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Svenskämnena har huvudansvaret för att lära elever söka information, men 
samtidigt visar studier att informationssökning sällan är föremål för 
undervisning och att lärare tycker att det är svårt att både undervisa om och 
bedöma elevernas förmåga att söka och värdera information. Hur kan lärare i 
svenska som andraspråk som arbetar inom grundläggande vuxenutbildning 
undervisa om digital informationssökning?  

I denna presentation diskuteras och analyseras ett flerårigt projekt med fokus på 
digital informationssökning inom grundläggande vuxenutbildningen. I projektet 
har lärare, bibliotekarier och forskare samverkat och under arbetets gång har 
undervisningsupplägg för den specifika elevgruppen utformats, prövats och 
reviderats i flera omgångar. En slutsats som kan dras är att explicit undervisning 
om sökprocessen bidrog till att eleverna systematiserade sina sökningar 
samtidigt som de utvecklade en förståelse för den digitala miljön de söker i. 
Både lärare och elever upplevde att undervisningen bidrog till såväl 
språkutveckling som kompetenser som eleverna behöver för att kunna vara 
aktiva samhällsmedborgare.  
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Målgrupp  

Av intresse för grundläggande vuxenutbildning och sfi samt grundskolan åk 7–9  
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