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Så började arbetet…
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Javisst!

Den som jag har funderat på och som 
skiljer sig från den akademiska 

informationskunnigheten.
Men hur?

Kathe Ottosson

Ska vi jobba med den 
informationskunnighet som 

studenterna ska undervisa sina 
elever i? Ska vi söka 

projektmedel?
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Informations-
kunnighet

Biblioteks-
kunnighet

Medie-
kunnighet

Källkritik
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”För att skolbiblioteket ska 
bidra till elevernas 

språkutveckling, läsförmåga 
och lärande av 

informationskompetens, 
krävs väsentlig samverkan 

mellan skolbibliotekarien och 
lärarna…”

”Många års tvärvetenskaplig, 
internationell forskning visar att 
bemannade skolbibliotek som 

samspelar nära med 
ämnesundervisningen kan ge 
väsentliga bidrag till elevers 

lärande.”
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Hur skulle samarbetsformer och rutiner 
kunna utvecklas mellan 

högskolebibliotekarier, skolbibliotekarier, 
VFU-handledare och lärare på 

lärarutbildningen i syfte att utveckla 
studenters källkritiska förmågor?

Projektet formulerades…



Projektet – det här gjorde vi
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GT-studenter
• Workshop termin 1 – förståelsekarta och VFU
• Workshop termin 3 – MIK för mig

VFU-handledare
• Föreläsning/inspiration



Workshop termin 1

Uppgift:
Vad innebär ett gott ledarskap?
Sök information utanför din kurslitteratur.
Du ska hitta två källor, två olika typer av media.
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VEM säger VAD
och VARFÖR?

HUR är det skrivet 
och NÄR?



VEM säger VAD
och VARFÖR?

HUR är det skrivet 
och NÄR?

Upphovsrätt

Sökteknik Etik
lärarrollen

Källkritik med yngre barn

Biblioteket och böckerna

Fiktion som källa

Jämföra olika sorters källor

Källkritiska ”tekniker”

NE

PUL

Hur information sprids

Workshop termin 1
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Workshop termin 3

http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kompetensutveckling/sju-timmar-om/kallkritik-for-yngre/ta-del-av-1.228540
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan/kompetensutveckling/sju-timmar-om/kallkritik-for-yngre/ta-del-av-1.228540
http://fragvisa.se/
http://fragvisa.se/
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Vilka kunskaper, kompetenser och 
förmågor behöver läraren utveckla för att 
kunna förbereda eleverna för det nya 
medielandskapet?
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• Koppling till de studenter vi har träffat
• Tillfälle att prata informationskunnighet 

med lärare på fältet

VFU-handledare

https://statensmedierad.se/larommedier/mikformigdigitalutbildning.1871.html
https://statensmedierad.se/larommedier/mikformigdigitalutbildning.1871.html
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Vad får du för tankar när du ser filmen 
om det nya medielandskapet?
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Vilka kunskaper, kompetenser och förmågor 
behöver läraren utveckla för att kunna förbereda 
eleverna för det nya medielandskapet?



• Sök information om ledarskap och vad 
som kännetecknar ett gott ledarskap.

• Hitta två-tre källor, olika typer av 
media, till exempel text, bild eller film.

• Tänk källkritiskt! Använd de fem 
källkritiska frågorna.

• Länka till en av källorna på Padlet.
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Workshop termin 1 GT
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https://www.ne.se/temapaket/källkritik
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Workshop termin 1 GS



Progression i två spår?
• Akademisk informationskunnighet
• Informationskunnighet för kommande informationskunnighetsundervisning  –

informationssökning och källkritik. 
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Hur kan skolbibliotekariens roll i lärandet av 
informationssökning och källkritik 

uppmärksammas på lärarutbildningen? Och 
därmed skapa förutsättningar för samarbete 

mellan yrkesverksamma lärare och 
skolbibliotekarier?

Hur kan lärarutbildningen arbeta 
med den informationssökning och 

källkritik som lärarstudenter ska 
undervisa sina kommande elever i?
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