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Metod, urval och genomförande
• Projektet är uppbyggt kring två delstudier som genomförs
under tre år.
• Empiriskt behandlas redskap för informationssökning och
lärande samt hur aktörer interagerar med dessa redskap i
språk och handling i samband med källkritik.
• De tre aktörsgrupperna är producenter (Wikipediaförfattare
och bloggare), konsumenter (elever) och förmedlare (lärare
och bibliotekarier).
• I denna presentation lyfter vi fram tidiga och preliminära
resultat som svarar på frågan:

Hur förhåller sig elever till expertis, auktoritet och kontroll
i relation till webb 2.0-fenomen som redskap för lärande?

Bakgrund – ökad betydelse av källkritik
• Informationens trovärdighet och auktoritet har
diskuterats i forskningen i många år, inte minst inom
biblioteks- och informationsvetenskapen.
• Hur vi värderar och kritiskt granskar information har
aktualiserats i digitala miljöer där antalet filter mellan
användare och information blir allt färre.
• Det gäller inte minst i lärandemiljöer, såsom skolor och
bibliotek, där förutsättningarna för elevers
informationssökning och källkritik har förändrats kraftigt.
• En effekt av denna förändringen är att fokus flyttas från
hur man hittar informationen till fokus på hur den kan
värderas och kritiskt granskas.

Bakgrund – ett sociokulturellt perspektiv
• Villkoren för källkritik är beroende av den struktur,
organisation och teknik som mediet använder – dvs av
mediets materiella förutsättningar.
• En webbplats, likt Wikipedia, där alla kan bidra med
innehåll skapar annorlunda förutsättningar jämfört med
en webbplats där innehållet produceras av några få
utvalda.
• Vår syn på hur kunskap ska kommuniceras och vem
som är expert och auktoritet är till stor del formad av
tryckta publikationer i pappersform samt av traditionella
institutioner såsom skolor, bibliotek och universitet.
• Internet skapar dramatiskt nya förutsättningar för vår syn
på kunskap, lärande och informationssökning.

Några tentativa slutsatser
•

De svårigheter som elever, lärare och bibliotekarier möter i samtida
lärandemiljöer kräver delvis nya pedagogiska perspektiv och
praktiker.

•

Nya digitala miljöer kräver ett förändrat och ökat fokus på
informationens trovärdighet och auktoritet.

•

Vår forskning visar exempelvis att lärare och bibliotekarier behöver
följa med eleverna “djupare in i källorna”.

•

De professionella gränserna mellan lärare och bibliotekarier, liksom
gentemot andra yrkesgrupper inom utbildningssektorn, blir mindre
stabila och fixerade.

Projektblogg:

http://projektexakt.wordpress.com/
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