordning kan också beskrivas som ”ett socialt rum där 
olika diskurser delvis täcker samma terräng som de konkurrerar om att ge innehåll var och en 
på sitt sätt” (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s 64). Ett exempel på diskursordning i det 
sammanhang, som den här uppsatsen beskriver, kan sägas utgöras av ”akademin”, området 
högre utbildning, inom vilket olika diskurser återfinns. En förhållandevis aktuell definition av 
begreppet diskursordning signerad Fairclough själv lyder:   
 

An order of discourse is a social structuring of semiotic difference – a particular social 
ordering of relationships amongst different ways of making meaning, ie different 
discourse and genres and styles. One aspect of this ordering is dominance: some ways 
of making meaning are dominant or mainstream in a particular order of discourse, 
others are marginal, or oppositional, or ‘alternative’ (Fairclough, 2001, s 232). 
 

Det som det här citatet lyfter fram är den aspekt av diskursordning som har att göra med 
dominans: inom diskursordningen dominerar ett eller vissa sätt att skapa mening på. Sålunda 
kan vi härmed påstå att det inom diskursordningen råder (eller kan råda) ett maktorienterat 
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förhållande mellan diskurserna. Maktutövning inom diskursordningen kan ske på åtminstone 
två olika sätt: genom etablering av regler, normer och konventioner vilket av Fairclough 
uttrycks som en ”/---/model of discourse, which sees discourse in terms of the instantiation of 
codes with strong framing and classification /---/ and a highly regimented, normative 
practice” (Fairclough, 1992, s 95). Denna typ av maktutövande kontrasterar den typ av 
maktutövande som sker genom en hegemonisk variant, det vill säga den där diskursen kan 
sägas vara språkligt artikulerad men inte ”kodifierad” genom tydliga regler och direktiv. I det 
föreliggande fallet kan vi se det så kallade riktlinjedokumentet, det vill säga den text som 
innehåller anvisningar om hur studenterna ska skriva sina examensarbeten, som ett uttryck för 
kodifierad maktutövning. Den hegemoniska varianten är av ett mer subtilt slag. Exempelvis 
kan det handla om en lärares språkbruk, där vederbörande medvetet eller omedvetet språkligt 
artikulerar en viss diskurs. Ett annat exempel på den hegemoniska varianten skulle kunna vara 
en samlad produktion av examensarbeten som artikulerar en viss diskurs. Om denna 
produktion påverkar hur framtida skribenter skriver sina arbeten kan man tala om ett 
hegemoniskt maktutövande. 
 
För att sammanfatta det perspektiv som tar sin utgångspunkt i modellens (figur 1) innersta 
dimension och som här har rubricerats Texten i fokus kan vi konstatera att vi inför nästa 
kapitels kvalitativa textanalyser besitter en handfull begreppsliga och analytiska redskap. 
Diskurser ska identifieras och bekräftas. En diskursordning ska konstateras. Eventuella typer 
av genrer ska identifieras. Intertextualitets- och modalitetsaspekter ska belysas. 
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5. Textanalyser 
Det här kapitlet består av fyra textanalyser. Kapitlet inleds med en kvantitativt orienterad 
analys av 18 examensarbeten. Därefter följer analysen av det så kallade riktlinjedokumentet, 
ett dokument som innehåller anvisningar för examensarbetesförfattare. Kapitlet avslutas med 
en analys av en uppsats författad inom ramen för designingenjörsprogrammet och en analys 
av en uppsats författad inom ramen för sjuksköterskeprogrammet. 
 

5.1. Kvantitativt orienterad analys av examensarbeten 
I det här avsnittet redogörs för en kvantitativt orienterad undersökning av arton 
examensarbeten jämt fördelade mellan de två studieprogrammen. I fokus för undersökningen 
står uppsatsernas referenslistor. Centralt för undersökningen, som kan beskrivas som en enkel 
citeringsanalys, har varit att ta reda på i vilken utsträckning studenterna har refererat till 
informationskällor och till vilken typ av information de refererat. Syftet med undersökningen 
är att belysa hur refererandet till informationskällor skiljer sig åt mellan de båda 
studentkategorierna. Tanken är också att skapa en bakgrund och resonansbotten för den 
kvalitativt orienterade undersökningen som följer i det nedanstående. Att på det här viset 
komplettera en kvalitativ studie med en kvantitativt orienterad citeringsanalys är ingen 
ovanlighet. Som exempel från B&I-litteraturen kan här nämnas Gannon-Leary et al (2006) 
som i sin studie av sjuksköterskors informationsanvändning kombinerar citeringsanalys med 
fokusgruppsintervjuer. Andra exempel är Sylvia och Lesher (1995), som kombinerat 
citeringsanalys med olika former av beståndsanalys. Tenopir (2004) kombinerade 
citeringsanalys med en observationsstudie. Vänder vi blicken utanför den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga litteraturen kan vi konstatera att exempelvis Göran Bergström och 
Kristina Boréus (2005, s 45) i sin metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys 
förordar en kombination av vad de kallar innehållsanalys med andra analyser av samma 
material. Bergström och Boréus konstaterar vidare att kvantifiering av olika företeelser i en 
text kan ske i olika syften. Vilka delar av en text och, om det som i det här fallet handlar om 
en periodisk publikation, vilken tidsperiod som ska analyseras bestäms utifrån syftet med 
studien (Ibid., s 46-48).  
 
Både för- och nackdelar med citeringsanalys har identifierats i litteraturen. B&I-professorn 
Peter Brophy som tillsammans med sina kollegor har genomfört en citeringsanalys av 
magisteruppsatser vid universitetet i Manchester konstaterar till exempel att citeringsanalys 
lämpar sig väl för att avgöra vilka källor som använts liksom för att undersöka vilka som 
använts mest frekvent (Brophy et al, 2003, s 4). Lois Buttlar (1999) framhåller som en av 
metodens fördelar att referenser kan ses som ”obesmittade” data som kan analyseras utan krav 
på deltagande eller synpunkter från respondenter (Ibid., s 231). Gannon-Leary et al (2006, s 
254) konstaterar att citeringsanalys brister när det gäller att säga något om på vilket sätt 
studenterna, vars referenser de har undersökt, har funnit de källor de refererar till. Jag gör 
dock bedömningen att analysformen är gångbar utifrån mitt syfte. 
 
Sammanlagt 18 uppsatser har undersökts, nio från vartdera ämnesområdet. Urvalet har gjorts 
utifrån ett fåtal kriterier. En ambition har varit att välja uppsatser från en och samma 
tidsperiod, för att därmed kunna skapa en bild av hur situationen såg ut vid denna givna 
tidpunkt. Sålunda är alla uppsatser publicerade under ett och samma år.  
 
Designingenjörsprogrammet är förhållandevis litet sett till antal studenter som examineras 
varje år. De allra flesta studenter väljer att skriva tillsammans med en kamrat. Därför 
publicerades det allt som allt under det aktuella året endast 13 arbeten. Vid tiden för 
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insamlingen av de uppsatser som skulle komma att utgöra underlaget för den här studien 
fanns nio tillgängliga, alla är med i studien. Sjuksköterskeprogrammet är ett stort program 
med många studenter. Sammanlagt 119 uppsatser publicerades det år uppsatsen undersöker. 
Nio arbeten valdes slumpmässigt ut. Varje uppsats har granskats manuellt utan stöd av något 
datorprogram. Det sammanlagda antalet referenser har räknats. Av särskilt intresse bedömdes 
den sammanlagda mängden referenser för varje studentkategori vara. Med anledning härav 
har referenserna presenterats i två separerade tabeller, en som redogör för 
designingenjörsstudenternas referenser och en som visar kategoriseringen av 
sjuksköterskestudenternas referenser. Att sätten att gruppera eller kategorisera referenser kan 
variera framgår tydligt i litteraturen (se exempelvis Brophy et al, 2003, s 5). I föreliggande 
fall skedde kategoriseringen löpande i samband med granskningen. De kategorier som 
presenteras i tabellerna var alltså inte bestämda i förväg. I och med att jag kunde konstatera att 
jag hade att göra med en ny typ av referens skapades helt enkelt en kategori för denna typ. Ett 
exempel på det sistnämnda var då jag i designingenjörsstudenternas fall kunde konstatera att 
de hade använt sig av något som lämpligen kunde kategoriseras som produktblad. En typ av 
referens som är specifik för sjuksköterskestudenterna är juridiska texter. En alternativ 
kategorisering skulle ha kunnat vara, vilket det finns flera fall av i litteraturen, att skapa en 
kategori benämnd övrigt. Det bör noteras att jag vad gäller kategorierna webbsidor och de tre 
olika kategorier som har att göra med artiklar, vetenskapliga, branschtidnings- och 
dagstidningsartiklar, har låtit artikelformen få företräde. Det betyder alltså att en artikel 
funnen och refererad till på webben räknats som artikel och inte webbsida. I tabellerna 
förekommer som nämnts kategorin vetenskapliga artiklar. Som sådana räknas artiklar 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter, det vill säga tidskrifter med ett granskningsförfarande. 
 

5.1.1. Kvantitativ analys, resultat 
Utifrån ett rent kvantitativt perspektiv (se tabell 1 & 2) kan konstateras att 
sjuksköterskestudenterna refererar till en avsevärt större mängd källor; mer än dubbelt så 
många som ingenjörerna. Medelvärdet för antal referenser i sjuksköterskearbetena ligger på 
drygt 27. Motsvarande siffra för ingenjörerna är 11,5.  
 
Designingenjörsprogrammet, referensanalys 
          Sammanl. 
Monografier 2 6 5 1 2 2 2 4 5 29  
Vetenskapliga artiklar       1   1     
Branschtidningsartiklar       6   6 
Dagstidningsartiklar   1       1 
Webbsidor 4 1 11 7  9 11 1  44 
Juridiska texter           
Lexikon    1    1 2 4   
Kurskompendium  4  2   2  1 9   
Produktblad   5       5   
Muntliga källor   2       2   
Produktkataloger   1     1  2   
Oidentifierbart*         1 1  
Sammanlagt 6 11 25 11 2 11 22 7 9 104 
* Oidentifierbar visade sig den referens vara som möjligen skulle kunna tänkas leda till ett företag.  
 
Tabell 1. Referensanalys, designingenjörsstudenter 
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Sjuksköterskeprogrammet, referensanalys 
          Sammanlagt 
Monografier 6 16 6 14 12 11 7 11 13 96 
Vetenskapliga artiklar 18 8 7 9 7 7 10 27 15 108 
Branschtidningsartiklar        1  1 
Dagstidningsartiklar           
Webbsidor   1   2 1 1 6 11 
Juridiska texter 1 1 2 2 3 2 2 2 1 16 
Lexikon 2  2 6  1 1 2  14 
Kurskompendium           
Produktblad           
Muntliga källor           
Produktkataloger           
Oidentifierbart           
Sammanlagt 27 25 18 31 22 23 21 44 35 246 
 
Tabell 2. Referensanalys, sjuksköterskestudenter 
 
En fråga av större intresse är vilken typ av material som konsulteras. Den kanske mest 
iögonfallande skillnaden visar sig då man jämför antalet vetenskapliga artiklar som använts. 
Med sjuksköterskorna i första ledet visar jämförelsen 108 – 1. Detta resultat är värt att 
betrakta mot bakgrund av vad de allmänna råd som tidigare citerats15 säger om 
forskningsanknytning och vetenskapliga metoder16. Det urval av sjuksköterskeuppsatser som 
utgör studieobjekt i föreliggande arbete består som nämnts av nio uppsatser. Av dessa är sju 
litteraturstudier, de två övriga är empiriska studier. När det gäller frågan var i uppsatserna 
referenserna till vetenskapliga artiklar förekommer, så kan det konstateras att det för de båda 
empiriska studiernas del framförallt rör sig om de avsnitt där litteraturöversikter och tidigare 
forskning presenteras. I litteraturstudierna är referensfrekvensen som högst i anslutning till 
resultat- och diskussionsavsnitten. För båda dessa kategorier kan konstateras att inlednings- 
och bakgrundsavsnitt har författats utan nämnvärt refererande till vetenskapliga artiklar. Där 
rör det sig snarare om monografier som inte sällan återfinns bland studenternas kurslitteratur. 
Designingenjörsstudenternas uppsatser sammantagna innehåller knappt några referenser till 
vetenskapliga artiklar, varvid den typ av resonemang som här förts utifrån 
sjuksköterskestudenternas uppsatser blir föga meningsfullt. Att designingenjörsstudenterna 
huvudsakligen refererar till webbsidor framgår av tabell 1. 
 
Jämför man just användandet av webbsidor blir förhållandet nästan det omvända: förekomsten 
av referenser till webbsidor är avsevärt större hos ingenjörerna (44 - sjuksköterskorna: 11). 
Vad som inte framgår av tabellerna är att det för ingenjörernas del, när det gäller 
webbreferenserna, påfallande ofta rör sig om länkar till företagssidor. Bland de 11 
webbresurser sjuksköterskorna refererar till leder ett flertal till den så kallade 
Helsingforsdeklarationen som föreskriver etiska regler för forskning på människor, vilket kan 

                                                 
15 Se avsnitt 1.5.1, Studenternas utgångspunkter för examensarbetet. 
16 Som bibliotekarie ligger det nära till hands att apropå vetenskapliga tidskriftsartiklar notera att en sökning i 
exempelvis databasen ScienceDirect på begreppet ”design practice” – ett begrepp som torde vara av stort intresse 
och hög relevans för de flesta av de ingenjörsarbeten som ingår i studien – resulterar i knappt 200 träffar. Detta 
skulle kunna vara en källa till användbart material för uppsatsskribenterna. En snarlik sökning i den 
ingenjörsvetenskapliga databasen Compendex – på fraserna ”design practice” och ”product development” – 
genererar ett resultat på drygt 6000 träffar. 
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betraktas i ljuset av att det i sjuksköterskornas kursplan står att ett forskningsetiskt 
förhållningssätt ska utvecklas. Vidare kan konstateras att 29 av ingenjörernas totala 
referensmängd leder till monografier. Motsvarande siffra för sjuksköterskorna är 96. Bland de 
sistnämnda kan noteras ett mindre antal doktorsavhandlingar, vilka lyser med sin frånvaro hos 
ingenjörerna. Andra faktorer som är värda att beakta, men som inte framgår av tabellerna, är 
bland annat språket i de källor som refererats. Även här kan en stor skillnad konstateras: 
ingenjörerna har använt sig av övervägande svenskspråkiga texter, medan sjuksköterskorna 
till stor del har konsulterat engelskspråkiga källor.  
 

5.1.2. Sammanfattning av den kvantitativt orienterade analysen av examensarbeten 
Genomgången av examensarbetenas referenslistor ger tydligt vid handen att 
sjuksköterskestudenterna har ett avsevärt mer utbrett användande av det som traditionellt 
kallas vetenskaplig information. Designingenjörsstudenterna förlitar sig mer till information 
funnen på webben, såsom produktinformation och information om företag. Likaså kan 
konstateras att den information sjuksköterskestudenterna använt huvudsakligen är 
engelskspråkig medan designingenjörstudenterna framförallt använder svenskspråkig 
information. 
 
Härmed har vi konstaterat en skillnad de båda kategorierna emellan. Däremot är inget sagt om 
varför det förhåller sig på det viset. Genom att i nästa avsnitt utifrån ett diskursanalytiskt 
perspektiv analysera ett arbete från vardera kategori hoppas jag komma närmare svaret på den 
frågan. I det här sammanhanget kan nämnas att Bergström och Boréus (2005, s 77) i sina 
kritiska reflektioner kring innehållsanalys konstaterar att denna tenderar att brista när det 
gäller att ta hänsyn till det osynliga: ”Då är någon typ av diskursanalys bättre” (Ibid., s 78). 
  

5.2. Kvalitativa textanalyser 
Föremål för de analyser som ska företas här är alltså tre texter, två examensarbeten och ett 
”riktlinjedokument”. Det sistnämnda har titeln Allmänna råd: examensarbete inom kandidat- 
och magisterexamen och är producerat av den aktuella högskolans Forsknings- och 
utbildningsnämnd. Min förförståelse, som grundar sig på tidiga läsningar av de tre dokument 
som här ska analyseras, är att dokumentet representerar den dominerande diskursen i den 
diskursordning i vilken vi återfinner de respektive kategorierna uppsatsskrivare. Nämnda 
diskursordning låter jag gå under benämningen den akademiska. Även detta val har sin grund 
i min förförståelse. 
 
Det sistnämnda dokumentet står i en överordnad position i förhållande till de två andra, 
såtillvida att det är avsett att utgöra riktlinjer eller rekommendationer för hur de två studerade 
examensarbetena är tänkta att utföras. Detta triangelförhållande är intressant att beakta utifrån 
följande passage i vilken författarna i korta ordalag vill belysa syftet med inriktningen 
Sociology of Scientific Knowledge (SSK): 
 

/---/SSK aims at capturing the taken-for-granted practices of collective knowledge 
construction in scientific fields. This tradition has generated insightful analyses on how 
everyday scientific practices often radically diverge from the textbook model of how 
objective research results should be generated (Tuominen, Talja, Savolainen, 2005, s 
330) [min kursivering] 
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Författarna talar om den så kallade “läroboksmodellen” för hur forskning ska bedrivas. I den 
trio texter som här studeras ligger det nära till hands att se riktlinjedokumentet som ett 
exempel på läroboksmodellen. Det är i detta dokument som de mest utförliga riktlinjerna och 
rekommendationerna för hur examensarbeten ska skrivas återfinns. Författarna påstår också 
att det inte sällan är så att vetenskapliga praktiker radikalt avviker från vad som är föreskrivet 
i ”läroboken”.  
 
Min analys är som sagt baserad på Faircloughs kritiska diskursanalys. Enligt denna är det 
fruktbart att studera de studerade texternas ordval: 
 

One focus for analysis is upon alternative wordings and their political and ideological 
significance, upon such issues as how domains of experience may be ‘reworded’ as part 
of social and political struggles (the example of rewording ‘terrorists’ as ‘freedom 
fighters’ or vice-versa is well known), or how certain domains come to be more 
intensively worded than others (Fairclough,1992, s 77). 

 
Fairclough talar om “alternative wordings”, det vill säga att det ordval författarna (av 
examensarbetena) har gjort skulle ha kunnat vara annorlunda. Här bör vi dra oss till minnes 
Faircloughs användande av begreppet diskurs: han talar dels om det såsom språkbruk som 
kommer till uttryck i en social praktik, men också – vilket är väsentligt i det här 
sammanhanget – som ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt 
perspektiv. Det vill säga en bestämd diskurs som kan skiljas från andra diskurser (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000, s 72).  
 
Min läsning av de studerade examensarbetena har genomförts utifrån ett jämförande 
perspektiv mot en fond bestående av riktlinjedokumentet. I det här skedet är jag primärt 
intresserad av att identifiera diskurser i betydelsen sätt att tala om världen, det vill säga i 
enlighet med ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett bestämt perspektiv. 
Diskurs i det här sammanhanget kan mer specifikt förstås som examensarbetes- eller 
uppsatsdiskurser. Hur och med vilket språk talas det i dessa arbeten? Av mina tidiga läsningar 
av riktlinjedokumentet att döma förefaller det troligt att det ska gå att identifiera uttryck för 
två uppsatsdiskurser: en dominerande akademisk diskurs och en marknadsekonomisk diskurs. 
Att den akademiska uppsatsdiskursen antas vara dominerande bidrar till att vi redan i detta 
tidiga skede kan våga oss på att även tala i termer av en akademisk diskursordning. 
  

5.2.1. Riktlinjedokumentet 
Dokumentet Allmänna råd: examensarbete inom kandidat- och magisterexamen omfattar åtta 
A4-sidor. Min avsikt är att gå igenom dokumentet från början till slut för att identifiera 
diskurser. Genom att citera valda passager vill jag driva tesen att dokumentet kan sägas höra 
hemma i det vi skulle kunna kalla för en allmän akademisk diskurs.  
 
Även om det är ”allmänna råd” för examensarbetesförfattare dröjer det inte många rader 
förrän en viss kategori studenter exkluderas från det allmänna: 
 

Inom ämnen där audiovisuella utryck kan ingå i ett examensarbete, vilket främst gäller 
inom ämnena filmvetenskap och medier, kan förutsättningarna för examensarbetet 
skilja sig från dem som gäller för övrig utbildning vid Högskolan. Detta kan innebära 
att dessa allmänna råd inte i alla delar är tillämpliga för examensarbeten inom sådana 
ämnen. 
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Ovanstående passage kan förstås som att inom alla ämnen, förutom de där audiovisuella 
uttryck kan ingå, så skrivs examensarbeten på samma sätt, med samma ramar. Således styrks 
tesen om att dokumentet kan ses som något av en läroboksmodell.  
 
Dokumentet är indelat i 17 rubricerade avsnitt med varierande inriktning. Därtill kommer tre 
bilagor. Det första avsnittet har rubriken Allmänt. Där slås bland annat följande fast: 
 

Examensarbetet är den enskilt viktigaste kursen i utbildningen. Stora krav bör ställas på 
kvaliteten i det arbetet. Syftet med examensarbetet är att studenterna ska ges möjlighet 
att särskilt utveckla sitt kritiska tänkande samt träna sig att självständigt formulera och 
lösa ett problem av forsknings- och utvecklingskaraktär. Studenterna ska självständigt, 
under handledning, tillämpa de kunskaper och den analytiska förmåga som de har 
förvärvat under studietiden. [mina kursiveringar] 

 
I den här passagen anslås den ton som ljuder genom hela dokumentet: arbetet ska vara av 
forsknings- och utvecklingskaraktär; analytiskt och kritiskt tänkande ska tillämpas vid 
lösandet av de problem som formulerats – och detta ska göras självständigt. Å ena sidan kan 
här konstateras att högskoleförordningens så kallade portalparagraf lyser igenom 
formuleringarna även om formuleringarna däri är något, men inte särskilt, annorlunda: ”göra 
självständiga och kritiska bedömningar, [ge] förmåga att självständigt urskilja, formulera och 
lösa problem” (Högskolelagen). Å andra sidan är det intressant att notera betonandet av att 
studenterna ska arbeta självständigt, (vilket kan underförstås: inte tillsammans, inte lära av 
varandra), liksom att det talas om att studenterna förvärvar kunskaper. Det hade inte varit 
anmärkningsvärt om ordvalet hade varit utvecklat istället. Emellertid signalerar förvärvar 
något avsevärt annorlunda än utveckla om man ser till forskning om hur studenter lär. Här 
ligger det nära till hands att anknyta till pedagogikforskaren Paul Ramsdens (2003, s 17-18) 
beskrivningar av olika sätt att förhålla sig till undervisning: undervisning som att förmedla 
eller överföra kunskap; som att organisera studentaktiviteter; samt som att göra det möjligt för 
studenterna att lära sig ett ämne. Förvärva för tanken till det första av Ramsdens alternativ, 
medan utveckla snarare för tanken till det tredje alternativet. Det inledande allmänna avsnittet 
avrundas med att betona vikten av att arbetet har en vetenskaplig prägel. För att studenterna 
ska lyckas i sitt examensarbete måste de besitta: 
 

…tillräckliga grunder i vetenskapligt förhållningssätt och metodik generellt samt i 
ämnets teori- och metodbildning. 

 
I det följande avsnittet som har rubriken Ämne och ämnesmässiga instruktioner framhålls det 
att det förvisso är möjligt att utföra examensarbeten ”inom större projekt, exempelvis 
motiverade av tvärvetenskapliga skäl eller av företagsbaserade problem”, men återigen 
betonas vikten av att studenten ska arbeta självständigt. Om arbetet utförs i projektform är 
förutsättningen ”att varje enskild students insatser inom var sitt ämne är fullt urskiljbara”. 
 
Så här långt kan vi alltså konstatera att det är den enskilda studenten som ska utföra arbete på 
egen hand. Det ska vara ett självständigt forskningsarbete utfört på ett vetenskapligt sätt och 
med anknytning till det aktuella ämnets teori- och metodbildning. 
 
Nästa avsnitt behandlar handledarens och examinatorns roller. Däri kan vi läsa att 
huvudhandledaren bör ”ha minst magisterexamen”. Den biträdande handledaren ska ”inte ha 
en lägre akademisk utbildning än den student som handleds”. Examinator ska ”normalt ha 
doktorsexamen”. 
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Dokumentets fjärde avsnitt – Krav på handledning, student och arbete – förtäljer bland annat 
att ”handledarens uppgift är att tillgodose studentens behov av vägledning vid ämnesval, 
metodval och organisation av arbetet”. I den punktvis uppställda lista över vad handledaren 
ska åta sig finner vi bland annat att det åligger denne att ”ge råd om lämplig vetenskaplig 
metod” och ”ge uppslag till teorier och lämplig litteratur”. I det här sammanhanget betonas 
dessutom återigen vikten av att ”utveckla studenten mot större självständighet”. När det gäller 
den lista över vad studenten ska göra kan vi där läsa att han eller hon ska ”studera de teorier 
och läsa den litteratur som handledaren anvisar”. Här finner vi också att arbetet ska ”basera 
sig på en preciserad relevant problemställning som löses med vetenskapliga metoder och som 
har ett inslag av generalitet i sig”. Att arbetet ska utföras med vetenskapliga metoder har 
poängterats tidigare, men i det här citatet finner vi ett intressant krav på att det i lösningarna 
ska finnas ett inslag av generalitet. Det är ett krav som kan tolkas som att det som efterfrågas 
är en viss typ av vetenskap. Kan det röra sig om en positivistisk präglad vetenskap av 
förklarande slag – ett krav i enlighet med den uppfattning som gör gällande att ”Riktig” 
vetenskap leder till att forskare kan dra generella slutsatser? I slutet av det här avsnittet 
förstärks kravet på att studenten ska ha en kritisk hållning i sitt arbete i och med att det nu 
också slås fast att examensarbetaren ska vara ifrågasättande.  
 
I nästföljande korta avsnitt som bär rubriken Genomförande av examensarbete går det att 
konstatera en intressant ambivalens som kan tolkas som ett vacklande mellan två olika 
diskurser: 
 

Det är i hög grad positivt om Högskolans studenter kan utföra examensarbeten i 
anslutning till verksamheten i företag och andra organisationer. Högskolans 
normsystem för bedömning av de utbildningsmässiga prestationerna får dock inte vika 
för kortsiktiga krav på att examensarbeten ska vara av enklare utredningskaraktär. 

 
Å ena sidan är det positivt om examensarbeten utförs i anslutning till exempelvis företag, 
vilket kan tolkas som att det är eftersträvansvärt att den akademiska diskursen låter sig 
inspireras, påverkas av den marknadsekonomiska diskursen. Men å andra sidan får detta 
beblandande inte innebära att den akademiska nivån sänks, den akademiska diskursen får inte 
bli så utspädd att examensarbetena resulterar i arbeten av enklare utredningsuppdrag. Vi läser 
vidare i samma passage som citerats ovan: 
 

Huvudhandledaren ska - om examensarbetet utförs i en extern organisation - klargöra 
för denna, att ett examensarbete är ett led i studentens utbildning och inte är liktydigt 
med en konsultinsats (med specificerade krav på utföraren). 

 
Om det är så att studenten utför examensarbetet i anslutning till ett företag, så måste 
huvudhandledaren klargöra för den externa organisationen, företaget, att den akademiska 
nivån inte får äventyras. Min tolkning är att detta sätt att uttrycka sig – klargöra för – 
signalerar en överlägsenhet: inom högskolan, det vill säga inom den akademiska 
diskursordningen dominerar den akademiska diskursen den marknadsekonomiska. Vi kan tala 
om ett förhållande där det görs maktanspråk. Akademin anser sig ha tolkningsföreträde 
framför marknadsekonomin. Vi finner ytterligare ett exempel på detta förhållande i följande 
avsnitt som är rubricerat Uppgift: 
 

Om ett examensarbete huvudsakligen genomförs utanför Högskolan måste kontakterna 
med den biträdande handledaren vid ett företag (motsv) ha tillräcklig omfattning för att 
säkerställa att examensarbetet uppfyller Högskolans krav. 
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Akademin måste alltså genom kontakter – genom kontroll? – säkerställa att marknaden kan 
svara upp mot de krav akademin ställer. I de fall det gäller studenter som skriver 
magisteruppsatser är det ”särskilt angeläget” att studenten ”får tillfälle att arbeta under 
‘forskningsliknande’ former och tränas i de ‘tillvägagångssätt’ som kännetecknar 
forskarutbildning och forskning”.  
 
Under rubrik 7, Rapportering och offentlighet, står det att läsa att ”examensarbetet ska vara 
författat enligt gängse krav på vetenskaplig framställning”. Valet av ordet ”gängse” är 
intressant eftersom det signalerar att det finns underförstådda, närmast givna kriterier eller 
kvalitéer för vetenskapliga framställningar.  
 
De tre följande korta avsnitten berör i tur och ordning punkterna Examination, där det bland 
annat konstateras att ”ett förfarande med presentation och studentopposition [ska] användas”; 
Arkivering, katalogisering och publicering; samt Kursbenämning. Oppositionsförfarandet för 
tankarna till en akademisk diskurs. 
 
Under rubriken Etiska frågor upprepas kravet på vetenskaplighet: ”Genom examensarbeten 
övas studenterna i ett vetenskapligt synsätt.” De resterande avsnitten ägnas huvudsakligen åt 
administrativa och formella frågor. Dokumentet avslutas med tre bilagor där bilaga 2, 
Aspekter för bedömning av examensarbeten, innehåller ett flertal starka indikatorer av den 
akademiska diskursen. Så bör till exempel ”följande aspekter /---/ användas för bedömning av 
examensarbeten: forskningsanknytning, problemformulering, teoretisk medvetenhet, metod, 
genomförande och slutsatser”.  
 
I anslutning till aspekten Forskningsanknytning frågas det: 
 

I vilken utsträckning relaterar författaren sitt examensarbete och sin problematik till 
tidigare forskning? Knyter författaren an till andra studier inom ämnesområdet? Är 
examensarbetet mer att betrakta som en isolerad produkt som inte sätts in i ett 
allmänvetenskapligt sammanhang? 

 
I anslutning till aspekten Genomförande och resultat ställs frågan:  
 

Går det att formulera några generella slutsatser baserade på det genomförda arbetet och 
därmed ge en innebörd till den generella problematik som legat till grund för 
examensarbetet? 

 
Här kan vi alltså återigen se hur texten rör sig mot detta eftersträvansvärda att åstadkomma 
generella slutsatser. Det är inte långsökt att härav dra slutsatsen att kvalitativt orienterade 
studier, i vilka de generaliserande anspråken inte sällan är lägre än i kvantitativt orienterade 
studier, enligt den syn som detta dokument ger uttryck för hålls för mindre värda. 
 
En sammanfattning av den läsning som presenterats i det ovanstående ger vid handen att 
Forsknings- och utbildningsnämndens dokument Allmänna råd: examensarbete inom 
kandidat- och magisterexamen genomsyras av en specifik diskurs som kan skiljas från andra 
diskurser. I denna akademiska diskurs framhålls vetenskaplighet och ett metodiskt, teoretiskt 
forskningsmässigt förhållningssätt som ett ideal för examensarbetaren. När det gäller just 
vetenskapligheten kan det vid mer än ett tillfälle i texten konstateras att det med vetenskap i 
själva verket avses en viss typ av vetenskap, nämligen den som leder fram till generaliserbara 
resultat. Emellertid, för att göra dokumentet rättvisa, ska också några inslag som kan sägas 
höra hemma i en annan, konkurrerande diskurs, redovisas. Ser vi exempelvis till aspekten 
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ordval kan vi konstatera att själva föremålet för dokumentet, det vill säga examensarbetet, 
omnämns på mer än ett sätt. I något fall talas det om ”slutprodukten” liksom om ”produkt”, 
ordval som för tankarna till en marknadsekonomisk diskurs. Termen examensarbete tycks 
vara vald för att den indikerar att det arbete studenten lägger ner även innefattar sådant som 
inte blott är av skrivande slag, det vill säga planering, muntlig rapportering, opposition på 
andra arbeten, etc. Den konkurrerande marknadsekonomiska diskursen blir även synlig då 
textförfattarna redogör för sina farhågor om att akademin så att säga släpper kontrollen över 
examensarbetet till ”företag och andra organisationer”. Det skulle, så som texten lyder, kunna 
resultera i att examensarbetet reduceras till att bli ”en konsultinsats” av ”enklare 
utredningskaraktär”. Ytterligare exempel på en viss terminologisk ambivalens erbjuds om vi 
fortsätter att granska hur examensarbetet omnämns i texten. Bruket av ordet ”uppsats” – vilket 
kan påstås höra hemma ganska väl i en akademisk diskurs – är ungefärligen lika utbrett som 
av det av termen ”rapport”, en term som inte direkt och nödvändigtvis för tankarna till en 
marknadsekonomisk diskurs men som dock fungerar fjärmande från det akademiska.  
 
I anslutning till den här uppsatsens biblioteks- och informationsvetenskapliga huvudfokus, 
nämligen det som rör informationsanvändande, är det av intresse att notera att det om detta 
inte sägs särskilt mycket i texten. Vid ett par ställen förekommer det skrivningar om att 
studenten bör läsa litteratur (som handledaren ”anvisar” eller ”ger råd” om). Dock förefaller 
det rimligt att anta att den starka emfas som lagts på att studenterna ska arbeta självständigt 
och forskningsmässigt även innefattar förväntningar om att de på egen hand ska söka och 
välja litteratur.  
 

5.2.2. Sammanfattning, analysen av riktlinjedokumentet 
Härmed har en bild presenterats av den fond mot vilken de två examensarbetena ska läsas. 
Det så kallade riktlinjedokumentet innehåller en mångfald exempel på passager som 
signalerar en tydlig koppling till en akademisk diskurs. En marknadsekonomisk diskurs gör 
sig också gällande vid ett antal tillfällen. Sålunda talas det exempelvis om ”företagsbaserade 
problem” och om att examensarbeten mycket väl kan utföras ”i anslutning till verksamheten i 
företag”. Inte sällan kommer den marknadsekonomiska diskursen i dagen i samband med att 
hot mot den akademiska diskursen ventileras. Här kan vi exempelvis konstatera att varningar 
utfärdas för att ”högskolans normsystem för bedömning av de utbildningsmässiga 
prestationerna” skulle kunna riskera att få ge ”vika för kortsiktiga krav på att examensarbeten 
ska vara av enklare utredningskaraktär”. Likaså identifieras risken att examensarbeten kan ta 
formen av ”en isolerad produkt” eller ”en konsultinsats” av ”enklare utredningskaraktär”. Det 
är intressant att notera att den marknadsekonomiska diskursen huvudsakligen synliggörs i 
samband med att hot mot den akademiska diskursen avhandlas.  
 

5.3. Analyser av två examensarbeten  
I det följande avser jag att redogöra för min läsning av de båda studentuppsatserna, 
examensarbetena. Analyserna fokuserar huvudsakligen på särskilt fruktbärande passager, 
eftersom diskurser ur vissa fokus, som exempelvis ordvalsfokus, blir mer tydliga och 
identifierbara än på andra ställen. Uttryckt något annorlunda: vissa passager kan vara 
synnerligen ”täta” och ”diskurstydliga” medan andra är mer diskursmässigt lågintensiva. 
Fokus för den textcentrerade diskursanalysen är alltså en uppsats från vartdera programmet. 
De övriga uppsatserna, de som studerats utifrån ett kvantitativt perspektiv, fungerar som 
potentiella exempelresurser, men är således inte representerade i den koncentrerade 
textanalysen. 
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Varför har jag valt ut just dessa två uppsatser? Mina läsningar av samtliga de 18 uppsatser 
som utgjorde studieobjektet i den kvalitativt orienterade analysen säger mig att det 
förmodligen skulle ha kunnat gå att visa på ett liknande resultat även om jag hade valt ut 
andra uppsatser bland de 18 än de två jag slutligen fastnade för. I anslutning till mina 
inledande läsningar utvecklade sig en förförståelse om att det skulle vara fruktbart att söka 
identifiera diskurser. Mot bakgrund av denna förförståelse har jag valt ut de två texter som här 
ska nagelfaras. Skulle jag tala i termer av representativitet kan jag konstatera att de två 
utvalda i någon mening kan sägas representera den sammanlagda mängden. Exempelvis kan 
vi konstatera att de båda utvalda texterna är av ungefärligen samma omfång som de övriga 
och de är författade av två personer. Designingenjörernas uppsats redogör, liksom de övriga 
åtta DI-uppsatserna, för utvecklandet av en produkt medan sjuksköterskeuppsatsen är en 
litteraturstudie, likt sju av de sammanlagt nio SSK-uppsatserna. Huvuddelen av 
designingenjörsarbetena innehåller något slags användarstudie. Sammanfattningsvis förefaller 
det inte orimligt att påstå att de två utvalda arbetena utgör goda exempel på hur 
designingenjörsstudenter och sjuksköterskestudenter med hemvist i det större empiriska 
materialet om 18 uppsatser skriver examensarbeten.  
 
Inte minst när det gäller ordvalsaspekten i de båda uppsatserna är avsikten att göra en 
parallell, jämförande läsning. I anslutning till denna redogörelse bör återigen erinras om 
Faircloughs ord apropå “/---/alternative wordings and their political and ideological 
significance, upon such issues as how domains of experience may be ‘reworded’ as part of 
social and political struggles/---/” (Fairclough, 1992, s 77). En inte oväsentlig fråga i 
sammanhanget är huruvida det är så att de båda diskurserna som identifierats i 
riktlinjedokumentet går att återfinna i uppsatserna.  
 

5.3.1. Designingenjörsstudenternas uppsats 
Vid en första genomläsning av designingenjörsuppsatsen (DI) är det uppenbart att där 
förekommer ett stort antal ordval som bildar mönster. Dessa mönster förefaller dels vara vad 
man skulle kunna kalla ”DI-typiska” och bidrar dels starkt till att identifiera en diskurs annan 
än den akademiska. Utifrån uppsatsens första tre sidor, där vi återfinner sammanfattning, 
innehållsförteckning, inledning, samt ett avsnitt med rubriken tillvägagångssätt – alla avsnitt 
av det slaget där vad som har utförts i arbetet återberättas17 – kan sålunda en förteckning 
ställas upp, en omfattande samling starka markörer av en marknadsekonomisk diskurs och av 
en teknikdiskurs. Denna förteckning presenteras i tabellform (se tabell 3) i slutet av analysen. 
 
Bland de ord och passager som jag inte har tagit upp i tabell 3 förekommer vissa som bjuder 
in till mer utförliga kommentarer, såsom begreppet ”Metod”. Termen förefaller i det 
sammanhang som DI-uppsatsen utgör mer betyda ett praktiskt tillvägagångssätt (jämför med 
ordet ”tillvägagångssätt” i den avslutande tabellen) än något som är förknippat med teoretiska 
och abstrakta överväganden och resonemang, vilket kan sägas vara fallet i den akademiska 
diskursen. När DI-uppsatsförfattarna skriver om metoder gör de det i korta ordalag i 
anslutning till avsnittet Idégenerering: 
 

De två metoder som använts i Idégenereringen är Brainstorming och Idécirkulering. 
Brainstorming innebär att man i grupper om 4-8 personer plus en sessionsledare 
kommer med förlag till lösningar på ett problem. I denna övning skall inga 

                                                 
17 Att välja just dessa fyra avsnitt som analysobjekt ligger i linje med idén som uttrycktes i avsnitt 4.2. om att 
deltagarnas egna diskursiva redogörelser för informationssökning ska stå i fokus för analysen.  
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begränsningar finnas utan tanken skall få ströva fritt./---/Idécirkulering sker också i 
grupper om 4-6 personer. Här skissar deltagarna på ett varsitt papper som efter en utsatt 
begränsad tid skickas till personen bredvid. Den som mottagit pappret sätter sig in i 
skissen och kompletterar med sina idéer.18 

 
I anslutning till avsnittet Förstudie resoneras också om metoder, även om det sker mest i 
förbigående: 
 

’Descriptive research’ (beskrivande undersökning) ämnar till att skapa en bättre 
förståelse till en viss frågeställning eller problem. De mesta undersökningarna i den här 
kategorin är storskalig och syftar till att skapa en vid förståelse genom data som är både 
kvantitativ och kvalitativ.  
 
Den kvalitativa undersökningsmetoden innebär samlande av data vilken är 
tolkningsbar, som till exempel människors synpunkter. Den här typen av 
undersökningar är mycket användbar för att ta reda på människors motivationer, 
attityder, tycke, smak och intentioner. För dessa undersökningar används ofta små 
grupper, resultaten är ofta subjektiv och grundade på intryck.  

 
Min läsning av dessa två passager säger mig att vi här kan konstatera en antydan till strävan 
efter att tillhöra eller passa in i den akademiska diskursen. Forskningsansatser eller metoder i 
den betydelse termen används i riktlinjedokumentet diskuteras försiktigt men lämnas ganska 
abrupt därhän. Därefter återgår termen ”metod” till att betyda något som alltså mer kan 
beskrivas som ett praktiskt orienterat tillvägagångssätt för att lösa konkreta problem av mer 
teknisk karaktär. Här ligger det nära till hands att göra en koppling till litteraturöversikten. 
Närmare bestämt till den passage som behandlade designingenjörers egen syn på sin 
informationssökning och som gav vid handen att det därvidlag förekommer en självkritisk 
syn. Flera författare (Court, 1997; Skepper et al, 2000; Restrepo & Christiaans, 2003) vittnar 
om en bristande medvetenhet om informationskällor och om poängen med att dra nytta av 
dessa. Analysen av designingenjörsstudenternas uppsats visar på en liknande företeelse: de 
citat jag har återgivit i det ovanstående kan tolkas som att författarna är medvetna om att de 
bör skriva och bedriva sitt arbete i enlighet med den akademiska diskursen, i enligt med de 
anvisningar som presenteras i riktlinjedokumentet. Det faktum att uppsatsen huvudsakligen 
ger uttryck för en marknadsekonomisk och teknisk diskurs visar dock, enligt min tolkning, att 
författarna befinner sig inom ett spänningsfält där å ena sidan den akademiska diskursen 
pockar på uppmärksamhet, men där, å andra sidan, de marknadsekonomiska och tekniska 
diskurserna är i hegemoni.  
 
Denna strävan som jag här tycker mig ha identifierat, att så att säga vilja gå den akademiska 
diskursen till mötes men ändå inte löpa linan fullt ut och omfatta den, kan noteras på fler 
ställen i DI-uppsatsen. Uppsatsen inleds med ett mycket kort avsnitt som har rubriken Intyg. 
Där läser vi: 
 

 ”Vi intygar att vi för allt material i denna uppsats som inte är vårt eget arbete har 
redovisat källan…”.  

 
I den akademiska diskursen är det kutym, rent av norm, att redovisa källor. Den just citerade 
passagen i DI-uppsatsen ger vid handen att författarna finner det angeläget att följa denna 
norm, även om det sedermera under läsningen av deras arbete förekommer ett betydande antal 
                                                 
18 Detta liksom följande citat ur det empiriska materialet är exakt återgivna och inkluderar ett fåtal språkligt 
inkorrekta passager och stavfel. . 
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passager där man anar att det finns källor i bakgrunden som inte redovisas; det förekommer 
helt enkelt ett stort antal påståenden och yttranden som inte styrks eller beläggs. 
 
Ytterligare en term som är värd att diskutera separat är termen ”Resultat”. Termen återfinns i 
båda studentuppsatserna och i båda fallen i framträdande positioner i form av rubriker till 
centrala betydelsefulla textavsnitt. Det förekommer dock en iögonfallande skillnad i sättet på 
vilket termen fylls med innehåll. I DI-uppsatsen läser vi: 
 

”Resultatet av detta arbete blev slutningen en [specifik produkt] och en [specifik 
produkt].”  

 
Av intresse här är att resultatet väldigt tydligt utgörs av ett konkret fysiskt objekt och inte av 
en teoretisk slutsats eller något som presenteras i abstrakta termer. Vi kan således återigen 
konstatera att det praktiskt orienterade arbetet, inriktat mot lösningar av praktiska, påtagliga 
problem av teknisk karaktär, utgör ledstjärnan i DI-uppsatsen. 
 
Följande tabell består av en omfattande samling starka markörer av en marknadsekonomisk 
diskurs, (och i vissa fall även av en teknikdiskurs). Tabellen är resultatet av en noggrann 
granskning av uppsatsens inledande hälft där bland annat avsnitten sammanfattning, 
innehållsförteckning, inledning, samt ett avsnitt med rubriken tillvägagångssätt återfinns. En 
gemensam nämnare för dessa avsnitt är alltså att de alla innehåller inslag av det slaget där vad 
som har utförts i arbetet återberättas, det vill säga passager av det slag som i ett tidigare stycke 
kallades för ”diskurstäta” passager.  Jag har valt att presentera dessa markörer samlade i 
tabellform, därför att jag menar att de därmed framstår tydligare, som exempel på 
diskursmarkörer, än vad de skulle ha gjort om jag diskuterade dem enskilt i löpande text19.  
 
Ett enskilt resonemang kring varje markör skulle dessutom avsevärt ha tänjt ut 
analysavsnittet. I tabellens vänstra kolumn återges ord och fraser som citerats ur uppsatsen. 
Den högra kolumnen innehåller mina tolkningskommentarer till dessa ord och fraser, samt 
förkortade inom parantes mina diskursidentifieringar. ME står för marknadsekonomisk och T 
för teknisk diskurs. 
 
 
Ordval: Mina kommentarer 
Uppdraget bestod i  Studenterna har arbetat på uppdrag åt ett 

företag. Redan detta faktum för deras 
arbete närmare en marknadsekonomisk 
diskurs (ME). 

Projektet Studenterna övergår snart till att tala om 
”projektet” (istället för ”uppdraget”), 
vilket är en term som är vanligt 
förekommande i den 
marknadsekonomiska sfären. (ME) 

Framtagna förslag 
Vidareutveckla 
Prototyper 

Den verksamhet som består i att ta fram 
förslag på produkter och att skapa 
prototyper som sedan kan 
vidareutvecklas för tankarna i riktning 
mot en teknikdiskurs (T). 

                                                 
19 Samma argument bör beaktas då vi kommer till det avsnitt i uppsatsen där sjuksköterskestudenternas uppsats 
analyseras; även där förekommer en tabell. 
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Företagshandledare / Skolhandledare Återigen kan vi konstatera en reell 
kontakt med ”marknaden” i form av det 
företag studenterna arbetar för. Det är 
också intressant att notera att de 
benämner den av akademin, högskolan, 
utsedda handledaren ”Skolhandledare” 
(och inte ”högskolehandledare”); en 
benämning som i någon mån reducerar 
akademins vikt (ME). 

Tillvägagångssätt Den term som i enlighet med 
riktlinjedokumentet möjligen skulle ha 
legat mer nära till hands torde vara 
”Metod”, vilken är den term som 
används i SSK-uppsatsen. (T) 

Tidsplan Även om det i den akademiska diskursen 
förekommer så kallade deadlines är detta 
bruk av termen ”Tidsplan” något som för 
tankarna till den ”marknadsekonomiska 
verkligheten” där ”tid är pengar” (ME). 

Processen I det sammanhang denna term används är 
det tydligt att det snarare handlar om en 
”tillverkningsprocess” snarare än den 
”process” som är mer vanligt 
förekommande i akademiska 
sammanhang, det vill säga den som så att 
säga kapslar in själva uppsatsarbetet (T). 

Tester 
Modeller 
Produktionslösningar  

En verksamhet där modeller skapas och 
tester utförs för att åstadkomma 
produktionslösningar kan sägas vara 
tekniskt orienterad (T). 

Lösa problem Här handlar det huvudsakligen, av texten 
att döma, om tämligen praktiska, 
tekniska problem för stunden. Vi läser 
exempelvis: ”Exempel på sådana 
problem kan vara att maskinparken som 
finns på företaget ger begränsade 
tillverkningsmöjligheter” (T). 

Förstudien: 
 
Marknadsanalys 
Nulägesanalys 
Marknaden 
Trender 
Kundperspektiv 
Tillverkningskostnader 
Ekonomiskt gångbart 
Tillverkningssätt 
Marknadssegment 

Inom ramen för förstudien poängteras 
vikten av att utföra de åtgärder och 
beakta de aspekter som listas i och med 
de ordval som följer efter ”Förstudien”, 
vilka alla fungerar som starka markörer 
av en marknadsekonomisk diskurs (ME). 

 
Tabell 3. Analys av DI-arbete. 
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Innan ljuset riktas mot sjuksköterskeuppsatsen ska något sägas om den vetenskapssyn som här 
och var sipprar fram ur DI-uppsatsen. 
 
Den vetenskapssyn som identifierats i riktlinjedokumentet, som inte minst kännetecknas av att 
vetenskap ska förstås som den verksamhet som leder fram till generaliserbara resultat och 
därmed till en sann bild av verkligheten, kan även försiktigt nystas fram i vissa passager i DI-
uppsatsen. I följande passage kan vi ana en sådan tendens: 
 

[då] /---/en övergripande bild av marknaden var önskvärd utfördes 
marknadsundersökningen med personer som hade olika bakgrund och ålder etcetera för 
att skapa en så nyanserad och trovärdig bild av marknaden som möjligt.  

 
Även om det är skillnad på sanning och trovärdig bild så kan citatet läsas som om att det är så 
att om man frågar tillräckligt många människor av varierande slag hur det förhåller sig med 
ett visst fenomen, så kan man ur svaren vaska fram en sanning, en nyanserad och trovärdig 
bild av verkligheten. Den citerade passagen ger uttryck för ett generaliserande anspråk.  
Samma synsätt kommer, som vi ska se, till uttryck också i sjuksköterskeuppsatserna (SSK).  
 
I det föregående teorikapitlet redogjordes för aspekten intertextualitet. När det gäller DI-
studenterna och intertextualitet är det intressant att erinra sig vad Pinelli (2001, s 137) skriver 
om skillnaden mellan naturvetare och ingenjörer. Det förefaller rimligt att vänta sig en lägre 
grad av intertextualitet i DI-uppsatserna eftersom ingenjörer snarare än att producera nya 
texter – bidra till en tradition av text – ägnar sig åt att skapa nya produkter, tjänster och 
system. 
 
Vad beträffar ord och passager i DI-uppsatsen som för tankarna till informationsanvändning 
och informationssökning är det intressant att sådana lyser med sin frånvaro. 
 

5.3.2. Sammanfattning, analys av designingenjörsarbetet 
Analysen visar att den marknadsekonomiska diskursen dominerar i designingenjörsuppsatsen, 
men att även en teknikdiskurs är tydlig. Här och var i uppsatsen förekommer inslag som kan 
tolkas som en ambition att så att säga vara följsam mot den akademiska diskursen, så som den 
kommer till uttryck i riktlinjedokumentet. Det är inte orimligt att dra en parallell till det som 
bland annat visade sig i litteraturstudien i kapitel tre, där det kunde konstateras att när 
designingenjörsforskare kommenterar sin egen informationspraktik så förefaller det sippra 
igenom ett uns av ”skamsenhet”: se exempelvis Andre Court (1997, s 124) som talar om en 
brist på ”information awareness”. 
 

5.3.3. Sjuksköterskestudenternas uppsats 
Låt oss först göra en allmän översikt av SSK-uppsatsen i syfte att identifiera ordval och 
passager som kan tillåta oss att konstatera mönster. På samma sätt som med DI-uppsatsen, 
vilken omgående bjuder in läsaren i en marknadsekonomisk och teknisk diskurs, leds man 
som läsare av SSK-uppsatsen rakt in i en diskurs som tveklöst är av ett mer utpräglat 
akademiskt slag20, som tydligt påminner om den akademiska ton som kännetecknar 
riktlinjedokumentet; den samhällsvetenskapligt orienterade akademikern känner med andra 

                                                 
20 Av det slag som i Sundins avhandling (2003, s 229) benämns ”teoretiskt omvårdnadsorienterat”. 
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ord igen sig. Inte minst tydligt framstår detta när man betraktar den tabell (tabell 4) som 
skapats utifrån SSK-uppsatsen. Även här presenteras tabellen i slutet av avsnittet.  
 
De resonemang som inledningsvis ska föras i anslutning till den här uppsatsen 
ska föras utifrån två huvudområden: å ena sidan alla de ord och passager i SSK-uppsatsen 
som för tankarna till informationsanvändning och informationssökning, (inslag som i stort sett 
lyser med sin frånvaro i DI-uppsatsen), å andra sidan de ord och passager som anknyter till 
vetenskapssyn.  
 
Det är värt att notera att SSK-uppsatsen till stora delar består av en presentation av en 
litteraturöversikt inom det område som studeras. Det är därför inte överraskande att det 
resoneras om informationssökning. Det talas explicit om att ”söka efter information”. Under 
rubriken Datainsamling konstateras att ”för att finna forskning användes bibliotekets 
databaser CINAHL och MEDLINE”. Författarna redogör även för hur ”processen i en 
litteraturöversikt” kan se ut. När en sådan påbörjas: 
 

/---/så måste först sökord identifieras, detta för att få fram artiklar. Med hjälp av 
sökorden sker en identifiering och lokalisering av artiklarna. Dessa artiklar bedöms för 
att se om de överensstämmer med studiens syfte. Sedan läses de utvalda artiklarna och 
anteckningar och stödord görs. Artiklar som ej stämt överens med vårt syfte har 
förkastats. När övriga artiklar är genomlästa så börjar organisationen. Därefter kommer 
analysen och bearbetningen av insamlat material.  

 
Ovanstående citat kan sägas vara nära besläktat med centrala passager i riktlinjedokumentet, i 
vilket vi bland annat kunde läsa om nödvändigheten att ”arbetet ska basera sig på en 
preciserad relevant problemställning som löses med vetenskapliga metoder” med ”en kritisk 
ifrågasättande hållning till materialet” och att studenten ska studera teorier och läsa litteratur. 
 
Studenterna ger på flera ställen uttryck för en relativ förtrogenhet med de möjligheter till 
informationssökning som högskolebiblioteket erbjuder: /---/artiklar som ej fanns i fulltext på 
bibliotekets databas beställdes/---/”. De redogör för hur de ”/---/läser abstrakten”, de talar om 
”referenser”. Från dessa resonemang om informationssökning är steget inte långt till en 
allmän diskussion om intertextualitet. Citeringsanalysen ger vid handen att 
sjuksköterskestudenterna använder sig av avsevärt fler referenser än designingenjörerna. Alla 
sjuksköterskeuppsatser innehåller avsnitt vilka redogör för tidigare forskning inom det 
område som avhandlas, antingen genom att explicit ha med ett avsnitt med just rubriken 
tidigare forskning eller genom att författarna har genomfört litteraturöversikter. Detta är 
intressant i ljuset av intertextualitetsbegreppet. Genom sitt förhållandevis utbredda bruk av 
andra texter förefaller det rimligt att påstå att sjuksköterskeuppsatserna uppvisar en hög grad 
av intertextualitet. Det intertextuella perspektivet poängterar det faktum att enskilda texter kan 
ses som en del i en historisk kedja av tidigare texter; den nya texten, i det här fallet 
sjuksköterskeuppsatsen, kan således ses som ett bidrag till denna kedja. Intertextualiteten kan 
därmed sägas vara ett sätt att skriva sig in i en befintlig texttradition. Att huvuddelen av 
sjuksköterskeuppsatsernas referenser leder till dokument producerade inom samma typ av 
diskurs, det vill säga så kallade vetenskapliga artiklar och liknande dokument, förstärker 
intrycket av att de genom sitt uppsatsskrivande har ägnat sig åt bevarandet eller 
upprätthållandet av en texttradition. 
 
SSK-uppsatsförfattarna ägnar en icke obetydlig del av sitt utrymme åt att diskutera aspekter 
av forskning i allmänhet och omvårdnadsforskning i synnerhet. Detta sker huvudsakligen i 
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anslutning till avsnitten Metoddiskussion och Resultatdiskussion. Här förs bland annat ett 
intressant resonemang om empiri: 
 

När artikelundersökningen gjorts och abstrakten lästes så framkom det att 75 stycken 
artiklar av 121 stycken inte var empiriska. Om detta inte uppmärksammats, hade 
studiens resultat baserats på sekundära källor som inte genererat samma vetenskapliga 
kvalitet. Icke empiriska studier bygger ofta på egna personers åsikter och erfarenheter 
som bidrar till kvalitet inom forskningen. 

 
Citatet belyser något som skulle kunna ses som en kollision mellan å ena sidan en 
vetenskapssyn av det slag som ges uttryck för i riktlinjedokumentet, där den generaliserbara, 
rena vetenskapen framhålls som idel, och mellan, å andra sidan, den kvalitativa inriktning 
författarna säger sig ha. De skriver: ”Detta är en kvalitativ studie där det intressanta är att 
finna de kvalitéer som belyser vårt syfte.” Samtidigt talar de om ”vikten av objektivitet”, och 
om en oro för att ”studien inte förvrängs eller vinklas”. Författarna fortsätter i anslutning till 
ovanstående citat: 
 

Det kan tyckas vara fel, att icke empiriska artiklar blandas med empiriska i databaser 
såsom CINAHL. Det är som beskrivits lätt att tolka och missförstå dess kvalitet, och 
sammanställa de i resultat som bara ska baseras på empiriska studier. 

 
Denna kollision skulle kunna tas som intäkt för att det även inom den akademiska diskursen, 
så som den kommer i dagen i SSK-uppsatsen, föreligger en spänning mellan dels en 
positivistiskt inriktad linje och en mer kvalitativt inriktad post-positivistisk linje. Denna 
spänning förefaller mig inte vara avlägsen den som Sundin (2003) identifierar i sin 
avhandling. Han visar att det inom sjuksköterskeprofessionen förekommer en kamp mellan 
två synsätt, å ena sidan går det att konstatera ett synsätt som Sundin benämner det 
omvårdnadsteoretiska, å andra sidan förekommer det medicin-tekniska synsättet. 
Sjuksköterskestudenterna fostras i sin praktikgemenskap in i ett omvårdnadsteoretiskt synsätt. 
Trots det ger den SSK-uppsats som studerats i det här arbetet flera uttryck för en ”medicinsk”, 
eller naturvetenskaplig, vetenskapssyn som snarare för tankarna till det medicinsk-tekniska 
synsättet. 
 
Vad vi ser här kan förstås som en kritik mot databasen CINAHL, som så att säga tar sig 
friheten att innehålla både studier av det slag som utgår från någon form av empiri och sådana 
som inte gör det, vilket uppenbarligen uppfattas som ett problem enligt SSK-författarna. En 
möjligen något drastisk tolkning skulle kunna gå ut på att problemet består i att ’ren’21 
forskning späds ut med ’oren’ forskning, att ’riktig’ forskning22 blandas med personligt 
tyckande. Denna synpunkt framstår emellertid som något problematisk då vi några rader 
längre ner i SSK-uppsatsen, i anslutning till resultatdiskussionen, finner formuleringar av 
följande slag där SSK-författarna refererar till sig själva som författare: ”Författarna anser 
att/---/”; ”Författarna tycker att/---/”. 
 
Ställer man upp en tabell med ord och fraser av det slag som tidigare gjordes för DI-
uppsatsen, så ser den ut så här:  
 
 
                                                 
21 Notera att detta och ytterligare ett par ord i samma stycke har satts inom enkla citattecken för att därmed skilja 
ut dem från de direkta citaten ur SSK-arbetet. 
22 Resonemanget om “riktig forskning” för tankarna till riktlinjedokumentet, i vilket det också förs försiktiga 
resonemang om hur forskning ska bedrivas och resultera i. 
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Ordval Mina kommentarer 
Nyckelord Bruket av utvalda nyckelord som 

identifierar innehållet och signalerar 
inriktningen i den föreliggande texten är 
vida spritt inom en lång rad akademiska 
discipliner. 

Syftet med den här studien Att inledningsvis redogöra för ett syfte är 
även det vida utbrett inom akademiskt 
skrivande. Intressant är att här jämföra 
med DI-studenterna som istället talar om 
sitt ”Uppdrag”. Även ordet ”studien” 
bekräftar den akademiska diskursen, inte 
minst så som vi känner den från 
Riktlinjedokumentet, där termen ”studie” 
är ett frekvent inslag. 

Resultatet Till skillnad från DI-författarnas resultat 
består SSK-uppsatsens resultat av ett 
teoretiskt resonemang, som i själva 
verket presenteras i form av en samling 
kategorier identifierade i de texter som 
var föremålet för SSK-uppsatsens studie, 
det vill säga en abstrakt modell snarare 
än ett fysiskt konkret objekt, vilket var 
resultatet av DI-uppsatsen. 

Vetenskapliga artiklar Hur betydelsefullt det är med tillgång till 
vetenskaplig information för denna 
uppsats genomförande betonas vid 
upprepade tillfällen. Att det explicit 
yttras att det just ska vara vetenskaplig 
information bekräftar SSK-uppsatsens 
placering i den akademiska diskursen. 
Detta är en punkt jag återkommer till i 
det följande. 

Kvalitativ studie Visserligen förs det i DI-uppsatsen ett 
kortfattat resonemang där begreppen 
kvalitativa och kvantitativa metoder 
förekommer, men i SSK-uppsatsen är 
motsvarande resonemang avsevärt mer 
omfattande och genomgripande; centralt 
snarare än perifert, vilket var fallet i DI-
uppsatsen. Det som i DI-uppsatsen 
identifierades som en strävan efter att 
tillmötesgå den akademiska diskursen 
kan i SSK-uppsatsen identifieras som en 
stark markör av det akademiska.  

Metoddiskussion Knyter vi an till föregående ordval kan vi 
även i anslutning till detta konstatera att 
metoddiskussionen fyller sin givna plats i 
en utpräglat akademisk uppsats.  

Granskas kritisk Att vara kritiskt granskande framhålls i 
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Riktlinjedokumentet som centralt för den 
som ska skriva uppsats på kandidat- eller 
magisternivå. 

Definitioner (av centrala begrepp) Mot bakgrund av Riktlinjedokumentets 
anvisningar om att uppsatserna ska 
präglas av teoretisk och metodisk 
medvetenhet faller SSK-uppsatsens 
initiativ att definiera uppsatsens centrala 
begrepp väl in i ramen för den 
akademiska diskursen. Denna typ av 
begreppsresonemang bidrar också till att 
kontrastera mot DI-uppsatsen vars fokus 
vi har konstaterat är inriktat mot ett 
praktiskt orienterat arbete i syfte att 
utveckla eller producera fysiska objekt, 
produkter. 

Frågeställning Utöver att vara ett synnerligen vanligt 
förekommande inslag i akademiska 
uppsatser bidrar elementet 
”Frågeställning” även, inte minst om 
man jämför med DI-uppsatsens praktiska 
inriktning, till att bekräfta SSK-
uppsatsens teoretiska dito.  

 
Tabell 4. Analys av SSK-arbete. 
 
Med anledning av den punkt i tabell 4 som tar upp bruket av ordet resultatet har vi skäl att 
erinra oss en av de iakttagelser Pinelli (2001, s 137) gör i sin text om skillnaden mellan 
ingenjörers och naturvetares informationssökning. Det Pinelli framhåller, att naturvetare söker 
information för att producera ny information till skillnad från ingenjörer som söker 
information för att skapa en produkt, gör sig även gällande i föreliggande analys även om det 
här handlar om designingenjörsstudenter och sjuksköterskestudenter. Nämligen att 
sjuksköterskestudenterna använder ordet resultat för att beskriva en abstrakt modell medan 
designingenjörsstudenterna snarare med resultatet avser en fysiskt konkret produkt. 
 

5.3.4. Sammanfattning, analysen av sjuksköterskearbetet 
Analysen av sjuksköterskearbetet visar att den dominerande diskursen är den akademiska. 
Uppsatsen innehåller en mångfald markörer av dess tydliga position i akademin. Till skillnad 
från DI-uppsatsen innehåller SSK-uppsatsen ett flertal explicita passager som kommenterar 
informationssökning och informationsanvändning. Trots att det i uppsatsen konstateras att den 
studie som genomförts är av kvalitativ karaktär gör sig en vetenskapssyn där generaliserbarhet 
sätts i första rummet gällande; en vetenskapssyn som korresponderar med det synsätt som 
kommer till uttryck i riktlinjedokumentet. Denna tvetydighet för tankarna till 
litteraturöversikten i föreliggande uppsats kapitel tre, där det med Sundins (2003) hjälp 
visades att det inom sjuksköterskekåren förekommer två parallella och konkurrerande synsätt 
på informationssökning: det teoretiskt omvårdnadsorienterade och det medicin-tekniska 
perspektivet. 
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5.3.5. Avslutande kommentarer till de båda kvalitativa uppsatsanalyserna 
Så här långt har de båda arbetena huvudsakligen analyserats och diskuterats var för sig. Min 
bedömning är emellertid att det också är intressant att föra vissa analyserande resonemang 
utifrån ett mer renodlat jämförande perspektiv på de båda texterna. I det nedanstående vill jag 
därför diskutera texterna med utgångspunkt i aspekterna intertextualitet, diskursordning och 
modalitet. 
 
Blotta det faktum att sjuksköterskeuppsatsen refererade till fler källor än 
designingenjörsuppsatsen kan tas som ett bevis för att dess grad av intertextualitet är högre. 
Då talar vi om manifesterad intertextualitet, det vill säga att SSK-uppsatsen öppet hänvisade 
till andra texter. Med Fairclough kan vi i detta sammanhang även tala om interdiskursivitet, 
eller den term han egentligen förespråkar, diskursordning. Om SSK-uppsatsen ger uttryck för 
högre intertextualitet än DI-uppsatsen så är förhållandet det omvända om vi talar om 
interdiskursivitet eller diskursordning. Om man för ett ögonblick betraktar 
designingenjörsuppsatsen som en egen diskursordning går det där att konstatera att det är en 
diskursordning som består av olika delar eller element; å ena sidan har vi konstaterat en tydlig 
marknadsekonomisk diskurs och en nästan lika tydlig teknisk diskurs, å andra sidan har vi 
funnit spår av den akademiska diskursen. Med Fairclough (2001, s 232) kan vi konstatera att 
den marknadsekonomiska diskursen är dominerande medan den akademiska kan sägas vara 
marginell (Ibid.).  
 
Ur ett vidare perspektiv, där diskursordningen i enlighet med vad som tidigare föreslagits, ses 
som akademin eller området högre utbildning så som detta ter sig vid den aktuella högskolan, 
så går det att konstatera en maktimpregnerad relation mellan de aktuella diskurserna, den 
akademiska (riktlinjedokumentet och SSK-uppsatsen) och den marknadsekonomiska och 
tekniska (DI-uppsatsen). Den akademiska diskursen är, inte minst i kraft av sin djupt rotade 
tradition, i hegemoni. Den kommer till uttryck genom sätt att tala och skriva, men också som 
kodifierad makt, genom regler, direktiv, uttalade normer. I det första fallet handlar det om 
sättet på vilket den akademiska diskursen kommer till uttryck exempelvis genom 
sjuksköterskeuppsatsen – den når inte riktigt igenom DI-uppsatsen, även om den gör försök 
som alltså tar sig uttryck i ett fåtal till synes närmast ”pliktskyldiga” eftergifter – i det andra 
fallet rör det sig om den diskurs som så att säga är kodifierad, i det här fallet i form av 
riktlinjedokumentet. Intressant att notera är att Fairclough poängterar att ”kod-modellen” är 
synnerligen institutionsorienterad (1992, s 95). Båda exemplen befinner sig inom en och 
samma diskursordning: de är konkurrerande diskurser, även om de är av något skiftande 
natur. 
 
Möjligen skulle man även kunna vända på perspektiven och hävda att den 
marknadsekonomiska och tekniska diskursen har letat sig in i den akademiska 
diskursordningen. Inte minst analysen av riktlinjedokumentet medger en sådan tolkning. Det 
framstår dock som tydligt att den aktuella diskursordningen domineras av en akademisk 
diskurs, där de marknadsekonomiska och tekniska diskursiva inslagen är marginaliserade. 
 
Att det inom en och samma diskursordning kan förekomma inslag eller tendenser till uttryck 
för en konkurrerande diskurs är inte anmärkningsvärt. Blottläggande av denna typ av 
inkonsekvens är inte ovanlig i diskursanalytiska studier. Jämför exempelvis med Talja (1999, 
s 468) som har konstaterat att det inom ett och samma kunskapsfält eller institution 
förekommer simultana, alternativa och i någon mån kolliderande diskurser. 
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Låt oss nu avrunda denna del av analysen med att återvända till den punkt där vi inledde vårt 
analytiska äventyr. Under den ovanstående rubriken Texten i fokus konstaterades det att 
analysen tar sin utgångspunkt i text. Ett antal huvudområden som analysen kan organiseras 
kring nämndes, såsom exempelvis ordval och struktur. Det nämndes också att analytikern kan 
intressera sig för hur eller på vilket sätt något sägs. I det sistnämnda fallet är vi inne på det 
som brukar gå under benämningen modalitet.  
 
Just när det gäller modalitetsaspekten går det att något försiktigt påstå att 
designingenjörsstudenternas texter kännetecknas av en självsäkerhet; de har så att säga ett 
”rakt” sätt att förhålla sig till problem (eller uppdrag, som de tenderar att säga) vilket ger vid 
handen att de förefaller ha ett mindre behov av att referera till eller använda sig av 
information. Sjuksköterskestudenterna däremot, som i större utsträckning inrättar sig i en mer 
traditionell akademisk diskurs, i vilken det mer eller mindre är kutym att visa på en mer 
ödmjuk och inte lika kategorisk hållning, drar sig inte det minsta för att referera till litteratur. I 
deras sammanhang (eller diskurs) kan det sägas vara ett tecken på styrka, det visar att de vet 
hur man ”ska” skriva, eller göra uppsats. 
 
I det kapitel som nu går mot sitt slut har text och textanalyser stått i fokus. Sammanlagt 19 
dokument har analyserats ur olika perspektiv. Den kvantitativt orienterade analysen har belyst 
att sjuksköterskestudenterna inte bara refererar mer än designingenjörerna, de refererar 
dessutom i stor utsträckning till information som till sin karaktär skiljer sig från den som 
används mest frekvent av designingenjörstudenterna. I samband med de kvalitativa analyserna 
av två examensarbeten har olika diskurser identifierats. I sjuksköterskestudenternas uppsats 
visade sig den akademiska diskursen, som också dominerade det så kallade 
riktlinjedokumentet, vara mest framträdande. Designingenjörsstudenternas uppsats 
karaktäriseras av en marknadsekonomisk diskurs. Då en av utgångspunkterna för denna 
uppsats är att kunskap, exempelvis i form av uppsatsskrivande, består i att behärska olika 
sociala praktikers sätt att kommunicera, förefaller det naturligt att nu rikta blicken mot det 
sociala och kulturella sammanhang där de analyserade texterna har tagit form 
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6. Sociokulturellt perspektiv 
För att belysa det perspektiv som står i fokus för detta kapitel har jag funnit det fruktbart att 
dra nytta av en knapp handfull teorier, men låta sociokulturell teori stå i centrum. Jag är 
medveten om att jag härmed löper risken att presentera en allt för generös begreppsapparat, 
som kan resultera i en överflödsproblematik. Denna risk aktualiserar kravet på tydlighet. 
Exempelvis när det gäller motiveringarna till bruket av teorier och begrepp. Min förhoppning 
är emellertid att de olika teoretiska bidragen ska stärka och komplettera varandra. Med risk 
för att ta ut de stilistiska svängarna allt för mycket skulle jag vilja beskriva min förhoppning 
på så vis att läsaren ska uppfatta detta kapitel som en teoretisk bukett i en och samma kulör 
men med olika nyanser. Syftet med den här teorigenomgången är att åstadkomma en 
bakgrund för den analys som ska bedrivas i nästföljande kapitel. 
 
Att kombinera diskursanalys med en annan teori är inte ovanligt. Exempelvis konstaterar 
Winther Jørgensen och Phillips (2000, s 75) att det ofta inte är tillräckligt med diskursanalys 
för att fullt ut analysera den sociala praktik inom vilken, i det här fallet, uppsatsförfattarna är 
verksamma. Det diskursanalytiska perspektiv jag har valt att utgå ifrån har gemensamma 
nämnare med sociokulturell teori, så som den här ska presenteras. Bland annat kan nämnas, 
vilket kommer att visa sig i det följande, att båda angreppssätten är tämligen språkorienterade. 
Såtillvida kan konstateras att de båda perspektiven så att säga är kompatibla.  
 
I slutet av det här kapitlet avser jag att presentera dels Etienne Wengers (1998) teori om 
praktikgemenskaper, och dels den amerikanska filosofen och B&I-forskaren Patrick Wilsons 
begrepp kognitiv auktoritet. Wengers teori är kompatibel med det sociokulturella 
perspektivet. Jag skulle rent av vilja påstå att Wengers teori om praktikgemenskaper är av 
sociokulturellt slag. Exempelvis i så motto att idén om att lärande är situerat är central i båda 
fallen (se exempelvis Säljö, 2000 och Wenger, 1998). Den huvudsakliga poängen, som jag ser 
det, med att anknyta till Wenger är att hans teori ger mig en möjlighet att tydligare 
konkretisera hur de uppsatsskrivande studenterna på ett socialt och informellt plan lär sig att 
skriva och referera. Det bör i det här sammanhanget påpekas att jag är medveten om att det 
kan föreligga en risk för en glidning mellan bruket av ordet diskurs och av ordet 
praktikgemenskap. Termerna överlappar varandra. När jag använder ”diskurs” fokuserar jag 
framförallt språkbruk som en identifikationsstärkande och sammanhållande funktion. När jag 
använder termen ”praktikgemenskap” vill jag i stället betona de sociala aspekter som är 
förknippade med att, som i det här fallet, studenter och lärare hålls samman genom att de 
bedriver gemensamma verksamheter och att de hyser omsorg för ett gemensamt mål. Den ena 
betoningen utesluter emellertid inte den andra. 
 
I mer än det mest givna avseendet tar detta kapitel vid där det förra slutade. Vi ska 
inledningsvis hålla oss kvar vid Faircloughs tredimensionella modell för att belysa 
dimensionerna diskursiv respektive social praktik. Därefter introduceras sociokulturell teori. 
Avslutningsvis presenteras begreppen praktikgemenskaper och kognitiv auktoritet. 
 

6.1. Diskursiv praktik 
Texter produceras och konsumeras under särskilda omständigheter. Hur produktionen och 
konsumtionen går till är avhängigt den diskursiva praktik som råder i det sociala sammanhang 
där texten produceras eller konsumeras (Fairclough, 1992, s 78). Fairclough (Ibid.) 
exemplifierar med hur en nyhetsartikel produceras, där flera personer kan vara involverade i 
produktionen: själva textförfattaren, men också en eventuell källa, exempelvis en person som 
blivit intervjuad, redaktören som har möjlighet att korta eller förändra texten som ska 
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publiceras i tidningen. Texter konsumeras, eller läses, också olika beroende på det sociala 
sammanhanget. I ett akademiskt seminarium, exempelvis, studeras i regel texter noggrant och 
ingående, medan en artikel i veckopressen kanske läses eller skummas samtidigt som läsaren 
ägnar sig åt något annat. Fairclough talar om tillgängliga tolkningssätt (1992, s 79) och ger ett 
par exempel: recept läses vanligen inte som estetiska, litterära texter medan vetenskapliga 
artiklar vanligen inte läses som retoriska texter även om dessa sätt att läsa på naturligtvis är 
möjliga.  
 
Textproduktion och -konsumtion kan sägas vara antingen individuell eller kollektiv såtillvida 
att vissa texter alldeles uppenbart är avsedda för endast en särskild individ och där 
producenten är en tydligt definierad individ – Fairclough nämner som exempel kärleksbrevet 
– medan andra är avsedda för omfattande kollektiv och där producenten är avsevärt mer 
anonym eller kollektiv till sin natur, exempelvis lagtexter. När vi talar om förhållandet mellan 
producent och konsument är steget över till distribution inte långt. Vissa texter har vad 
Fairclough kallar en mycket enkel distribution, se till exempel det vardagliga samtalet som 
endast hör samman med det direkta sammanhang i vilket det äger rum. Andra texter 
distribueras på ett mer komplext sätt: det politiska talet är ett exempel på text som å ena sidan 
kan konsumeras av dem som är på plats när det hålls, men som också kan leta sig vidare i 
distributionen genom ytterligare kanaler såsom massmedia och historieböcker och därmed nå 
andra konsumenter. 
 
När den diskursiva praktiken analyseras blir det i enlighet med den här uppsatsens syfte 
intressant att undersöka det sammanhang examensarbetena är skrivna i: för vem eller vilka 
skriver studenterna sina arbeten? Skriver de tillsammans med en kamrat eller enskilt? Vilka 
syften kan tänkas ligga bakom arbetena? 23 
 

6.2. Social praktik 
I en senare text av Fairclough (2003, s 25ff)24 beskrivs sociala praktiker som artikulationer av 
olika typer av sociala element som anknyter till specifika områden i socialt liv. Han 
exemplifierar med klassrumsundervisningens sociala praktik i det samtida Storbritannien, och 
hävdar att denna undervisning artikulerar ett specifikt språkbruk som står i relation till hur 
klassrummet är utformat (som fysisk plats), till hur det används och till de sociala relationer 
som råder i klassrummet. Fairclough driver resonemanget vidare mer detaljerat och 
argumenterar för hur diskurser kan ses som element i sociala praktiker. Han talar närmare 
bestämt om tre element – och här lanserar han tre nya begrepp varav ett är begreppet diskurs 
använt på ett något annorlunda sätt än det annars används: Genrer (sätt att agera); Diskurser 
(sätt att representera); Stilar (sätt att vara). Låt mig här kortfattat försöka redogöra närmare 
bestämt för hur dessa element kan ses som delar av den sociala praktiken. Ett sätt att agera 
(eller interagera) på är genom tal och skrift. I tal och skrift kan man föga kontroversiellt tala 
om olika typer av genrer. Faircloughs exempel är intervjun, ett besläktat exempel som för 
övrigt tillåter oss att stanna kvar i skolmiljön skulle kunna vara läxförhöret. Ytterligare ett 
exempel, som för oss närmare denna uppsats område, skulle kunna vara studentuppsatsen. 
Elementet diskurs i det här sammanhanget handlar om representation (i betydelsen språkligt 
återgivande, avbildande, omnämnande). Representationer är enligt Fairclough ”always a part 
                                                 
23 Den sistnämnda frågan är naturligtvis inte möjlig att fullt ut besvara enbart genom att läsa examensarbetena, 
däremot ser jag det som befogat att resonera kring frågan i anslutning till textanalyserna. 
24 De sidhänvisningar som förekommer i detta avsnitt leder alla såvida inget annat tydligt framgår till en och 
samma bok av Fairclough (2003). Därför har jag besparat läsaren upprepandet av författarnamn och årtal och 
anger endast sidnummer i anslutning till hänvisningar och citat. 
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of social practices – representations of the material world, of other social practices, reflexive 
self-representations of the practice in question” (s 26). Det tredje elementet stil förekommer 
jämsides med kroppsligt beteende (”bodily behaviour”) och konstituerar särskilda sätt att 
vara, särskilda personliga eller sociala identiteter. Det exempel Fairclough föreslår är en viss 
typ av chef (”manager”) som använder sitt språkbruk som en resurs för identitetsskapande. 
Det ska tilläggas att dessa element inte enbart ska ses som delar som anknyter diskursiva 
praktiker till sociala praktiker, utan även som analyserbara meningsbärande entiteter som står 
i dialektisk relation till varandra (s 27-28). Som en följd av detta dubbla perspektiv kan vi 
med Fairclough konstatera att när vi analyserar texter och betraktar dem som delar av 
specifika praktiker, så gör vi i själva verket två sinsemellan anknutna saker: vi undersöker 
texten 
 

(a) in terms of the three aspects of meaning, Action, Representation, and Identification, 
and how these are realized in the various features of texts (their vocabulary, their 
grammar, and so forth); (b) making a connection between the concrete social event and 
more abstract social practices by asking, which genres, discourses, and styles are drawn 
upon here, and how are the different genres, discourses and styles articulated together in 
the text? (s. 28) 

 
Skillnaden mellan social och diskursiv praktik, enligt Fairclough (1992, s 66-67), är att den 
diskursiva praktiken handlar om hur texter och tal produceras, konsumeras och distribueras, 
medan den sociala praktiken omfattar ekonomiska, politiska, kulturella och ideologiska 
företeelser. Men, fortsätter Fairclough, ”/---/discourse may be implicated in all of these 
without any of them being reducible to discourse” (Ibid. s 66).  
 
Även om begreppet genrer redan har berörts i det ovanstående25 förtjänar ytterligare en aspekt 
av begreppet att belysas. Fairclough (2003, s 32) för ett intressant resonemang om genrer, som 
går ut på att de kan ses som bevarare av institutionella strukturer. Genrer kan även utgöra 
delar i så kallade genrekedjor (Ibid.) vilka, när de förändras, kan ses som viktiga 
bidragsgivare i samband med förändringar av sociala praktiker. I stycket här ovanför talades 
det om genre som ett artikulerat element i den sociala praktiken. Om vi betraktar det 
dialektiska förhållandet som enligt den kritiska diskursanalysen råder mellan diskurser och 
andra sociala praktiker kan vi här konstatera att just genrebegreppet kan ses som 
betydelsefullt i denna dialektiska process, som en länk mellan den sociala och den diskursiva 
praktiken. 
 
Exempel på frågor som anknyter till fältet social praktik och som är intressanta att ställa i 
anslutning till föreliggande studie är i vilka sociala sammanhang studenterna skriver sina 
arbeten? Bygger arbetena på empiriska studier? Kan det röra sig om arbeten som anknyter till 
externa aktörer utanför högskolan och i sådana fall: förekommer det kopplingar mellan 
studenternas sociala sammanhang och deras sätt att skriva; kan man se de studerade 
examensarbetena som länkar mellan den sociala och den diskursiva praktiken? Om 
studenterna i anslutning till sina arbeten befinner sig utanför högskolan, kan man då se drag 
av identifikation med dessa externa miljöer? 
 
Innan dessa frågor besvaras, vilket sker i kapitel 7, ska vi närmare bekanta oss med 
sociokulturell teori. 
 

                                                 
25 Se kapitel 4, avsnitt 3.2.  
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6.3. Sociokulturell teori 
Det här avsnittet tar sin utgångspunkt i amerikanen James Wertsch bok Mind as action 
(1998), som jag använder för en allmän presentation av sociokulturell teori samt för ett avsnitt 
om språk som kulturellt redskap. Därefter fokuserar jag på lärande ur ett sociokulturellt 
perspektiv. För det avsnittet har Roger Säljös bok Lärande i praktiken: ett sociokulturellt 
perspektiv (2000) varit betydelsefull. Både Wertsch och Säljö artikulerar ett tydligt 
sociokulturellt perspektiv men infallsvinklarna i de båda böcker som här nämnts skiljer sig åt. 
I Wertschs bok är tyngdpunkten lagd på idén om människors bruk av medierande verktyg. I 
Säljös bok står frågan om människors lärande i fokus. Jag har därför funnit det angeläget att 
konsultera de båda.  
 

6.3.1. Syftet med sociokulturell teori 
Wertsch (1998, s 24) hävdar att den sociokulturella analysens syfte är att synliggöra 
förhållandet mellan mänskligt handlande och agerande och den kulturella, institutionella och 
historiska kontext i vilken handlandet och agerandet äger rum. Det angreppssätt Wertsch 
förespråkar i boken Mind as action (1998) tar sin utgångspunkt bland annat i retorikern 
Kenneth Burkes så kallade pentad, en handlingsteoretisk modell vars primära syfte är att vara 
ett konkretiserande verktyg som kan användas för att undersöka och analysera människors 
handlingar och motiv. Pentadens fem element kan beskrivas med termerna handling (act), 
scen (scene), agent (agent), medel (agency), och syfte (purpose). Elementen ska emellertid 
inte förstås som statiska entiteter som existerar oberoende av varandra; de kan inte förenklas 
på så vis att man låter dem resultera i frågorna vad, var vem, hur och varför. Elementen står i 
ett komplext dialektiskt förhållande till varandra. För att illustrera detta förhållande hänvisar 
Wertsch till Burkes analys av elementet scen och föreslår att den kan ses som ett slags 
”behållare” inom vilken agenten handlar, där handlingen alltså äger rum. Eller för att direkt 
citera Burke:”The proportion would be: scene is to act as implicit is to explicit” (Burke citerad 
i Wertsch, 1998, s 14). Wertsch konstaterar att vad vi kan lära oss av Burke är att: 
 

/---/the human sciences should [not] formulate issues in terms of one or another of the 
pentadic elements but that it is essential to coordinate the perspectives provided by 
these elements in some way (Ibid.).  

 
Detta koordinerande av de olika perspektiven är dock ingen lätt uppgift. Wertsch konstaterar 
att: 
 

It often seems that we have reached the limits of human understanding when we try to 
coordinate two or more pentadic elements into a single account of action and motive (s 
16).  

 
Den stora utmaningen, sålunda, är enligt Wertsch, att “live in the middle”26 av flera olika 
analytiska perspektiv. Det sätt Wertsch föreslår att ”leva i mitten” på är att fokusera på 
förhållandet mellan agent och medel; ett förhållningssätt som sätter medierat agerande 
(mediated action) i fokus för analysen. Han argumenterar polemiskt för sitt analytiska fokus 
genom att hänvisa till ett särskilt skäl: 
 

Namely, I believe that much of what we do in the human sciences is too narrowly 
focused on the agent in isolation and that an important way to go beyond this is to 

                                                 
26 Uttrycket ”live in the middle” har Wertsch lånat av Holquist (1994). 
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recognize the role played by ‘mediational means’ or ‘cultural tools’ (terms I use 
interchangeably) in human action (s 17). 

 
I enlighet med vad som kommer till uttryck i citatet vill jag se på det centrala studieobjektet 
för den här uppsatsen, informationsanvändning, just som ett kulturellt verktyg som 
studenterna använder för att visa att de behärskar den diskurs inom vilken de verkar. Även 
själva uppsatsskrivandet betraktar jag som ett kulturellt verktyg som kan användas i detta 
syfte. När Roger Säljö talar om kulturella eller medierande verktyg framhåller han språket 
som ”the tool of tools” (Säljö, 2001, s 115), och det är också det som står i centrum i nästa 
avsnitt. 
 

6.3.2. Språk som kulturellt verktyg 
Genom stora delar av Wertsch framställning står språk och språkbruk i fokus. En 
språkteoretiker som haft stor betydelse för Wertsch är den ryske språkvetaren Michail 
Bakhtin. Här kan vi således konstatera ett slags ”intertextuell” koppling mellan två av 
förgrundsgestalterna i den här uppsatsens båda teoriavsnitt; medan Bakhtin huvudsakligen har 
haft betydelse för Fairclough genom sina teorier om intertextualitet, har han fyllt en annan 
funktion hos Wertsch. Dennes fokus på kulturella verktyg som medel för människors 
handlingar stämmer väl överens med Bakhtins syn på språk som något som av användaren 
måste ”göras till sitt eget”. Att göra till sitt egna kan med en central term i sociokulturell teori 
uttryckas som att appropriera, vilket med Wertschs Bakhtininspirerade ord definieras just 
som ”the process/---/of taking something that belongs to others and making it one’s own” 
(1998, s 53).  
 
I enlighet med detta synsätt kan alltså något – ett ”något” som inte nödvändigtvis måste vara 
ett språkbruk utan lika gärna ett tillvägagångssätt, ett sätt att utföra en uppgift på – göras till 
ens eget, eller approprieras. Sålunda går det att tala om ett specifikt sätt att göra något på som 
ett medierande verktyg; exempelvis skulle man kunna påstå att uppsatsskrivande kan ses som 
ett medierande verktyg. 
 
Ett centralt inslag i den sociokulturella traditionen är just dess betoning av termerna redskap 
eller verktyg, vilka har en speciell betydelse: ”med redskap eller verktyg menas de resurser, 
såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder 
när vi förstår vår omvärld och agerar i den” (Säljö, 2000, s 20).  
 
Sjuksköterskestudenterna redogör i sin uppsats för hur de har gått till väga i sin 
informationssökning. De hänvisar då till databaserna CINAHL och MEDLINE. För att visa på 
medierande verktygs multidimensionella dimensioner skulle jag vilja utgå från just detta 
exempel. Eftersom framförallt CINAHL men också MEDLINE är centrala och väsentliga 
resurser för omvårdnadsämnet visar skribenterna genom att nämna dessa baser att de 
behärskar den diskurs de är verksamma inom. Om vi åter anknyter till det resonemang som 
fördes i anslutning till Bakhtins teori om appropriering, så kan vi konstatera att språket är ett 
medierande verktyg som människor delar (på Bakhtinskt vis): de uppsatsskrivande 
sjuksköterskestudenterna har gjort bruket av termerna CINAHL och MEDLINE till sitt, 
approprierat det. Men skribenternas referens till databaserna ger vid handen att vi här är 
ytterligare två varianter av medierande redskap på spåren. Å ena sidan databaserna i sig, som 
kan ses som redskap för att lösa ett informationsrelaterat problem, och å andra sidan själva 
handlingen, det vill säga omnämnandet av databaserna, vars syfte kan ses som att nå 
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erkännande, att bli sedd som en auktoritativ bidragsgivare till diskursen; en handling som 
genomfördes medelst språket. 
 

6.3.3. Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
Att söka och använda information kan ses som en del i en lärprocess, ett sätt att skapa 
kunskap (Limberg, Hultgren & Jarneving, 2002, s 16). Människor lär av och genom varandra, 
på informella vägar lika gärna som genom formaliserade. Säljö (2000, s 231) beskriver den 
sociokulturella utvecklingen som lärande på en kollektiv nivå och det är inom ramen för detta 
kollektiva lärande som lärande och utveckling på individuell nivå sker. En konsekvens av det 
sociokulturella perspektivet är att lärande och utveckling är företeelser 
 

/---/som i avgörande utsträckning måste förstås som frågor som rör hur människor 
kommer i kontakt med och tillägnar sig – approprierar – sociokulturella kunskaper, 
färdigheter och erfarenheter. Eller, annorlunda uttryckt, hur de lär sig behärska 
medierande redskap och använda sådana resurser i sociokulturella praktiker (Ibid., s 
231).  

 
Genom att anknyta till en teori om lärande som till stor del bygger på idén att lärande inte är 
en separat aktivitet utan sker i samspel mellan människor, stöds tanken att lärande inte enbart 
sker - och kanske rent av inte främst - i anslutning till formell undervisning utan snarare till 
stor del är en fråga om socialt deltagande27.  
 
Ett aktuellt exempel på hur ett sociokulturellt perspektiv kan kopplas till biblioteks- och 
informationsvetenskapen är Olof Sundins avhandling från 2003 där han konstaterar att ”den 
kollektiva kunskapsutvecklingen i olika sociala praktiker utgör förutsättningar för individers 
lärande” (Sundin, 2003, s 39). I en senare text av Sundin (och Hedman, 2005) som också har 
ett sociokulturellt perspektiv, även om fokus där är inriktat mot professionsteori och 
yrkesidentiteter, uttrycks också idéer som kan verka förklarande i anslutning till den 
problematik som avhandlas i den här texten: 
 

During training for a profession, students not only learn to master a set of intellectual and 
practical skills; they also become part of a community with specific norms, values, and 
expectations concerning personal conduct. Different approaches to information behavior may 
therefore be seen as expressions of occupational identities (Sundin & Hedman, 2005, s 295). 

 
Sundin och Johannisson (2005, s 37) argumenterar för att det vore teoretiskt mer adekvat att 
behandla människors interaktion med information och informationssystem som 
kommunikativt deltagande i olika sociala praktiker. Som en konsekvens av detta argument 
menar samma författare att begrepp som informationssökning och informationsanvändning 
kan framstå som problematiska eftersom de antyder ett ”överföringsperspektiv” (transmission 
perspective) enligt vilket information ses som fakta som låter sig samlas in för att användas 
(Ibid.). Med fokus på professioner resonerar Sundin och Johannisson (Ibid., s 39) vidare kring 
den sociokulturellt inspirerade idén om kommunikativt deltagande, men de lyfter även in ett 
identitetsperspektiv; sett som ett dialektiskt förhållande hävdar de att kommunikativt 
deltagande kan ses både som ett resultat av en grupps identitet och som ett bidrag till 
bevarandet av samma grupps identitet. Följden av detta resonemang blir att olika 

                                                 
27 I det här sammanhanget kan hänvisas till Säljö (2000, s 28) som framhåller att ”människor kan inte undvika att 
lära”. Med stöd av Lave (1993) konstaterar han vidare att ”[v]alet står inte mellan att huruvida människor lär sig 
något eller inte, utan vad de lär sig av de situationer de ingår i” (Säljö, 2000, s 28). 
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gruppidentiteter medför olika informationsbeteende.  Härvidlag är det för föreliggande studie 
av intresse att resonera kring hur sjuksköterske- respektive designingenjörsstudenter ägnar sig 
åt lärande på en kollektiv nivå och i vilket avseende de respektive grupperingarna skiljer sig åt 
ur ett sociokulturellt perspektiv. Går det att i det sammanhang som denna uppsats uppehåller 
sig vid att tala om olika gruppidentiteter, som leder till olika informationsbeteende? För att 
närma mig detta område avser jag att ta teorin om praktikgemenskaper till min hjälp. 
 

6.4. Praktikgemenskaper 
Jean Lave myntade begreppet praktikgemenskaper (communities of practice) (Wenger, 1998, 
s xiii). I en senare text utvecklas resonemangen kring teorin av Etienne Wenger, (1998). 
Grunden för idén är att lärande till stor del handlar om socialt deltagande (Ibid., s 4). Teorin 
bygger på fyra grundantaganden: 1) att vi är sociala varelser; 2) att kunskap kan ses som en 
färdighet eller kompetens som är allmänt uppskattad; 3) att vetande handlar om att på något 
sätt delta i den allmänna strävan efter denna allmänt uppskattade färdighet eller kompetens; 4) 
att mening - vår förmåga att erfara världen och vårt engagemang i den som meningsfull - är 
lärandets ultimata mål. Med lärandet i fokus definierar Wenger ytterligare fyra för teorin 
väsentliga begrepp: gemenskap ("learning as belonging"), identitet ("learning as becoming"), 
mening ("learning as experience") och praktik ("learning as doing") (Wenger, 1998, s 5). 
 
John Seely Brown och Paul Duguid (1991) relaterar också till idén om praktikgemenskaper i 
en text där de kritiserar den vitt spridda idén att kunskap är oproblematiskt överförbar från en 
individ till en annan28.  
 
De förordar istället en syn på lärande som social konstruktion, där kunskap utvecklas i det 
sammanhang, den kontext där den blir meningsfylld. Utifrån detta perspektiv hävdar de att "/-
--/learners can in one way or another be seen to construct their understanding out of a wide 
range of materials that include ambient social and physical circumstances and the histories 
and social relations of the people involved" (Ibid.).  
 
Det är viktigt att betona att lärande enligt denna idé inte primärt är frukten av undervisning, 
utan snarare av socialt agerande: "It attempts to account for learning, not teaching or 
instruction"(Ibid.). De som lär i det sammanhang en praktikgemenskap utgör: 
 

/---/do not receive or even construct abstract, ‘objective’, individual knowledge; rather, they 
learn to function in a community--be it a community of nuclear physicists, cabinet makers, 
high school classmates, street-corner society, or, as in the case under study, service 
technicians. They acquire that particular community's subjective viewpoint and learn to speak 
its language. In short, they are enculturated (Brown, Collins & Duguid, 1989).  

 
I en senare text av Wenger (2002, s 27) presenteras ett tydligt exempel på hur lärande i en 
praktikgemenskap kan se ut i praktiken. Wenger berättar om ett sjukhus där det finns en 
gemensam personalmatsal. I exemplet figurerar en grupp sjuksköterskor verksamma på olika 
avdelningar som med jämna mellanrum ses för att äta lunch tillsammans. Över luncherna 
brukar gruppen diskutera sina arbeten och berätta för varandra om olika tilldragelser på 
avdelningarna. Wengers poäng är att sjuksköterskorna under dessa luncher, utan att vara 
medvetna om det, lär av varandra; de lär genom socialt deltagande. I samma text presenterar 
Wenger också en tämligen klargörande redogörelse för vad som kännetecknar en 
praktikgemenskap: 
                                                 
28 Se även hänvisningen till Paul Ramsden på sidan 38. 
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A community of practice is a unique combination of three fundamental elements: a 
domain of knowledge, which defines a set of issues; a community of people who care 
about this domain; and the shared practice that they are developing to be effective in 
their domain”  (Wenger, McDermott and Snyder, 2002, s 27). 

 
I en aktuell artikel av B&I-doktoranden Camilla Moring (2006) förs ett polemiserande 
resonemang i riktning mot den forskning inom B&I som fokuserar informationssökning i 
arbetslivet. Moring menar att det är vanskligt att alltför mycket studera informationssökning i 
relation till lösning av specifika arbetsuppgifter (Ibid., s 18). Risken, som Moring ser det, är 
att man i och med att man reducerar den anställdes arbetsliv till en räcka lösningar av 
uppgifter, begränsar förståelsen av informationssökning i arbetslivet. En arbetsplats består 
inte av enskilda individer som på egen hand ägnar sig åt att utföra uppgifter utan den består av 
människor som löpande utvecklar och förhandlar om en gemensam arbetspraktik som sträcker 
sig långt utanför själva uppgiftslösandet (Ibid., s 19). Med utgångspunkt i Wengers idé om 
praktikgemenskaper föreslår Moring att informationssökning bör ses som deltagande och 
meningsförhandlande i en viss praktik. 
 
Även den tidigare nämnda forskaren Annemaree Lloyd (se avsnitt 2.2.5.) har i en aktuell 
artikel föreslagit att förståelsen av informationssökning kan fördjupas genom användningen 
av begreppet praktikgemenskaper. Hon konstaterar att: 
 

Communities of practice are constituted through conversation among participants about 
the meaning of practice, enterprise, identity, mutual engagement, the sharing of 
artefacts and narratives /---/ (Lloyd, 2005, s 233). 

 
Av stor betydelse för den här uppsatsen är det resonemang som förs om socialt deltagande och 
lärande, där en av de grundläggande idéerna är att, i det här fallet, studenter kultiveras 
(Brown, Collins & Duguid, 1989) och socialiseras in i gemenskaper där även deras lärare 
förekommer. För att detta resonemang ska ha bäring krävs det argument för att det faktiskt 
föreligger en koppling och rent av en överlappning mellan de gemenskaper som 
huvudsakligen består av å ena sidan yrkesverksamma och å andra sidan studenter. Den 
litteraturöversikt som presenterades i kapitel tre är ju huvudsakligen upptagen med texter om 
yrkesutövande ingenjörer och sjuksköterskor. Kan vi då tala om praktikgemenskaper där 
lärare och studenter förekommer tillsammans? Avsikten med återstoden av detta avsnitt är att 
resonera kring dessa frågor. De resonemang som förs i det här avsnittet tar avstamp i en annan 
magisteruppsats, skriven av Anna Lundh (2005) vid Bibliotekshögskolan i Borås.  
 
Liksom min uppsats rör sig Lundhs inom det fält inom B&I som inte sällan går under 
benämningen INSU (Information Needs, Seeking and Use). Min infallsvinkel är i högsta grad 
jämförbar med hennes i så motto att den kan beskrivas som kontextorienterad, där 
informationssökning och -användning främst ses som delar av den sociala praktik där de 
utförs. Lundhs uppsats behandlar 4-9-lärares övergång från utbildning till yrkespraktik. Där 
används begreppet ”/---/yrkessocialisation för att beskriva den process som de intervjuade 
lärarna genomgått under sin utbildning och som fortgår under deras yrkeskarriär” (Lundh, 
2005, s 15). 
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Det som i skenet av föreliggande uppsats är särskilt intressant i resonemanget om en 
yrkessocialisationsprocess är att processen i fråga – trots sitt namn – startar redan i en 
utbildningspraktik29.  
 
En av avsikterna med föreliggande uppsats är att utifrån sociokulturell teori visa att de 
uppsatsskrivande studenterna socialiseras in i de gemenskaper där deras lärare befinner sig; 
gemenskaper som liksom de yrkesgrupper, som beskrivs av Lundh (Ibid.) bland annat 
kännetecknas av att där råder informella normer. I den här uppsatsen har dock dessa grupper, 
där lärare och studenter möts, beskrivits genom att använda begreppet praktikgemenskaper. 
En i det här sammanhanget viktig aspekt av praktikgemenskaper är att individer kan vara med 
i flera olika praktikgemenskaper samtidigt, gemenskaper som kretsar kring en gemensam 
kunskapsdomän, som består av deltagare som bryr sig om den här domänen, och som deltar i 
ett utvecklande av en gemensam praktik för att vara effektiv inom domänen, (se figur 2). 
 

 
 
Figur 2. Schematisk skiss över en praktikgemenskap med utgångspunkt i Wengers (2002) terminologi. 
 
 
Det skulle kunna handla om korpfotbollslaget, MG-ägarna, som träffas i ett garage någon 
gång i månaden för att meka tillsammans, eller den högst informella läsecirkeln, etc. 
Plausibelt är att en och samma individ figurerar i alla dessa gemenskaper; i vissa av dem 
perifert i andra centralt. När det gäller situationen med studenterna i föreliggande studie, så 
kan vi tala om dessa studenter såsom medlemmar i åtminstone två mer eller mindre tydligt 
definierade praktikgemenskaper. Å ena sidan i vad som av Wastawy, Uth och Stewart 
benämns lärgemenskaper: 
 

These communities of learners are quite similar to the communities of practice found in 
the workplace. People learn by taking part in communities comprised of people they 
interact with regularly. Wenger (1998, 1999) calls these communities “communities of 
practice”. These are usually /---/ tied together by what the individual members are 
doing together and by what they learn through their involvement. As a result, such 
communities develop organically around things that are important to the participants 
(Wastawy et al., s 333-334). 

 
I resonemang kring dessa lärgemenskaper ligger fokus just på lärandet, vilket i en 
utbildningskontext som den som är central i det här arbetet, innebär att kärnan i gemenskapen 
                                                 
29 Emellertid – för att göra Lundhs uppsats rättvisa vill jag även framhålla att den socialiseringsprocess som 
alltså inleds under utbildningen på intet vis ska ses som konfliktfri eller dynamisk. Lundh använder begreppet 
praxischock för att beskriva ”nyutexaminerade lärares upplevelser då de kommer ut i arbetslivet och deras 
tidigare föreställningar kring detta sätts på prov” (Lundh, 2005, s 16). 
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utgörs av studenterna, emellan vilka de starkaste banden knyts. Men, å andra sidan, kan vi 
också tala om – och nu talar vi mer tydligt med Wenger – en praktikgemenskap, där just 
lärandet inte nödvändigtvis är placerat i första rummet, även om det fortfarande är en central 
aspekt. Nu talar vi i stället om en kunskapsdomän kring vilken en gemensam omsorg30 
utvecklas. Föremålet för den gemensamma omsorgen i det sammanhang som är under luppen 
i den här uppsatsen kan exempelvis bestå i en specifik kurs eller ett specifikt moment i 
utbildningen, som läraren tillsammans med sina studenter strävar efter att genomföra på ett 
effektivt och fruktbart sätt. I denna gemenskap spelar läraren en mer central roll och kan ses 
som en av deltagarna i den gemenskap som också består av dennes studenter. Liksom i fallet 
med studenterna så är även läraren deltagare i flera gemenskaper, även om det kan föreligga 
en risk, vilket har noterats av pedagogikforskaren Mia Karlsson, att han eller hon ”isolates 
himself in the classroom, [and] develops a community of practice with his students, but not 
with his collegues” (Karlsson, 2004, s 85). I Karlsons avhandling (Ibid.), i vilken ett lärarlag 
har studerats utifrån ett praktikgemenskapsperspektiv, talas också om hur praktikgemenskaper 
står i relation till andra praktikgemenskaper. Karlsson konstaterar att gemenskaper anknyter 
till varandra: ”[a] community of practice is never totally isolated from the rest of the world” 
(Ibid.). I detta sammanhang använder hon Wengers begrepp “boundary relations” för att 
beskriva hur gemenskaper kan relatera och anknyta till varandra. Här spelar också ett annat 
”Wengerskt” begrepp roll, nämligen ”broker” eller, i min fria översättning, ”förmedlare”, som 
av Karlsson beskrivs som ”people /---/ connecting practices by bringing in different 
perspectives from the outside” (Ibid.). En förmedlares uppgift är att ”facilitate learning by 
introducing elements of one practice to another, made possible by the brooker’s experience of 
multi membership” (Ibid.). Denna förmedlarroll skulle i det sammanhang som studeras i den 
här uppsatsen kunna fyllas av både en lärare och en bibliotekarie. För att bland annat belysa 
denna lärarens eller bibliotekariens roll som en eventuell förmedlare, av det slag som 
redogjorts för i det ovanstående, avser jag att i nästa avsnitt introducera begreppet kognitiv 
auktoritet. 
 

6.5. Kognitiv auktoritet 
Begreppet kognitiv auktoritet är baserat på antagandet att ingen kan ha förstahandskunskap 
om allt han/hon vet. Eller som Patrick Wilson uttrycker det: “If all we could know of the 
world was what we could find out on the basis of first-hand experience, we would know little” 
(1983, s 9). För att förstå världen måste vi förlita oss till andrahandskunskap, vilken ofta 
utvecklas i anslutning till möten med texter eller andra människor. Vi litar dock inte på alla 
texter eller alla människor – en del förefaller mer tillförlitliga än andra. De människor eller 
texter som vi tenderar att lyssna till, bry oss om och lära oss av är “/---/those whom we think 
know something that we do not know” (Ibid., s 10).  De som vi identifierar som kognitiva 
auktoriteter är de som vi tror bör få ha inflytande på vårt tänkande eftersom de förefaller ha 
goda skäl att säga det de säger (Ibid., s 14-15). 
 
Att socialiseras in i en gemenskap och att utveckla ett förhållningssätt till en viss praktik, som 
i det här fallet informationsanvändning, handlar inte om att studenten till fullo medvetet och 
rationellt beslutar sig för att förhålla sig på ett specifikt sätt till praktiken. Snarare tycks det 
handla om en subtil process (jmf Lundh, 2005, s 56) där gemenskapens kollektiva inflytande 
och dess kognitiva auktoriteter spelar stor roll. I det här sammanhanget spelar studenternas 
lärare en framträdande roll som kognitiva auktoriteter. När studenten visar intresse för och 
uppskattning av sin lärare är det inte enbart det läraren säger och gör som är avgörande för att 

                                                 
30 Jämför med Wengers formulering, ”Care about” (Wenger et al., 2002, s 27).   
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studentens intresse väcks. Studentens värdering av läraren grundar sig inte bara på en 
bedömning av denne som enskild individ. Den inkluderar även aspekter som har att göra med 
en värdering av det sammanhang läraren befinner sig i och den bakgrund läraren har. Lärarens 
position som anställd vid en institution är i sig intressant eftersom det värde institutionen 
representerar i studentens ögon är till gagn för läraren då denne värderas av sin student. I en 
akademisk kontext är det dessutom tänkbart att en lärares akademiska grad eller titel, det vill 
säga om han eller hon är adjunkt, lektor eller professor, också vägs in i värderingen.  
 
En central idé i Wilsons författarskap är att kunskapens värde till stor del är en social 
konstruktion. För att avgöra huruvida en viss kunskap är värdefull eller inte måste vi ta fasta 
på hur den uppfattas av dem som verkar i det sammanhang där den eventuellt ska vara giltig. 
Det räcker inte med att den aktuella kunskapen har en instrumentell funktion, det vill säga att 
den är gångbar för att lösa faktiska problem. Det som är värt att kunna måste också vara 
uppfattat som värdefull kunskap av andra. Wilson uttrycker det som att: 
 

[w]hat one needs to know also depends in part on what others expect one to know. /---/ 
What can be ignored and what must not be ignored are matters settled by collective 
agreements (tacit or overt) as much as, or more than, by the actual indespensabillity or 
dispensabillity of knowledge to performance (Wilson, 1983, s 150). 

 
En konsekvens av detta resonemang blir att det för studenternas del är väsentligt att ta hänsyn 
till vad de tror att deras lärare anser att de bör kunna. Apropå förhållandet eller relationen 
mellan lärare och studenter konstaterar Wilson att studenten “is to develop a taste consistent 
with those of the teachers, and it is not frowned upon for the student to take the teacher as a 
model whose taste is to be emulated as far as possible” (Ibid., s 66-67). 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att kognitiv auktoritet tillmäts människor men även 
institutioner och informationskällor. Vi kan tala om kognitiva auktoriteter i två led. I det 
första ledet har vi ämnesföreträdarna, studenternas lärare, som utgör kognitiva auktoriteter för 
studenterna. I det andra ledet kan vi se att de informationskällor som lärarna använder laddas 
med kognitiv auktoritet och därmed uppfattas som sådana av studenterna. Informationskällan 
framstår därmed som väsentlig och giltig inom den aktuella gemenskapen. 
 

6.6. Sammanfattning av kapitlet om sociokulturellt perspektiv 
Kapitlet inleddes med att de två yttre dimensionerna i Faircloughs modell presenterades, 
diskursiv respektive social praktik. Med utgångspunkt i James Wertsch bok Mind as Action 
hävdades det därefter att sociokulturell teori syftar till att synliggöra förhållandet mellan 
mänskligt handlande och agerande och den kulturella, institutionella och historiska kontext i 
vilken handlandet äger rum. Centrala begrepp såsom medierande eller kulturella verktyg och 
appropriering har presenterats. Utifrån ett lärandeperspektiv har konstaterats att lärande och 
kunskap i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv ses som intimt förbundna med den kultur 
och det sammanhang i vilket lärandet och kunskapen utvecklas. Vidare har Etienne Wengers 
idé om praktikgemenskaper presenterats, liksom Patrick Wilsons begrepp kognitiv auktoritet, 
vilket har definierats som den som är värd att lyssna till eftersom det förefaller vara så att 
vederbörande vet vad han/hon talar om. 
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7. Analys ur ett sociokulturellt perspektiv 
Avsikten med det här kapitlet är att belysa det sociala och kulturella sammanhang inom vilket 
de uppsatsskrivande studenterna verkar. För att tydligare beskriva kapitlets fokus, och 
dessutom för att rekapitulera uppsatsens scenario så som det ser ut så här långt, kan 
nedanstående modell (figur 3) användas som utgångspunkt: 

 
Figur 3. Uppsatsens scenario visualiserat. 
 
 
Den trio texter som har varit föremål för diskursanalys återges på bilden i form av de tre 
översta rektanglarna. Av dessa befinner sig SSK-uppsatserna och riktlinjedokumentet tydligt 
inom den akademiska diskursen. DI-uppsatserna däremot har en mer perifer position inom 
diskursordningen: till viss del inom den akademiska diskursen, men de är mer centralt 
placerade i det jag här kallar för den marknadsekonomiska diskursen och även inom den 
tekniska diskursen. Centralt placerad i modellen är den spricka som symboliserar det 
konkurrens- och det maktförhållande som råder i sammanhanget. De två nedersta rektanglarna 
refererar till den litteraturstudie om hur yrkesverksamma ingenjörer och sjuksköterskor söker 
och använder information, som presenterades i kapitel tre. Förhållandet mellan, eller 
utrymmet mellan de identifierade diskurserna och det som kom fram av litteraturstudierna, 
bjuder så att säga in till att diskutera den typ av aspekter som har att göra med 
uppsatsskribenternas sociala sammanhang, det vill säga deras praktikgemenskaper samt deras 
förhållande till eventuella kognitiva auktoriteter. Detta område beläget mellan 
diskursanalysen och litteraturstudien är sålunda ämnat att knyta ihop det resonemang som förs 
inom ramen för den här uppsatsen.  
 

7.1. Analys av diskursiv praktik 
Den diskursiva praktiken för våra uppsatsförfattare kan i ett avseende beskrivas som högst 
överensstämbar sinsemellan de båda studentkategorierna. På ett ytligt plan kan konstateras att 
textproducenterna är tredjeårsstudenter vid en och samma högskola. Vi kan också konstatera 
att de producerade texterna är avsedda att konsumeras av en vid första anblicken ganska 



 65

begränsad målgrupp: medstudenter som deltar i uppsatsseminarier, andra studenter, lärare och 
examinatorer som bland annat har till uppgift att granska och bedöma texterna. 
 
Det är intressant att notera att de färdiga examensarbetena omgående efter det att de är 
färdigställda, examinerade och godkända distribueras till högskolans bibliotek, där de blir 
föremål för stort intresse för studenter som börjar närma sig det skede i utbildningen då det är 
dags att skriva examensarbete – det vill säga om man genom ett konstaterande av hög 
utlåningsfrekvens kan påstå att det handlar om stort intresse. Då en stor mängd aktiva 
examensarbetare också lånar stora mängder färdiga examensarbeten, vilket alltså är fallet, 
ligger det nära till hands att peka på en reproducerande aspekt i studenternas arbeten: för att 
studenten ska veta hur hon förväntas skriva sitt eget arbete studerar hon andra studenters 
arbeten. Därmed kan konstateras ett vidmakthållande eller konserverande av sättet att skriva 
arbeten inom det aktuella utbildningsprogrammet.  
 
Gör man däremot en något djupare betraktelse av dessa frågor om produktion, konsumtion 
och distribution kan vi konstatera att konsumentgruppen kan utvidgas till att även gälla 
exempelvis potentiella framtida arbetsgivare. I ett sådant sammanhang får den aktuella texten 
ytterligare en dimension vad avser dess syfte och intention. Det kortsiktiga syftet – om vi 
bortser från det syfte som eventuellt kan bestå i att skribenten genom sitt skrivande önskar 
fördjupa sina kunskaper och lära sig mer om ett område – kan sägas vara att bli klar med 
uppsatsen för att klara av studierna, erövra en akademisk examen och poäng. Ett mer i tid 
framåtblickande syfte kan vara att åstadkomma en text som kan användas för att visa att man 
besitter kunskaper som exempelvis kan vara lämpliga för en viss anställning. I det senare 
exemplet har distributionsledet således sträckts ut och letat sig utanför den akademiska 
diskursordningen.  
 
I ett av uppsatsens tidigare avsnitt om ingenjörers informationssökning konstaterades det där 
att ingenjörer inte sällan har studerats i relief mot naturvetare (se exempelvis Pinelli, 2001). 
Just Pinellis text är intressant även i det sammanhang då vi uppehåller oss vid 
examensarbetenas diskursiva praktik. Pinelli hänvisar till Allens (1977) vida spridda studie 
och konstaterar att till skillnad från naturvetare så konsumerar ingenjörer inte primärt 
information i form av (exempelvis) texter för att ånyo producera texter: 
 

Both engineers and scientists require large quantities of information to perform their 
work. At this level, there is a strong similarity between the information input needs of 
engineers and scientists. However, the difference between engineers and scientists in 
terms of information processing becomes apparent upon examination of their outputs. 
Scientists use information to produce information. /---/ Engineers use information to 
produce some physical change in the world. Engineers consume information, transform 
it, and produce a product that is information-bearing; however, the information is no 
longer in verbal form (Pinelli, 2001, s 136).  

 
Denna skillnad gör sig gällande även då man granskar DI-uppsaterna och SSK-uppsatserna. 
Inte minst då det tydligt visar sig att för DI-studenterna så står en produkt i fokus medan SSK-
studenternas ambition snarare är att producera en text, där teorier och abstrakta resonemang 
sätts i främsta rummet. 
 
I uppsatsens avslutande kapitel kommer det att finnas anledning att kort återkomma till frågan 
om uppsatsernas diskursiva praktik. I nästa avsnitt är de analyserade texternas sociala praktik 
i fokus. 
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7.2. Analys av social praktik 
Ser vi till de studentkategorier som figurerar i denna uppsats kan konstateras att deras sociala 
praktik i ett avseende liknar varandras: båda är föremål för liknande undervisningsformer med 
inslag av storföreläsningar, grupparbeten, inlämningsarbeten, tentamina etc. Emellertid kan 
konstateras att den ena kategorin, sjuksköterskestudenterna, utgör en avsevärt större grupp 
studenter. En annan iögonfallande skillnad, som även har att göra med den diskursiva 
praktiken, är att designingenjörsstudenterna i regel förväntas skriva sina uppsatser i anslutning 
till någon extern organisation, vanligtvis ett företag. Sjuksköterskestudenterna genomför 
visserligen inte sällan smärre empiriska studier i anslutning till sina arbeten, men då är 
kontakterna med externa aktörer av ett annat slag: studenterna kan sägas vara kvar i akademin 
om än med blicken riktad utåt. Den uppsatsskrivande designingenjören lämnar i ett avseende 
akademin tillfälligt, för att istället ha sin utsiktspunkt i den externa organisationen. 
 
Fairclough beskriver den sociala praktiken som beståendes av tre element: 1) sätt att agera 
genom exempelvis tal och skrift; här lanserar han även begreppet genre: olika sociala 
praktiker använder sig av olika genrer. Den skillnad som konstaterades mellan de båda 
uppsatserna i och med textanalysen ger vid handen att de båda kategorierna rör sig med olika 
genrer: å ena sidan den akademiska uppsatsen, å andra sidan den tekniska rapporten. Det 
andra elementet i den sociala praktiken har att göra med 2) representation: i textanalysen 
visade det sig att uppsatsförfattarna har olika sätt att återge, omnämna och avbilda 
verkligheten. Ett tydligt exempel var det som rörde sig om termen ”metod”, vilken så att säga 
fylldes med olika innehåll i de respektive uppsatserna. Det tredje elementet är rubricerat 3) stil 
och konstituerar särskilda sätt att vara; Fairclough talar här om språket som en 
identitetsskapande resurs: uppsatsskribenternas tydliga diskursiva uttryck kan således ses som 
ett, om än omedvetet men ändock, identitetsbevarande redskap: genom att skriva och använda 
(eller inte använda) information så som man uppfattar att uppsatser skrivs och information 
används inom den diskurs man befinner sig, bevaras och stärks diskursen. 
 
Resonemanget om den sociala praktiken kan tydliggöras genom att med Talja, Tuominen och 
Savolainen (2005, s 89) tala om ett för en diskurs gemensamt förråd av utgångspunkter, 
definitioner och teman som i och med att de används positionerar användaren när denne förser 
fenomen med mening. Inom den kritiska diskursanalysen är idén om ett dialektiskt 
förhållande mellan diskurser och andra sociala praktiker central, detta framstår tydligt i 
samband med genrebegreppet, vilket kan ses som en länk mellan den sociala och diskursiva 
praktiken. I det här aktuella fallet skulle man, i linje med Faircloughs resonemang om genrer 
(2003, s 32), kunna påstå att sättet att skriva uppsats inom en viss social praktik verkar 
bevarande på denna specifika praktik. Designingenjörernas sociala praktik vidmakthålls 
genom de texter som produceras inom den. Det samma gäller sjuksköterskestudenterna. 
 

7.3. Språk och uppsatsskrivande som kulturellt (eller medierande) verktyg 
I avsnitt 6.3.2. talades det om medierande verktygs multidimensionella funktioner. I det här 
avsnittet ska den analys som inleddes i och med diskursanalysen av de uppsatsskrivande 
studenternas språkbruk drivas vidare. James Wertsch citerar Bakhtin som talar om språkets 
ord som halvt någon annans: 
 

It [ordet] becomes ‘one’s own’ only when the speaker populates it with his own 
intention, his own accent, when he appropriates the word/---/. Prior to this moment of 
appropriation, the word does not exist in a neutral and impersonal language/---/, but 
rather it exists in other people’s mouths, in other people’s contexts, serving other 
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people’s intentions: it is from there that one must take the word, and make it one’s own 
(Bakhtin, 1981, s. 293, citerad genom Wertsch, 1998, s 54). 
 

Citatet stöder idén att studenterna så att säga använder, eller tar sitt språk från den diskurs de 
är en del av. Ett exempel som utkristalliserade sig i samband med den diskursorienterade 
textanalysen var skribenternas bruk av ordet ”metod”. Med utgångspunkt i Bakhtin-citatet, där 
det framhålls att ord är halvt någon annans, går det att konstatera att ordet ”metod” såsom det 
är fyllt med innehåll av designingenjörsstudenterna halvt hör hemma i en 
marknadsekonomiskt och tekniskt orienterad diskurs. Det tjänar så att säga det syfte som är 
centralt i den gemenskap som utgörs av designingenjörsstudenter och deras lärare. 
Sjuksköterskestudenternas bruk av samma ord visar att det i deras sammanhang får ett annat 
innehåll, som tjänar det syfte som är centralt i en omvårdnadsteoretiskt och akademiskt 
orienterad gemenskap. Men som Wertsch visar är det inte bara själva språket, i det här fallet 
texten i uppsatserna, som approprieras, utan även bruket av det medierande verktyg som är 
uppsatsskrivandet, av vilket en del kan sägas vara refererandet till och användningen av 
informationskällor. Det går således att tala i termer av att de uppsatsskrivande studenterna 
approprierar det kulturella verktyg som själva uppsatsskrivandet utgör. De agerar därmed i 
analogi med det exempel som tidigare presenterats där det påstods att de uppsatsskrivande 
sjuksköterskestudenterna inte bara använder databaserna CINAHL och MEDLINE som 
informationskällor, utan också som markörer av sin diskurstillhörighet: i enlighet med samma 
exempel kan påstås att studenterna inte bara använder sitt sätt att skriva uppsats för att lösa 
det aktuella problem de föresatt sig att lösa – deras sätt att skriva uppsats kan också ses som 
ett sätt att visa att det är att ”räkna med” i det sammanhang de verkar. Studenterna visar, 
genom att tillägna sig det kulturella verktyget, att de behärskar den diskurs inom vilken de 
befinner sig. För designingenjörsstudenterna är detta mer problematiskt än för 
sjuksköterskestudenterna, eftersom de krav som är ålagda dem visar på en inkonsekvens. Å 
ena sidan har de att rätta sig efter en stark diskurstillhörighet – det verktyg som erbjudits dem 
är färgat av den diskurs inom vilket det är utvecklat – å andra sidan befinner de sig inom 
ramarna för en akademiskt präglad diskursordning, som också pockar på uppmärksamhet och 
ställer krav som inte fullt ut stämmer överens med den marknadsekonomiska och tekniska 
diskursen. Det spänningsfält inom vilket de verkar kan beskrivas såsom varandes beläget 
mellan å ena sidan en akademiskt präglad utbildning och å andra sidan en praktikgemenskap 
som är starkt färgad av en marknadsekonomiskt och tekniskt orienterad yrkespraktik. 
 
I vissa avseenden kan det tyckas som om de båda studentkategorierna har utfört en och 
samma uppgift men, vilket Wertsch framhåller: 
 

In certain important respects, an action may be the same, but the systematic 
organization of agent and cultural tool often ends up being quite different, indeed so 
different in some cases that controversy emerges as to whether or not the same action is 
being executed (Wertsch, 1998, . 46).  

 
Citat kan sägas visa på det faktum att ett och samma medierande verktyg kan användas för ett 
och samma syfte, som i det här fallet uppsatsskrivandet, men trots det resultera i tämligen 
olika ”slutprodukter”. Även om inte riktlinjedokumentet är det enda direktiv studenterna har 
haft att följa i sitt skrivande är det ändå det som formellt ligger till grund för hur båda 
studentkategorierna förväntas utföra sina arbeten. Ett verktyg som till det yttre ser likadant ut i 
båda lägren har satts i händerna på dem, men deras diskurser, deras praktikgemenskaper, är så 
olika så man kan fråga sig om de överhuvudtaget har utfört samma handling. Det förefaller 
inte orimligt att påstå att DI-studenterna har skrivit en teknisk rapport, medan SSK-
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studenterna har skrivit en akademisk uppsats. Sundin är inne på ett snarlikt spår när han 
konstaterar att: 
 

Olika praktiker, till exempel yrkesgruppers, kan komma i konflikt med varandra 
rörande tolkning av ett och samma fenomen [i det här fallet hur ett examensarbete ska 
genomföras (mitt kursiverade tillägg)] och föreslå olika lösningar där ett visst 
kunskapssystem ges företräde framför ett annat (Sundin, 2003, s 39).  

 
Hur kan då de praktiker, eller de gemenskaper, de olika studentkategorierna befinner sig inom 
närmare beskrivas? Ett exempel på hur den frågan kan besvaras ska presenteras i nästa avsnitt. 
 

7.4. Uppsatsskribenternas praktikgemenskaper 
Litteraturöversikten i kapitel tre visar att det inom respektive yrkesgrupp finns klart uttydbara 
mönster när det gäller informationssökning och -användning. De studenter vars arbeten är 
föremål för analys inom ramen för den här uppsatsen, har undervisats av lärare som under en 
längre tid har varit eller är yrkesverksamma, forskande eller undervisande inom det område 
studenterna studerar, där den gemensamma nämnaren är, för att tala med Wenger (2002, s 
27), att de hyser en gemensam omsorg för en kunskapsdomän. Detta förhållande är värt att 
beakta, inte minst vid en begrundan av genomslagskraften i den akademiskt orienterade 
utbildning i informationskompetens de båda studentkategorierna har erbjudits och genomgått. 
Av de båda examensarbetena att döma kan konstateras att kursen har fallit väl ut för 
sjuksköterskestudenterna, men inte lyckats uppfylla sitt syfte om man ser till 
designingenjörsstudenterna. Enligt Wengers (1998) teori om praktikgemenskaper kretsar 
lärande kring huvudsakligen fyra punkter: gemenskap (lärande genom att höra till); identitet 
(lärande genom att bli en i gemenskapen); mening (lärande genom att erfara); och praktik 
(lärande genom att göra). Den skillnad i resultat som textanalyserna visar på antyder att det 
primära sättet för studenterna att lära informationssökning inte har varit genom de formella 
utbildningar de deltagit i, åtminstone inte när det gäller designingenjörsstudenterna. Det ligger 
snarare närmare till hands att fundera just i termer av lärande genom socialt deltagande. De 
uppsatsskrivande studenterna tycks ha utvecklat en identitet som är präglad av den 
gemenskap, som de genom interagerande och samspel med sina lärare och kurskamrater kan 
sägas ha kultiverats in i (jmf. Brown, Collins & Duguid, 1989). Litteraturöversikten i kapitel 
tre gav vid handen att ingenjörer framförallt söker information för att lösa praktiska och 
konkreta problem, för att finna lösningar. Deras arbete resulterar inte nödvändigtvis i teorier 
och texter. Litteraturöversikten visade också att de sjuksköterskor som så att säga befinner sig 
i närheten av akademin är öppna för att söka och använda teoretiskt och vetenskapligt 
orienterad information. Dessa tendenser bekräftades av de båda analyserna av 
examensarbeten. Wenger (2002) talar också om vissa frågor som är centrala för en 
praktikgemenskap: ett gemensamt kunskapsområde, en grupp eller gemenskap av människor 
som bryr sig om det här området och en gemensam praktik som utvecklats för att bemästra 
kunskapsområdet. Om man utifrån detta synsätt betraktar de båda studentkategorierna och 
deras gemenskaper går det att konstatera att kunskapsområdet är avsevärt annorlunda de båda 
gemenskaperna i jämförelse. Frågan om informationssökning och informationsanvändning är 
perifer i designingenjörsstudenternas praktikgemenskap, medan den har intagit en relativt 
central position i sjuksköterskestudenternas praktikgemenskap. 
 
I analogi med det som föreslagits av Sundin och Hedman (2005, s 295), om att olika 
förhållningssätt till informationsbeteende kan ses som uttryck för yrkesgruppers identiteter, 
skulle jag vilja påstå att de två studentkategorierna visar på olika sätt att använda information, 
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sätt som bottnar i att de inom sina respektive praktikgemenskaper har utvecklat olika 
identiteter. 
 
En tanke som genomsyrar hela den här uppsatsen är den sociokulturellt färgade idén att 
lärande till stor del handlar om att delta i och bemästra sociala praktiker. Olika praktiker har 
olika värderingar och försanthållanden. Det som är av stor vikt för den ena, exempelvis 
informationsanvändning, kan av den andra uppfattas som mer eller mindre oväsentligt. Ett för 
uppsatsen centralt resonemang har förts om hur studenter socialiseras in i gemenskaper där de 
förmodas delta i och bemästra praktiker. Studenternas lärare har en nyckelroll i denna 
socialiseringsprocess. Deras position bör dock inte uppfattas som oproblematisk vad gäller 
gemenskapstillhörighet. I ett avseende är naturligtvis även de socialiserade in i en 
utbildningsgemenskap, trots att de kan ha en bakgrund i en professionell gemenskap. Lärarna 
– och deras gemenskap – är dock relaterade till en yrkesgemenskap i högre grad än 
studenterna. Såtillvida menar jag att vi kan betrakta lärarna som en länk mellan en 
yrkesgemenskap och en utbildningsgemenskap. Den praktikgemenskap som de tillsammans 
med sina studenter ingår i uppfattar jag som en språngbräda studenterna tar sats på i riktning 
mot yrkeslivet. Detta sagt utan att bortse från den spänning som föreligger mellan profession 
och utbildning – och detta gäller både sjuksköterskor och designingenjörer – där det centrala 
dilemmat handlar om att det som framhålls som väsentligt i utbildningen inte med 
nödvändighet tilldelas samma betydelse i yrkespraktiken.  
 
Det synsätt på lärande som här förknippas med Wengers idé om praktikgemenskaper betonar 
lärandets sociala och informella dimensioner. Den formaliserade undervisningens 
konsekvenser kan emellertid inte helt bortses ifrån. Här uppstår behovet av att även dra in 
Wilsons begrepp kognitiv auktoritet i sammanhanget, vilket sålunda spelar en central roll i 
nästa avsnitt. 
 

7.5. Motivation och kognitiv auktoritet 
Studenter söker sig till högskolan för att läsa ett utbildningsprogram eller en kurs. De är 
inriktade på och förmodligen – om ändock i varierande grad – motiverade att utbilda sig, som 
i det här fallet, till sjuksköterskor eller designingenjörer, snarare än på att utveckla 
informationskompetens. En konsekvens av det här antagandet är att det förefaller troligt att 
studenterna är mer benägna att fästa uppmärksamhet vid och följa det som deras ämneslärare 
kommunicerar, snarare än det som en bibliotekarie kommunicerar, som vid ett fåtal tillfällen 
är den som undervisar studenterna. Med Wilsons ord blir det således rimligt att påstå att 
ämneslärarna i studenternas ögon besitter en högre grad av kognitiv auktoritet än 
bibliotekarien.  
 
Betraktar vi begreppet kognitiv auktoritet utifrån ett praktikgemenskapsperspektiv verkar det 
troligt att deltagarna i den gemenskap, inom vilken frågor om informationssökning och -
användning är centrala, bedömer den kunskap som en bibliotekarie besitter som mer värdefull 
än de gör, som rör sig i en praktikgemenskap där sådana frågor är perifera. Av detta 
resonemang kan således slutsatsen dras att förutsättningarna för att en undervisande 
bibliotekarie ska uppfattas som en kognitiv auktoritet, med bäring på det kunskapsinnehåll 
som är centralt i gemenskapen, är större bland sjuksköterskestudenter än bland 
designingenjörsstudenter.  
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8. Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet förs en diskussion utifrån svaren på uppsatsens frågeställningar. Ett antal 
konsekvenser för undervisning i informationssökning identifieras också. Avslutningsvis ges 
förslag till fortsatt forskning. 
 
I uppsatsens inledande kapitel ställdes följande fråga: 
 

• Hur skiljer sig refererandet till informationskällor mellan de båda studentkategorierna? 
 
Framförallt mot bakgrund av den citeringsanalys som redogjordes för i kapitel fem kan 
konstateras att det föreligger stora skillnader vad avser de båda studentkategoriernas 
refererande till informationskällor. Den mest iögonfallande skillnaden består i att 
sjuksköterskestudenterna refererar mer. Referenslistorna i deras examensarbeten är i regel mer 
än dubbelt så långa som de som återfinns i designingenjörsstudenternas arbeten. Det är dock 
inte bara mängden som skiljer dem åt. Även när det gäller frågan om vad som refereras går 
det att visa på en distinkt skillnad. Här kan bland annat nämnas att referenser till 
vetenskapliga artiklar utgör en stor andel av det sammanlagda antalet referenser i 
sjuksköterskestudenternas arbeten, närmare bestämt 108 av 246. Av 
designingenjörsstudenternas sammanlagt 104 referenser leder en till en vetenskaplig artikel. 
Däremot är förhållandet nästan det omvända när det gäller referenser till webbsidor; nästan 
hälften av designingenjörsstudenternas referenser leder ut på webben. I 
sjuksköterskestudenternas arbeten förekommer blott 11 webbreferenser. 
 
Detta resultat korresponderar, vilket visar sig i det följande, med svaret på en annan av 
uppsatsens frågeställningar: 
 

• Vilka diskurser kan identifieras i de studerade examensarbetena och i 
riktlinjedokumentet? 

 
I en akademisk diskurs, exempelvis så som den kommer till uttryck i det så kallade 
riktlinjedokumentet, uppmuntras läsning. Likaså eftersträvas ett vetenskapligt och 
metodologiskt förhållningssätt där informationsanvändning och citerande faller sig naturligt. 
Såtillvida är det föga överraskande att sjuksköterskestudenternas examensarbete med sin 
relativa mångfald av referenser erbjuder goda möjligheter att identifiera en akademisk 
diskurs. På samma sätt är det inte överraskande att det i designingenjörsstudenternas arbete, 
där refererandet är blygsamt, visar sig vara problematiskt att identifiera en akademisk diskurs. 
I samband med läsningen av de båda examensarbetena identifierades tre olika diskurser. 
Sjuksköterskestudenternas arbete vittnade som nämnts om en tydlig akademisk diskurs 
jämförbar med den som nystades fram i riktlinjedokumentet. Designingenjörsstudenternas 
arbete däremot visade sig vara en hybrid av huvudsakligen två diskurser: en 
marknadsekonomisk och en tekniskt orienterad diskurs. Där fanns också, om än tillbakahållet, 
inslag av en akademisk diskurs. 
 
I uppsatsens inledning ställdes också följande fråga: 
 

• Går det att identifiera några särskilda orsaker till att refererandet skiljer sig åt? 
 
I ett avseende har svaret på denna fråga redan tangerats, såtillvida att man något svepande 
skulle kunna påstå att olika diskurstillhörighet ger uttryck för olika sätt att använda 
information. Det är dock inte ett helt tillfredsställande svar. Förvisso visar de analyserade 
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texterna att det inom de båda studentkategorierna förekommer olika diskurser, det vill säga 
sätt att se på och tala om världen. Men här finns ett behov av att knyta an till resultatet av den 
litteraturöversikt som presenterades i kapitel tre. Översikten visar att när det gäller företrädare 
för de yrkeskategorier som de båda studentgrupperna är på väg emot, så föreligger stora 
skillnader i sätten att söka och använda information. Den sociokulturellt inriktade analysen 
ger vid handen att studenterna lär sig att använda det kulturella redskap som 
uppsatsskrivandet utgör genom att appropriera det från den gemenskap de är en del av. Dessa 
gemenskaper är utöver medstudenter befolkade av yrkesverksamma, tidigare 
yrkesverksamma, utövande forskare och/eller lärare med hemhörighet i den disciplin de 
uppsatsskrivande studenterna i varierande grad har kultiverats in i. Genom att följa kognitiva 
auktoriteter och genom att utveckla en identitet där ett visst sätt att agera har företräde 
utvecklas en för gruppen gemensam stil när det gäller både uppsatsskrivande och 
informationsanvändning. Ett nära till hands liggande konkret exempel på hur ett sätt att skriva 
på och ett sätt att använda information på vidmakthålls och konserveras presenterades i 
anslutning till analysen av examensarbetenas diskursiva praktik. Där konstaterades att 
studenter inför sitt uppsatsskrivande ofta går till biblioteket för att låna äldre examensarbeten 
författade av studenter som tidigare har genomgått samma utbildningsprogram. Då de båda 
praktikgemenskaper som berörts i den här studien visar på stora skillnader, inte minst vad 
gäller sättet att värdera och se på informationssökning, är det inte överraskande att de båda 
kategorierna presterar olika. Studenter skriver olika uppsatser, trots till synes liknande 
förutsättningar i form av exempelvis riktlinjedokument och förberedelsekurser, därför att de i 
enlighet med det sociokulturella perspektivet till stor del lär informationssökning genom att 
delta i gemenskaper, och kanske i mindre utsträckning än utbildningssystemet anar genom 
formell likriktad utbildning i informationssökning.  
 

8.1. Konsekvenser för undervisning i informationsökning 
Föreliggande studie visar att även om uppsatsskribenternas diskursiva och sociala praktiker i 
ett avseende kan sägas likna varandra mycket, föreligger det även betydande skillnader. 
Diskursanalysen av de två examensarbetena och riktlinjedokumentet har identifierat en 
akademisk diskursordning, men analysen visar att akademin är intimt förbunden med 
omvärlden. Detta kommer tydligt till uttryck vid analysen av designingenjörsstudenternas 
examensarbete, vilket visade sig vara genomsyrat av inte minst en marknadsekonomisk 
diskurs men även en tekniskt orienterad diskurs. Analysen av det så kallade 
riktlinjedokumentet visar att den hegemoniska akademiska diskursen visserligen här och var 
ger vika för en marknadsekonomisk diskurs, men att när så är fallet så handlar det om att den 
marknadsekonomiska diskursen går i dagen i vad som skulle kunna kallas en negativ lyster; 
det ickeakademiska framstår då som mindre värt och eftersträvansvärt. 
 
Studenter med till synes liknande utgångspunkter för sitt uppsatsskrivande presterar högst 
olika resultat eftersom de verkar i olika praktikgemenskaper, inom vilka man så att säga talar 
olika språk, ger uttryck för olika diskurser, liksom man ger mening åt företeelser på olika sätt. 
Kulturella redskap såsom uppsatsskrivandet och informationsanvändandet approprieras på 
olika sätt. Föreliggande arbete visar att gränserna mellan de olika gemenskaperna inte är 
vattentäta; diskurser går i varandra och påverkar varandra. Emellertid har det visat sig att den 
diskurs som är i hegemoni inom den diskursordning, som studerats inom ramen för denna 
uppsats, är den akademiska diskursen. Det är den som dominerar diskursordningen. Om vi 
ponerar att en designingenjörsstudent skriver en uppsats som så att säga korresponderar med 
den akademiska diskursen, så är det rimligt att anta att den med riktlinjedokumentet som enda 
måttstock skulle kunna bli godkänd. Emellertid skulle den troligen inte uppfattas som en 
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uppsats av hög kvalité om den värderades utifrån en måttstock präglad av en 
marknadsekonomisk och teknisk diskurs.  
 

8.1.1. Förväntningar 
En konsekvens dessa olikheter för med sig är att de förväntningar som finns på de båda 
studentkategorierna borde ses över. Det förefaller exempelvis orimligt att förvänta sig att 
designingenjörsstudenterna ska skriva akademiska uppsatser av det slag som föreskrivs i det 
så kallade riktlinjedokumentet, eftersom den praktikgemenskap de befinner sig i genomsyras 
av diskurser som i stora avseenden står i bjärt kontrast till den akademiska diskurs som 
kommer till uttryck i riktlinjedokumentet. Här framstår det begrepp som i kapitel 2 hämtades 
från Limbergs och Folkessons (2006) IDOL-rapport, nämligen den didaktiska intentionen, 
som användbart för att illustrera den problematiska inkonsekvens som består i att 
designingenjörerna är förväntade, inte minst när det gäller deras uppsats form och struktur, att 
följa en akademisk diskurs, samtidigt som deras praktikgemenskap, där de 
marknadsekonomiska och tekniska diskurserna dominerar, så att säga fyller deras form med 
innehåll. Konsekvensen blir att studenterna rekommenderas en form som inte passar det 
innehåll de förväntas behandla.  
 
För att återigen anknyta till Pinelli (2001) kan vi konstatera att han visserligen starkt fokuserar 
på nordamerikanska förhållanden, men trots det skulle jag vilja påstå att det han skriver om 
utbildningssituationen för ingenjörer i USA även kan äga sin giltighet i svenska förhållanden. 
Han redogör för hur utbildningen av ingenjörer har gått från att vara praktiskt orienterad – 
”hands-on” – till att bli alltmer teoretisk och därmed i vissa avseenden mer lik andra 
akademiska discipliner. Gränsen mellan ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
utbildningar har allt sedan 60-talet suddats ut mer och mer (Pinelli, 2001, 140). Denna 
iakttagelse kan sägas ge näring åt det som konstaterats i föreliggande arbete, nämligen att det 
är ett problem att man bedriver utbildning som formellt är högst snarlik för studentgrupper 
som befinner sig i radikalt olika praktikgemenskaper. 
 
Här skulle möjligen den invändning kunna resas, som går ut på att det förefaller ologiskt att 
hävda att det är ett problem att formellt likriktad undervisning bedrivs mot olika 
studentkategorier. Jag vill emellertid hävda att vad som är eftersträvansvärt är att utforma 
undervisning i informationssökning, som är mer situerad och som i större utsträckning än vad 
som är fallet tar hänsyn till diskursiva skillnader och skillnader mellan olika praktiker. Jag 
föreslår således inte att de designingenjörsstudenter vars uppsatser studerats i den här 
uppsatsen borde får en mer akademiskt präglad undervisning. Tvärtom, de är i behov av en 
undervisning som är anpassad till deras diskurs och deras praktikgemenskap. Och än 
viktigare: de förväntningar som ställs på denna undervisning bör vara baserade i deras diskurs 
och gemenskap och inte, som fallet är idag, i en annan, nämligen den akademiska diskursen. I 
förlängningen av detta resonemang ligger det nära till hands att föreslå att 
designingenjörsstudenternas uppsatsskrivande borde följa anvisningar av ett slag som inte 
kännetecknas av en akademisk diskurs. Med andra ord: de borde skriva uppsatser utifrån ett 
annat dokument än det riktlinjedokument de nu har följt. 
 

8.1.2. Inbäddad undervisning 
Forskningen om informationskompetens talar i det närmaste med en röst om att utvecklandet 
av denna kompetens är sammanhangsanknuten, situerad och kontextuell. 
Informationskompetens bör alltså inte ses som en uppsättning fasta färdigheter vilka är 
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gångbara i alla sammanhang. Det betyder i sin tur att den undervisning som bedrivs i 
informationskompetens med fördel borde vara av det slag som i Allan Bundys (2004) schema 
går under benämningen inbäddad. Den undervisande bibliotekarien borde i större 
utsträckning, än vad som oftast är fallet, sträva efter att ingå i den aktuella praktikgemenskap 
där undervisningen är tänkt att äga rum. Om studenterna kan konstatera att den kunskap 
bibliotekarien demonstrerar så att säga är giltig för, eller har bäring på, den kunskap de 
upplever som värdefull, ökar också bibliotekariens kognitiva auktoritet, vilket i sin tur leder 
till att studenternas motivation att utforska det aktuella kunskapsinnehållet ökar.  
 
Utan att i detalj gå in på hur den undervisning studenterna erbjuds inom området 
informationssökning och -användning ser ut, förefaller det rimligt, att utifrån resultatet och 
analysen, konstatera att det är ett flertal andra faktorer (utöver den formaliserade 
undervisningen) som spelar in och har betydelse för studenternas utveckling av 
informationskompetens. Utifrån denna undersöknings resultat och analys framstår det som 
tänkbart att informationskompetensundervisningen i högre utsträckning bör integreras och 
synliggöras i studenternas övriga undervisning så att den kommer djupare in i den miljö och 
det sammanhang som till synes formar och utvecklar studenterna i enlighet med den 
yrkesbana de är på väg in i. Att vara informationskompetent måste ses som en 
eftersträvansvärd kvalité. 
 
I förlängningen blir en konsekvens att undervisande bibliotekarier på högskolebibliotek i stor 
utsträckning borde specialisera sig på specifika ämnesområden. Den undervisande 
bibliotekarien måste utveckla en förståelse för den eller de diskurser han eller hon är avsedd 
att verka inom. Därigenom ökar chanserna för att bibliotekarien och, låt oss säga, 
ingenjörsämnesläraren upplever att de arbetar med ett gemensamt professionellt objekt, det 
vill säga att de gemensamt ”/---/riktar sin uppmärksamhet mot det som [de] vill bidra till att 
åstadkomma” (Carlgren & Marton, 2000, s 148)31.  
 

8.1.3. Informellt lärande 
Det förefaller också rimligt att i skenet av Laves och Wengers teorier fästa större vikt vid det 
lärande som sker vid sidan av den formella undervisningen; att i utvecklandet av strategier för 
informationskompetensundervisning fästa vikt vid idén om praktikgemenskaper. I det här 
sammanhanget är det intressant att konstatera att de båda B&I-forskare som har refererats i 
anslutning till avsnittet om praktikgemenskaper, Lloyd (2005) och Moring (2006), starkt 
betonar att idén om praktikgemenskaper har stor betydelse för hur informationskompetens 
utvecklas just i en arbetsplatskontext. Jag vill gärna vidga perspektivet genom att framhålla att 
detta perspektiv även har bäring i en utbildningskontext. Det samma kan sägas i anslutning till 
de synpunkter som presenteras av Lloyd (2006) apropå det sociokulturella perspektivet. Även 
i det fallet skulle jag med utgångspunkt i föreliggande arbete vilja föreslå en vidgning och 
hävda att det sociokulturella perspektivet bidrar till att belysa informationssökning också i en 
utbildningskontext. 
 

8.1.4. Vetenskapssyn 
Det kan också konstateras, även om det inledningsvis inte var en central frågeställning, att den 
vetenskapssyn som ges uttryck för i riktlinjedokumentet tenderar att kollidera med de synsätt 

                                                 
31 Se även kapitel 2.2. Där förs ett resonemang om begreppet det professionella objektet i anslutning till 
begreppet den didaktiska intentionen. 



 74

som kommer till uttryck i de diskurser som identifierats i examensarbetena. Härav skulle man 
kunna dra slutsatsen att i den händelse riktlinjedokumentet ska revideras, så borde det i sin 
nya utformning även ge uttryck för åtminstone en förståelse för att vetenskap kan bedrivas i 
andra syften än att den ska leda fram till generaliserbara resultat och slutsatser.  
 

8.2. Reflektioner kring teori- och metodval 
Vid en retrospektiv reflektion kan jag konstatera att de båda teoretiska perspektiven 
kompletterar varandra väl och berikar varandra. Även om jag samtidigt är medveten om att 
jag i och med mitt teori- och metodval skulle ha kunnat hamna i ett begreppsöverflöd som 
riskerat att fördunkla uppsatsens struktur och logik. Exempelvis har det, vilket jag tidigare 
påpekat, förelegat en risk för en glidning mellan bruket av ordet diskurs och av ordet 
praktikgemenskap. Termerna överlappar varandra. Bruket av termen ”diskurs” fokuserar 
framförallt språkbruk som en identifikationsstärkande och sammanhållande funktion. Termen 
”praktikgemenskap” däremot betonar de sociala aspekter som är förknippade med att, som i 
det här fallet, studenter och lärare hålls samman genom att de gör saker tillsammans och att de 
hyser omsorg för ett gemensamt mål. 
 
Det texttolkningsverktyg som Faircloughs kritiska diskursanalys försett mig med har visat sig 
vara användbart för att på ett konkret sätt identifiera diskurser. Jag tror dock att uppsatsen 
hade förlorat ett antal dimensioner om jag hade nöjt mig med att använda enbart 
diskursanalys, trots att Faircloughs modell också erbjuder redskap för att analysera 
sammanhang och kontext. Diskursanalysens mindre textnära infallsvinklar är inte tillräckliga 
för att driva analysen fullt ut. Här tänker jag på de fält i Faircloughs modell som är 
rubricerade diskursiv och social praktik. Därvidlag har det sociokulturella perspektivet berikat 
analysen. Även om det också visade sig att jag sattes på hårda prov när jag ansträngde mig att 
foga samman de båda perspektiven. Som jag ser det har diskursanalysen fungerat väl i så 
motto att resultatet av den skapade en utgångspunkt för de resonemang som bedrivits utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv. 
 
Ett av de väsentligaste bidragen i det sociokulturella perspektivet är dess idé om medierande 
verktyg. Att som jag menar är fallet studenter använder medierande verktyg på ett 
multifunktionellt sätt bjuder också in idén om kognitiva auktoriteter. Användandet av 
exempelvis en viss databas sker inte enbart på basis av ett rationellt problemlösningsbehov. 
Det faktum att studenter i sina arbeten nämner att de använt en viss databas kan också ses som 
ett sätt att markera tillhörighet, liksom att visa att man är bekant med och har approprierat 
disciplinens kognitiva auktoriteter. Även om Fairclough stöder sig på Bakhtin så gör han det 
på ett mer lingvistiskt orienterat sätt än exempelvis Wertsch och Säljö. Denna skillnad är fullt 
jämförbar med den skillnad jag var inne på i det ovanstående då jag resonerade om risken för 
glidning mellan diskurs och praktikgemenskap. 
 
Ytterligare en kommentar är nödvändig apropå bruket av två teoretiska perspektiv. Även om 
jag kan konstatera att perspektiven både kompletterar och berikar varandra så har valet av 
detta angreppssätt också med nödvändighet inneburit minst en kompromiss. Det vill säga om 
man med kompromiss menar ett medvetet val som sker på bekostnad av ett annat möjligt val. 
Både när det gäller det diskursanalytiska och det sociokulturella perspektivet går det att göra 
val beträffande vad som ska betonas i analysen. Båda perspektiven kan sägas vara mer eller 
mindre makt- och konfliktorienterade. Likaså går det att i båda perspektiven framhålla ett 
gemenskapsorienterat drag. I fokus för min studie står att söka visa hur studenter genom 
socialt deltagande utvecklar olika sätt att söka och använda information. Därför har jag, inte 



 75

minst när det gäller det sociokulturella perspektivet, särskilt framhållit det 
gemenskapsorienterade draget. Det betyder att jag har betonat de inslag i analysen som pekar 
på just detta förhållande, det vill säga det gemenskapsorienterade perspektiv i enlighet med 
vilket studenter uppfattar sina lärare som kognitiva auktoriteter vilkas sätt att söka och 
använda information ligger nära till hands att medvetet eller omedvetet anamma. Valet av 
denna betoning kan sägas ha skett – och det är här vi kommer in på kompromissen – på 
bekostnad av det makt- och konfliktorienterade drag som också kan inkluderas i det 
sociokulturella perspektivet. Däremot har jag i min diskursanalys valt att framhålla det makt- 
och konfliktorienterade draget.  
 
Jag har i det närmaste helt förlitat mig till text som empiriskt material. Jag har konstaterat 
fördelarna med detta förfarande på en annan plats i uppsatsen (se t ex avsnitt 1.2.). I och med 
att jag tidigare har varit anställd som bibliotekarie på den högskola där studenterna varit 
verksamma har jag också kunnat dra nytta av de erfarenheter och den kunskap jag genom åren 
utvecklat om studenterna och deras sammanhang. Detta faktum har bidragit till att öka min 
förförståelse. Om så inte hade varit fallet tror jag att det hade varit nödvändigt att ha 
kompletterat studien med ytterligare någon form av empiriskt material.  
 

8.3. Framåt 
Mot bakgrund av de slutsatser som dragits i det ovanstående är det glädjande att ett arbete av 
ett sådant slag, som kan sägas kännetecknas av att det tagit hänsyn till de ovan identifierade 
konsekvenserna, redan har inletts. I uppsatsens bakgrundsavsnitt, avsnitt 1.1., konstaterades 
det att upprinnelsen till det föreliggande arbetet har sitt ursprung i uppsatsförfattarens önskan 
och ambition att utveckla ett samtal mellan ingenjörsämneslärarna och uppsatsförfattaren. Ett 
samtal vars tänkta syfte var, och är, att det ska leda till ett ökat samarbete. Ett formerande av 
en praktikgemenskap där bibliotekarien inte bara deltar utan även, av studenter och lärare, 
uppfattas som en kognitiv auktoritet. Ett positivt exempel på detta inledda samarbete är det 
paper uppsatsförfattaren har författat tillsammans med en av designingenjörsprogrammets 
lärare: Design for information literacy: towards embedded information literacy education for 
product design engineering students (Pilerot & Hiort af Ornäs, 2006). Häri presenteras ett 
förslag till hur undervisning i informationssökning kan bäddas in i och göras till en integrerad 
del av undervisningen i produktutveckling och -design. 
 

8.4. Förslag till fortsatt forskning 
Min uppfattning är att det diskursanalytiska perspektivet har varit fruktbart för att studera den 
typ av texter som undersökts inom ramen för den här uppsatsen. Det sociokulturella 
perspektivet har bidragit till att öka förståelsen för det sammanhang de uppsatsskrivande 
studenterna verkar i. En nära till hands liggande fortsättning på det här arbetet skulle vara att 
rikta fokus mot examensarbeten författade inom andra ämnesområden än de som varit föremål 
för granskning här. Med stor sannolikhet går det att identifiera ytterligare diskurser inom den 
akademiska diskursordningen; fortsatta studier av andra områden skulle kunna bidra till att 
belysa aspekter som inte kommit fram i den här undersökningen. 
 
Föreliggande arbete har visat att designingenjörerna kultiveras in i en praktikgemenskap vars 
värderingar och intressen avviker från de intressen som uttrycks i riktlinjedokumentet. I 
förlängningen skulle detta kunna ses som att akademin, så som den kommer till uttryck i 
riktlinjedokumentet, fokuserar på andra områden och perspektiv än de som är giltiga och i 
fokus för den yrkesverksamma designingenjören. Mot bakgrund härav skulle det vara av 
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intresse att ta del av framtida studier som belyser övergången från studier till yrkesliv. Det är 
därför glädjande att det vid Bibliotekshögskolan i Borås pågår ett forskningsprogram under 
rubriken Informationssökning i övergången från utbildnings- till yrkespraktik, även om det 
huvudsakligen fokuserar på sjuksköterskor och bibliotekarier (Sundin, 2005). Ett framtida 
forskningsprojekt, som jag själv inte skulle vara främmande att ägna mig åt, skulle kunna 
ägnas åt en belysning av designingenjörers informationspraktik i övergången från utbildnings- 
till yrkespraktik. 
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9. Sammanfattning 
Svenska högskolestudenter har goda möjligheter att söka och använda information. I stort sett 
alla högskolebibliotek bedriver undervisning i informationssökning i syfte att höja 
studenternas informationskompetens. De flesta högskolebibliotek har väl utvecklade och 
ändamålsenliga mediebestånd inklusive ett ofta generöst utbud av databaser och elektroniska 
tidskrifter. Trots detta tyder både litteraturen och författarens egna erfarenheter på att det 
råder stora skillnader mellan olika studentkategorier när det gäller både mängden och sätten 
på vilka information används.  
 
I den här uppsatsen utforskas studenters informationsanvändning i anslutning till 
uppsatsskrivande. Syftet är att fördjupa förståelsen för varför designingenjörsstudenter och 
sjuksköterskestudenter vilka i stor utsträckning har liknande utgångspunkter för sina 
examensarbeten presterar så varierande resultat när det gäller refererande till 
informationskällor i anslutning till uppsatsskrivande.  
 
Studiens empiriska material består av sammanlagt 18 examensarbeten, nio från vardera 
studentkategorin, samt ett så kallat riktlinjedokument. Det sistnämnda dokumentet ligger till 
grund för hur både sjuksköterskestudenter och designingenjörsstudenter ska eller förväntas 
utföra sina examensarbeten. I avsikt att uppfylla studiens syfte har följande tre 
frågeställningar ställts upp: 
 

• Hur skiljer sig refererandet till informationskällor mellan de båda 
studentkategorierna? 

• Vilka diskurser kan identifieras i de studerade examensarbetena och i 
riktlinjedokumentet? 

• Går det att identifiera några särskilda orsaker till att refererandet skiljer sig åt?   
 
Uppsatsens centrala problematik rör alltså informationsanvändning. Detta problem är dock 
inramat av frågor som rör synen och sätten på att bedriva undervisning i informationssökning 
inom högre utbildning, det vill säga den undervisning som syftar till att utveckla studenternas 
informationskompetens. Därför är andra kapitlet ägnat en allmän diskussion om 
informationskompetens samt en selektiv översikt av den forskning som bedrivits inom 
området. Två teoretiska och metodologiska angreppssätt dominerar de bidrag som presenteras 
i forskningsöversikten: fenomenografiskt och sociokulturellt orienterade studier. Av den 
forskning som presenteras går det att konstatera att i de fall människors uppfattningar av 
innehållet i informationskompetens har undersökts, så läggs ofta tyngdpunkten på förmågan 
att känna till och använda informationskällor liksom att genomföra 
informationssökningsprocesser. Flera forskare förespråkar att undervisning i 
informationskompetens bör vara av det slaget att den främjar ett varierat synsätt på 
informationskompetens, så att eleven eller studenten därmed stimuleras till att välja ett 
lämpligt angreppssätt för en specifik situation. Vidare betonas kontext och sammanhang, inte 
minst i de sociokulturellt orienterade studierna. I anslutning till detta kapitel redogörs också 
för olika organisatoriska former för undervisning i informationssökning. Den form som går 
under benämningen inbäddad som går ut på att studenter kontinuerligt interagerar och 
reflekterar med och kring information visar sig gå hand i hand med ett sociokulturellt 
perspektiv på informationskompetens. 
 
Ett av uppsatsens två teoretiska perspektiv är just sociokulturell teori. En grundläggande tanke 
i denna teori är att människor lär genom informellt deltagande i sociala gemenskaper. Mot 
bakgrund av denna tanke har det bedömts som angeläget att genomföra en översikt av den 
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litteratur som behandlar sjuksköterskors och ingenjörers informationssökning. I den 
litteraturöversikt som presenteras i kapitel tre konstateras det att ingenjörer är frekventa 
informationsanvändare men att de huvudsakligen använder lättillgänglig information av ett 
ickevetenskapligt slag. Bland sjuksköterskor identifieras två synsätt på informationssökning, 
där nyutbildade och de som på annat sätt har en närhet till akademin är öppna för ett aktivt 
sökande och användande av vetenskaplig information. Inom båda kategorierna förekommer 
normativa röster som uppmanar sina kollegor att söka och använda viss information på ett 
visst sätt. I samband med kapitel sex, där resonemanget om lärande i form av socialt 
deltagande utvecklas, görs en återkoppling till resultatet av litteraturöversikten. 
 
Uppsatsens teoretiska perspektiv utgörs i själva verket av en kombination av två teorier, dels 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, vilken presenteras i kapitel fyra, och dels 
sociokulturell teori. De båda teorierna kompletterar och berikar varandra såtillvida att båda 
omfattar idéer om språk och sociala sammanhang men med olika tyngdpunkter i respektive 
teori. Med stöd av diskursanalysens mera textnära infallsvinklar identifieras i kapitel fem 
diskurser i två utvalda examensarbeten samt i det så kallade riktlinjedokumentet. Resultatet av 
denna analys visar att tre olika diskurser framträder i det analyserade materialet: en 
akademisk, en marknadsekonomisk och en teknisk diskurs. Den förstnämnda av dessa tre 
dominerar i det närmaste totalt sjuksköterskestudenternas examensarbete. 
Designingenjörernas arbete kännetecknas av de två sistnämnda. I enlighet med Faircloughs 
diskursanalys utgör de identifierade diskurserna sammantagna den diskursordning inom 
vilken de examensarbetande studenterna verkar. Den akademiska diskursen är i hegemoni i 
riktlinjedokumentet, liksom i den aktuella diskursordningen. 
 
Syftet med sociokulturell teori är att synliggöra förhållandet mellan handlande och agerande 
och den kontext inom vilket handlandet äger rum. Ett syfte som rimmar väl med de delar i 
Faircloughs diskursanalys som fokuserar diskursiva och sociala praktiker där föremålen för 
analysen utgörs av det sammanhang examensarbetena är skrivna i. Detta kombinerade 
teoretiska perspektiv presenteras i kapitel sex. Där introduceras också det sociokulturellt 
inspirerade begreppet praktikgemenskaper och begreppet kognitiv auktoritet. Ett exempel på 
en praktikgemenskap som beskrivs i uppsatsen är den som består av lärare och studenter inom 
en viss disciplin och som hyser omsorg om en gemensam kunskapsdomän i form av en viss 
kurs eller ett visst ämne och där en gemensam praktik utvecklas för att vara effektiva inom 
domänen. Läraren utgör i detta sammanhang en kognitiv auktoritet, det vill säga någon som 
studenterna uppfattar som värd att lyssna till eftersom det förefaller vara så att vederbörande 
vet vad han/hon talar om. Således ligger det nära till hands för studenter att anamma 
exempelvis sätt att söka information på från sina lärare. 
 
Ett centralt begrepp i den sociokulturella teorin utgörs av medierande verktyg, ett begrepp 
som kan förstås som de intellektuella eller fysiska resurser människor har till sitt förfogande 
för att förstå och agera i världen. I samband med analysen i kapitel sju konstateras att 
studenternas uppsatsskrivande och deras informationsanvändning kan ses som medierande 
verktyg, vilka fylls med olika innebörd beroende på praktikgemenskap och 
diskurstillhörighet. Studenterna visar genom att tillägna sig användandet av redskapen, att de 
behärskar den diskurs de bedriver examensarbete i. Eller, annorlunda uttryckt, att de är 
medlemmar i den praktikgemenskap de socialiseras in i under sina högskolestudier. Då 
studenterna skriver och studerar i olika diskurser blir resultatet av deras redskapsanvändning – 
de uppsatser de skriver och den information de använder – också olika.  
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Uppsatsens andra och tredje frågeställning har således besvarats utifrån ett kombinerat 
kvalitativt perspektiv med utgångspunkt i diskursanalys och sociokulturell teori. Den första 
frågeställningen som handlar om på vilket sätt studenternas refererande skiljer sig åt har 
angripits utifrån ett annat perspektiv. I inledningen av kapitel fem genomförs en kvantitativt 
orienterad analys av examensarbetenas referenslistor som ger vid handen att 
sjuksköterskestudenterna inte bara refererar mer. De refererar också till en annan typ av 
källor. Medan designingenjörsstudenternas referenser till stor del leder till källor på webben, 
såsom företagsinformation och produktinformation, refererar sjuksköterskestudenterna mest 
till artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Med hänvisning till litteraturöversikten om 
ingenjörers och sjuksköterskors informationssökning går det att konstatera att de resultat som 
framkommer i och med den kvantitativa analysen tyder på en iögonfallande likhet mellan 
studenter och professionella i de respektive disciplinerna. Det är också en slutsats som kan 
dras av den sociokulturellt orienterade analysen: studenterna förefaller redan i samband med 
sin utbildning socialiseras in i den informationspraktik som kännetecknar den profession de är 
på väg emot. Deras lärare fungerar i egenskap av kognitiva auktoriteter som länkar mellan 
utbildningspraktik och yrkespraktik. 
 
Att döma av resultaten av denna studie, vilka redogörs för i kapitel åtta, föreligger en 
besvärande aspekt för de studenter som är verksamma inom en diskurs annan än den i 
hegemoni inom den aktuella diskursordningen, eftersom en inkonsekvens kan uppstå mellan 
vad som förväntas av dem och vilket innehåll de genom socialt deltagande blir anvisade. 
Resultat tyder också på att undervisning i informationssökning bör vara inbäddad – situerad – 
i övrig undervisning. Undervisande bibliotekarier bör för att kunna uppfattas som kognitiva 
auktoriteter – av lärare och studenter – sträva efter att bli mer än blott perifert delaktiga i de 
praktikgemenskaper inom vilka undervisningen ska bedrivas. Detta tycks i sin tur leda till att 
det är eftersträvansvärt för undervisande bibliotekarier att vara medvetna om att 
ämnesområden är diskursiva, eller språkliga, till sin karaktär. En förståelse för att kunskap 
inom en viss domän innebär att behärska det språkbruk som råder och de intellektuella och 
fysiska redskap som används inom domänen blir därmed nödvändig. Med andra ord kan 
konstateras att för att med framgång undervisa i informationssökning så krävs en förtrogenhet 
med domänspecifika sätt att använda redskap, såsom informationsanvändning och 
uppsatsskrivande, och en insikt i det aktuella ämnesområdets diskursiva karaktär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80

Referenser 
Allen, T.J. (1984). Distinguishing engineers from scientists. I: R. Katz (Red.) Managing 
professionals in innovative organizations: a collection of readings. New York : Harper 
Business. s 3-18. 
 
Allmänna råd för examensarbeten inom kandidat- och magisterexamen. (2005), (dnr 97-05-
53). URL: 
http://www.his.se/upload/Dokument/Fun/Styrdokument/Grundutbildning/exarb_allmrad.pdf 
[070217] 
 
Andersen, J. (2006). The public sphere and discursive activities: information literacy as 
sociopolitical skills. Journal of Documentation. 62(2), 213-228. 
 
Association of College and Research Libraries (2002). Information Literacy Competence 
Standards for Higher Education. Tillgänglig via:  www.ala.org/ilconstan.html [060421]. 
 
Bakhtin, M. (1981). The dialogic imagination: four essays by M. M. Bakhtin. Red. M. 
Holquist. Austin : University of Texas Press. 
 
Bawden, D. & Robinson, K. (1997). Information behaviour in nursing specialities: a case 
study of midwifery. Journal of Information Science. 23(69), 407-421. 
 
Bizzell, P. (1992). Academic discourse and critical consciousness. Pittsburgh : Univ. of 
Pittsburgh Press. 
 
Brophy, P., Fisher, S. & Booth, H. (2003). EDNER: Formative evaluation of the distributed 
national electronic resource: analysis of student citations. (Deliverable A1, EDNER Project). 
Manchester : CERLIM (The centre for Research in Library & Information Management). 
 
Brown, J.S., Collins, A. & Duguid, P. (1989). Situated learning and the culture of learning. 
Education Researcher. 18(1), 32-42. 
 
Brown, J.S. & Duguid, P. (1991). Organizational learning and communities-of-practice: 
toward a unified view of working, learning, and innovation. Organization Science. 2(1), 40-
57. 
 
Bruce, C. (1997a). The seven faces of information literacy. Adelaide : Auslib Press. 
 
Bruce, C. (1997b). The relational approach: a new model for information literacy. New 
Review of Information and Library Research 3: 1-22. 
 
Bruce, C. (1999). Workplace experiences of information literacy. International Journal of 
Information Management. 19, 33-47. 
 
Bundy, A. (Ed.) (2004) Australian and New Zealand Information Literacy Framework. 2nd 
ed. Adelaide : Australian and New Zealand Institute for Information Literacy (ANZIIL). 
 
Buttlar, L. (1999). Information sources in library and information science doctoral research. 
Library and Information Science Research. 21(2), 227-245. 
 



 81

Cairns, R.W. och Compton, B.E. (1970). The SATCOM report and the engineer’s information 
problem. Engineering Education. 60, 375-376. 
 
Callinan, J.E. (2004). Information-seeking behaviour of undergraduate biology students. 
Library Review. 54(2), 86-99. 
 
Carlgren, I. & Marton, F. (2000). Lärare av i morgon. Stockholm : Lärarförbundet. 
 
Carstensen, P.H. (1997). Towards information exploration support for engineering designers. 
I: Subra Ganesan (Red.): Advances in Concurrent Engineering—CE97, Technomic, 
Pensylvania, USA, s 26-33. 
 
Case, D. O. (2002). Looking for information : a survey of research on information seeking, 
needs, and behavior. San Diego, Calif. : Academic Press/ Elsevier Science. 
 
Court, A.W. (1997). The relationship between information and personal knowledge in new 
product development. International Journal of Information Management. 17(2), 123-138. 
 
Cross, N. (2000). Engineering design methods: strategies for product design. 3. uppl. 
Chichester : Wiley. 
 
Dee, C. & Stanley, E.E. (2005). Information-seeking behavior of nursing students and clinical 
nurses: implications for health sciences librarians. Journal of the Medical Library 
Association. 93(2), 213-222. 
 
Designingenjörsprogrammet, Högskolan i Skövde. (2006). URL: 
http://utbildning.his.se/utbildning/utb_program.asp?PtKod=DSP06h [061211] 
  
Edwards, S.L. (2006). Panning for gold: information literacy and the net lenses model. 
Adelaide : Auslib Press.  
 
Ellis, D. & Haugan, M. (1997). Modelling the information seeking patterns of engineers and 
research scientists in an industrial environment. Journal of Documentation. 53(4), 384-403. 
 
Elmborg, J. (2006). Critical information literacy: implications for instructional practice. 
Journal of Academic Librarianship. Article in press. 
 
Examensarbete inom kandidat- och magisterexamen, Allmänna råd (Dnr 97-05-53). 
Högskolan i Skövde. 
 
Fairclough, N. (1992). Discourse and social change. Cambridge : Polity Press. 
 
Fairclough, N. (2001). The dialectics of discourse. Textus 14(2), 231-242. 
 
Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: textual analysis for social research. Oxon : 
Routledge. 
 
Fidel, R. & Green, M. (2004). The many faces of accessibility: engineers’ perception of 
information sources. Information Processing and Management. 40, 563-581. 
 



 82

Gannon-Leary, P., Walton, G., Raffic, C., Derbyshire, J. & Smith, A. (2006). Use of evidence 
by nursing students: an interdisciplinary study. Library & Information Science Research. 28. 
249-264. 
 
Gee, J.P. (1996). Social linguistics and literacies : ideology in discourses. London : Falmer. 
 
Gerstberger, P.G. och Allen, T.J. (1968). Criteria used by research and development engineers 
in the selection of an information source. Journal of Applied Psychology. 52. 272-279. 
 
Grayson, L.P. (1993). The making of an engineer: an illustrated history of engineering 
education in the United States and Canada. New York : John Wiley. 
 
Hedemark, Å. & Hedman, J. (2002). Vad sägs om användare?: folkbibliotekens 
användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. 
Borås. 
 
Hertzum, M. & Pejtersen, A. M. (2000). The information-seeking practice of engineers: 
searching for documents as well as people. Information Processing and Management. 36, 
761-778. 
 
Hjörland, B. & Albrechsen, H. (1995). Toward a new horizon in information science: domain-
analysis. Journal of the American Society for Information Science. 46(6), 400-425. 
 
Holschuh Simmons, M. (2005). Librarians as disciplinary discourse mediators: using genre 
theory to move toward critical information literacy. Portal: Libraries and the Academy. 5(3), 
297-311.  
 
Högskolelag (SFS 1992:1434)   
 
Kapitzke, C. (2003). (In)formation literacy: a positivist epistemology and a politics of 
(out)formation. Educational Theory, 53(1), 37-53.  
 
Karlsson, M. (2004). An ITiS teacher team as a community of practice. Göteborg : Acta 
Universitatis Gothoburgensis. 
 
Kerins, G., Madden, R. & Fulton, C. (2004). Information seeking and students studying for 
professional careers: the cases of engineering and law students in Ireland. Information 
Research. 10(1). URL: http://informationr.net/ir/10-1/paper208.html [061212] 
 
Kirk, J. (2002). Theorising information use: managers and their work. PhD-dissertation. 
University of Technology, Sidney. Tillgänglig: URL: 
http://adt.lib.uts.edu.au/uploads//approved/adt-NTSM20031028.165129/public/02whole.pdf 
[2006-10-26] 
 
Kirk, J. (2004). Information and work: extending the roles for information professionals. 
Paper presented at ALIA 2004. Tillgänglig: URL: 
http://conferences.alia.org.au/alia2004/pdfs/kirk.j.paper.pdf [2006-10-26] 
 



 83

Klasson, M. (1984). Högskolebibliotek i förändring: från autonoma bildningsinstitutioner till 
lokala serviceinrättningar med särskild hänsyn till bibliotek som betjänar 
förskolelärarutbildningar. Malmö : Liber förlag/Gleerup. 
 
Kruger, C. & Cross, N. (2006). Solution driven versus problem driven design: strategies and 
outcomes. Design Studies. 27(5), 527-548. 
 
Kursplan: examensarbete i omvårdnad, 10 poäng. Institutionen för vård och natur, 
Högskolan i Skövde, (2004). URL: http://www.his.se/upload/51288/KursplanOMC052[1].pdf 
[070220] 
 
Kursplan för informationskompetens, A-kurs, 1 poäng. (2004). URL: 
http://utbildning.his.se/utbildning/utb_kursplan.asp?kurskod=BOX121&revisionsnr=8&forma
t=pdf [061211] 
 
Latour, B. (1987). Science in action: how to follow scientists and engineers through society. 
Cambridge, MA : Harvard University Press. 
 
Lave, J. (1988). Cognition in practice: mind, mathematics, and culture in everyday life. 
Cambridge, UK : Cambridge University Press. 
 
Lave, J. (1993). The practice of learning. I: Chaiklin, I.S. & Lave, J. (Red.). Understanding 
practice: perspectives on activity and context. Cambridge, MA. : Cambridge University Press. 
s 3-32. 
 
Leckie, G.J. (2005). General model of information seeking professionals. I: Fisher, E., 
Erdelez, S., McKechnie, L. (Red.). Theories of information behavior.  Medford, N.J. : 
Information today. s 158-163. 
 
Leckie, G.J., Pettigrew, K.E., & Sylvain, C. (1996). Modeling the information seeking of 
professionals: a general model derived from research on engineers, health care professionals, 
and lawyers. Library Quarterly. 66(2), 161-193. 
 
Limberg, L. (2005). Phenomenography. I: Fisher, E., Erdelez, S., McKechnie, L. (Red.). 
Theories of information behavior. Medford, N.J. : Information today. s 280-283. 
 
Limberg, L. (2000). Phenomenography: a relational approach to research on information 
needs, seeking and use. New Review of Information Behaviour Research. 1, 51-67. 
 
Limberg, L. (1998). Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande. Borås : Valfrid. 
 
Limberg, L. & Folkesson, L. (2006). Undervisning i informationssökning: slutrapport från 
projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL). Borås : Valfrid. 
 
Limberg, L., Hultgren, F. & Jarneving, B. (2002). Informationssökning och lärande – 
en forskningsöversikt. Kalmar: Liber. 
 
Lloyd, A. (2004). Working information: developing a grounded theory of information literacy 
in the workplace. Armidale : University of New England. 



 84

 
Lloyd, A. (2005). No man (or woman) is an island: information literacy, affordances and 
communities of practice. The Australian Library Journal. 54(3), 230-237. 
 
Lloyd, A. (2006). Information literacy landscapes: an emerging picture. Journal of 
Documentation. 62(5), 570-583. 
 
Lundh, A. (2005). Informationssökning och lärare: en studie av 4-9-lärare i övergången från 
utbildning till yrkespraktik. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. Borås. 
 
Lupton, M. (2004). The learning connection: information literacy and the student experience. 
Adelaide : Auslib Press. 
 
Majid, S. & Tan, A.T. (2002). Usage of information resources by computer engineering 
students: a case study of Nanyang Technological University, Singapore. Online Information 
Review. 26(5), 318-325. 
 
Marton, F. (2000). The practice of learning. Nordisk pedagogik. 20(4), 230-236. 
 
Moring, C. (2006). Hverdagsliv i arbejdsliv: informationssøgning som deltagelse og 
meningsforhandling i praksis. Dansk Biblioteksforskning. 2(1), 17-26.  
 
Pilerot, O. & Hiort af Ornäs, V. (2006). Design for information literacy: towards embedded 
information literacy education for product design engineering students. Paper presenterat vid 
Creating Knowledge IV, Köpenhamn, 16-18 oktober. 
 
Pinelli, T.E. (2001). Distinguishing engineers from scientists: the case for an engineering 
knowledge community. Science & Technology Libraries. 21(3-4), 132-163. 
 
Poggenpohl, S.H. (2002). Design moves: approximating a desired future with users. I: J. 
Frascara (Red.) Design and the Social Sciences: Making Connections. London : Taylor & 
Francis. s 66-81.  
 
Potter, J. & Wetherell, M. (1987). Discourse and social psychology : beyond attitudes and 
behaviour. London : Sage. 
 
Pugh, S. (1990). Total design: integrated methods for successful product engineering. 
Wokingham : Addison-Wesley. 
 
Rader, H. (2002). Information literacy 1973-2002: a selected literature review. Library 
Trends. 51, 242-259. 
 
Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education. 2. uppl. London : 
RoutledgeFalmer.  
 
Restrepo, J. & Christiaans, H. (2003). Problem structuring and information access in design. 
Paper presented at Expertise in Design, Design Thinking Research Symposium 6, hosted by 
Creativity and Cognition Studios, University of Technology, Sydney, Australia, 17-19 



 85

November. URL: http://research.it.uts.edu.au/creative/design/papers/25RestrepoDTRS6.pdf 
[061016] 
 
Riktlinjer för examensarbete i integrerad produktutveckling. Institutionen för teknik och 
samhälle, Högskolan i Skövde. URL: http://www.his.se/upload/6797/riexjo07_v1.pdf 
[070220] 
 
Rothstein, W.G. (1969). Engineers and the functionalist model of professions. I: Perrici, R. & 
Gerstl, J.E. (Red.). The engineers and the social system. New York, N.Y. : John Wiley. s 73-
97. 
 
Sjuksköterskeprogrammet, Högskolan i Skövde. (2006). URL: 
http://www.his.se/templates/vanligwebbsida1.aspx?id=15274 [061211] 
 
Skepper, N., Straker, L. & Pollock, C. (2000). A case study of the use of ergonomics 
information in a heavy engineering design process. International Journal of Industrial 
Ergonomics. 26, 425-435. 
 
Sundin, O. (2000). Qualitative research in health information user studies: a methodological 
comment. Health Libraries Review. 17, 215-218. 
 
Sundin, O. (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter : en studie av sjuksköterskors 
relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Borås : VALFRID. 
 
Sundin, O. (2005). Webbaserad användarundervisning: ett forum för förhandlingar för 
bibliotekariers professionella expertis. Human IT. 7(3). 
 
Sundin, O. (Kommande). Web-based tutorials for information literacy as a forum for  
negotiations on information seeking expertise. Accepterad för publicering i Journal of 
Documentation. 
 
Sundin, O. & Hedman, J. (2005). Professions and occupational identities. I: Fisher, E., 
Erdelez, S., McKechnie, L. (Red.). Theories of information behavior. Medford, N.J. : 
Information today. s 293-297. 
 
Sundin, O. & Johannisson, J. (2005). Pragmatism, neo-pragmatism and sociocultural  
theory: communicative participation as a perspective in LIS. Journal of Documentation. 
61(1), 23-43. 
 
Sylvia, M. & Lesher, M. (1995). What journals do psychology graduate students need? A 
citation analysis of thesis references. College & Research Libraries. 56(4), 313-318.  
 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm : Prisma. 
 
Säljö, R. (2001). The individual in social practices. Nordisk pedagogik. 21, 108-116. 
 
Säljö, R. och Mäkitalo, Å. (2004). Kategorier i tänkande och samtal: att studera kognition och 
kommunikation i sociala praktiker. I: Allwood, C.M (Red.) Perspektiv på kvalitativ metod. 
Lund : Studentlitteratur. s 129-154. 
 



 86

Talja, S. (1999). Analyzing qualitative interview data: the discourse analytic method. Library 
& Information Science Research. 21(4), 459-477. 
 
Talja, S., Tuominen, K. & Savolainen, R. (2005). ”Isms” in information science: 
constructivism, collectivism and constructionism. Journal of Documentation. 61(1), 79-100. 
 
Tenopir, C. (2004). Use of electronic science journals in the undergraduate curriculum: an 
observational study. Washington, DC : National Science Foundation. 
 
Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. (2005). 
Bergström, G. & Boréus, K. (Red.). 2. uppl. Lund : Studentlitteratur. 
 
Tuominen, K., Savolainen, R. & Talja, S. (2005). Information literacy as a socioctechnical 
practice. Library Quarterly. 75(3), 329-345. 
 
Tuominen, K., Talja, S. & Savolainen, R. (2005). The social constructionist viewpoint on 
information practices. I: Fisher, E., Erdelez, S., McKechnie, L. (Red.). Theories of 
information behavior. Medford, N.J. : Information today. s 328-333. 
 
Wastawy, S.F., Uth, C.W. & Stewart, C. (2004). Learning communities: an investigative 
study into their impact on library services. Science & Technology Libraries, 24(3-4), 327-374. 
 
Webber, S., Boon, S. & Johnston, B. (2006). A comparison of UK academics’ conceptions of 
information literacy in two disciplines: English and Marketing. Library and Information 
Science Research. 30(93), 4-15. 
 
Wenger, E. (1998). Communities of practice: learning, meaning, and identity. Cambridge, 
UK : Cambridge University Press. 
 
Wenger, E., McDermott, R. & Snyder, W.M. (2002). Cultivating communities of practice. 
Boston : Harvard Business School Press. 
 
Wertsch, J. (1998). Mind as action. Oxford : Oxford University Press. 
 
Wilson, P. (1983). Second-hand knowledge : an inquiry into cognitive authority. Westport, 
Conn. : Greenwood P. 
 
Vincenti, W.G. (1990). What engineers know and how they know it: analytical studies from 
aeronautical history. Baltimore, MD : Johns Hopkins University Press. 
 
Winter Jørgensen, M. and Phillips, L. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Lund : 
Studentlitteratur. 
  




