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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to analyse how adult 

students in Swedish adult education seek information for 
school tasks. The focus is on how they use the public library 
and electronic information sources and their reflection on 
information and sources in this process. Also of interest in 
the study is the help they receive from staff in the public 
library and their teacher.  

 
Methods used in collecting and analysing data for this study 
were of qualitative nature. Four adult students were 
interviewed and observed when seeking information. Their 
teacher and the chief librarian at the public library were also 
interviewed.  
 
The main results of the study indicated that the adult students 
preferred to use the Internet because information was easily 
available. When using the public library they where pleased 
with the help from the staff, but often preferred to browse the 
shelves on their own. User education was restricted. It was 
mainly when contacting the reference service the students 
got the opportunity to learn information seeking from 
resources there. The librarians did not always have the time 
to help the students in the way they needed. Lack of 
information literacy was to a certain extent a barrier for three 
of the new students in using the library effectively on their 
own. Results also indicated that the teacher’s instructions 
were helpful in guiding the students in their task and their 
information seeking in suggesting information sources.    
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1. Inledning      
 
 
Utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologin har med den 
kontinuerligt växande informationsmängden förändrat villkoren för lärande, 
kommunikation och arbete. För den enskilde individen har det inneburit ett större behov 
av att på ett effektivt sätt kunna använda information och informationssystem i olika 
sammanhang.1  
 
Utbildning har genom de samhälliga förändringarna blivit ett vanligt inslag i många 
människors vardag. Kunskapskommittén konstaterar i en proposition 2001 om vuxnas 
lärande, att det är nödvändigt för individen att återkommande utbilda sig under sitt 
yrkesverksamma liv för att skaffa nya kunskaper som motsvarar en föränderlig 
arbetsmarknad. Detta behov från samhällets sida av en välutbildad befolkning 
sammanfattar man i begreppet det livslånga lärandet. 2 
 
Att studera i vuxen ålder kan innebära nya möjligheter, men kan också av många 
anledningar upplevas ovant och stressfyllt. Exempelvis att studierna ofta måste 
kombineras med arbete och familj, eller ovana att sitta på skolbänken. Det är inte 
självklart att vuxna har erfarenhet av det självständiga arbetssätt som numera tillämpas i 
skolans undervisning och innebär att söka kunskap och information på egen hand. 
Enligt läroplanens mål ska studerande kunna orientera sig i en komplex verklighet och 
behöver därmed lära sig söka och tillägna sig ny kunskap samt får träna sig i att kritiskt 
granska och värdera fakta och förhållanden. 3 Det är en vid förmåga som innebär att 
kunna använda bibliotekets resurser och databaserade söksystem.  
 
Forskningsstudier visar att vuxenstuderande vänder sig till folkbiblioteken för att söka 
information i sina skoluppgifter. Det framgår bland annat av en delrapport (2004) 
sammanställd av forskare på Bibliotekshögskolan i Borås på uppdrag av Statens 
kulturråd. 4 Berglund et al. konstaterar att många av de vuxenstuderande är ovana att 
använda biblioteket och dess resurser. De behöver kvalificerat stöd för att lära sig söka 
litteratur och information. Användarundervisning som anordnas i biblioteken inom 
ungdomsskolan, högskola och universitet är inte alltid tillgänglig för de studerande 
inom den kommunala vuxenutbildningen. Personalen å sin sida har upplevt de 
studerande som resurskrävande. Den pedagogiska roll de tilldelats att vara ett stöd i 
vuxnas lärande har upplevts som ovan och väckt frågor om kompetensutveckling och 
nya arbetsmetoder för att kunna tillgodose behoven av stöd. Andra studier pekar på ett 
liknande sätt att informationssökningen i biblioteken är utmaning för de studerande i 
samband med studier. 5  
 
Informationssökning och användning av bibliotek är en mångfacetterad förmåga som de 
vuxenstuderande behöver kunna för att lyckas i sina studier. Även i yrkeslivet ställs det 
nya krav på att utveckla informationskompetens. Det är därför angeläget att undersöka 
hur denna grupp söker och använder bibliotekens resurser och databaserade söksystem.   
 

                                                 
1 Bruce, 1997, s. 2f.  
2 Prop. 2000/01:72. S. 14ff,  26f.  
3 Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s. 5, s. 9f. 
4 Berglund et al. Folkbibliotek och vuxnas lärande: Sju kulturrådsstödda projekt under första året.  
  Delrapport 1. 2004, s. 3ff.  
5 Se exempelvis Thórsteinsdóttir (2005), Simmonds (2000). 
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1.2 Val av ämne 
 
När jag arbetade som biblioteksassistent på ett folkbibliotek för några år sedan fick jag 
anledning att fundera över användarnas förmåga att söka i biblioteket. Litteraturen 
verkade för många vara otillgänglig utan hjälp, samtidigt som en del tvekade att fråga 
personalen och troligtvis fick gå hem tomhänt utan att ha hittat det de sökte. 
Söksystemen utvecklas kontinuerligt och kan på ett sofistikerat sätt hjälpa användarna i 
deras informationsbehov under förutsättning att de behärskar dem. För studerande är det 
avgörande att kunna söka information till sina uppgifter och de behöver därför lära sig 
använda biblioteket tillsammans med de databaserade söksystemen. En viktig fråga är 
därmed om de kan utnyttja de olika sökmöjligheterna och vilken hjälp de får med detta. 
 
Med mina egna studieerfarenheter i vuxen ålder är vuxenstuderandes förmåga att kunna 
söka information något som ligger mig nära och jag kan identifiera mig med. Genom de 
olika kursmomenten på BHS, där ibland Informationssökning och lärande fick vi lära 
oss om olika användargrupper och har så väl pratiskt som teoretiskt fått en vidare 
förståelse för begreppet informationssökning.  
 
De vuxenstuderande är en heterogen användargrupp som väcker intresse att undersökas 
i sitt sammanhang. Forskning om studerande på grundskole- och gymnasienivå i den 
kommunala vuxenutbildningen har gjorts för magisteruppsatser, men det är en grupp vi 
behöver veta mera om. För många blir det aktuellt att fortsatt studera och det är därför 
viktigt att få vidare kunskaper om hur de använder bibliotek och söksystem så att de kan 
få det stöd de behöver.  
 
Undersökningar har sedan 1990-talet genomförts inom ämnesområdet 
informationssökning och lärande om studerande i såväl grundskola och gymnasium som 
högskola och universitet. Louise Limberg professor på Bibliotekshögskolan i Borås och 
Carol Kuhlthau professor vid Rutgers universitet, USA har tillsammans med forskare 
gjort flera studier som rör gymnasieelevers informationssökning i samband med 
studieuppgifter. Louise Limberg och Olof Sundin har i en artikel 2006 uttalat sig om 
behovet av ytterligare studier som kan belysa ämnesområdet informationssökning och 
lärande ur användarnas perspektiv. 6 
 
För att öka kunskapen om vuxenstuderande och deras informationskompetens vill denna 
uppsats med en kvalitativ ansats genom intervjuer och observationer undersöka hur fyra 
personer inom den kommunala vuxenutbildningen söker information i en skoluppgift. 
Christine Bruces teori och modell för informationskompetens (1997) har valts för att 
belysa forskningsfrågan och används i analys och diskussion av det empiriska 
materialet. Hennes modell beskrivs närmare i kapitel fyra.  
 
 
 

                                                 
6 Limberg & Sundin 2006. Teaching information seeking: relating information literacy education to 
  theories of information behaviour.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
     
Uppsatsens syfte är att undersöka hur några vuxenstuderande inom komvux söker 
information med utgångspunkt i en fördjupningsuppgift. I fokus för undersökningen står 
deras informationskompetens, att kunna använda sökverktyg i form av databaser och 
bibliotek, men även hur de reflekterar kring information och informationskällor är av 
intresse. Uppsatsen kommer även att belysa på vilket sätt de får stöd i sina uppgifter 
från lärare och bibliotekspersonal, då det är avgörande för att kunna utveckla 
informationskompetens. Undersökningens syfte besvaras med följande frågor: 
 

• På vilket sätt söker de vuxenstuderande information i sina 
fördjupningsuppgifter?  

 
• Hur använder de bibliotek och elektroniska medier som sökredskap vid 

informationssökning? 
 

• Hur reflekterar de kring information och informationskällor? 
 

• Vilket stöd får de av lärare och bibliotekets personal? 
 
Den fjärde frågan besvaras med hänseende på de studerandes lärandemiljö. Därmed är 
även intervjuerna med läraren och bibliotekschefen utgångspunkt för en vidare tolkning 
i denna fråga om vilket stöd de studerande får.  
 
 
1.4 Litteratursökning  
 
Det finns en betydande mängd vetenskaplig litteratur i ämnet informationsökning som 
handlar om hur olika användargrupper tekniskt går tillväga och hur nöjda de är med den 
service de får på biblioteken. Litteratur om informationsökning relaterad till en 
inlärningssituation, som behandlar vuxenstuderande, är däremot begränsad. Därför har 
även studier valts av andra studerandegrupper, t.ex. Gudrun Thórsteinsdóttirs 
undersökning om distansstuderande och studier om elever i ungdomsskolan av Louise 
Limberg i samarbete med andra forskare. Aktuell forskningslitteratur från institutionen 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås har använts.  
Handledare har varit behjälplig med relevanta tips. Litteratur som valts har avgränsats 
till aktuell forskning inom området. Litteratur som hittats om studerande inom komvux 
har förutom rapporter från BHS.s forskningsprojekt Folkbiblioteket och vuxnas lärande 
främst resulterat i magisteruppsatser. För att få en inblick i hur man från statligt håll ser 
på frågan om vuxenstuderande har även dokument sökts via riksdagens och Skolverkets 
webbsidor. Artiklar om vuxenstuderande, samt olika författare har sökts i databaser via 
Bibliotekshögskolans bibliotek, Samsök och databasen Information Research. Det har 
varit svårt att hitta utländska artiklar om vuxenstuderande i folkbiblioteket. Engelska 
och amerikanska studier handlar ofta om de vuxenstuderande på universitetsbibliotek 
där offentliga bibliotek omnämns. Sammantaget har det varit effektivast att söka 
relevant litteratur genom olika texters referenslistor, s.k. chaining, vilket har varit en 
hjälp att avgränsa litteraturen. 
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1.5 Disposition 
 
I det inledande kapitlet ges en bakgrund till det valda problemområdet, syfte med 
uppsatsen samt frågeställningar och de litteratursökningar som gjorts.  
 
Kapitel två beskriver utifrån officiella dokument gruppen vuxenstuderande och deras 
biblioteksanvändning. Därefter tecknas i korta drag den kommunala vuxenutbildningen 
och infrastruktur i form av ett mera flexibelt lärande som man från statligt håll anser 
viktigt för att främja vuxnas lärande.  
 
Kapitel tre redovisar tidigare forskning som är relevant för undersökningen i ämnena 
informationssökning och lärande och kopplingen till informationskompetens.  
 
I det fjärde kapitlet beskrivs uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Christine Bruces 
modell och teori för informationskompetens har valts för analys av insamlat material.  
  
I det femte kapitlet presenteras valda metoder. Ett kvalitativt perspektiv är utgångspunkt 
för de metoder som använts vid intervjuer och observation. I detta avsnitt beskrivs även 
urvalsförfarande och genomförande av intervjuer, samt etiska reflektioner. Sist i detta 
kapitel redovisas det analysförfarande som använts i undersökningen.  
 
Kapitel sex redovisar resultat av intervjuer med fyra elever inom den kommunala 
vuxenutbildningen som ingick i undersökningen. Samtal med bibliotekschef och lärare 
som bidragit till en vidare förståelse för det undersökta sammanhanget redovisas också i 
detta kapitel.  
 
I kapitel sju analyseras och diskuteras det insamlade materialet med anknytning till 
teoretisk bakgrund som redovisats i kapitel fyra och de frågeställningar som uppsatsen 
utgår ifrån. 
 
I kapitel åtta görs en sammanfattning av uppsatsens innehåll. Sist följer källförteckning 
samt fyra bilagor. En bilaga är brevet till de vuxenstuderande och övriga bilagor är 
intervjuguider som använts i undersökningen. 
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2. Bakgrund 
 
 
Detta kapitel skildrar i korta drag hur man från statligt håll beskriver utvecklingen av 
den kommunala vuxenutbildningen och den infrastruktur som ansetts nödvändig för att 
främja vuxnas lärande. Det har betydelse i uppsatsen som en förståelse för den 
lärandemiljö de vuxenstuderande kan antas ingå i och utgör förutsättningarna vid 
inlärning. Den infrastruktur för vuxnas lärande som omnämns i statliga dokument är 
bland annat de kommunala biblioteken och Lärcentra. Vilken funktion de har för de 
studerande i den undersökta kommunen kommer närmare att redovisas i kapitel 6, 
resultat.     
 
 
2.1 Kommunal vuxenutbildning 
 
Vuxenutbildningen har sedan 1990-talets senare hälft genomgått stora förändringar. 
1995 tillsatte regeringen Kunskapslyftskommittén för att utreda hur den svenska 
vuxenutbildningen skulle se ut i framtiden och få fram ett underlag för svensk 
vuxenutbildningspolitik. Ett femårigt statligt projekt Kunskapslyftet startade 1997 med 
syfte att nå framför allt arbetslösa som saknade treårig gymnasieutbildning. I sitt 
slutbetänkande Kunskapsbygget 2000 – Det livslånga lärandet (SOU 2000: 28) slår 
Kunskapskommitténs fast att vuxenutbildning är en viktig del i samhällsutvecklingen. 
Utbildning är en viktig utvecklingspotential för både individ och samhälle. Staten bör 
garantera att individen får tillgång till gymnasial kompetens så att den verkar för att en 
minimistandard upprätthålls för en s.k. infrastruktur för ett livslångt lärande i 
kommunerna. Med begreppet åsyftas de åtgärder som staten och kommunerna föreslås 
anordna för att individen ska få tillgång till flexibla studiemöjligheter, yrkesvägledning 
och pedagogisk handledning. Kunskapslyftskommittén pekar även på 
informationsteknikens betydelse att skapa nya möjligheter med webbaserat lärande. 
Kommunernas samarbete med andra parter som arbetsförmedlingen, fackföreningar och 
sina egna förvaltningar är också ett viktigt led i att samordna utbildningen för vuxna 
framhåller kommittén i sitt slutbetänkande.7  
              
Regeringen poängterar i propositionen om vuxnas lärande 2001 (prop. 2000/01: 72) att 
alla vuxna ska ges möjlighet att skaffa nya kunskaper och utveckla sin kompetens. Det 
är därför nödvändigt att förändra vuxenutbildningen inom en rad områden. Bland annat 
genom att pedagogik och arbetsformer utvecklas i överensstämmelse med individens 
föränderliga och ökande behov av lärande. En viktig del i att uppnå målet är att utveckla 
ändamålsenliga lärmiljöer. Undervisning, handledning och nätbaserad utbildning bör 
vara utformad så att den svarar mot individens behov och förutsättningar för lärande. 
Andra strategier som föreslås är en samsyn över politikerområden och samverkan 
mellan myndigheter, arbetsmarknadens parter och folkrörelser. 8 Hur målen infriats 
framgår av en rapport från myndigheten för skolutveckling 2004.  
 
Kommunernas satsning på att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande har främst 
riktats mot frågor om samverkan och lärmiljöer framgår det av den nämnda rapporten 
från myndigheten för skolutveckling. Det har varit vanligt att samverka med andra 
kommuner och inom egna förvaltningar. I överensstämmelse med de statliga direktiven 

                                                 
7 SOU 2000: 28, s. 4ff, s. 25ff.  
8 Prop. 2000/01:72. S. 14, 27f.  
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har kommunerna har sökt samarbete med arbetsförmedlingen, näringslivet och 
fackföreningar. Syftet med samverkan har dels varit att underlätta individens inträde på 
arbetsmarknaden och skapa goda lärmiljöer och dels att utveckla och bredda 
utbildningsutbudet. Skolmyndigheten konstaterar att samverkan med bibliotek har ökat 
markant vilket inte har varit vanligt tidigare. Det har dock mest varit fråga om att 
utnyttja bibliotekens lokaler för att inrätta någon form av lärmiljö. De lärmiljöer som 
utvecklats har främst varit lärcentra. Stöd de studerande erbjudits har varierat i de olika 
kommunerna. I några kommuner har mötesplatser för distansstuderande anordnats. 
Andra kommuner har satsat på att erbjuda flexibla lärmiljöer med tillgång till datorer 
och handledning där eleverna fått möjligheter att själva utforma sina studier. Tre 
glesbygdskommuner har inrättat mobila lärcentrum med tillgång till datorer och en 
teorisal för datakurser. Många har utvecklat sin informations- och 
kommunikationsteknologi. Det har varit vanligt att utforma webbportaler för att de 
studerande ska kunna kommunicera med utbildningsanordnare och andra studerande 
och lätt få tag i information. Många kommuner har även satsat på 
videokonferensanläggningar, vilket varit särskilt viktigt i glesbygdskommuner 
konstaterar skolmyndigheten.9  
 
Ett led i att främja vuxnas lärande har varit att även förbättra tillgången till 
biblioteksservice vid folkbiblioteken. Statens kulturråd tilldelades 2001 pengar för att 
stödja och utveckla folkbibliotekens samverkan med vuxenutbildningen. Forskare vid 
Bibliotekshögskolan i Borås fick i uppdrag av Kulturrådet att följa och rapportera om 
det forskningsprojekt som inleddes, Folkbiblioteket och vuxnas lärande. Syftet med 
projektet var att folkbiblioteken skulle få möjlighet att utveckla metodik, organisation, 
samarbete och service för att vara en del i det stöd som riktats till vuxna och deras 
lärande. Bibliotekshögskolan i Borås fick i uppdrag av Kulturrådet att följa och 
rapportera om delprojekten. Från den avslutande rapporten publicerad 2006 framgår det 
att man inom projekten sett det som betydelsefullt att bygga upp nätverk med andra 
aktörer och mellan biblioteken. Bibliotekens samarbete har framför allt ökat med 
lärcentra, skolor och högskolor. I intervjuer och enkäter uttrycker flera av biblioteken en 
besvikelse över att olika utbildningsanordnare verkar ha liten insikt i den roll 
folkbiblioteken kan ha för de vuxenstuderande. Erfarenheterna från Vuxbibprojekten 
anser forskarna pekar på, att det angeläget att fortsatt problematisera bibliotekens 
samverkan med andra aktörer.10 
 
 
2.2 Gruppen vuxenstuderande 
 
Vuxna studerar på alla utbildningsnivåer: från grundskola och gymnasium till högskola 
och universitet. De deltar i kortare eller längre utbildningar i den egna kommunen eller i 
distansundervisning.  
 
Enligt Nationalencyklopedins definition är en vuxenstuderande någon som läser till och 
med gymnasienivå i vuxen ålder, men kan också vara en äldre studerande vid 
universitet. De vuxenstuderande staten i första hand velat stödja är dem som saknar eller 
behöver kompensera den tidigare utbildningen inom ungdomsskolan upp till gymnasial 
nivå. Det är vuxna som deltar i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, 
påbyggnadsutbildning, Särvux (vuxenutbildning för utvecklingsstörda) eller 

                                                 
9   Att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande. 2004, dnr 2003: 797, s. 3f, s. 11, s. 16f. 
10 Gärdén et al. 2006, s. 56f. Rapporten Folkbibliotek och vuxnas lärande – förutsättningar, dilemman 
och möjligheter i utvecklingsprojekt.  
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svenskundervisning för invandrare (sfi). Studerande som ingår i denna studie studerar 
inom kommunal vuxenutbildning, vilka med allmän term kallas komvuxstuderande.  



 8 

 
3. Tidigare forskning            
 
 
I detta kapitel redovisas några valda studier av forskare och teoretiker inom 
ämnesområdet informationssökning och lärande vilka är av intresse för uppsatsens 
frågeställningar. Begrepp som är relevanta i undersökningen kommer här att närmare 
förklaras. Det inledande avsnittet vill klargöra begreppen informationsbeteende och 
informationsbehov. Avsnittet därefter handlar om informationssökning och dess 
koppling till begreppet informationskompetens. Kapitlet avslutas med några 
forskningsstudier som ger en bild av vuxenstuderandes biblioteksanvändning.   
 
 
3.1 informationsbehov och informationsbeteende  
 
I en artikel Recent trends in user studies: action research and qualitative methods 
diskuterar professor Tom Wilson (2000) vilka olika sammanhang och behov som 
motiverar människor att söka information. Människors informationssökande beteende 
har varit föremål för omfattande forskning de senaste årtiondena. I tidigare 
användarstudier har man främst intresserat sig för hur människor interagerar med 
informationssystem som bibliotek och databaser, medan användning av information 
varit av mindre intresse. Wilson anser att för att få en vidare förståelse för 
informationsanvändarna bör forskningen fokusera på hur de söker och använder 
information i såväl enskilda uppgifter (information seeking) som vid användning av 
formella informationssystem som bibliotek, databaser (informations searching) eller får 
hjälp i form av service. Människors behov av information anser Wilson uppkommer i 
olika sociala sammanhang som exempelvis i yrkeslivet. Vanligtvis är det kognitiva 
behov som leder till att vi söker information men det kan också finnas emotionella eller 
fysiska behov. Det finns andra faktorer än grundläggande behov som påverkar om 
informationsökning sker eller inte. Exempelvis hur viktig den är, konsekvenserna att 
vara utan den, dess tillgänglighet och kostnaden i form av tid och pengar för att använda 
den. Faktorer relaterade till personliga behov och en följd av sociala roller eller 
kontexten kan skapa barriärer för att människor skaffar information anser Wilson.11 
 
För studerande kan det finnas en rad faktorer som påverkar deras informationsbehov: 
Exempelvis ämne, uppgiften, tid, tillgängliga källor, erfarenhet och till om med syn på 
lärande. Det påverkar i sin tur hur informationen söks och används, framhåller forskarna 
vid bibliotekshögskolan i Borås (2005).12 För de studerande i den här undersökningen är 
behovet av information kopplat till uppgifterna de ska lösa. Troligtvis är även ett eget 
personligt intresse för ämnet och lärandet i sig något som motiverar dem. Hur dessa 
olika faktorer påverkar deras informationssökning är av intresse för den här studien och 
undersöks genom de valda frågeställningarna.  
 
Information är ett mångtydigt begrepp och kan dels vara representerat i form av en bok 
eller andra media, eller dels som ett ämne, fakta, åsikter eller råd enligt Wilson. Michael 
Buckland (1999) definierar information utifrån tre olika principer. Informationen kan 
ses som en process, som kunskap och som ett objekt anser han. Användarna upplever 
information som en process när de tar till sig ny information vilket kan förändra tidigare 
kunskaper. När de söker fram information i form av tryckt text eller ett elektroniskt 
                                                 
11 Wilson 2000, s. 3f.  
12 Eliasson et al. 2005, s. 59. Delrapport 2 Organisation, profession och metoder: Teorier och  
    praktik i sex utvecklingsprojekt. 
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dokument är det exempel på informationsprocessen. Information som kunskap kan vara 
i form av fakta, ett ämne eller en händelse. Den kan också representera användarens 
egen kunskapsbas enligt Buckland. Information som ett objekt är i form av data som 
kommuniceras skriftligt eller muntligt som kan anses vara informativa. 13 
 
Att användarna upplever informationen som en process är en kontroversiell fråga som 
ifrågasätts och diskuteras av forskare som bland annat Louise Limberg. Detta tas upp 
senare i detta kapitel, se avsnitt 3.3.1. 
 
Hur de vuxenstuderande i föreliggande undersökning söker och använder information 
och från vilka media, i muntlig, skriftlig eller elektronisk form, kommer att närmare 
utforskas och redovisa i kapitel 6 Resultat och 7 Analys och diskussion.  
   
 
3.2 Informationssökning och lärande  
 
Ur ett historiskt perspektiv har skolans undervisning genomgått stora förändringar då 
den gått från en traditionell katederundervisning till att tillämpa informationssökning 
med ett problembaserat lärande. Det var i början av 1990-talet detta arbetssätt började 
tillämpas enligt professor Lars-Owe Dahlgren (1998). Argument för att införa denna 
metod var enligt forskarna att den traditionella undervisningen resulterade i en ytlig 
inlärning, att elever memorerade texter och inte tog till sig innehållet med egen 
förståelse.14 Vilka kunskaper och färdigheter de studerande behöver kunna har länge 
diskuterats av praktiker och forskare ofta utifrån begreppet informationskompetens.  
  
 
3.2.1 Informationskompetens  
 
Limberg och Sundin förklarar i en artikel Teaching information seeking: relating 
information literacy education to theories of information behaviour  (2006) att 
informationssökning numera sker i många olika sammanhang däribland skolans 
undervisning. Detta kan ses mot bakgrund av informationsteknologins utveckling och 
den pedagogiska inriktningen med ett individcentrerat problembaserat lärande. Därmed 
har förmågan att kritiskt söka, utvärdera och använda information och sökverktyg fått 
en allt större betydelse. När informationssökning sker i en inlärningskontext är 
begreppet informationskompetens kopplat till målet för lärandet, det vill säga det de 
studerande lär sig och innehållet i undervisningen, enligt Limberg och Sundin.15 I den 
meningen får det betydelse hur undervisningen är utformat och vad de studerande får 
lära sig när det gäller att utveckla informationsfärdigheter.  
 
Termen informationskompetens anser Limberg och Sundin pekar på en vidgad syn på 
undervisning från att tidigare undervisa om sökverktygen inom eller relaterat till det 
fysiska biblioteket till förmågan att kritiskt söka, utvärdera och använda information 
och sökverktyg i ett vidare sammanhang. Enligt Limberg och Sundin kan 
informationskompetens ses som olika förmågor att söka och använda information på ett 
medvetet sätt relaterade till en uppgift och situationen, kontexten där 
informationssökningen sker.  
 

                                                 
13 Buckland 1999, s. 3f.  
14 Dahlgren 1998, s. 4ff, 12f. 
15 Limberg & Sundin, s. 1f. 
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Genomgång av forskningslitteraturen visar att det inte tycks finnas någon entydig 
definition för begreppet. Det sammanliknas med kunskaper som är kopplade till 
informationsteknologin, datorer, bibliotek, men det definieras även med förmåga att 
lära. 16 Det råder delade meningar om undervisningen och vilka 
informationskompetensfärdigheter som de studerande ska lära sig. American Library 
association (ALA) kan sägas representera den ena linjen. I den standard som finns 
tillgänglig via Internet framgår det att informationskompetens ses individuellt ansvar 
och innebär en rad olika färdigheter. Den innehåller detaljerade beskrivningar på vad 
den enskilde individen bör kunna.17 Forskare som Limberg, Kuhlthau och Bruce 
företräder en annan linje. De anser att studerandes informationskompetens är ett 
gemensamt ansvar för lärandemiljön och lärare och bibliotekarier är ett viktigt stöd för 
att de studerande kan utveckla informationskompetens. Det är ett synsätt som får stöd i 
en teori om människans lärande sett ur sociokulturellt perspektiv. 
 
I sin bok Lärande och kulturella redskap: Om lärprocesser och det kollektiva minnet 
(2005) diskuterar Roger Säljö professor på Göteborgs universitet, sambandet mellan 
människan och hennes omgivning och betydelsen av de redskap hon använder för 
lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv. Människan antas lära och ta till sig kunskaper i 
ett socialt samspel med omgivningen och de redskap som är tillgängliga i den 
sociokulturella miljö hon lever i. Om vi vill förstå individens lärande kan vi inte utgå 
från individuella egenskaper utan att undersöka kontexten och redskapen (verktygen) 
hon använder. Säljö anser att villkoren för människans lärande har förändrats som en 
följd av utvecklingen av den digitala tekniken och en ständig produktion av ny 
information och kunskap. De läs- och skrivfärdigheter individen numera behöver 
tillägna sig är vida mer komplexa än att avkoda ord. Det handlar om förmåga att kunna 
koppla det lästa till tidigare inhämtad kunskap och dra slutsatser, att förstå och förhålla 
sig kritiskt till texter. Att hantera texter i informationssamhället innebär vad Säljö kallar 
digital literacy, att både ha tekniska och intellektuella färdigheter av många olika slag 
på olika nivåer. T.ex. att kunna använda datorer och program, känna till hur information 
söks, kunna bedöma och förstå en text och sätta den i sitt eget sammanhang.18  
 
Skolan har en stor inverkan på individens tänkande och handlingar framhåller Säljö. 
Inom dessa s.k. situerade praktiker utvecklas bestämda kommunikativa mönster och 
aktiviteter som med användning av tillgängliga redskap får en mening i sammanhanget 
och utgör förutsättningar för lärande. Förutom ämneskunskaper lär sig de studerande att 
agera inom ramarna för skolans verksamhet, som exempelvis hur olika uppgifter ska 
lösas. Skoluppgifterna blir verktyg med vilka de kan ta till sig nya kunskaper där även 
andra verktyg som bibliotek och databaser används för att skaffa information. 19   
 
Säljö anser att bibliotek och databaser har en viktig funktion för människans tänkande, 
kommunikation och arbete. 20 Med sina medierande egenskaper får de betydelse för på 
vilket sätt vi ser och handlar genom användning av dem. Tillsammans med de språkliga 
funktionerna som att läsa, skriva, tänka och kommunicera bidrar de till och kan sägas 
bestämma förutsättningarna för lärandet. 21 Det är i den meningen vi kan förstå det 
sociokulturella perspektivet på lärande som ett samspel mellan individ, kontext och 
redskap där biblioteket utgör en viktig del i de studerandes lärandemiljö.   

                                                 
16 Bruce, s. 20.  
17 Information literacy competency standards for higher education 2000.  
18 Säljö, Roger 2005, s. 208, s. 220f 
19 Säljö, s. 21, s. 46ff.  
20 Säljö, s. 50ff.  
21 Säljö hänvisar till Semenovich Vygotski och hans idé om medierande redskap. S. 25f.   
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För att kunna söka och tillägna oss information i en inlärningssituation ska vi således 
inte enbart lära oss hantera de digitala redskapen utan även utveckla vad Säljö kallar 
metastrategier för hur texter ska läsas och förstås i ett visst sammanhang. Dessa 
färdigheter sammanfattar han i begreppet digital literacy medan information literacy 
kanske är en mer känt term.  
 
Informationskompetens är i denna undersökning relaterat till en inlärningssituation och 
ses som olika förmågor att söka och använda information och sökverktyg i en 
skoluppgift. Säljö pekar på betydelsen av de redskap människan har tillgång till i sin 
lärandemiljö, där bibliotek och databaser numera är viktiga instrument för lärande. De 
vuxenstuderandes användning av dessa sökverktyg är i fokus för undersökningen. 
Begreppet informationsanvändning som är betecknande för informationskompetens, är i 
enlighet med Limbergs förklaring (1998) de vuxenstuderandes reflektioner kring den 
information och informationskällor de använder. 22  
 
 
3.3 Studerandes informationssökning 
 
Det finns ett flertal modeller och teorier om hur forskare föreställer sig att människor 
söker information. En grundtanke är att se informationssökningen i ett visst antal steg 
eller faser som visar en början och avslutning. Carol Kuhlthau är en av de forskare som 
med en teori och modell beskriver användarnas informationssökning som en 
tolkningsprocess i sex steg där känslor, tankar och handlingar har en inverkan. Hon har 
med ett stort antal empiriska studier bidragit till betydande kunskap inom detta 
forskningsområde. Louise Limberg en annan auktoritet inom detta ämnesområde har i 
sin forskning fokuserat på studerandes användning av information. Limberg ställer sig 
kritiskt till att biblioteks- och informationsvetenskapliga forskning strävar efter att 
beskriva användarnas informationssökning utifrån en generell modell. Det menar hon 
hindrar forskare från att se variationer i hur människor söker information. 23 Limberg 
och Kuhlthaus forskning beskriver studerandes tillvägagångssätt i en inlärningskontext 
och är därför relevant för undersökningen. De kommer här att inleda avsnittet om 
studerandes informationssökning.  
 
 
Carol Kuhlthau (2004) har undersökt både vuxna och yngre studerandes 
informationssökning. Med utgångspunkt i en konstruktivistisk teori om lärande har 
Kuhlthau utvecklat en modell för informationssökningen som en process i sex faser: 1. 
Task Initiation; 2. Topic Selection; 3. Prefocus Exploration; 4. Focus Formulation;  5. 
Information Collection; 6. Search Closure. Hon anser informationssökningsprocessen 
präglas av olika känslor, tankar och handlingar där eleverna aktivt söker en förståelse 
och mening i informationen de möter. Sökprocessen utmärks särskilt i de första faserna 
av en osäkerhet på grund av bristande kunskaper och förståelse för ämnet som ska 
undersökas. 24 Kuhlthaus forskning visar att det är avgörande för eleverna att sätta sig in 
i en uppgift. Efter val av ämne börjar de studerande en allmän informationssökning och 
reflektera över inhämtad information. Detta för att senare kunna söka material som är 
relevant för uppgiften. Kuhlthau fann att många hade svårigheter att utforska ett ämne 
och söka information så att de kunde avgränsa det de ville undersöka (fas 3 – Prefocus 
Exploration samt fas 4 – Fokus formulation). Det är viktigt med tanke på att kunna 
                                                 
22 Limberg 2001, s. 20. 
23 Limberg, s. 229. 
24 Kuhlthau 2004, s.92.  
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skaffa information som är lämplig för uppgiften (i fas 5 – information collection) vilket 
Kuhlthau kallar pertinent information. När de studerande inte tar sig tid att söka och 
sätta sig in i ämnet upplever de senare svårigheter när uppgiften ska sammanställas.25  
 
Kuhlthau anser att informationssökningsprocessen är individuell och komplex, där 
några stadier upprepas för att minska osäkerheten och processen. Den är på så sätt 
cyklisk.26 Hennes syn på hur studerande utvecklar sin informationskompetens är 
kopplad till teorin om informationssökningsprocessen och bibliotekariens roll att aktivt 
ta del i deras informationsproblem. De studerande behöver hjälp med att både hitta 
informationskällor och stöd i inlärningsprocessen anser hon. I sin forskning har 
Kuhlthau identifierat fem olika nivåer för hur referenssamtalet och undervisning 
förmedlas. De olika nivåerna i referenssamtalet som: organizer, locator, identifier, 
advisor, counselor beskriver i vilken grad bibliotekarien fokuserar på informationskällor 
och tar del av användarens ämne, eller problem i den pågående 
informationssökningsprocessen. Kuhlthau har även identifierat nivåer för 
användarundervisning och i vilken mån den är ett stöd.27 
 
Kuhlthaus modell har kritiserats bland annat av Louise Limberg (1998) då hon menar 
den skildrar informationssökningsprocessen som linjär då det inte grafiskt framgår av 
den att det är ett cykliskt förlopp. Limberg är även kritisk till att Kuhlthaus modell 
saknar en beskrivning av informationsanvändning, att informationen bearbetas och 
analyseras, något hon inriktade sig på i sin forskning. 28  
 
 
Louise Limberg har i sin forskning av gymnasieelever intresserat sig för kvalitativa 
skillnader i användning av information. Informationsanvändning anser hon kommer till 
uttryck i elevernas tankar och handlingar när de läser och reflekterar över muntlig och 
skriftlig information. För sin avhandling genomförde Limberg (1998) en 
fenomenografisk studie om gymnasieelevers informationssökning för att studera 
samspelet mellan informationssökning och lärande. Karakteristiska drag kunde urskiljas 
i hur gymnasieeleverna uppfattade och sökte information i ett grupparbete om Sveriges 
EU-medlemskap. Limberg fann att elevernas uppfattningar av informationssökning 
kunde sammanfattas i tre typer av informationssökning och användning av information:  
A att söka fakta, B att söka information för att välja och C att granska och analysera. 
Deras olika uppfattningar hade samband med fem aspekter: 1. bedömning av relevans.  
2. erfarenheter av informationsöverflöd och  3. informationsmättnad.  
4. informationskällors trovärdighet/ kognitiv auktoritet samt 5. bedömning av partiskt 
material/bias. 29  
 
För eleverna med uppfattning enligt A – var syftet med informationssökning att skaffa 
en lagom mängd fakta som besvarade frågeställningar var för sig snarare än att söka 
information för att bearbeta och analysera den och få förståelse för ämnet. Relevant 
information var texter som gav svar på frågeställningar var och en för sig. Användbart 
material var det som var lättillgängligt både fysiskt och intellektuellt. Eleverna i denna 
grupp ändrade inte uppfattning om informationssökning, att söka fakta, vilket visade sig 
i en fragmentarisk syn på ämnet.  

                                                 
25 Kuhlthau, 46ff. 
26 Kuhlthau, s. 94. 
27 Kuhlthau, 114ff, s. 120ff. 
28 Limberg, s. 51, s. 58. 
29 Limberg, s. 143ff.  
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För elever med uppfattning enligt kategori B, var informationssökningens syfte att ge 
dem svar på frågeställningarna och ämnet så att de kunde bilda sig en egen personlig 
uppfattning i EU-frågan. Relevant information var sådant som kunde ge svar på 
frågeställningar. Eleverna ändrade uppfattning om vad som var användbart för 
uppgiften under arbetets gång och de fick en mera sammanhängande kunskap om ämnet 
än de haft när uppgiften påbörjades. 30 
Enligt kategori C syftade informationssökningen för dessa elever till att skaffa och 
använda information för att kunna förstå ett ämne. Information de bedömde användbar 
var kopplad till olika aspekter som rörde ämnet och inte enbart relaterat till att besvara 
frågeställningarna. De läste mera än enbart för sitt delämne då de strävade efter att få en 
vidare förståelse för olika hållningar till EU medlemskapet. Limberg fann att eleverna 
med denna uppfattning använde fler typer av material och flera sökvägar än eleverna i 
kategori A och B. Den största skillnaden mellan eleverna i kategori C och de övriga, var 
att de mer aktivt kritiskt granskade och analyserade information och sökte samband 
mellan olika källor. Dessa elever lärde sig mera om andra delområden och övergripande 
frågor. 31  
Limbergs slutsats av sin undersökning var att elevernas inriktning vid 
informationssökningen, att söka fakta eller en djupare förståelse för det de arbetade 
med, påverkade vad de fick ut av informationen. Det var ingen av eleverna som 
upplevde svårigheter att hitta information. Problem vid informationssökningen var 
främst kopplad till hur de uppfattade informationsöverflöd, partiskt material och 
bedömning av relevant information. Användning av information samvarierade med 
inlärning, inte med deras sökfärdigheter.32 
 
Limberg har i en senare undersökning tillsammans med Mikael Alexandersson (2004) 
undersökt vad grundskole- och gymnasieelever lär sig genom elevcentrerad 
undervisning när de använder skolans bibliotek och informations- och 
kommunikationstekniken (IKT). Undersökningen som ingick i ett projekt Lärande via 
skolbibliotek (LÄSK) syftade till att utforska konsekvenserna av IKT och 
skolbibliotekets resurser i elevernas lärande. Studien visade att eleverna jämställde 
informationssökning med att söka via Internet och sällan använde litteratur som 
informationskälla. Det fanns stora skillnader mellan elevernas förmåga att söka 
information. I likhet med Kuhlthaus forskningsresultat framgick det att få elever inledde 
med att definiera och förstå problemet för uppgiften de skulle arbeta med. Vid sökning 
utnyttjade eleverna enkla sökstrategier som att skriva in ett enstaka sökord för personer 
eller ett ämnesord. Spontana sökningar gjordes ofta utan koppling till frågeställningar 
och var därmed inte en del i en process där sökningen leder till nya anser Alexandersson 
och Limberg. Många lade mycket tid på att browsa ett stort antal sökträffar för att 
bedöma relevans, vilket kunde ha undvikits om eleverna utforskat sina 
informationsbehov närmare anser de. 33 I överensstämmelse med Limbergs tidigare 
undersökning 1998, visade även denna undersökning att elevernas hållning till 
uppgiften var en kritisk faktor för hur de arbetade och vad de lärde sig, Många elever 
var faktaorienterade och sökte det rätta svaret för skoluppgifterna och uppnådde därmed 
inte någon djupare förståelse för sitt ämne. Det anser Alexandersson och Limberg kan 
ha samband med att uppgifterna inte har anknytning till elevernas egen värld, att de ses 
enbart som skoluppgifter som ska göras för att få betyg. Slutsatser de drar av studien är 
att många elever saknar baskunskaper för att kunna söka information på ett sätt som 
leder till kunskapsutveckling. De anser att användning av informations- och 

                                                 
30 Limberg, s. 161ff, s. 178f.  
31 Limberg, s. 190. 
32 Limberg, s. 173, s. 200 
33 Alexandersson & Limberg 2004, s. 83, s. 90f. 
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kommunikationsteknik och bibliotek i ringa grad bidrar till kunskapsbildning och 
förmåga att utveckla ett kritiskt och problemlösande förhållningssätt. 34  
 
 
3.3.1 Vuxenstuderandes biblioteksanvändning 
 
I detta avsnitt ingår både svenska och utländska studier om vuxenstuderandes 
biblioteksanvändning. När det gäller de senare har det varit svårt att hitta studier om 
vuxenstuderande som rör enbart offentliga bibliotek. På samma sätt har det heller inte 
varit möjligt att hitta utländska studier om vuxenstuderande på en jämförande 
grundskole- och gymnasienivå i likhet med det svenska utbildningssystemet. Därför har 
även artiklar valts som skildrar vuxenstuderande i universitetsbiblioteken. 
 
Folkbiblioteken har under 2000-talet fått en allt större roll att vara ett stöd för olika 
studerandegrupper. Det beror bland annat på att flera studerar men har också samband 
med nedläggningar och integrering av skolbibliotek med folkbiblioteken framgår det av 
en artikel av Nowé, Berglund och Höglund (2001) De studerande och biblioteken. De 
vuxenstuderande som deltar i grund- och gymnasieutbildning har sällan tillgång till ett 
eget bibliotek som de yngre eleverna och universitetsstuderande och är därmed 
hänvisade till folkbiblioteken. 35 Flera studier pekar på att vuxenstuderande föredrar de 
offentliga biblioteken då de får snabb service och ett vänligt bemötande och det kanske 
därmed inte ställs lika höga krav på att de ska kunna söka information själva.  
 
Robin Veal (2000) bibliotekarie vid ett universitetsbibliotek i Minneapolis, anser att det 
är viktigt att de vuxna studenterna som söker sig till de offentliga biblioteken får ett 
vänligt bemötande av personalen även om de inte alltid kan få hjälp med litteratur. I en 
artikel Understanding the characteristics, concerns and priorities of adult learners to 
enhance library service to them, förklarar han att studiesituationen och bristande 
bibliotekserfarenheter är skäl till att vuxenstuderande ofta känner en osäkerhet, s.k. 
biblioteksängslan. Det är en orsak till att de sällan ber om hjälp. Referenssamtalet med 
denna användargrupp bör vara kort och leda till en snabb och konkret hjälp med 
litteratur då de i sin studiesituation inte är intresserade av att utveckla sin 
informationskompetens enligt Veal.36  
 
Lisa Given (2000) forskare i biblioteks- och informationsvetenskap är kritisk till som 
hon anser, en diskursiv bild av vuxna studenter som studiemotiverade eller andra 
generella förställningar. I en artikel Envision the Mature re-entry student: Constructing 
new identities in the traditional university setting framhåller hon att dessa 
föreställningar hindrar biblioteken att se och förmedla service utifrån människors 
individuella informationsbehov och problem. Biblioteken ska inte utforma service efter 
vissa användargrupper utan anpassa den efter individens informationsbehov. 37 
 
Helene Gold framhåller i en artikel Engaging the adult learner: Creating effective 
library instruction (2005) i motsats till Given, att bibliotekets service och instruktioner 
till de vuxenstuderande bör vara anpassat till deras unika sätt lära. Denna 
användargrupp föredrar att ha en personlig kontakt med bibliotekspersonalen. De vill 
gärna ha konkret och specifik information och behöver ofta lära sig hantera 
informationsteknologin. På grund av ålder och yrkeserfarenheter kan de ha begränsade 

                                                 
34 Alexandersson & Limberg, 112ff, s. 119. 
35 Nowé, Berglund & Höglund 2001, s. 363, s. 374.  
36 Veal  2000, s. 115ff. 
37 Given 2000, s. 87ff. 
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erfarenheter av datorer och informationsteknologi. I sin sociala situation med arbete och 
familj som ska förenas med studier har de inte så mycket tid att ta del av service och 
kurser som erbjuds. Gold föreslår att effektiva och meningsfulla instruktioner kan 
skapas för denna grupp, bland annat genom ett vänligt bemötande som minskar 
biblioteksängslan. Bibliotekets instruktioner anser Gold är effektivast när den kopplas 
till de studerandes informationskompetens och undervisning och uppgifter de får. 38  
 
 
I studier där de vuxna studenterna tillfrågats om sin informationssökning i biblioteken 
är biblioteksängslan inte något som kommer till uttryck, men däremot vilka behov de 
upplever av stöd. De databaserade söksystemen, som vi kan förmoda i kombination med 
det självständiga lärandet, ställer höga krav på deras förmåga att söka. I nedanstående 
studier framgår att det långt ifrån är alla som kan använda de digitala söksystemen.  
 
En studie som närmare har undersökt vuxna studenters informationssökande beteende 
har gjorts av Gudrún Thórsteinsdóttir (2005). För sin avhandling The information 
seeking behaviour of distance students har hon intervjuat tjugo kvinnor i pågående 
distansutbildning vid Bibliotekshögskolan i Borås. Syftet var att undersöka vilka 
barriärer och andra faktorer som påverkar de distansstuderandes informationssökning. 
Thórsteinsdóttir fann att de offentliga biblioteken var viktiga för de distansstuderande, 
speciellt i början av deras utbildning eftersom de hade bättre kunskaper om 
informationssökning därifrån.39 De studerande sökte även via Internet men många 
saknade erfarenheter om databaserad informationsökning och upplevde svårigheter att 
kombinera sökord som gav ett lagom antal sökträffar. Flera ansåg att de hade 
otillräckliga tekniska kunskaper och ville ha hjälp med det, men även att förbättra sina 
kunskaper i informationssökning. Thórsteinsdóttir framhåller vikten av att de 
distansstuderande får bättre möjligheter till tekniskt stöd då det är viktiga förutsättningar 
för att de ska kunna delta i distansstudier.40  
 
Följande magisteruppsatser ger en vidare bild av de vuxenstuderandes användning av 
folkbiblioteken. Drakenberg Rolander (2006) har i sin undersökning 
Komvuxstuderandes informationssökning och biblioteksanvändning som redskap för 
lärande undersökt hur studerande på komvux söker och använder information, samt 
vilket behov av stöd de upplever i samband med sina fördjupningsuppgifter. 
Fokusgrupppintervjuer genomfördes med nio personer fördelade på två grupper. Denna 
studie visar i likhet med andra att Internet är en viktig informationskälla för de 
studerande. De hade förutom ett folkbibliotek även tillgång till ett skolbibliotek. Några 
studerande utnyttjade båda biblioteken men det fanns även de som inte använde 
bibliotek i sina studier. Drakenberg fann att de studerande såg det som viktigt att få stöd 
av bibliotekspersonalen i folkbiblioteket. Men det fanns också någon som ansåg att hon 
ibland fick för mycket hjälp av personalen när hon ville söka på egen hand. Drakenberg 
drar slutsatsen att tid är den främsta barriären för de studerande att hitta information, 
men även att orientera sig i biblioteket och använda bibliotekskatalogen utgör stora 
hinder för många. Hon framhåller att de vuxenstuderandes användning av bibliotek bör 
integreras i läroplanen. 41  
 
I Katarina Jonzons magisteruppsats Kunskapslyftet och Huvudbiblioteket i Linköping... 
(2005) framgår det också att det är få som kan söka information eller litteratur via 

                                                 
38 Gold 2005, s. 475f.  
39 Thórsteinsdóttir 2005, s.143f, s. 148ff. 
40 Thórsteinsdóttir, s.156f, s. 203ff, s. 254. 
41 Drakenberg Rolander. Magisteruppsats 2006:37, s. 40, s. 65.  
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bibliotekets datorer. Det beror på att de vuxenstuderande saknar datakunskaper enligt 
Jonzon. Många föredrog istället att fråga om hjälp vid informationsdisken och var nöjda 
med den service de fick av personalen. Syftet med Jonzons magisteruppsats var att 
undersöka hur det ökade antalet vuxenstuderande på huvudbiblioteket i Linköping har 
påverkat verksamheten sedan Kunskapslyftet startade. Bibliotekspersonal, lärare och 
elever intervjuades. Jonzon ställde frågor till de studerande om upplevelse av service på 
stadsbiblioteket och vilken undervisning i bibliotekskunskap och informationssökning 
de fick. Undervisning i biblioteket var begränsat till en visning där personalen gick 
igenom bibliotekskatalogen och artikeldatabaser. Jonzon fann att det var få som fått 
någon undervisning i informationssökning eller bibliotekskunskap. Flertalet 
vuxenstuderande ansåg ändå att de utvecklat sin förmåga att söka information genom att 
använda biblioteket på egen hand. Ett önskemål var att de kunde få hjälp av en 
studiebibliotekarie. En slutsats Jonzon drar från sin undersökning är att otillräckliga 
datorkunskaper hämmar de vuxenstuderandes informationssökning och motivationen att 
lära sig söka information. 42   
 
 
Anneli Goode och Inga-Maria Nilsson har också i sin magisteruppsats 
Informationssökning en del av vuxenutbildningen... (2004) undersökt hur 
vuxenstuderande på komvux söker information. De ville undersöka om det fanns ett 
samband mellan studieform på komvux och de studerandes informationssökning. Med 
en frågeenkät samt gruppintervju ställdes frågor till personer inom traditionell 
undervisning, flexibla studier och i distansstudier. Av studien framgick det att de som 
deltog i flexibla studier och distansstudier var mer vana vid att söka information på egen 
hand än de i traditionella undervisningen. Det var ett skäl för några studerande att välja 
den traditionella studieformen. De visade sig främst söka information genom lärare och 
i litteratur. Samtliga studerande ansåg det var viktigt att kunna söka information och 
önskade lära sig mer om det eftersom de ansåg det påverkade deras studieresultat. I 
likhet med tidigare nämnda studier var de vuxenstuderande nöjda med den service de 
fick i biblioteket. Goode och Nilssons är kritiska till att inte alla får undervisning eller 
handledning, vilket är särskilt viktigt för gruppen distansstuderande och äldre.43  
 
 
Diskussionen om hur biblioteken kan vara ett stöd för de studerande så att de kan 
utveckla sin informationskompetens pågår även inom folkbiblioteken. Anette Skov 
(2004) professor vid skolan för Biblioteks- och Informationsvetenskap i Danmark, anser 
att det råder en allmän osäkerhet hos personalen om hur de bör stödja de studerandes 
informationskompetens. I artikeln Information literacy and the role of public libraries 
förklarar hon att det beror på oklarheter kring begreppets betydelse. En allmän tendens 
inom de offentliga biblioteken har varit att se alla biblioteksaktiviteter såväl service och 
referenssamtal och användarundervisning som informationskompetens. Bibliotekarier 
har däremot tolkat begreppet mer snävt som informationssökning. Skov anser att man 
bör vara uppmärksam på att enbart tillgången till informationsteknik inte leder till 
informationskompetens. Det är därför viktigt att biblioteken tillsammans med 
utbildningsanordnare diskuterar undervisningens mål för de studerande anser hon.44 
 
Den avslutande rapporten från Vuxbibprojektet (2006) om folkbibliotekets arbete att 
stödja vuxnas lärande pekar på flera positiva förändringar sett ur användarnas 
synvinkel. Resultat från sex av delprojekten visar att biblioteken fått större kunskaper 
                                                 
42 Jonzon. Magisteruppsats 2005:8, s. 53, s. 60. 
43 Goode & Nilsson, Magisteruppsats 2004:89, s. 42f, s. 61ff. 
44 Skov 2004.  
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och förståelse för de vuxnas situation och behov av stöd i biblioteket. De studerande har 
också fått en bättre tillgång kurslitteratur. Men förändringarna har inte varit utan 
problem och forskarna ställer sig frågande till om de är bestående. Trots engagemang 
och vilja att förändra arbetsrutiner och synen på den egna yrkesrollen, har förändringen 
i praktiken inneburit en hel del svårigheter konstaterar forskarna. Dilemmat har delvis 
en grund i folkbibliotekets mångtydiga uppdrag till olika användargrupper som står i 
motsättning till projektens prioritering av en grupp. 45 Det beror också på personalens 
upplevelse av att ha otillräckliga kunskaper för att kunna hjälpa de studerande på ett 
adekvat sätt. De ansåg att det saknades resurser att bygga ut verksamheten som 
satsningen skulle innebära. Under de tre år projektet pågått har flera bibliotek satsat på 
vidareutbildning av personalen och nya arbetsmetoder i linje med 
utbildningsbiblioteken för att kunna utbilda de studerande att självständigt söka 
information. Samtidigt har man försökt knyta de nya arbetsformerna till den befintliga 
verksamheten. Ett exempel på det är referenssamtalet som är utmärkande för hur 
folkbiblioteket bemöter användarna, vilket har visat sig värdefullt i kontakten med de 
vuxenstuderande. Nya metoder har provats som att låta en bibliotekarie ta kontakt i 
biblioteket (kallad roving librarian) eller möjligheten att boka en tid för ett personligt 
samtal. Det som tydligast har framstått i utvecklingsarbetet är att bibliotekariens 
yrkesroll har förändrats. Den traditionella rollen som folkbibliotekarie har övergått till 
en handledande roll som en utbildningsbibliotekarie, vilket forskarna ser som ett av de 
viktigaste resultaten i studien. 46 
 
 
Följande studier om vuxenstuderande vid universitetsbiblioteken pekar i likhet med de 
tidigare nämnda studierna på att handledning och användarundervisning upplevs som 
otillräcklig eller något de studerande inte ens kommer i kontakt med.  
 
Patience L Simmonds (2000) diskuterar detta i sin artikel Providing quality library 
service to the adult learner: Views of students, faculty and administrators. Simmonds 
bibliotekarie vid ett universitetsbibliotek i Pennsylvania, genomförde en undersökning 
om vuxenstuderandes syn på bibliotekets service och personal. Studien visade att de 
flesta enbart hade grundläggande kunskaper om bibliotekets resurser. En fjärdedel av de 
intervjuade hade en negativ inställning till biblioteket och personalen och utnyttjade inte 
biblioteket för informationssökning. De vuxenstuderande som använde 
universitetsbiblioteket var nöjda med den service de fick, men ansåg inte bibliotekarien 
var tillgänglig när de behövde hjälp. De hade behov av undervisning som anordnades 
speciellt för dem, där de kunde få information om bibliotekets resurser och fick lära sig 
söka i databaser. Simmonds anser att informationsteknologin är ett betydande hinder för 
de studerande i biblioteken. Det är därför viktigt att integrera informationsresurser så att 
alla studerandegrupper, men speciellt de vuxnas behov att stöd tillgodoses. 47 
 
En artikel av Marcia King-Blandford (2000) Adult students: Wandering the web with a 
purpose ger exempel på undervisning som organiserades av ett universitetsbibliotek i 
Toledo, USA, för att hjälpa vuxenstuderande utveckla sin informationskompetens. 
Bibliotekets tidigare erfarenheter visade att de studerande hade problem med datorerna 
och var obekanta med de många sökmöjligheterna via tillgängliga databaser. Kortare 
referenssamtal eller inplanerade samtal med en bibliotekarie överensstämde inte med 
behoven hos denna grupp. Målet med kursen var att eleverna med hjälp av sina 

                                                 
45 Gärdén, et al. s. 42, s. 88f.  
46 Gärdén et al., s. 63f, s. 74f.  
47 Simmonds 2000. 
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uppgifter skulle lära sig språkterminologin och utveckla förmågan att välja rätt 
webresurser efter informationsbehov och kunna utvärdera information som hittats. 
Kursen visade sig vara framgångsrik i det hänseende. King-Blandford anser att det är 
viktigt för alla studerandegrupper att behärska den databaserade informationssökningen 
eftersom användning av Internet utgör förutsättningar för utbildning och arbete. 48 
 
De studerandes förmåga att vara kritiska till information är andra aspekter som 
bibliotekarier och lärare ser som betydelsefullt vid informationssökning. Det visar en 
forskningsstudie av Louise Limberg och Lena Folkesson (2006) Undervisning i 
informationssökning: Slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och 
lärande (IDOL). De båda forskarna har i denna studie undersökt hur lärare och 
bibliotekarier på skolbibliotek ser på undervisning i informationssökning och vad de 
lägger vikt vid att studerande lär sig. Av studien framgick det bland annat att lärare och 
bibliotekarier främst fokuserade på informationskällor och hur eleverna skulle hitta 
dem. Det de framhöll som särskilt viktigt var att eleverna lärde sig att använda 
biblioteket, utvecklade ett kritiskt tänkande och kunde utnyttja tiden effektivt. Limberg 
och Folkesson kom fram till att det inte fanns någon samstämmighet mellan det lärare 
och bibliotekarier uppfattade som viktiga mål och bedömde i elevernas arbete och 
innehållet i undervisningen. De uppmärksammade hur eleverna värderade och 
bearbetade information, men det var sällan något som konkret förmedlades i 
undervisningen. Sökning och urval av källor ansågs inte som väsentliga mål och var inte 
kriterier för bedömning i elevernas arbeten. Limberg och Folkesson anser som Christine 
Bruce att undervisningen bör vara mera inriktad på att eleverna utvecklar en repertoar 
av olika sätt att förstå informationssökning och att de kan använda information anpassad 
till en pågående uppgift. Den bör i högre grad än det visat sig i studien inriktas på olika 
dimensioner i kritisk informationssökning anser de. 49  
 
 
Forskningsstudierna i detta avsnitt pekar sammantaget på viktiga aspekter i de 
studerandes informationssökning och informationskompetens som är av intresse för den 
här undersökningen. Kuhlthau påtalar vikten av att de studerande får förståelse för 
uppgiftens ämne för att kunna söka lämplig information, vilket hon sammanfattar i 
begreppet fokusformulering. Detta tar undersökningen fasta på i hur de 
vuxenstuderande påbörjar sina uppgifter. En viktig del i Kuhlthaus forskning är 
bibliotekariens roll att hjälpa de studerande och hur de i sin tur ser på det. Det är något 
som även är aktuellt i denna studie.  
Limbergs forskning ger oss en insikt i hur informationen uppfattas av den som söker, att 
olika förhållningssätt påverkar detta. Hon fann att synen på trovärdig information, vad 
som bedömdes vara relevant och känslor av informationsöverflöd var faktorer som hade 
en inverkan. Det är aspekter som även det är av intresse för undersökningen. Studierna 
om de vuxenstuderandes biblioteksanvändning pekar på att informationsteknologin är 
en utmaning när de ska använda bibliotekskataloger och tillgängliga databaser. Hur de 
vuxenstuderande i denna undersökning använder biblioteket och dess söksystem och i 
vilken mån de ber om hjälp redovisas i kapitel 6 och 7.  
 
 

                                                 
48 King-Blandford 2000. 
49 Limberg & Folkesson 2006, s. 109ff. s. 125. 
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4. Teoretisk utgångspunkt               
 
 
I kapitlet beskrivs Christine Bruces teori och modell som valts för analysen av de 
vuxenstuderandes informationssökning. Analysen tar fasta på den 
informationskompetens informanterna ger uttryck för genom intervjuer och 
observationer. Det är i Bruces modell informationskompetens så som den framgår av 
kategori ett till och med fyra.  
 
Syftet med analysen är att få en vidare förståelse för informanternas 
informationssökande beteende i den skolkontext de ingår i och med det bidra till en 
allmän förståelse för användarnas informationssökning. Informanterna söker 
information för en skoluppgift vid flera tillfällen, vilket enligt Tom Wilsons benämning 
är information seeking. Målet med informationssökningen är lärande, vilket i viss mån 
har uppmärksammats genom deras syn på information och informationskällor. Deras 
uppfattning om informationskompetens, om de anser sig vara effektiva 
informationsanvändare i likhet med Bruces undersökning är inte relevant för denna 
studie. Frågor har ställts om deras informationssökande beteende som även i begränsad 
omfattning observerats.  
 
Modellens kategorier innehåller olika dimensioner som möjliggör en vidare tolkning 
och jämförelse av de vuxenstuderandes informationskompetens.50 Kategorierna är även 
utgångspunkt för analys i frågeställningen om stöd och hjälp. Bruce anser att hennes 
modell även kan vara en ram för att utvärdera i vilken grad användarundervisning 
fokuserar på informationsteknologin, informationskällor och hjälper studerande 
utvärdera och använda information. I kapitel fem beskrivs tillämpningen av Bruces 
modell närmare under rubriken 5.4 Analys och bearbetning av empiriskt material.  
 
 
4.1. Bruces modell och syn på informationskompetens  
 
Bruce definierar begreppet informationskompetens med effektiv 
informationsanvändning. I en fenomenografisk studie från 1994 intervjuade hon sextio 
personer från åtta universitet för att utforska deras uppfattning om att effektivt söka och 
använda information i olika sammanhang. Utgångspunkt för hennes undersökning var 
studerande inom den högre utbildningen en grupp som hon ansåg behövde lära sig 
använda information på ett effektivt sätt. Syftet med studien var att identifiera och 
utveckla beskrivningar av informationskompetens som reflekterade varierande 
erfarenheter hos deltagarna i studien. Det var personer som genom sina yrken var 
erfarna informationsanvändare men inte var informationsexperter. Bruce ansåg det var 
viktigt att öka förståelsen för informationskompetens som den upplevdes av de som 
använde information och ville även påverka innehållet i användarundervisningen som 
hon var kritisk till. 51  
 
Sett ur ett fenomenografiskt perspektiv kan informationskompetens beskrivas som en 
serie varierande samband mellan människor och den information de använder i ett visst 
sammanhang enligt Bruce. Dessa samband utgör föreställningar om och erfarenheter av 

                                                 
50 Kategori tre undantagen –  informationskompetens som informationssökningsprocess,  innehåller inte  
    underkategorier. 
51 Bruce 1997,  s. 14. 
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informationskompetens. Bruce har i en modell sammanställt föreställningar som 
framkommit i hennes undersökning till sju kategorier: 52  
 
1. The Information technology conception  Information literacy seen as using information  
   technology for information retrieval and    
   communication. 

2. The Information source conception Information literacy is seen as finding information.  

3. The Information process conception Information literacy is seen as executing a process. 

4. The Information control conception Information literacy is seen as controlling information.  

5. The knowledge construction conception Information literacy is seen as building up personal.  
      knowledge base in a new area of interest. 

6. The knowledge extension conception Information literacy seen as working with knowledge  
      and personal perspectives adopted in such a way that  
     novel insights are gained.  

7. The wisdom conception Information literacy seen as using information wisely  
      for the benefit of others.                        (Bruce s.110) 
 
 
Enligt de nämnda kategorierna innebär informationskompetens:  
 
1. att bemästra informationsteknologin för informationsåtervinning och 

kommunikation, vilket är möjligt i ett informationssamhälle som stöder användarna.    
 
2. att ha kunskap om informationskällor för att kunna inhämta information självständigt 

eller att få hjälp av andra människor.   
 
3. att genomföra informationsprocesser definierar Bruce med en serie av sökningar,  
    men beskriver inte som Kuhlthau några speciella steg eller faser i detta.  
    Informationskompetens är i detta sammanhang förmågan att hantera nya  
    informationsproblem och ha en viss kunskap om processen för att hitta och använda  
    nödvändig information. 
 
4. att få kontroll över relevant information - exempelvis genom att spara och organisera  
  den på olika sätt för att kunna använda den senare.  
 
5. att skapa en egen kunskapsbas vilket innebär att lära sig något nytt inom ett    
  intresseområde. Det är möjligt genom att använda strategier och kritiskt analysera   
  information.53 
   
6. att vidga sin kunskapsbas, det vill säga att ifrån personliga kunskaper och   
    erfarenheter använda information vilket kan leda till nya kreativa insikter.   
 
7. att använda information på ett klokt, vist sätt för andras bästa. Det betyder att 
    använda den utifrån befintlig kunskap och egna reflektioner och personliga  
    värderingar. 
 
 

                                                 
52 Bruce, s. 87, s.110f. 
53 En personlig kunskapsbas som Bruce hänsyftar på är individens egen tolkning av information, dvs.  
   kunskap inom ett intresseområde. S. 112.  
   Strategier är här olika handlingar för att skaffa information. S. 129.  
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Bruce framhåller att kategorierna inte ska ses som färdigheter användarna ska kunna, 
utan är föreställningar, eller uppfattningar som kan vara mål i undervisningen. 
Kategorierna beskriver var och en det utmärkande för informationskompetens inom det 
nämnda ämnesområdet och hur det uppfattas av användarna i hennes studie. Analysen 
visade kvalitativa skillnader i uppfattning av informationsteknologin och hur 
informationen används, vilket modellen speglar.54 Enligt de fyra första kategorierna 
uppfattas informationen som objektiv och användningen av den är inte ett 
huvudintresse. De följande kategorierna fem till sju representerar lärande. När 
informationen bearbetas genom att kritisk läsa och reflektera över innehållet uppfattas 
den som subjektiv, vilket leder till ny kunskap, eller att redan befintlig kunskapsbas 
vidgas.55 Ordningen mellan kategorierna är hierarkisk vilket kan ses genom att några är 
mera komplexa och mångfacetterade än andra. Det anser Bruce kommer till uttryck i 
tolkning av informationen och hur den används. Det betyder inte att någon kategori ska 
uppfattas som bättre än de övriga. De speglar helt enkelt olika sidor av 
informationskompetens. Användaren kan t.ex. vid ett tillfälle söka information för att 
hålla sig allmänt informerad om vad som händer i omvärlden genom att använda 
informationsteknologi, enligt kategori ett. Vid ett annat tillfälle söker hon information 
för att lösa ett problem och påbörjar en process där information söks vid flera tillfällen, 
enligt kategori tre. 56  
 
 
4.1.1 Undervisning i informationskompetens 
 
Bruce fann i sin undersökning att det var vanligt att användarundervisningen främst 
inriktades på informationsteknologin och användning av informationskällor. När endast 
de lägre kategorierna ett till fyra ingår i undervisningen för informationskompetens och 
saknar aspekter kring lärande, leder det till bristfälliga undervisningsmål. 57 Hon ställde 
sig kritisk till att man i undervisningen betonade individuella egenskaper, specifika 
färdigheter och värderingar som antogs vara utmärkande för en informationskompetent 
person. Det var ett behavioristiskt och informationsprocessorienterat synsätt som 
påverkade hur och vad som lärdes ut. Problemet med denna form av undervisning 
menar Bruce, är att den snabbt blir inaktuell eftersom informationsteknologin och olika 
färdigheter är föränderlig.  
 
Bruce föreslår att användarundervisningen bör fokusera på föreställningar och 
erfarenheter av informationskompetens. Målet med undervisningen bör vara att de 
studerande lär sig nya och efterhand mer komplexa sätt att uppfatta 
informationskompetens och får en holistisk förståelse för vad det innebär i ett 
inlärningssammanhang. 58 I sin syn på lärande utgår Bruce från Ference Marton och 
Paul Ramsden (1988). Lärande är en fråga om kvalitativa förändringar i hur människor 
ser på och förstår omvärlden, vilket även gäller informationskompetens. 
Undervisningen fokuserar då på hur de studerande förstår eller erfar olika aspekter i sin 
lärandemiljö istället för en mängd färdigheter.59 I likhet med annan inlärning kan 
informationskompetens inte läras utan ett sammanhang anser Bruce. Att lära sig 
använda information på ett effektivt sätt bör av den anledningen vara kopplat till en 
uppgift och ett ämnesområde. Det är något som även Limberg och Kuhlthau framhåller. 

                                                 
54 Bruce, s.110ff, s.115ff. 
55 Bruce, s. 155f.  
56 Bruce, s. 117ff, s 128.  
57 Bruce, s. 156. 
58 Bruce, s. 169.  
59 Bruce, s. 60ff. 
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5. Metod      
 
 
I detta kapitel redovisas val av metoder; hur urval av informanter gjorts samt 
undersökningens genomförande. Kapitlet avslutas med att redogöra för hur det 
insamlade materialet bearbetats och analyserats. När termen informanter används i 
uppsatsen är det med hänseende på de vuxenstuderande. Lärare och bibliotekschef 
omnämns med yrkestitel eller fingerat namn.  
 
 
5.1 En kvalitativ ansats 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur några studerande på komvux gick tillväga 
och reflekterade över sin informationssökning i samband med en fördjupningsuppgift. 
Avsikten var även att undersöka vilket stöd de fick av lärare och bibliotekarie i arbetet 
med uppgiften. Eftersom avsikten var att få förståelse för hur de studerande tänker och 
reflekterar var en kvalitativ ansats utgångspunkt för insamling och bearbetning av 
material. Kvalitativa intervjuer samt observationer valdes som metoder för 
undersökningen. De vuxenstuderande har även ombetts att lämna sin litteraturlista till 
uppgiften som bekräftelse på intryck från intervjuer och observationer. 
 
Kvalitativa intervjuer anser Steiner Kvale (1997) är en lämplig metod när forskaren 
söker en djupare förståelse för ett tema relaterad till människors livsvärld. Det 
”kvalitativa” i intervjun förklarar han, är nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa 
aspekter i den intervjuades livsvärld.60  Temat för denna undersökning är 
informationssökning i en inlärningssituation. Informanterna påverkas i en sådan 
situation av personliga livserfarenheter och tidigare erfarenheter av studier, vilket är av 
intresse i en kvalitativ intervju. Semistrukturerade intervjuer valdes eftersom 
undersökningens syfte var att få en djupare förståelse för ämnet informationssökning. 
En intervjumall sammanställdes utifrån det valda forskningstemat och relevant 
litteratur. Denna typ av intervjuer anser Martyn Denscombe (2000) ger utrymme för 
informanterna att reflektera över frågorna som ställs och utveckla sina tankar och 
synpunkter. Ordningen som ämnen presenteras för intervjupersonen har då mindre 
betydelse. 61 
 
Intervjuer genomfördes med fyra vuxenstuderande vid två olika tillfällen. I likhet med 
vad Kvale föreslår vid en kvalitativ intervju, uppmuntrades informanterna att berätta 
och vidareutveckla teman samtidigt som de gavs tid att svara. 62 En tanke med 
ytterligare en intervju var att om möjligt få en vidare bild av om de med upprepade 
erfarenheter av informationssökning förändrade sin syn informationen och eventuella 
informationskällor så som Limberg och Kuhlthaus forskning beskrivit. Observationer 
genomfördes vid ett av dessa intervjutillfällen i syfte att komplettera informanternas 
berättelser och få en inblick i hur de använde databaserade informationskällor. Enligt 
Denscombe är observation en metod att insamla information där forskaren inte behöver 
förlita sig på vad människor säger att de gör. 63 Observationerna i den här 
undersökningen genomfördes inte i en faktisk situation, utan de utgör en 
efterkonstruktion av hur informanterna har gått tillväga vid informationssökningen. De 
                                                 
60 Kvale 1997, s. 34ff. 
61 Denscombe 2000, s. 135. 
62 Kvale, s. 124f.  
63 Denscombe, s. 165.  
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ombads att visa och beskriva hur de sökt i databaser, webbsidor och 
bibliotekskatalogen. Frågor ställdes för att klargöra sammanhanget men informanterna 
fick inte någon hjälp eller instruktioner. Korta anteckningar samt kommentarer för 
bandspelaren gjordes som stöd för minnet och intryck nedtecknades omedelbart efter 
intervjuerna.  
 
För att få en vidare förståelse för de vuxenstuderande och deras skolkontext 
intervjuades ämnesläraren som ansvarade för fördjupningsuppgiften. Det gjordes även 
en intervju med bibliotekschefen på det kommunala biblioteket för att få en inblick i hur 
personalen på biblioteket ser på sin roll i förhållande till de studerandes 
informationssökning. 
 
Martyn Denscombe (2000) anser att användningen av flera metoder ger forskaren en 
möjlighet att förstå sitt ämne ur ett vidare perspektiv. Med flera metoder är det möjligt 
att bekräfta eller ifrågasätta resultaten genom att jämföra data som insamlats. 
Denscombe anser också att kombinationen av flera metoder kan öka undersökningens 
validitet. Begreppet validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och 
metoder som använts kan anses vara exakta. 64  
 
 
5.2 Urval av kommun och informanter 
 
Undersökningen genomfördes i en medelstor kommun med ca 37 000 invånare i 
mellersta Sverige. Målgruppen var vuxenstuderande vid den kommunala 
vuxenutbildningen. För att nå de personer som skulle ingå i undersökningen 
kontaktades först rektorn på den utvalda skolan. Därefter kontaktades lärare och så 
småningom den lärare som blev min kontaktperson och medverkade i undersökningen. 
Han delade ut en förfrågan till de elever han undervisade i samhällskunskap, historia 
och religion. 
 
I kvalitativa studier tenderar forskaren i val av informanter följa principer för icke-
sannolikhetsurval enligt Denscombe. Ett sådant urval är inte baserat på principen att 
vara ett representativt tvärsnitt av befolkningen för den population som studeras. Det 
finns flera skäl till att det inte är möjligt att uppnå i en kvalitativ undersökning anser 
Denscombe. Bland annat kan det vara svårt att komma i kontakt med personer genom 
ett statistiskt förfarande som sannolikhetsurval baseras på. Val av informanter har även 
samband med forskningsintresset. I en kvalitativ undersökning är forskaren intresserad 
av mer djupgående beskrivningar av människor eller händelser. Syftet är i första hand 
inte att få fram generaliserbara data utan att utforska det specifika. 65 
 
En ursprunglig tanke var att intervjua vuxenstuderande inom komvux som inte hade 
studerat på några år och därmed nå den grupp som omtalades i statliga dokument. 
Statistik visade att en stor del av de studerande på komvux var unga, vilket pekade på 
att många kontinuerligt studerade.  Det var få personer som anmälde sitt intresse att 
intervjuas, sammanlagt sju personer som alla var kvinnor. Fyra av dem intervjuades. 
Två föll bort då de inte kunde nås via telefon och e-post som angetts vid anmälan. En 
tredje person valdes bort eftersom hon nyss gått ut ungdomsgymnasiet. Försök gjordes 
att via redan intervjuade nå andra personer men det lyckades inte inom tidsramen för 
terminen, vilket hade betydelse för att kunna följa dem i en uppgift.  
 
                                                 
64 Denscombe, s. 102f. s. 283. 
65 Denscombe, s. 18ff, s. 35ff, s. 142. 
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Kvale anser att även ett fåtal undersökningspersoner kan bidra till betydande kunskap 
genom koncentration på enskilda fall. I kvalitativa intervjuer är kvalitén av större vikt, 
än att genomföra ett stort antal där forskaren kanske inte har tillräcklig tid för analysen. 
66 Karin Widerberg (2002) anser även hon att den kvalitativa forskaren bör ta sig tid att 
tränga in i sitt material, men det finns då etiska hänsyn att tänka på när forskaren mer 
närgånget skildrar verkliga personers liv. 67  
 
 
5.3 Genomförande av intervjuer och observationer 
 
Intervjuerna som gjordes med bibliotekschefen och läraren tog en timma och 15 
minuter. Intervjuer med de vuxenstuderande gjordes hösten 2005 när de hade fått sina 
fördjupningsuppgifter och andra tillfället när de lämnat in den i slutet av terminen. En 
av informanterna kunde inte nås för en andra intervju. Första intervjun varade ca en 
timma och vid det andra tillfället ca 20 - 30 minuter. Informanterna informerades igen 
kort om undersökningens syfte samt att deras identitet skulle hållas anonyma och 
materialet behandlas konfidentiellt. Alla samtyckte till att bandspelare fick användas. 
 
Intervjuerna med de vuxenstuderande var planerade att genomföras på det kommunala 
biblioteket för att ha tillgång till en dator. Det var nödvändigt vid observationstillfället 
och en viktig del i undersökningen. Bibliotekschefen föreslog Lärcentrums lokal, ett 
rum i bibliotekets lokaler där datorer fanns med Internetuppkoppling. Avsikten med att 
välja biblioteket var även att det skulle vara enklare att prata om elevernas 
informationssökning i en miljö de antogs vara vana vid. Två elever ville på grund av 
tidsbrist intervjuas på skolan, vilket var viktigt att tillmötesgå eftersom de kan ha 
upplevt skolmiljön som mer bekant än biblioteket. Tre intervjuer gjordes på biblioteket 
vid det första intervjutillfället och vid andra intervjutillfället genomfördes en. Efter 
intervjun genomfördes observationen där informanterna utifrån sina kunskaper om 
söksystemen med exempel visade och berättade var och hur de sökt.  
 
 
5.4 Analys och bearbetning av empiriskt material 
 
I detta avsnitt beskrivs hur det empiriska materialet bearbetats och analyserats. Christine 
Bruces modell för informationskompetens, som tidigare nämnts i kapitel 4, användes 
som redskap i analysen för att besvara uppsatsens frågeställningar. Det empiriska 
materialet består av intervjuer, observationer samt informanternas referenslistor. 
Intervjuer och observationer utgör merparten av det empiriska materialet och är därmed 
i fokus för analysen, medan litteraturlistor främst haft en validerande funktion. 
 
Samtliga intervjuer spelades in på band och skrevs ned, medan partier som ansågs 
mindre viktiga vid analysen utelämnades. Episoder som uppfattades oklara från 
utskrifterna kontrollerades via de bandade intervjuerna.  
En sammanställning av resultat med lärare och bibliotekschefens intervjuer skickades 
per post, varefter de kontaktades för att verifiera om innehållet överensstämde med 
deras uppfattning. Det var ingen av de studerande som visade intresse för en skriftlig 
sammanfattning och därför skickades ingen sammanställning till dem. Ett annat skäl var 
att materialet var mera detaljerat och omfattande. Däremot kontaktades även de per 
telefon om vissa episoder i intervjuerna som var oklara.  
 
                                                 
66 Kvale, s. 98f.  
67 Widerberg 2002, s. 137ff. 
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Intervjuer och observationer med de vuxenstuderande har analyserats ur deras synvinkel 
och redovisas i kapitel sex. Analysförfarandet har inneburit att från intervjuutskriften 
läsa igenom och ringa in teman och sådant som ansetts kunna tillföra något ytterligare 
om de studerandes informationskompetens. Observationerna analyserades i syfte att 
komplettera informanternas uttalande och få en uppfattning om hur de använt 
bibliotekskatalogen eller andra databaser. Dessa episoder beskrivs i texten med ord som 
”visar”. Christine Bruces modell med dess beskrivande kategorier har använts som 
analysredskap för att ytterligare kunna belysa de studerandes informationssökning och 
den informationskompetens de ger uttryck för. Resultatet av analysen ingår i kapitel 7.1 
och åtföljs av en diskussion i avsnitt 7.2. Analys av intervjuer med lärare och 
bibliotekschef har gjorts för att återge deras syn på informationssökning och kontakten 
med de vuxenstuderande och redovisas i resultatdelen. För uppsatsens fjärde fråga om 
vilket stöd de vuxenstuderande får utgör dessa intervjuer underlag för vidare tolkning. 
Detta redovisas i avsnitt 7.2.  
 
Kritik som framförs mot kvalitativa samhällsvetenskapliga studier är att resultaten av 
sådan forskning inte är objektiv och med ofta få intervjupersoner därför inte kan 
generaliseras till större grupper. Kvale anser att den kvalitativa forskaren kan arbeta 
utifrån flera metoder för att valida och reliabla resultat kan säkerställas och därmed kan 
antas vara giltiga för liknande situationer.68 I detta kapitel har genomförande av 
undersökningen beskrivits och olika tillvägagångssätt för att i största mån uppnå det: val 
av flera metoder som intervju och observation; intervjuförfarandet; kontroll av 
intervjumaterial vid utskrift och återkoppling till informanter, samt redogörelse för 
analysen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68 Kvale, s. 209ff.  
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6. Resultat          
 
    
Detta kapitel redovisar resultatet av den empiriska studien. Avsnittet inleds med en kort 
presentation av komvuxskolan där de studerande undervisas samt det kommunala 
biblioteket de använder. Därpå följer resultat av intervjuer med de studerande, som 
återger en empirinära bild av deras tillvägagångssätt och upplevelser av 
informationssökningen. Därefter redovisas intervjuer med lärare och bibliotekschef i 
respektive avsnitt för en vidare förståelse av bakomliggande faktorer i de 
vuxenstuderandes lärandemiljö. I enlighet med etiska forskningsprinciper har hänsyn 
tagits till informanternas integritet. De och kommunen är anonyma och namn på 
personerna som nämns är därmed fiktiva. 
 
 
6.1 Beskrivning av komvux och det kommunala biblioteket 
 
Här följer en kort beskrivning av skolan och det kommunala biblioteket som utgör 
kontexten för de studerandes lärandemiljö. Fakta till detta avsnitt har hämtats från 
skolans och bibliotekets verksamhetsplaner 2005 samt deras respektive webbsidor och 
samtalen med lärare och bibliotekschefen.  
 
 
6.1.1 Komvux 
 
Komvux startade sin verksamhet i kommunen 1968. Personalen omfattar 28 personer 
med rektor, lärare och andra yrkesgrupper. Enligt skolans verksamhetsplan från 2005 är 
målet att erbjuda utbildning som kommuninvånarna efterfrågar och som motsvarar 
arbetsmarknadens behov. Undervisning erbjuds i olika former; traditionell, flexibel, 
distansutbildning samt handledning och validering av tidigare studier i 
överensstämmelse med ”en välutvecklad infrastruktur för det livslånga lärandet”. 
Skolan är sedan 2004 förlagd i ett ytterområde till kommunen, ca 5 km från centrum. 
Antalet studerande är 525 med tjugo heltidsanställda lärare. Komvux har inte ett eget 
skolbibliotek. De studerande är hänvisade till det kommunala biblioteket i centrum för 
att låna litteratur eller andra medier. På skolan har de tillgång till ett tiotal datorer i ett 
allrum med tillhörande café. De har även möjlighet att söka information vid Lärcentrum 
och det kommunala bibliotekets datorer. Skolan är ansvarig för Lärcentrum och 
samarbetar med det kommunala biblioteket. Detta redovisas närmare nedan.   
 
 
6.1.2 Det kommunala biblioteket 
 
Biblioteket består av huvudbibliotek, två filialer samt ett entreprenadbibliotek vid 
kommunens fängelse. Bibliotekspersonalen utgör sammanlagt tretton personer, varav 
några arbetar deltid: sex bibliotekarier, sex assistenter och en vaktmästare. Service 
erbjuds till allmänheten och tretton skolor i kommunen. Skolbibliotek är inte prioriterat, 
endast en skola har en anställd skolbibliotekarie. Det kommunala biblioteket är 
medelstort, luftigt och rymligt med en välplanerad vuxenavdelning, en barnavdelning, 
en tidningshörna och en referensavdelning med studieplatser. Biblioteket har 25 
dagstidningar, 200 tidskrifter och erbjuder lån av tal- och e-böcker, cd-skivor och 
uppsökande verksamhet som Boken kommer. Biblioteket abonnerar även på ett antal 
databaser: Alex, Artikelsök, Mediaarkivet, Presstext samt en amerikansk databasvärd 
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EBSCO Masterfile Elite. Användarna har möjlighet att hemifrån via det digitaliserade 
biblioteket söka och låna om böcker och göra fjärrlån. Från tre datorer i biblioteket finns 
möjlighet att söka i bibliotekskatalogen. Ytterligare åtta datorer är tillgängliga för att 
söka i databaser eller Internet i övrigt efter tidsbokning. Två av datorerna är uppställda 
på barnavdelningen.  
 

6.1.2.1 Samverkan med komvux och Lärcentrum  

 
I enlighet med statliga direktiv samarbetar parterna bibliotek, komvux och Lärcentrum i 
den undersökta kommunen för att kunna vara ett stöd i de vuxnas lärande. Konkret 
består samarbetet i gemensam planering och en dialog om olika frågor som datorstöd 
och läxhjälp. Bibliotekets stöd till de vuxenstuderande är i huvudsak inriktad på att 
förmedla kurslitteratur och annan litteratur samt att ge handledning i 
informationssökning, medan användarundervisning endast ges vid en biblioteksvisning. 
Användarundervisning har anordnats för lärarna på komvux vid ett tillfälle för att de ska 
kunna förbättra sina kunskaper i informationssökning. Ett mål är att framöver erbjuda 
videokonferenser men på grund av kostnader att införa tjänsten är den ännu inte 
tillgänglig. Bibliotekspersonalen är inte involverad i den praktiska verksamheten på 
Lärcentrum, vilket det tycks finnas behov av när det gäller de studerandes 
informationssökning. Ämneslärare från komvux har i uppgift att hjälpa dem med läxor 
och vara ett stöd vid användningen av Word och andra Office-program. De är i viss mån 
ett stöd vid informationssökning, men i frågor om bibliotekets resurser får de studerande 
vända sig till informationsdisken.  
 
 
6.2 Vuxenstuderande söker information  
 
Intervjuerna med de fyra kvinnliga informanterna gjordes under höstterminen 2005 vid 
två olika tillfällen. Med få intervjupersoner gavs en möjlighet att med en uppföljande 
intervju skildra eventuella förändringar i deras erfarenheter av informationssökningen 
och den uppgift de arbetat med. Avsnittet inleds med en presentation av informanterna 
och den fördjupningsuppgift de ska göra. Därefter redovisas resultatet av deras 
erfarenheter av sökningar via bibliotek, databaser och webbsidor på Internet.  
 
 
6.2.1 Presentation av informanter och deras fördjupningsuppgifter 
 
De vuxenstuderande som deltagit i undersökningen har alla familj och barn och studerar 
vid detta tillfälle på heltid. Studiebakgrunden varierar. Två av dem har börjat sin första 
termin, medan de andra har studerat tidigare. Målet med de pågående studierna är att så 
småningom fortsätta på högskola eller universitet. De verkar alla ha en allmän god 
datavana då de har dator hemma och tre av dem även använt den i yrkeslivet.  
 
Anna 36 år började studera på heltid föregående termin. Den nuvarande terminen läser 
hon utöver valda kurser även ett ämne på distans. Hennes studiebakgrund kan sägas 
passa in på fenomenet det livslånga lärandet. Sedan 1990-talet då hon gick ut 
ungdomsgymnasiet har hon tidvis läst olika kurser både dag- och kvällstid bland annat 
på komvux. När vi träffas vid första intervjutillfället berättar hon om 
fördjupningsuppgiften i historia, att de ska läsa en bok av en författare de själva valt. 
Syftet med uppgiften är att utifrån boken diskutera några historiska händelser och 
undersöka varför författaren skrivit den och vad som inspirerat honom. De ska även 
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söka andra böcker som skrivits om samma tidsperiod som handlingen utspelas i. ”Det är 
lite svenska i det här” säger hon och berättar att hon valt Trägudars land av Jan 
Fridegård som handlar om vikingatiden. Det är ett ämne som intresserar henne. Hon har 
läst boken tidigare och tycker att det är bra att den inte innehåller så många sidor så att 
det går snabbt att läsa om den. Anna har sökt via Internet och lånat litteratur av 
författaren Ebbe Schön som skrivit om Fridegårds liv, men har inte börjat läsa den då 
hon har andra skoluppgifter som går före detta arbete.  
 
 
Maria 35 år berättar att hon föregående termin läste på distans, men har innan det inte 
studerat på tio år förutom någon enstaka kvällskurs på komvux. I likhet med Anna ska 
hon göra en fördjupningsuppgift i historia och har valt att läsa Jan Fridegårds bok 
Gryningsfolket, den andra delen i trilogin om trälen Holme. Böckerna har hon läst 
tidigare och även använt för en uppgift i svenska. Maria berättar att hon inledningsvis 
haft svårigheter hitta litteratur om författaren. En sökning i biblioteket gav inte något 
resultat, men det fanns en hel del om Fridegård via Internet, bland annat skrivet av hans 
dotter. Maria tvekade först men kontaktade henne senare via brev. Några veckor senare 
ringde Åse Fridegård och gav förslag på litteratur bland annat avhandlingen om Jan 
Fridegård av Ebbe Schön.  
 
 
Linda 20 år läser sin första termin på komvux och har inte studerat sedan grundskolan 
som hon avslutade för några år sedan. Hon tycker det har varit svårt att hitta ett ämne 
som intresserar henne inför uppgiften i samhällskunskap, vilket känns viktigt för att 
kunna göra ett bra jobb. De får välja ett eget ämne med anknytning till en aktuell 
samhällsfråga. Ämnet hon så småningom fastnade för var incest, vilket berört henne och 
anser är ett viktigt problem att diskutera. Hon började med att sätta sig in i ämnet genom 
en bok hon tidigare läst, en verklighetsskildring. Den innehöll hänvisningar till 
organisationer och myndigheter, vars webbsidor hon sökte material på. Hennes lärare 
har förslagit två webbsidor; riksorganisationen stödcentrum mot incest (RSCI) och 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), vilka lett till en hel del ny information.  
 
 
Gun 34 år har förutom enstaka kurser via arbetet inte studerat sedan ungdomsgymnasiet 
för tjugo år sedan. Det är hennes första termin på komvux och i likhet med Linda ska 
hon göra en fördjupningsuppgift i samhällskunskap. Val av ämne har inte varit svårt. 
Via debatten i medierna har hon engagerat sig i frågan om sänkt alkoholskatt och 
funderat över hur det kan komma att påverka samhället och vilka följder det kan få för 
hennes barn. Ämnet är ”jätteintressant” och väcker många frågor tycker Gun. Däremot 
har det varit svårt att påbörja fördjupningsuppgiften eftersom hon inte tidigare gjort en 
sådan. Lärarens instruktioner att de ska fylla i ett s.k. måldokument om uppgiftens 
ämne, frågeställningar och förslag på litteratur har varit en hjälp att komma igång med 
arbetet. Det blev därmed lättare att få en uppfattning om vilken typ av information hon 
skulle söka.  
 
 
6.2.2 Informationssökning i biblioteket  
 
Informanterna berättar om sina skilda erfarenheter och hur de på olika sätt använder 
bibliotekets i studierna och på fritiden. Biblioteket är en studieplats vid grupparbete och 
de föredrar även sitta där vid enskilda uppgifter. Ett vanligt tillvägagångssätt när de 
söker litteratur är att på egen hand browsa i hyllorna, det vill säga att ögna igenom 
boktitlar på olika ämnesavdelningar. Alla uppger att de ber om hjälp när de inte hittar 
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det de söker, men tycks ändå i stor utsträckning föredra att klara informationssökningen 
själva.  
 
Anna berättar om sina erfarenheter av biblioteket att hon först brukar gå till 
bibliotekskatalogen och därefter söka i hyllorna. I samband med fördjupningsuppgiften 
kunde hon inte hitta böckerna av Ebbe Schön och frågade då en bibliotekarie. Böckerna 
var utlånade och hon skulle inte hinna få dem innan uppgiften skulle lämnas in, men 
bibliotekarien hjälpte henne att via datorn söka dem på andra bibliotek. Anna är van att 
söka i biblioteket men tycker ibland det är ett problem att hitta litteratur eftersom hon är 
osäker på ämnesindelning, signum och böckernas uppställning, vilket kommer till 
uttryck i följande episod.  
  
 Jag känner mig lite vilsen fastän jag har sprungit här några gånger… om var allting står… 
 För mig är det är en riktig djungel.. (ämnesindelningen) man kan springa benen av sig för  
 det är inte logiskt att a b c utan de kommer huller om buller! …men man får ju fråga.  
 
Anna tvekar inte ställa frågor till bibliotekspersonalen utan tycker de är ett stöd vid en 
sökning genom att rekommendera litteratur eller hänvisa till en ämnesavdelning. Hon är 
själv tydlig med att kommunicera vilken typ av information hon söker och var hon 
tidigare har letat. Under terminen har en bibliotekarie förklarat hur det går till att låna 
om böcker hemifrån och söka på andra bibliotek. Hon uppskattar bibliotekets service 
och möjligheten att via fjärrlån skaffa fram böcker som inte finns tillgängliga där.  
 
Maria söker också litteratur till sin fördjupningsuppgift i biblioteket. Hon försöker på 
egen hand hitta den valda författaren i hyllorna utan att rådfråga bibliotekspersonalen. 
Hon har tidigare läst hans memoarer och funderar på om de är relevanta för uppgiften, 
men hittar dem inte på avdelningen för skönlitteratur. I likhet med Anna är hon inte 
riktig bekant med ämnesindelningen eller bibliotekskatalogen vilket försvårar 
informationssökningen.  
 
Gun anser det är lätt att hitta i biblioteket genom att följa skyltarna vilket samband med 
tidigare erfarenheter från skolbiblioteket i grundskolan. När hon inte hittar är det en 
självklarhet att fråga personalen om hjälp. I likhet med Linda söker hon inte litteratur 
till fördjupningsuppgiften på biblioteket utan föredrar Internet.  
 
 
6.2.2.1 Bibliotekskatalogen  
 
Av de fyra informanterna är det endast Anna som utnyttjar bibliotekskatalogen. Hon 
söker även i den hemifrån vilket är bekvämt när biblioteket har stängt. För 
skoluppgifterna får ofta vänta till kvällen när barnen har somnat. I arbetet med 
historieuppgiften har hon sökt den mesta informationen hemifrån och har därför inte 
varit mycket på biblioteket. Vid observationen av hennes sökning i bibliotekskatalogen 
framgår det att hon använder sökfunktionen enkel sökning där ett eller två sökord som 
vikingar och blot skrivs in. Hon känner inte till hur en sökning görs i avancerad sökning 
och möjligheten att där precisera sökfrågan med författare, årtal eller välja media o.s.v.  
Sökorden ger ett fåtal sökträffar och innehåller även annat material än historiskt, vilket 
Anna ställer sig frågande till. Vikingar resulterar i tjugo träffar, men innehåller icke-
relevanta titlar som Hur du blir pirat vilket är en barnbok samt Kramgoa låtar 1997 
som är en CD-skiva med dansbandet Vikingarna. Hennes förklaringar av ytterligare en 
sökning i bibliotekskatalogen ger intryck av att det är krångligt att läsa och förstå 
sökträffarna som kommer fram på datorskärmen och att hitta titlarna i biblioteket.  
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Även Maria och Linda ger uttryck för att det är svårt att söka i bibliotekskatalogen. För 
Linda räcker erfarenheterna från biblioteksvisningen inte till. Hon är tveksam till om 
kommer att använda katalogen framöver. Maria berättar om en uppgift där hon ville 
söka litteratur om djurens språk. Observationen av hur hon går tillväga visar att det inte 
blir någon träff genom de två sökorden ”djur” och ”språk”. Vid detta tillfälle tog hon sig 
inte tid att söka med andra sökord utan gick istället direkt till ämnesavdelningen för 
fåglar och hittade två böcker. Utan erfarenheter och stöd från bibliotekspersonalen blir 
bibliotekskatalogen en barriär för de studerande. Även när de faktiskt behöver stöd att 
hitta litteratur föredrar de att söka på egen hand. Följden kan bli att de tvingas byta 
ämne. Det drabbar en av dem som inte lyckas hitta tillräckligt material för en uppgift 
och därför uppmanas av läraren att välja ett annat ämne. Tidsbrist är en orsak till att de 
inte vänder sig till personalen, men även attityden till att klara informationssökningen 
på egen hand kan spela in.  
 
 
6.2.2.2 Betydelsen av tidigare erfarenheter av biblioteket för studierna 
 
Eftersom mycket information är tillgänglig via Internet har de studerande nödvändigtvis 
inte erfarenheter av informationssökning genom biblioteket. Vana att använda 
biblioteket på fritiden eller i tidigare studier visar sig ha betydelse för om informanterna 
är bekanta med miljön och de resurser som finns tillgängliga där. Det i sin tur påverkar 
hur de ser på biblioteket som en resurs i pågående studier.  
 
Anna tycker att biblioteket är mycket viktigt både i studierna och på fritiden. Det finns 
många spännande böcker inom skilda ämnesområden som hon kan tänka sig att låna. 
Maria anser också att biblioteket är viktigt och lånar till sina barn och för eget behov. 
Med studierna har det fått allt större betydelse.  
För Linda har det inte varit aktuellt att söka litteratur eller information för några 
skoluppgifter via biblioteket. Hon lånar gärna till sin son och ibland till sig själv, men är 
inte riktigt lockad av bibliotekets utbud utan köper hellre den litteratur som intresserar 
henne. Biblioteket verkar inte ha de böcker hon föredrar som är lite spännande eller 
romantiska. ”Det är nog mest Selma Lagerlöf och andra klassiker” säger hon med en 
glimt i ögat. Visningen i biblioteket gav henne en annan syn på vad biblioteket 
tillhandahåller och hur de med ämnesord själva kunde söka en bok eller en författare. 
Hon uppmärksammade att det fanns många ”trevliga” tidningar och tidskrifter. Gun 
använder inte biblioteket speciellt mycket på fritiden utan föredrar även hon att köpa 
böcker. Hon har ännu inte deltagit i biblioteksvisningen via skolan och har därför inte 
fått information om vilka resurser biblioteket kan erbjuda. Det kan vara ett skäl till att 
hon föredrar att söka via Internet. Men det kan också bero på datakursen hon gått där de 
har fått undervisning om sökstrategier vid Internetsökning och därför inte upplever 
något behov av att söka i biblioteket. Bibliotekskatalogen togs inte upp i 
undervisningen.  
 
Tidigare erfarenheter av biblioteket ger en fördel i att vara förtrogen med miljön och 
resurserna som exempelvis för Annas del. Informanterna har liten kunskap om 
bibliotekets utbud av databaser och tycks inte använda datorerna där i någon större 
utsträckning, utan föredrar att söka i skolan eller hemifrån. För att lära sig mer om 
sökmöjligheterna på biblioteket är de hänvisade till biblioteksvisningen, men den ingår i 
ämnet svenska. Med den individuella studieplaneringen är det inte alla som kan ta del 
av den. Av de fyra informanterna är det en som har deltagit. Biblioteket erbjuder inte 
någon användarundervisning utöver detta visningstillfälle utan de studerande förväntas 
att fråga om hjälp i samband med uppgifterna.  
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6.2.3 Information via databaser och webbsidor 
 
Samtliga tycker att det är ett snabbt och enkelt sätt att söka information via sökmotorer 
som Google och Alta Vista eller direkt från myndigheter och organisationers webbsidor.  
Detta avsnitt beskriver deras reflektioner vid sökning i databaser och webbsidor, samt 
vilka sökord och informationskällor de väljer.   
 
Anna berättar att hon sökt material med tanke på vad som nämnts i boken ”Trägudars 
land” om olika platser som exempelvis Birka och ”gamla Uppsala”. När hon söker via 
Internet är det vanligtvis från Passagen. Sökord som ”Fridegård, trälar” och ”forntiden” 
avgränsat till enbart svenska sidor resulterade i mycket information. ”Fridegård” ger 21 
träffar och Anna försöker via dessa hitta något som handlar om vikingatiden, men 
erinrar sig inte att ha hittat något speciellt för uppgiften. På en webbsida för en tidning 
”Populär Historia”, hittar hon ett flertal artiklar. Med sökord som ”Hednatemplet och 
”blot” resulterar det i ett tjugotal artiklar, där några väljs bort eftersom de inte har 
anknytning till ämnet. På Riksantikvarieämbetets webbsida använder hon samma 
sökord som tidigare och hittar även mycket material där, men tycker inte artiklarna är 
relevanta för uppgiften, utan är bakgrundsmaterial för sin egen kunskap. 
Anna upplever tidvis att det är svårt att avgränsa ämnet eftersom hon hela tiden hittar ny 
intressant information. För uppgiften har hon valt bort material, bland annat om Birka 
som antas ha legat på en annan plats, eftersom det skulle innebära ett större arbete att 
sätta sig in. Det är viktigt att förstå ämnet för uppgiften och därför vill hon gärna läsa i 
olika informationskällor och jämföra det som skrivits. I historieuppgiften har hon 
utforskat författarens bakgrund närmare. På Wikipedia har hon läst vad andra har skrivit 
om statare medveten om att det är webbsida där ”vanliga människor” skriver. Anna 
anser det är genom att läsa i flera informationskällor som hon får en uppfattning om 
Fridegårds hemska uppväxtförhållanden och kan skriva om det i sin uppgift. ”Annars 
kan jag skriva om det utan att veta vad det innebär” säger hon.  
 
 
Maria har också sökt på Wikipedia för sin fördjupningsuppgift. Den är informativ och 
innehåller mycket bra information. Det är enkelt att klicka vidare och komma djupare in 
i ett ämne som t.ex. Karl XII eller slaget vid Poltava. Däremot verkar det oklart vem 
som står bakom denna webbsida, men den verkar seriös. I likhet med de andra är Maria 
uppmärksam på att vara källkritisk till informationen på Internet, men det kan ibland 
vara svårt att få en uppfattning om vem som står bakom webbsidorna och kunna 
bedöma om den är tillförlitlig. En fördel med Internet är att det snabbt går att få fram 
information och det är ju möjligt att jämföra olika webbsidor för att få en uppfattning 
om innehållet, säger hon. I val av material förklarar Maria att hon ögnar igenom 
träfflistorna uppifrån och ner och sovrar efter hand tills ”en bra sida” påträffas. Med det 
menar hon en webbsida som innehåller den information hon behöver för uppgiften. 
Vanligtvis fortsätter hon då inte att söka, så vida det inte är något som saknas. På frågan 
om en webbsida är trovärdig eller inte, säger Maria att det märker man när uppgifter 
inte stämmer. Det kan t.ex. vara ett datum som är felaktigt på en webbsida om historiska 
händelser, vilka hon jämför med exempelvis läroboken i historia för att se om det 
stämmer. När uppgifter inte stämmer använder hon inte material från en sådan 
webbsida.  
 
Linda söker oftast via Alta Vista eftersom hon inte känner sig lika hemma med Google. 
För sin uppgift har hon bland annat sökt på ordet ”incest” och visar att det ordet ger en 
miljon sökträffar. Vid detta tillfälle använder hon inte några sökstrategier som de lärt 
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sig i datakursen. Vid browsning av webbsidor försöker hon erinra sig information som 
tidigare hittats och berättar att det finns många pornografiska sidor på Internet. Vid 
sökningar får hon fram flera stödföreningar bland annat den läraren rekommenderat, 
Riksorganisationen för stödcentrum mot incest, RSCI där har hon sökt hel del 
information från. Det är enkelt att från startsidan gå vidare till olika länkar och hämta 
information för uppgiften. Via deras elektroniska tidskrift Spegeln har hon sökt och valt 
några artiklar med tanke på sina frågeställningar och eget intresse, men har även tittat 
efter olika teman. Ett tema är konsekvenser för offret, ett annat är tro och andlighet, 
vilket inte är intressant för uppgiften. ”Jag vill få fram fakta” säger hon. På frågan om 
webbsidor är trovärdiga anser Linda att det t.ex. står information om vilken uppgift 
stödföreningarna har. Dessutom är det är möjligt att kontakta dem och de har en egen 
tidning och hänvisar till lagtexter. I en jämförelse med en ”vanlig webbsida” anser hon 
språket är annorlunda ”mer hemmagjort” och brukar då vara vaksam på innehållet. På 
Brottsförebyggande rådets webbsida ägnade hon mycket tid till att söka statistik. Det 
var inte lätt att få direkta svar på frågorna till uppgiften, men hon lärde sig en hel om 
information presenterat i denna form.  
 
 
Gun söker för det mesta information via Internet eftersom det är den största 
informationskällan. Det är så hon föredrar att söka information då det sällan misslyckas, 
men även beror på möjligheten sitta hemma och arbeta. Hon har som många 
småbarnsföräldrar först tid för studierna på kvällen. Gun berättar om sina erfarenheter 
från lektionerna i datakunskap. De har lärt sig söka via Internet och begränsa antalet 
sökträffar med plus- och minustecken. Hon ger exempel på några olika kombinationer 
av sökord hon prövat via Google. Med två sökord som hälsa + alkoholskatt blir antalet 
träffar 687. Med ett sökord som alkoholskatt, blir resultatet mer än 300 000 träffar. De 
booleska operatorer de lärt sig att använda anser hon är till stor hjälp att sålla bort 
information.  
 

Man kan vara väldigt finslipad i sin sökning när man vet vad man vill ha och sedan är urvalet 
obegränsat när man får upp dom här. Då får man all information om hälsa och alkoholskatt... då är 
det bara att gå in och plocka och sammanställa ... på nåt sätt! 

 
Hon uttrycker här förtroende för söksystemet och möjligheten att hitta något relevant 
för uppgiften, men reflekterar även över hur många sökträffar det är rimligt att gå 
igenom. Sökorden ”hälsa + alkoholskatt” leder henne till Statens folkhälsoinstitut och 
Medical Link där information finns med anknytning till uppgiftens delfrågor. Andra 
länkar som kommer fram via Google är artiklar från olika dags- och kvällstidningar som 
Aftonbladet och Expressen, vilka debatterar om alkoholskatten ska sänkas eller inte. Det 
finns även en hel del webbsidor med inaktuell information konstaterar hon. För att hitta 
relevant material bland de många sökträffarna måste det finnas något som fångar hennes 
intresse. När en länk verkar relevant ögnar hon igenom sidan för att se om det är värt att 
skriva ut eller att spara på datorn och försöker på så sätt urskilja information som kan 
användas för uppgiften. Gun anser också det kan vara svårt att få en uppfattning om en 
webbsida är tillförlitlig eller inte, men källorna hon valt för uppgiften är stora 
nyhetsbyråer som TT och Medical Link där t.ex. professorer uttalat sig.  
 
 Det står tunga namn bakom webbsidorna… det är inga små, egna gjorda hemsidor. Folkhälsan  
 här (pekar på en länk) det är ju rätt tillförlitliga saker… folkhälsan  är en bra sida titta på… det  
 är nästan ingen som skriver sådana frågor heller eller debatterar sådana stora ämne som  
 alkoholskatten om man inte verkligen är involverad i det.  
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I likhet med de övriga informanterna anser Gun att informationen hos myndigheter och 
organisationer är trovärdig. I den vidare informationssökningen inriktar hon sig på 
information som speglar olika parters inställning i frågan om alkoholskatt.  
 
 
6.2.4 Övriga informationskällor 
 
Utöver elektroniska informationskällor vänder sig informanterna även till 
familjemedlemmar, myndigheter och andra utomstående personer för information. 
Tryckta texter i form av faktaböcker och skönlitteratur är också en del av de källor de 
använder. Läroböckerna är en referens som de jämför annan information med. 
Studiekamrater nämns inte som betydelsefulla, vilket enligt deras lärare kan bero på att 
de under den korta tid de vistas i skolan inte hinner knyta sociala kontakter. Lärcentrum 
nämns av informanterna som ett ställe de går till för att få hjälp med läxor och när den 
egna datorn inte fungerar.   
 
 
6.2.5 Erfarenheter av informationssökning  
 
Informanterna upplever alla att de genom olika uppgifter har förbättrat sin förmåga att 
söka information. Anna har under terminen lärt sig mer om bibliotekets resurser och 
uppskattar att sitta hemma i lugn och ro och söka. Ämnesorden har fått en större mening 
vid sökning i hyllorna och i bibliotekskatalogen.  
Maria tycker att hon lärt sig att hantera informationssökningen via Internet på ett 
effektivare sätt genom att variera sökorden. Sökningarna ger bättre resultat och därmed 
sker informationssökningen snabbare, konstaterar hon. Maria deltar inte i en andra 
intervju, hennes erfarenheter av uppgiften som helhet är därmed inte dokumenterat.  
Linda kan inte erinra sig att ha lärt sig något speciellt om att söka information, men 
reflekterar över att hennes syn på ämnet har vidgats i arbetet med uppgiften och genom 
de olika informationskällor hon funnit. Gun tycker att hon förbättrat sina sökkunskaper 
genom kursen i datakunskap, men anser att de behöver lära sig mer om hur man arbetar 
med en fördjupningsuppgift.   
 
 
6.2.6 Sammanfattning 
 
De vuxenstuderande tycker fördjupningsuppgifterna är inspirerande och roliga men de 
innebär också mycket arbete. Svårigheter de upplever kring informationssökningen är 
att begränsa mängden information de vill använda till fördjupningsuppgiften, men även 
hur den ska sammanställas. Observationerna visar att de använder vida sökord som har 
en koppling till informationsproblemet, men inte alltid leder till träffar eller ger alldeles 
för många. De har alla liten erfarenhet av bibliotekskatalogen och saknar även tekniker 
för att förbättra sökningar vid den databaserade informationssökningen i övrigt, men 
upplever ändå att de har ökat sina kunskaper i att hitta information. Utmärkande för 
deras sökbeteende är att jämföra informationskällor för att dels utveckla kunskap och 
dels för att kontrollera att informationen är korrekt. Det tycks ha samband med den 
elektroniska informationssökningen där de upptäckt att webbsidor kan innehålla 
felaktiga uppgifter. De är därmed uppmärksamma på vem som står bakom 
informationen, men utgår från att myndigheter och organisationer är trovärdiga.  
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6.3 Lärarens syn på uppgifter och undervisning  
 
Detta avsnitt redogör för vilka uppgifter läraren (kallad Peter) ger de studerande och hur 
de arbetar. Han har många års erfarenhet som lärare inom gymnasie- och 
vuxenutbildning och har undervisat i ämnena samhällskunskap, historia och religion. På 
den nuvarande skolan har han arbetat mer än 10 år och säger sig trivas med att 
undervisa vuxna. Han reflekterar över att yrket som lärare har förändrats under årens 
lopp, att det har blivit allt viktigare att ge de studerande en mall för hur de bör arbeta 
vetenskapligt. Det lägger han stor vikt vid, men det diskuteras även i övrigt på komvux.    
 
De studerande får en rad olika uppgifter under terminen. Inför en ny 
fördjupningsuppgift informeras de om arbetsformerna och får en skriftlig instruktion. 
Tre veckor efter att terminen har börjat ska ett måldokument lämnas in om det ämne de 
valt med en beskrivning av syfte, metod och frågeställningar. Uppgiften ska lämnas in i 
slutet av terminen. Peter ser gärna att de väljer ämnen som har anknytning till deras 
egna erfarenheter exempelvis från yrkesliv eller som föräldrar. Syftet med en 
fördjupningsuppgift är att de ska lära sig värdera källor och hämta information från 
olika håll och få erfarenheter av varför de svarar på olika sätt. I undervisningen 
diskuteras källkritik i samband med uppgifterna och de studerande får även en tryckt 
text ”Om betygsättning och vetenskaplighet”. Den ger en förklaring på begreppet 
vetenskaplighet och hur de bör förhålla sig till det genom att belägga påståenden, 
redovisa källor och vara tydliga och hederliga i arbetet. Förutom fördjupningsuppgiften 
får de andra mindre uppgifter, vilka även de ställer krav på ett självständigt arbetssätt 
och informationssökning. Exempel på uppgifter är en s.k. bevakningsuppgift i 
samhällskunskap eller historia där de vid tre olika tillfällen under terminen ska redovisa 
något de har följt via media. Det kan t.ex. vara att följa en aktie, arbetslösheten, eller 
inflationsutvecklingen. I detta ämne är det meningen att de studerande ska använda 
Internet. I den uppgiften är det inte det skriftliga utan erfarenheter av muntlig 
framställning där förklaringar samt orsak och verkan är i fokus. I likhet med andra 
uppgifter ska de lära sig att iaktta förändringar på kort och lång sikt samt att redogöra 
för orsakssammanhang. 
 
 
 6.3.1 De studerandes informationssökning  
 
Peter brukar inte hjälpa de studerande med informationssökning eftersom de ofta hittar 
material själva, men det händer att han ger förslag om de har svårigheter med ett ämne. 
Ett annat skäl är att det inte finns utrymme under lektionstid och att datorerna inte 
räcker till. Hans egen vidareutbildning i databaserad informationssökning har han 
skaffat på eget initiativ, bl.a. via Skolverket och KK-stiftelsen.69 Någon organiserad 
utbildning utöver en endagskurs i informationssökning på biblioteket har han inte 
deltagit i. Den var värdefull eftersom de fick lära sig om olika databaser. Han upplever 
inte att informationssökning för sin egen del är ett problem då det finns bra sökmotorer. 
I sitt arbete använder han flitigt riksdagens webbsida för att exempelvis söka 
information från departementen eller tal av riksdagsledamöter. Andra databaser som är 
informativa är Statistiska centralbyrån (SCB) och webbsidor som leder till 
dagstidningar. 
 

                                                 
69 KK-stiftelsen är stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, som bl.a. arbetar med IT- frågor 
inom skolan.  
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På grund av tidsbrist och det långa avståndet förekommer inte längre någon kontakt 
med det kommunala biblioteket enligt läraren. När skolan var närmare belägen 
biblioteket avsatte han lektionstimmar för att kunna hjälpa studerande hitta böcker till 
sina uppgifter. Det förekom då även att han diskuterade inköp av litteratur med 
bibliotekarierna. Avståndet till biblioteket menar han kan vara en bidragande orsak till 
att de flesta väljer information från elektroniska källor. Han uppskattar att de studerande 
hämtar 80 % av sitt material från Internet och berättar lite skämtsamt att han skriver 
griniga kommentarer om det ibland och påminner dem om att det faktiskt finns böcker. 
Han ställer sig kritisk till de som ”flyttar text” utan att uppge var de hittat 
informationen. De känner väl till att de ska använda varierande informationskällor 
eftersom de informeras om det redan vid terminsstarten.  
 
Ett sammanfattande intryck av intervjun är att läraren utgår från att de studerande får 
den hjälp de behöver vid informationssökning genom biblioteket och via Lärcentrum. 
Det undersökande arbetssättet tillämpas inte enbart vid fördjupningsuppgifter utan även 
i mindre uppgifter. De förefaller också kunna uppta mycket av de studerandes 
engagemang och tid då det även i dessa uppgifter ställs krav på ett undersökande och 
reflekterande arbetssätt.  
 
 
6.4 Bibliotekschefens syn på stöd till de studerande 
 
Intervjun med bibliotekschefen (kallad Karin) gjordes i syfte att få insikt i hur 
kommunens bibliotek är ett stöd för de vuxna studerande i deras informationssökning. 
Sedan utbildningen 1975 har Karin arbetat som bibliotekarie men även haft andra 
uppgifter som exempelvis kulturchef. Den nuvarande tjänsten som bibliotekschef 
tillträdde hon 2001. 
 
Bibliotekets personal har uppmärksammat att antalet vuxenstuderande ökat de senaste 
åren (sedan 2003) eftersom de i större utsträckning efterfrågar bibliotekets tjänster. Hur 
många av besökarna som är studerande är svårt att bedöma, men de utgör minst 40 
procent uppskattar Karin. Generellt sett tar det längre tid att hjälpa studerande med 
frågor, vilket kan vara en anledning till att de vuxenstuderande upplevs som många. De 
behöver mer hjälp med informationssökning och ämnet än distansstuderande, som i 
regel enbart efterfrågar kurslitteratur.  
 
För att lärarna ska kunna vara ett stöd i de vuxnas informationssökning har biblioteket 
vid ett tillfälle ordnat en utbildningsdag för dem. De har under en halv dag fått 
undervisning i informationssökning via olika databaser och bibliotekskatalogen med 
hjälp av övningsuppgifter. Syftet var också att lärarna skulle bli mer insatta i vilken 
service biblioteket har att erbjuda och förmedla det vidare till de studerande. På ett 
liknande sätt har man vänt sig till de studerande som läser svenska för att de ska få 
information om biblioteket och lära sig söka litteratur. De får vid detta tillfälle med 
övningar söka via bibliotekskatalogen och databaser som är tillgängliga via biblioteket 
och får samtidigt en första inblick i principerna för SAB-systemet. Studiematerialet som 
används vid dessa undervisningstillfällen har sammanställts gemensamt med läraren. 
Man försöker få en bra kontakt med de studerande vid detta tillfälle för att de ska känna 
sig välkomna. Av tidigare erfarenheter har personalen lärt sig att endast ge 
grundläggande information om biblioteket och fokusera på att få en bra kontakt med de 
studerande så att de känner sig välkomna. De kommer att lära sig mera om biblioteket 
när de återkomma med sina studieuppgifter menar Karin.  
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6.4.1 Stöd i biblioteket 
 
När de vuxenstuderande ber om hjälp i biblioteket försöker bibliotekspersonalen att på 
ett pedagogiskt sätt förklara hur de kan söka och vill inte gärna hänvisa direkt till 
informationskällor eller ge dem färdiga svar enligt Karin. Hon anser det är viktigt att de 
lär sig ämnesorden så att de kan söka ämnen de är intresserade av. I mån av tid får de 
studerande instruktioner vid en dator och hjälp med att hitta var olika ämnen är 
uppställda i biblioteket. Karin såg gärna att de kunde erbjuda studerande tjänsten ”att 
boka en bibliotekarie”, vilket en del andra kommuner redan gör. Det är ett effektivt sätt 
för dem att lära sig informationssökning på, förklarar hon. Ett annat önskemål är att ha 
en studiebibliotekarie, men bibliotekets ekonomiska resurser är för små. Det ökade 
anslaget för litteratur och andra medier de fått för kommande budgetår är mycket 
välkommet eftersom det var länge sedan senaste höjningen.   
 
För personalens egen kompetensutveckling i informationssökning anordnas kurser om 
t.ex. sökmetoder, färdigheter i Word och litteraturvägledning. Regionbiblioteket i 
Stockholm organiserar vissa av dessa kurser, men biblioteket ordnar även kurser internt 
efter behov där man anlitar lärare från komvux. De har även varit på studiebesök på 
lärarhögskolan för att få en inblick i hur de lär ut. Karin har suttit med i en 
informationskompetensgrupp anordnat av Stockholms stad där bibliotekarier från 
folkbibliotek och universitet ingick. Den upphörde i och med att uppdraget slutförts. En 
av frågorna informationskompetensgruppen arbetade med var att fastställa kriterier för 
vilka kunskaper om biblioteket de studerande bör ha på olika utbildningsnivåer. Syftet 
var att få skolorna att anta dessa riktlinjer i utbildningsplanen som en grund för vad 
studerande ska känna till när de söker litteratur och information. Karin anser det är 
viktigt att de har grundläggande kunskaper för vidare studier.  
 
När de studerande ber om hjälp med att söka information i biblioteket är ambitionen att 
så långt som möjligt hjälpa dem utifrån deras individuella erfarenheter, men det 
förekommer också att de lämnas med korta instruktioner att söka på egen hand när det 
är kö vid informationsdisken. Det finns ingen planerad undervisning i 
informationssökning utöver en visning av biblioteket för dem som läser svenska, vilket 
betyder att många troligtvis inte får grundläggande information om biblioteket. Från 
bibliotekets sida är man intresserad av att utveckla referensservice så att de studerande 
kan ges ett bättre stöd, men ser ekonomin som ett hinder.    
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7. Analys och diskussion     
 
 
Detta kapitel är indelat i två avsnitt. I det första avsnittet redovisas analysen av 
intervjuer och observationer som gjorts med återkoppling till Christine Bruces teori och 
modell. I andra delen diskuteras undersökningens resultat mot tidigare forskning och 
avslutas med sammanfattande slutsatser.  
 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur några vuxenstuderande inom komvux söker 
information med utgångspunkt i en fördjupningsuppgift. I fokus för undersökningen står 
deras informationskompetens, att kunna använda sökverktyg i form av databaser och 
bibliotek, men även hur de reflekterar kring information och informationskällor är av 
intresse. Uppsatsen kommer även att belysa på vilket sätt de får stöd i sina uppgifter 
från lärare och bibliotekspersonal, då det är avgörande för att kunna utveckla 
informationskompetens. Denna fråga ses som tidigare nämnts ur ett vidare perspektiv än 
de studerandes. Intervjuer med så väl elever, som läraren och bibliotekschef ligger till 
grund för reflektioner och slutsatser i denna fråga.  
 
 
7.1 Återkoppling till Bruces modell 
 
Bruces modell består av sju kategorier som beskriver informationskompetens ur olika 
synvinklar som kan anses ha anknytning till informationssökning och lärande. I följande 
analys används de för att beskriva och diskutera den informationskompetens de 
vuxenstuderande i undersökningen har gett uttryck för genom intervjuer och 
observationer.  
 
 
7.1.1 Kunskap om informationskällor och informationsteknologi 
 
Förmåga att söka information är en kompetens som innebär grundläggande kunskaper 
om var den finns tillgänglig och att kunna hantera informationsteknologin i form av 
datorer som utgör sökredskap i dessa sammanhang. I Bruces modell rör det 
informationskompetens enligt kategori ett och två – att behärska informationsteknologin 
och ha kunskap om olika typer av informationskällor. Informationskällor Bruce syftar 
på är biblioteket och dess resurser, elektroniska information, böcker och 
tidningsartiklar. Informationskällor kan även vara personer som kan ha kunskap och kan 
förmedla information. 70 
 
Den informationskompetens de vuxenstuderande i undersökningen ger uttryck för vid 
användning av det kommunala biblioteket kan beskrivas som att självständigt söka 
litteratur och vid behov be om hjälp vid informationsdisken. Det överensstämmer med 
det tillvägagångssätt som beskrivs enligt den andra kategori C i Bruces modell som rör 
förmåga att hitta information genom att använda informationskällor. Anna verkar 
använda bibliotekets resurser flexibelt enligt den nämnda kategorin – att söka litteratur 
på egen hand och kontakta en bibliotekarie när hon inte hittar det som söks. Det visar 
sig effektivt i samband med fördjupningsuppgiften eftersom hon får beskedet att de 
eftersökta böckerna är utlånade och får hjälp att hitta dem på ett annat bibliotek. Maria, 
Gun och Linda tycks i större utsträckning söka litteratur genom att browsa i hyllorna på 
egen hand. Deras tillvägagångssätt utmärks mer av att självständigt söka information, 

                                                 
70 Bruce, s. 123f.  
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enligt andra kategorin B i Bruces modell om förmågan att hitta information. De tycks 
inte alltid fråga bibliotekspersonalen om hjälp när de har behov av det. 
 
I likhet med personerna i Bruces undersökning ger de uttryck för att informationen 
snabbast kan hittas på egen hand. Det är en anledning till att inte be om hjälp i 
kombination med att de upplever en tidspress. Självständig informationssökning 
förutsätter dock att användarna behärskar sökredskapen i biblioteket som att ha kunskap 
om ämnesord och uppställning av litteraturen samt kunna söka i bibliotekets datorer. 
Linda, Gun och Maria har liten erfarenhet av bibliotek i samband med studier. En 
självständig hållning till informationssökningen blir därmed mindre effektivt, vilket 
bland annat framgår av de erfarenheter Maria berättar om. Hon hittar inte litteratur till 
fördjupningsuppgiften eftersom hon är osäker på var i biblioteket böckerna står och kan 
inte som Anna söka i bibliotekskatalogen. Istället för att be om hjälp söker hon 
informationen från ett annat håll. Den informationskompetens hon ger uttryck för enligt 
den beskrivna episoden tycks vara kopplad till en uppfattning att själv ha kunskap om 
vilken information hon behöver för att kontakta en bibliotekarie. Det är ett utmärkande 
drag i uppfattningen som rör kunskap om informationskällor (enligt andra kategorin).  
 
Bruce framhåller i likhet med andra forskare som exempelvis Kuhlthau betydelsen av 
kommunikation med andra personer som en viktig aspekt i att kunna söka information. 
En flexibel attityd till att söka informationen själv eller via personer som kan ha 
kunskap om det är effektivare än att självständigt tillägna sig den, eftersom användarna 
då inte behöver ha kunskap om var den ska sökas anser Bruce. Men hon framhåller 
också betydelsen av att biblioteken skapar förutsättningar genom service och 
användarundervisning för att stödja studerandes informationssökning, då det är en 
kompetens som innebär stress och svårigheter att klara av på egen hand. 71  
 
Informanternas tillvägagångssätt att söka information för sina uppgifter i ett annat 
sammanhang än biblioteket är exempel på hur de löser problem i en pågående 
informationsprocess (kategori tre). Kunskap om informationsskällor har då en 
underordnad betydelse. Det är istället förmågan att tillägna sig information genom 
praktiskt problemlösning som är utmärkande för en effektiv informationsanvändare 
enligt Bruce. 72 De hämtar information till uppgifterna på många olika sätt och från 
varierande typer av media; så väl tryckta som elektroniska artiklar från dags- och 
kvällspress, böcker och tar kontakt med myndigheter, läraren och familjemedlemmar.  
 
 
7.1.2 Att behärska informationsteknologin och organisera information 
 
Bruce anser att informationsteknologin utgör ett större eller mindre hinder när insamling 
av information sker med fokus på lärande. Hennes undersökning visar att mängden 
information som elektroniska resurser ger upphov till skapar problem för användarna då 
de ställs inför att sovra istället för att välja information. Det innebär ett helt annat sätt att 
tillägna sig kunskap via detta medium som är mera tidskrävande och skapar svårigheter 
att fastställa informationens kvalité och få en uppfattning om var den hämtats från.73 
 
Att söka information elektroniskt utgör även vissa problem för de studerande i denna 
undersökning. Exempel på det är när Gun och Linda använder sig av sökmotorer som 
Google och Alta Vista vilket leder det till många sökträffar. Gun preciserar sökningen 
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72 Bruce, s. 131. 
73 Bruce, s. 142. 
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med booleska operatorer, vilket ska minska antalet träffar och icke-relevant material 
men även med kombinationen av två sökord och ett plustecken resulterar det i ett stort 
antal träffar via Google. Observationerna visar att den databaserade sökningen skapar 
problem på så vis att de får browsa många webbsidor eftersom de inte känner till hur de 
kan förbättra sökningen. Sökteknikerna tycks ändå ha en underordnad betydelse, så som 
Bruce anser informationstekniken kan ha när informationssökningen är kopplad till 
lärandeprocessen. 74 Gun ställer sig ändå positiv till att använda de booleska 
sökverktygen och anser att de effektivt minskar antalet sökträffar även om mängden 
information gör henne lite osäker på hur mycket av det som bör granskas. Linda 
uttrycker inte samma intresse för dessa sökfunktioner. Ämnet och uppgiften verkar 
engagera henne mer än sökstrategier.  
 
Bruce menar att informationsteknologin är möjlig att behärska om användarna får stöd i 
sin lärandemiljö men blir en barriär vid informationsökningen när den ses som ett 
individuellt ansvar. 75   
 
Att behärska informationsteknologin innebär bland annat att ha kunskaper om 
söktekniker som nämnts ovan, vilket informanterna via ämnet datakunskap kan lära sig. 
De har inte samma möjligheter att få vidare kunskap om bibliotekets resurser där 
särskilt bibliotekskatalogen är ett tydligt hinder för att tillägna sig information. 
Användarundervisningen är begränsad och det finns inte alltid tid för handledning och 
instruktioner i samband med att de ber om hjälp. De studerandes egna initiativ blir 
avgörande för om de lär sig behärska bibliotekets olika sökmöjligheter.  
 

7.1.2.1 Kontroll genom att organisera information 

 
Med mängden information som databaserade sökningar gärna ger upphov till, är 
förmågan att urskilja det väsentliga en viktig kompetens och med det finns även ett 
behov av att organisera och få kontroll över den. I Bruces modell ingår det som en 
kompetens enligt kategori fyra – förmåga att tillägna sig användbar information och 
organisera samt lagra den för att vid ett senare tillfälle använda den. Bruce utgår från tre 
former av kontroll av information:  
A arkivera information fysiskt, B använda minnet eller C elektroniska databaser. 
Personer i Bruces undersökning ser en möjlighet i att få kontroll över elektronisk 
information i det att den kan organiseras och lagras i såväl privata som offentliga 
datorer och att den är sökbar. 76  
 
Det är även utmärkande för de vuxenstuderande i undersökningen att de använder sin 
egen dator och i den mån de behärskar elektroniska söksystem som ett medel att skapa 
kontroll. Informationen från webbsidor kan organiseras genom möjligheten att 
exempelvis skriva ut eller lagra den digitalt. I samtalet med Gun framgår det att hon får 
kontroll över information genom att både sovra och spara material som verkar 
intressant. Enligt Bruce uppfattas informationen i en sådan situation som något 
objektivt, som fakta. Det verkar stämma in på Guns uppfattning om den digitala 
informationen vid detta tillfälle, att läsa den eller eventuellt använda den vid ett senare 
tillfälle. Andra sätt att organisera information och på så sätt få kontroll som de 
vuxenstuderande nämner är att bevaka nyheter och ämnen via radio, tv och tidningar 
som kan vara intressant i skolarbetet. Anna och Gun berättar att de spar artiklar och 
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försöker minnas sånt som engagerat dem i debatten med tanke på att användas för en 
kommande uppgifter. Även erfarenheter från tidigare uppgifter om var de har sökt 
information blir ett sätt att mentalt, eller som Bruce menar att med associationer 
organisera och få fram information vid behov (enligt kategori B nämnt ovan). Anna 
berättar om ett tidigare arbete med en proposition hon sökte på riksdagens webbsida, 
som hon hade nytta av vid en ny uppgift och med lätthet kunde söka ny information 
från.  
 
 
7.1.3 Reflektioner kring information och informationskällor 
 
Enligt Bruce är förmågan att kritiskt värdera och analysera information ett viktigt drag 
när informationssökningen sker i syfte att lära (enligt kategori fem). Människor har 
olika sätt att gå tillväga när de söker information och kan hitta den i vitt skilda 
sammanhang. Kritisk analys av det som läses innebär någonting mer än att identifiera 
information relevant för ett visst sammanhang anser Bruce. Intervjuade personer i 
hennes undersökning beskriver det som en process av klargörande och utforskande av 
egna tankar, eller att utvärdera information som kan leda till diskussion och nya 
argument när den sedan används. Informationen uppfattas i och med det som 
subjektiv.77  
 
De vuxenstuderande i undersökningen ger uttryck för att de värderar information ur en 
kritisk synvinkel. Det kan kopplas till lärarens undervisning där han poängterar att de 
ska redovisa sina källor och användningen av dem. Kommentarer om ”säkra siter, det 
här är en säker sida” tyder på att de tagit till sig lärarens instruktioner om att reflektera 
källkritiskt. De uppfattar informationen från myndigheter och olika organisationer som 
trovärdig. Men är i val av informationskällor särskilt uppmärksamma på innehållet på 
mindre kända webbsidor så som språkliga aspekter och sakfel och anser böcker är mera 
tillförlitliga. En stor del av de informationskällor de söker i utgör ändå elektroniska 
källor framgår det av referenslistorna. Skäl till att välja källor från Internet är att de är 
lättillgängliga, men det kan också ha samband med uppgiftens ämne, som exempelvis 
för Gun är aktuellt i samhällsdebatten och därför lämpligast hittas där. Medan Maria, 
Gun och Linda uttalar en mer självklar syn på vad de ser som trovärdig information, 
tycker Anna de historiska texterna inger en viss misstro och tvivel om sanningshalten, 
vilket har gjort det svårt att använda dem för uppgiften.  
 
 
7.1.4 Stöd för att utveckla informationskompetens 
 
Bruce anser att lärare och bibliotekarier har en viktig roll att hjälpa studerande utveckla 
sin informationskompetens. I modellens underkategorier som rör informationsteknik 
och informationskällor och de senare med koppling till lärande betonas behovet av stöd 
från professionella personer och andra som vänner och kollegor. 78  
 
Det stöd de studerande får av sin lärare Peter, är sett ur Bruces modell i första hand 
kopplat till lärandeprocessen (kategori fem). Genom samtal och med muntliga och 
skriftliga instruktioner hjälper han dem strukturera sina uppgifter. Han är sällan delaktig 
när de söker information men ger dem tips på informationskällor till uppgifterna. I den 
meningen får studerande ett visst stöd så att de kan utveckla sin informationskompetens 
som rör förmågan att söka och använda informationskällor i överensstämmer med 
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uppgiften. I Bruces modell är det kopplat till kategori två att ha kunskap om 
informationskällor. Det i sin tur påverkar informationsprocesserna, som rör förmågan 
att lösa ett informationsproblem och få kontroll över relevant information enligt den 
tredje och fjärde kategorin.  
 

7.1.4.1 Handledning och undervisning om bibliotekets resurser  

 
I biblioteket får de studerande hjälp när de kontaktar personalen vid informationsdisken 
enligt bibliotekschefen Karin. Man försöker vara lyhörd och anpassa instruktioner efter 
de studerandes individuella erfarenheter av bibliotek. Handledning och instruktioner 
verkar i huvudsak fokusera på att de självständigt ska kunna söka information via 
datorerna och med hjälp av ämnesord hitta litteratur i hyllorna. De får hjälp med att 
söka i bibliotekets informationskällor, men hänvisas även till utvalda webbsidor och 
databaser på nätet. I den meningen fokuserar handledningen på informationskompetens, 
att lära studerande söka information i ett vidare sammanhang än biblioteket. 
Biblioteksvisningen har samma innehåll med fokus på sökvägar och källor där de med 
hjälp av övningsuppgifter får lära sig hur bibliotekskatalogen fungerar och innehållet i 
tillgängliga databaser. 
 
Sett ur Bruces modell får de vuxenstuderande i mån av att de kontaktar bibliotekets 
personal, hjälp med att hantera informationsteknologin samt att söka och få fram 
information i enlighet med kategori ett och två. När handledning och undervisning 
fokuserar på att de studerande självständigt ska använda bibliotekets resurser är det 
mindre troligt att de får stöd i individuella uppgifter eller att utforska sina 
informationsbehov. Det är i Bruces modell kopplat till informationssökningsprocessen 
och lärande – enligt kategori tre till fem. Källkritik och värdering av information är 
något man inte tycks gå närmare in på utöver att hänvisa till webbsidan kolla källan 
enligt Karin. Hon hänvisar till att lärarna är ansvariga för att de studerande lär sig 
källkritik. Det har sannolikt samband med att biblioteket har liten kontakt med lärarna.  
 
Bruce är kritisk till synen på informationskompetens som betonar självständig 
informationssökning och lärande. Det är svårt för användarna att söka på egen hand i 
biblioteket, vilket kan få dem att avstå från information om problemen upplevs för stora. 
De som undervisar bör reflektera över sin egen syn på informationskompetens och 
konsekvenser av att se det som en självständig förmåga. 79 
 
Bibliotekets syn på de studerandes informationssökning präglas av en självständig 
hållning, vilket kan härledas till de gemensamma riktlinjer Karin berättar man velat 
arbeta fram för de studerandes informationskompetens. De vuxenstuderande tycks ha 
tagit till sig förväntningarna på att försöka hitta på egen hand, men det visar sig ibland 
innebära uppenbara svårigheter att kunna hitta litteratur.  
 
 
7.1.5 Sammanfattning 
 
Studien visar att de studerande i undersökningen söker och använder varierande 
informationskällor. De uppvisar förmåga att identifiera och lösa sina 
informationsproblem i överensstämmelse med informationskompetens som är kopplat 
till informationsprocesser. Informationskompetens de ger uttryck för när det gäller 
bibliotekets resurser tyder på att de saknar kunskaper för att effektivt utnyttja dessa vid 
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informationssökning. En av de fyra informanterna använder bibliotekskatalogen men 
upplever i likhet med de övriga svårigheter att söka via den. Informationsteknologin 
visar sig även utgöra ett visst hinder för de studerande när informationssökningen sker 
via Internet, då de i användning av sökmotorer ställs inför att bearbeta en mängd 
sökträffar.  
 
 
7.1.6 Reflektioner kring Bruces modell 
 
Christine Bruces modell och teori från 1994 anser jag fortfarande är aktuell med sin 
beskrivning av informationskompetens och kan bidra till vår förståelse för användarnas 
informationssökande beteende. Med de beskrivande kategorierna var det möjligt att 
urskilja olika dimensioner i informanterna informationskompetens och vilket stöd de 
fått eller saknade i sin lärandemiljö.  
 
Bruce framhåller att modellen inte beskriver individer utan gruppers erfarenheter av 
informationskompetens. I den här undersökningen är det gruppen vuxenstuderande 
inom den kommunala vuxenutbildningen och deras erfarenheter som kommit till uttryck 
genom intervjuer och observationer. Om deras agerande skiljer från andra 
studerandegrupper kommer att diskuteras i avsnittet 7.2 nedan.  
 
 
 
7.2 Diskussion  
 
I detta avslutande avsnitt diskuteras resultat och analys av den genomförda 
undersökningen mot tidigare forskning och ställda frågeställningar. Därefter redovisas 
uppsatsens sammanfattande slutsatser.  
 
 
7.2.1 På vilket sätt söker de vuxenstuderande information i sina 
fördjupningsuppgifter? 
 
De vuxenstuderande i undersökningen har skilda erfarenheter av studier och 
informationssökning vilket utgör individuella förutsättningar för hur de går tillväga när 
de söker information. De söker information vid flera tillfällen i skilda 
informationskällor i syfte att skaffa information i överensstämmelse med uppgiftens 
ämne, det Kuhlthau benämner pertinent information. När uppgifterna påbörjas upplever 
de en viss osäkerhet om var de ska söka och vilken information de behöver. De känner 
en tidspress då de har flera andra uppgifter som ska göras.  
 
Kuhlthau anser att den inledande fasen är den svåraste i informationssökningsprocessen, 
vilket beror på att informationsbehovet i relation till uppgiften ännu är oklart och sin tur 
leder till svårigheter att kommunicera till andra vilken information användaren söker. 
Ett första steg mot att identifiera ett informationsbehov består i att inhämta information 
från olika håll för att bilda sig en uppfattning om ämnet för uppgiften. Kuhlthau fann att 
det var karakteristiskt för gymnasieeleverna i hennes undersökning att prata med andra 
och söka i bibliotekets samling. 80 
 
Det är även utmärkande för de vuxenstuderande i den här undersökningen att 
inledningsvis prata med familjemedlemmar eller ta kontakt med utomstående personer 
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för att på sätt inhämta information och komma igång med uppgiften. Karakteristiskt för 
dem alla är välja litteratur som de tidigare läst, vilket har samband med tidsbrist de 
upplever.  
 
Bruce konstaterar att det är ett vanligt tillvägagångssätt för studerande att utgå från en 
tidigare läst bok och från den få nya uppslag för vidare informationssökning med hjälp 
av nämnda referenser. 81 Det är även karakteristiskt för de studerande i Thórsteinsdóttirs 
undersökning (2005) att välja information och informationskällor de tidigare använt. 
Thórsteinsdóttir fann att det var ett sätt att minska den osäkerhet och förvirring de 
upplevde i början av en ny uppgift, men att det även berodde på tidsbrist.  82 
 
Wilson (2000) pekar på att just tid och informationens tillgänglighet är faktorer som kan 
påverka användarnas informationsbehov och på sätt vara en barriär för om den skaffas 
eller inte. 83 
 
I likhet med vad andra studier visar söker de vuxenstuderande i denna undersökning i 
stor utsträckning information via Internet då de upplever den är lättillgänglig via detta 
medium. Ytterligare ett skäl till att de föredrar att söka information elektroniskt tycks 
vara den självständighet det erbjuder. De har inte frihet på samma sätt att söka via 
bibliotekets datorer eftersom de inte behärskar bibliotekskatalogen. Det är kanske en 
orsak till att biblioteket inte är en lika självklar informationsresurs för alla fyra i 
samband med fördjupningsuppgiften. Linda, Gun och Maria kan inte utnyttja 
sökmöjligheterna hemifrån som det digitala biblioteket erbjuder utan är hänvisade till att 
söka när biblioteket är öppet. Som småbarnsföräldrar tycker de att öppettiderna är 
otillräckliga och alternativ till bibliotekets resurser blir därför ibland att skaffa litteratur 
hemifrån eller köper den.  
 
 
7.2.2 Hur använder de bibliotek och elektroniska medier som sökredskap vid 
informationssökning? 
 
Det kommunala biblioteket används av de studerande för att låna litteratur och har även 
en viktig funktion som studieplats. I likhet med resultat från andra studier browsar de i 
hyllorna på egen hand och ber bibliotekspersonalen om hjälp ”när det behövs” som en 
av dem uttrycker det.  
 
Det är utmärkande för de studerande i Drakenberg Rolanders uppsats att söka bland 
hyllorna och be om hjälp. De ansåg bibliotekspersonalens stöd var viktig och tog sig 
därför tid att vänta på sin tur eftersom de fick den hjälp de behövde. 84 Även de 
studerande i Jonzons magisteruppsats ser personalens stöd som betydelsefull, men en 
önskan är att kunna vända sig till en studiebibliotekarie.85 Goode och Nilsson fann i sin 
undersökning att kontaktbibliotekarien som hon benämndes, var uppskattad och ett 
viktigt stöd för de vuxenstuderande. 86 
 
Informanterna har inte möjlighet att vända sig till någon speciell bibliotekarie och har 
inte tillfrågats om det är viktigt då tre av dem i liten utsträckning använt biblioteket i 
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sina skoluppgifter. Medan Anna ser bibliotekspersonalen som ett viktigt stöd uttrycker 
varken Gun, Linda eller Maria något större behov av att få hjälp, men är nöjda med 
service de tidigare fått. I likhet med vad Kuhlthau funnit i sina studier tycks även de 
uppfatta bibliotekarien i en begränsad roll att främst förmedla informationskällor utan 
någon koppling till uppgifter. Kuhlthau fann att gymnasieeleverna i hennes 
undersökningar föredrog att prata med vänner eller kollegor om sina uppgifter istället 
för en bibliotekarie. Av fallstudier framgick att studerande inte ansåg det vara rätt att be 
bibliotekarien om hjälp eftersom de förväntades göra ett eget arbete. 87  
 
Det är en inställning som kanske även informanterna har och förklarar varför några 
söker på egen hand även när de är i behov av stöd. Veal menar att vuxenstuderande 
upplever biblioteksängslan när de är ovana att söka i biblioteket, men det är inte något 
de ger uttryck för i denna studie.  
 
Thórsteinsdóttirs undersökning (2005) visar att när de distansstuderande med tiden 
utvecklade sin informationskompetens var de mer benägna att använda 
universitetsbiblioteket de hade anknytning till och resurserna där, istället för som 
tidigare fråga människor i sin närhet eller vända sig till biblioteket på hemorten. 88  
 
I likhet med Thórsteinsdóttirs resultat verkar Anna som har större erfarenhet av studier 
och av biblioteket dra nytta av resurserna där mer än de andra. Hon ställer frågor för att 
lära sig mer om bibliotekets resurser och ber om hjälp när hon inte klarar 
informationssökningen själv.  
 
Nowé, Berglund och Höglund (2001) pekar i sin artikel på att det finns stora skillnader i 
användning av bibliotek mellan studerande och icke-studerande. De refererar till 
statistik där det framgår att utbildning blir en anledning att använda biblioteket. Artikeln 
visar bland annat att i gruppen med låg- och medelutbildning (med högst treårigt 
gymnasium som högsta pågående utbildning) är det 27 % av de studerande som besöker 
biblioteket minst en gång i veckan. Det är fyra gånger mer än för dem som inte studerar 
med samma utbildningsnivå konstaterar man. 89 Det statistiken pekar på här är att 
studerande i liten utsträckning använt biblioteket innan studierna påbörjas och 
följaktligen inte har vana att använda resurserna. Det kan även förklara varför de är 
mindre benägna att be om hjälp, som exempelvis informanterna i den här studien.  
 

7.2.2.1 Den digitala informationssökningen  

 
Den digitala informationssökningen kan ju tyckas ställa mindre krav på användarnas 
sökförmåga då söksystemen i alla fall via sökmotorer snabbt leder till information. Men 
informationssökning via databaser och webbsidor ställer krav på användarna att 
behärska söktekniker så att de kan precisera och avgränsa en sökning. En nackdel med 
den digitala informationssökningen är att den lätt ger upphov till informationsöverflöd 
framgår det dels av den denna undersökning och dels av tidigare forskning.   
 
Alexandersson och Limbergs undersökning (2004) visar att grundskole- och 
gymnasieelevernas spontana sökningar med enstaka sökord resulterar i många sökträffar 
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utan anknytning till uppgifterna. De ägnade mycket tid att browsa sökresultaten vilket 
medförde att de fick mindre tid för att arbeta med sina uppgifter.90 
 
Studienivå tycks inte ha betydelse för vilka sökfärdigheter de studerande behärskar. 
Även Thórsteinsdóttirs undersökning (2005) visar att de distansstuderande upplever 
svårigheter att söka via databaser då de har problem med att kombinera rätt sökord som 
ger ett lämpligt antal sökträffar. Av studien framgår det att de upplevde en frustration 
över att sökorden kunde ge tusentals träffar och ibland inga alls. De ansåg att 
sökningarna via databaser tog lång tid och de hade svårigheter att hitta artiklar som 
överensstämde med deras informationsbehov. 91  
 
De vuxenstuderande i denna undersökning upplever också att sökorden leder till en 
mängd information de har svårigheter med att avgränsa till ett rimligt antal anpassat till 
uppgifterna. Informationstekniken som den förekommer i form av sökredskap är en 
utmaning för informanterna när de söka information.  
 
Thórsteinsdóttir framhåller betydelsen av att studerande lär sig behärska 
informationstekniken eftersom det påverkar var de söker och vilka informationskällor 
de använder. Hon fann i sin undersökning att val av informationskällor bestämdes av 
om de var lättillgängliga och utifrån deras informationskompetens. Det var inte ämnet 
som var första kriteriet för var de sökte informationen. Thórsteinsdóttir anser att för att 
utveckla sin informationskompetens behöver de studerande bättre kunskaper om 
informationstekniken och databaserad informationssökning, så att informationskällor 
väljs utifrån relevans för uppgiften framför lättillgänglighet. 92 
 
 
7.2.3 Hur reflekterar de kring information och informationskällor? 
 
Louise Limberg fann i sin undersökning 1998 skillnader i studerandes uppfattning och 
erfarenhet av informationssökning och informationsanvändning. Några såg 
informationssökningen som en fråga om att söka enkla fakta, medan andra värderade 
och jämförde information och la större vikt vid att förstå uppgiftens ämne. Limberg 
menar att när informationssökningen sker utifrån detta synsätt, att främst fokusera fakta 
som svarar på uppgifternas frågor, innebär det ett begränsat sätt att söka och använda 
information.93 
 
Det förekommer även i den här undersökningen att några av de studerande uttrycker att 
de söker fakta och väljer sådant som kan besvara uppgifternas frågor, vilket tycks ha 
samband med mängden information de finner genom sökmotorer som Google och Alta 
Vista och som ger upphov till känslor av informationsöverflöd. Uppgifterna engagerar 
dem och leder till att de söker information vid flera tillfällen, vilket kan tolkas som att 
de söker en vidare förståelse för sitt ämne. Någon bedömning av informanternas 
uppgifter och lärande har inte gjorts så som i Limbergs undersökning. Några av 
informanterna har spontant gett uttryck för sina tankar om informationen de sökt och 
använt.  
 
Av Annas uttalande framgår det att hon förhåller sig kritisk och analyserande till 
informationen och sitt ämne och jämför olika informationskällor. Det överensstämmer 
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med eleverna i Limbergs undersökning som (enligt kategori C) använder flera olika 
informationskällor och som aktivt och kritiskt granskar information. De söker i större 
utsträckning samband mellan olika informationskällor än övriga elever 94. Detta synsätt 
framgår av hur Anna poängterar vikten av att få en vidare förståelse för sitt ämne. Hon 
väljer även annan information som inte har koppling till uppgiftens frågor och läser sånt 
som anses mindre tillförlitligt, exempelvis från Wikipedia.  
 
Linda är den av de studerande som tydligt uttrycker att hon får en vidare syn på sitt 
ämne och vad som är användbar information. Hennes inställning var inledningsvis att 
begränsa sökningen till statistik och information om stödföreningar eftersom hon hade 
tillräckligt material. I arbetet med uppgiften väcktes intresset för att se ämnet ur andra 
synvinklar och med det behov av ytterligare information. Hennes tillvägagångssätt kan 
jämföras med de studerande i Limbergs undersökning (enligt kategori B), som 
förändrade sin syn på vad som var användbar information och valde ny information med 
allt djupare mening under den pågående uppgiften. De sökte först orienterande 
information och valde sedan mer specifik och fördjupande information enligt 
Limberg.95  
 
En källkritisk syn på information är ytterligare en aspekt i informationssökningen som 
Bruce och andra forskare pekar på som betydelsefullt. Av Limberg och Folkessons 
undersökning framgår det att lärare och bibliotekarier lägger stor vikt vid att de 
studerande är källkritiska och värderar information. 96 Det är även något läraren i denna 
undersökning poängterar i sin undervisning. Av intervjuerna framgår det att 
informanterna tagit till sig dessa direktiv enligt vad som tidigare redovisats i avsnitt 
7.1.3.   
 
 
7.2.4 Vilket stöd får de av lärare och bibliotekets personal? 
 
I undersökningen visar det sig att lärarens muntliga och skriftliga instruktioner och 
handledning är betydelsefull för de vuxenstuderande vid informationssökningen. 
Måldokumentet de ska lämna in om sina fördjupningsuppgifter är ett stöd i planeringen 
av informationssökningen, så som bland annat Gun berättar. Samtal med läraren har 
också en viktig funktion för de vuxenstuderande att hjälpa dem reda ut deras 
informationsbehov och hur uppgifterna kan sammanställas.  
 
Att lärarkontakten är viktig för de studerande framgår även i Gudrun Thórsteinsdóttirs 
undersökning. De vill kunna ställa frågor och få tips om informationskällor men har inte 
samma möjligheter till det som distansstuderande. Några upplever att den bristande 
kontakten påverkar studierna och ibland leder till att uppgifterna inte kan lämnas in i 
tid.97 Drakenberg Rolanders magisteruppsats visar på ett liknande sätt att läraren har en 
viktig funktion för de studerande och de vill kunna nå honom när de har behov av det.98 
Limberg och Folkesson undersökning visar att lärare och bibliotekarier i stor 
utsträckning fokuserar på att hjälpa eleverna söka relevanta informationskällor och 
rekommenderar specifika källor som böcker, tidskrifter och webbsidor för att hindra de 
planlöst söker information och därmed arbetar ineffektivt. Limberg och Folkesson 
menar att pedagogerna vill få eleverna att använda andra informationskällor än Internet 
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och gärna framhåller böcker. Behovet av att styra deras val av informationskällor beror 
på en okritisk användning av Internetkällor, men har även samband med en uppfattning 
att böcker är lättare och effektivare för eleverna att använda. Styrning och kontroll har 
därmed även ett syfte att vara ett stöd. Limberg och Folkesson är kritiska till att lärare 
och bibliotekarier styr bort eleverna från elektroniska källor. 99 Det är viktigt menar de 
att eleverna får bejaka sin söklust och får erfarenheter som utvecklar förmågan att 
kritiskt söka och använda digital information.100 
 
Det framgår även av intervjun med läraren Peter att han vill påverka elevernas val av 
informationskällor eftersom många, som han uttrycker flyttar text utan att bearbeta 
innehållet i källor från Internet och sällan väljer böcker. Syftet med styrningen är att få 
dem att variera sina informationskällor men har också sin grund i en frustration över 
den okritiska användningen av de digitala källorna. I likhet med pedagogerna i Limberg 
och Folkessons undersökning tycks läraren värna om böcker och uppmanar eleverna att 
använda biblioteket. Utformning av uppgifterna är ett annat sätt att få dem att variera 
sina informationskällor, vilket bland annat framgår av fördjupningsuppgiften i historia 
som Anna och Maria ska lösa. Styrningen kan här ses som ett sätt att hjälpa eleverna att 
arbeta mer i överensstämmelse med det undersökande arbetssättet. 
 

7.2.4.1 Handledning och undervisning i bibliotekets resurser  

 
Synen på de studerandes informationssökning utmärks av en självständig hållning 
framgår det av intervjun med bibliotekschefen. Handledning och undervisning i den 
mån den når de studerande tycks i huvudsak ha som mål att de på egen hand kan 
använda resurser som finns tillgängliga via biblioteket.  
 
Limberg och Folkessons undersökning (2006) visar att även skolbibliotekarierna ser det 
som sin främsta roll att lära eleverna att självständigt söka information. Av intervjuerna 
framgår att de upplever en konflikt mellan målen att hjälpa eleverna få fram 
information, så att de kan börja arbeta med sina uppgifter eller att undervisa dem i att 
söka själva. Det menar Limberg och Folkesson är kopplat till frågan om effektiv 
tidsanvändning, men också berör ett överordnat dilemma om uppfattningen av 
undersökande arbetssättet som metod och vilka mål som ska gälla för de studerandes 
kunskapsinnehåll. 101  
 
Enligt Karin är resurstilldelningen ett dilemma, då bibliotekspersonalens stöd ofta 
stannar vid grundläggande instruktioner. Man skulle gärna vilja ha mera tid för 
vägledning i form av individuella referenssamtal, som att erbjuda de studerande 
möjlighet att boka tid, eller en studiebibliotekarie. Det tycks i likhet med vad Lisa 
Given framhåller, finnas en ambition att ge ett individuellt stöd med större fokus på 
deras informationsbehov. 102 I Bruce modell är det kopplat till lärandeprocessen 
(kategori fem till sju).  
 
Referenssamtalet är betydelsefullt som stöd för de vuxna studerande menar forskarna i 
Vuxbibprojekten (Gärdén et al.). I samtal med en bibliotekarie som aktivt lyssnar och 
ställer frågor får de en ökad förståelse för vad informationssökningen innebär och blir 
delaktiga i sin egen informationssökande process. Från projekten framgår det att 
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tjänsten att ”Boka en bibliotekarie” inte har väckt något större intresse hos de 
studerande. Enligt Gärdén et al. kan det bero på att de ställs in för att planera och 
förbereda en sökfråga när de önskar få hjälp direkt. Tjänsten fyller en funktion för 
bibliotekarien att kunna ge bättre service, men ses inte som ett stöd av användarna. Ett 
annat sätt man försökt att möta de studerandes behov av hjälp har varit att låta en 
bibliotekarie ta kontakt ute i biblioteket (en s.k. rowing librarian). 103 Simmonds 
undersökning visar att de studerande uppskattar att på detta sätt lättare få kontakt med 
en bibliotekarie. 104   
 
Det är även så bibliotekspersonalen vill kunna arbeta, att man har tid för att återkomma 
för att hjälpa de studerande vidare, enligt Karin. Men i regel finns det inte utrymme för 
det på grund av bristande resurser. Bemötande och instruktioner kan enligt de nivåer 
Kuhlthau beskrivit för referenssamtalet sammanfattas i rollen att hjälpa de studerande 
med informationskällor och svara på enkla förfrågningar (enligt andra nivån – locator). 
Tonvikten ligger på att hitta rätt informationskällor, medan informationsproblemet inte 
är i fokus. 105 Det är så de vuxenstuderande i undersökningen tycks uppfatta 
bibliotekariens roll när de vänder sig till informationsdisken för att få hjälp. Enligt 
Kuhlthau är referenssamtalet på den nivån effektivare i de senare stadierna i 
informationssökningsprocessen när uppgiften fått en mening och enstaka titlar söks, 
men är ett otillräckligt stöd i den inledande fasen när användarna är osäkra på vad de 
söker.  
 

7.2.4.2 Användarundervisning  

 
Användarundervisning de vuxna studerande har tillgång till i folkbiblioteket är ofta 
begränsad till en visning och introduktion av resurser och tjänster vid ett enstaka 
tillfälle. 106 Det är även alternativet till undervisning i den här studien. Från 
Vuxbibprojekten framgår det att flera av biblioteken arbetat med visningar för grupper 
utan koppling till de studerandes uppgifter. Det ställer sig forskarna kritiska till då de 
menar att synen på användarundervisning i forskningssammanhang har gått mot en allt 
mer individualiserad undervisning i form av personlig sökhjälp. I projekten har man haft 
delade meningar om att undervisning planeras för grupper, men sett det som en 
möjlighet att skapa kontakt med de vuxna studenterna och lärarna. 107 
 
Bibliotekschefen Karin ser också biblioteksvisningen som en möjlighet att få kontakt 
med de vuxenstuderande och lärare samtidigt som de får en introduktion i biblioteket 
och dess resurser. De studerande anser hon får lära sig mer om biblioteket när de 
återkommer med sina uppgifter.  
 
Bruce, Limberg och Kuhlthau ställer sig kritiska till den form av undervisning som lär 
ut informationsfärdigheter utan anknytning till de studerandes uppgifter och lärande. En 
anledning till detta är svårigheten att koppla dessa färdigheter till nya situationer. I den 
meningen är bibliotekets syn (så som framkommit i intervjun) på att de studerande ska 
få vidare stöd i samband med uppgifter meningsfullt, men är svårt att realisera i 
praktiken.  
 

                                                 
103  Gärdén, s. 64f.  
104 Simmonds 2000.  
105  Kuhlthau, s. 116. 
106 Se Drakenberg Rolander s. 38. Jonzon, s. 49. Goode & Nilsson, s. 45. 
107 Gärdén, s. 66. 
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Det finns flera anledningar, menar Gold (2005) till att den traditionella undervisningen 
som ges i biblioteken blir ineffektiv speciellt för dem som nyss påbörjat studierna. En 
anledning är att många olika färdigheter lärs ut samtidigt. Med liten erfarenhet av 
skoluppgifter som att skriva en uppsats upplevs uppgifterna i biblioteket som 
främmande och något de inte lär sig mycket av.108 Kuhlthau (2004) anser att 
undervisning planerad vid ett enstaka tillfälle som en visning i biblioteket kan ha en 
viktig funktion som en introduktion till sökredskap och informationskällor, men bör 
följas av vidare undervisningstillfällen. När de studerande får mycket information vid 
ett tillfälle leder det snarare till känslan av att inte kunna använda söksystemen.109 
 
Det är en av de studerande i undersökningen som deltagit i bibliotekets introduktion 
som också ger uttryck för den är informativ men ställer sig tveksam till att kunna söka 
på egen hand efter detta tillfälle.  
 
King-Blandford (2000) anser att de vuxenstuderande behöver stöd i form av planerad 
användarundervisning därför att elektroniska databaser och bibliotekskataloger är 
avancerade verktyg som många inte har använt av när de påbörjar studierna. 
Erfarenheterna av en längre användarkurs som några vuxenstuderande fick delta i 
visade att självförtroendet ökade när de lärde sig behärska den databaserade 
informationssökningen och i större utsträckning än tidigare använde biblioteket.  
Roger Säljö (2005) har samma syn som King-Blandford då han säger att databaser och 
bibliotekskataloger är komplexa sökverktyg som förutsätter undervisning och en 
långvarig användning för att individen ska kunna använda dessa i sitt lärande. 110 
 
Det är förutsättningar som inte finns i och med en individuell studieplanering och 
ämnen som läses i snabb takt på komvux. Ytterligare ett hinder som denna studie visar 
är den formella samverkan mellan komvux, Lärcentrum och det kommunala biblioteket. 
Man försöker gemensamt samordna resurser så att de studerande får tillgång till datorer 
och läxhjälp, där varje part ansvarar för sin verksamhet. Men det tycks saknas 
gemensamma mål för undervisningen som rör informationssökning och man verkar inte 
reflektera över om handledning och den användarundervisning som förekommer når de 
studerande. I den databaserade informationssökningen som lärs ut i ämnet datakunskap 
ingår inte bibliotekskatalogen som ett moment i undervisningen. Visningen i biblioteket 
som ska ge de studerande en grundläggande introduktion är inte tillgänglig för alla 
eftersom den anordnas för dem som läser svenska. De studerande söker heller inte alltid 
hjälp i samband med uppgifter så som de förväntas göra och utvecklar således inte sin 
förmåga att använda dessa sökredskap.  
 
Forskarna inom Vuxbibprojektet konstaterar att samarbete ofta är en önskan från 
bibliotekens sida. Utbildningsanordnare har ett vagt intresse och liten kunskap om 
bibliotekens möjligheter att hjälpa de studerande. Man tycks mer se biblioteken i en 
traditionell roll att förmedla litteratur. 111  
 
Det visar även den här undersökningen att bibliotekschefen är den som tar initiativ till 
att de studerande och lärare får undervisning i informationssökning. Det finns ett behov 
av ett närmare samarbete med lärare eftersom det uppstår frågor kring de studerandes 
litteratur och uppgifter enligt Karin. Läraren Peter ser det å sin sida inte som nödvändigt 
att ha någon kontakt med biblioteket då han anser de studerande får den hjälp de 
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behöver och det finns ett fungerande samarbete mellan komvux och biblioteket. Därmed 
känner han inte till vilka svårigheter de möter vid informationssökningen och får inte 
någon förståelse för varför de föredrar elektroniska källor framför böcker.  
 
 
 
7.3 Sammanfattande slutsatser  
 
Studien visar i likhet med andra undersökningar att de vuxenstuderande i stor 
utsträckning söker information via Internet eftersom det är det media de med lätthet kan 
få fram information från och har erfarenhet av. Användningen av de digitala 
sökredskapen är inte alltid effektiv därför att de har liten erfarenhet av söktekniker. Den 
databaserade informationssökningen är ändå framgångsrik i betydelsen att kunna skaffa 
information och det är troligtvis därför inte alla är motiverade att använda biblioteket.  
 
De vuxenstuderande söker och använder även en rad andra informationskällor, vilket 
kan ses ha samband med att läraren lägger tonvikt vid det i undervisningen. Han är ett 
viktigt stöd genom handledning och instruktioner. Förslag och styrning mot traditionella 
informationskällor som litteratur och övriga resurser via biblioteket är positivt då de är 
mindre benägna att använda dessa informationskällor. 
 
Limberg och Folkesson menar dock att erfarenheter från elektroniska informationskällor 
är lika viktiga för de studerande som användning av bibliotek, vilket även denna 
undersökning visar. Med mängden information som är tillgänglig är det inte en 
självklarhet i vilka medier eller sammanhang informationen ska sökas. Det är 
erfarenheter de får med tiden. 
 
Det som framstår som mest tydligt i undersökningen är att de vuxenstuderande saknar 
kunskap om hur de effektivt kan använda biblioteket. De bör redan den fösta terminen 
få en introduktion om tillgängliga resurser. Det är viktigt eftersom det undersökande 
arbetssättet är utgångspunkt för många av deras skoluppgifter och ställer höga krav på 
att de kan söka användbar information. Det ges få möjligheter då de kan lära sig 
använda bibliotekets resurser om de inte själva tar initiativ till det. De tillfälliga 
kontakterna med bibliotekets personal i samband med frågor om litteratur är sannolikt 
otillräckliga för många, vilket beror på tidsbrist båda parter upplever. Att det uppstår få 
tillfällen att lära mer om sökverktygen har även samband med en uppfattning hos lärare, 
bibliotekspersonal och eleverna att de självständigt bör söka information. De som är 
ovana att använda biblioteket tenderar att söka information på annat sätt. Det i sin tur är 
inte heller så lätt och kan ibland bli tidskrävande visar denna studie. Bristen på 
gemensamma mål och planering av användarundervisning och lika så synen på 
informationssökning som självständig aktivitet, kan här ses som bidragande orsaker till 
att de inte får det stöd de behöver för att utveckla sin informationskompetens.   
 
 
 
7.4 Reflektioner och förslag till vidare forskning 
 
De kvalitativa metoderna som valdes för undersökningen, semistrukturerad intervju och 
observation visade sig lämpliga för undersökningens syfte. Observationerna 
kompletterade intervjuer och bidrog till ytterligare information om hur informanterna 
sökt. Då jag inte hade tidigare erfarenhet av observationer kan det i viss mån ha 
påverkat situationen. Informanterna var öppna för att visa och berätta om sina 
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erfarenheter men kan ändå ha upplevt intervjun och observationen som ansträngande 
när de ställdes inför att berätta om sina personliga erfarenheter av 
informationssökningen. Det observationerna konkret visade var att informanterna 
utnyttjade ett enkelt sökförfarande och tycktes gå tillväga på samma sätt i såväl 
bibliotekskatalogen som via Internet, även de som verkade ha längre erfarenhet av 
söksystemen. Erfarenheter av bibliotekskatalogen varierade och observationen gav i 
vissa fall liten information om hur informanten hade sökt och vad hon ansåg om den. 
Jag var återhållsam med att ställa detaljerade frågor om de databaserade 
informationssystemen för att invänta det de ville berätta och visa om sin 
informationssökning. Men det var även med tanke på att informanterna inte skulle 
uppleva att de hade otillräckliga kunskaper. En nackdel med intervjuer och 
observationsmetoden som den använts i undersökningen är att informanterna i efterhand 
beskrivit och visat hur de gått tillväga. Det kan ha påverkat vad de berättat och 
avspeglats i tveksamma svar. Resultaten av intervjuerna och observationerna ger 
följaktligen inte en fullständig bild av deras förmåga att använda informationssystem. 
Men bägge metoderna har bidragit till ett sammanfattande intryck av de 
vuxenstuderandes informationskompetens. 
 
Intervjuerna genomfördes i två olika miljöer - på det kommunala biblioteket och på 
komvux, vilket kan ha haft ett visst inflytande på upplevelsen av intervjusituationen. 
Två av personerna uppgav tidsbrist som skäl till att intervjuas i skolan istället för 
biblioteket, vilket jag ansåg viktigt att tillmötesgå för att uppnå syftet med de kvalitativa 
intervjuerna. Mitt intryck är att de kände sig mer hemma i skolmiljön än på biblioteket. 
 
Det var svårt att få intresserade personer att delta i en intervju trots förberedelser och 
kontakten med läraren som var kontaktperson. Han undervisade i tre olika ämnen dels 
inom ordinarie undervisning och dels i distansutbildning och jag hade därför väntat att 
fler skulle vilja delta. Genom det fåtal intervjuer som genomfördes kom informanternas 
personliga erfarenheter att framstå tydligare. Det är därför viktigt att här påpeka att 
valda exempel och beskrivningar i uppsatsen är uttryck för erfarenheter och uppgiften 
de skulle lösa vid detta tillfälle.  
 
Med erfarenheterna från den här undersökningen tycker jag att det vore intressant att 
forska vidare kring referenssamtalet mellan bibliotekarier i folkbiblioteket och 
vuxenstuderande eller andra studerandegrupper. Det är även angeläget ur de studerandes 
synvinkel att fortsatt undersöka hur de använder biblioteket och kan utveckla sin 
informationskompetens i samband med studier. Bibliotekariens förändrade roll att 
hjälpa studerande i fråga om källkritik och relevansbedömning visar Limberg och 
Folkessons (2006) studie är ett annat viktigt ämnesområde att undersöka närmare. De 
konstaterar att lärare, bibliotekarier och elever alla upplever en osäkerhet i denna fråga.   
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8. Sammanfattning     
 
Uppsatsen handlar om vuxenstuderande på komvux och hur de går tillväga när de söker 
information i skoluppgifter. Ämnet är aktuellt eftersom människor numera skaffar nya 
kunskaper vid flera tillfällen under sitt yrkesverksamma liv. Det finns liten forskning 
om vuxna inom den kommunala utbildningen vilket gör det intressant att studera hur de 
upplever studier och informationssökning. De vuxenstuderande har de senaste åren 
minskat, men utgör ändå en betydande grupp som man från statens sida velat stödja i 
form av flexibla lärmiljöer och bättre biblioteksservice. Forskningsstudier visar att de i 
stor utsträckning vänder sig till folkbiblioteket. De behöver omfattande stöd och hjälp 
med att söka litteratur och kunna använda bibliotekets resurser.  
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur vuxenstuderande inom kommunal 
vuxenutbildning sökte information i samband med en fördjupningsuppgift. I fokus för 
undersökningen var deras användning av sökverktyg i form av databaser och bibliotek, 
men också deras reflektioner i val av information och informationskällor. Uppsatsen 
ville även undersöka vilket stöd de studerande fick av lärare och bibliotekets personal i 
form av handledning och undervisning då det har betydelse för hur de lyckas utveckla 
sin informationskompetens.  
 
Christine Bruces teori och modell för informationskompetens valdes för att undersöka 
och diskutera informanternas informationssökning och informationskompetens. 
Metoder för studiens genomförande var kvalitativa intervjuer och observationer för att 
få en djupare förståelse för vuxenstuderandes handlingar och syn på sin 
informationssökning. Bibliotekschefen på det kommunala biblioteket samt deras lärare 
intervjuades i syfte att vidga förståelsen för informanternas informations- och 
inlärningsmiljö. Metodavsnittet beskriver även urvalsförfarande, analys och bearbetning 
av materialet från intervjuer och observationer.   
 
I resultatdelen redovisas genomförda intervjuer och observationer med de fyra 
studerande som deltog i undersökningen. Detta avsnitt ger en empirinära bild av hur de 
sökt information i samband med den fördjupningsuppgift de arbetade med. Se analys 
och diskussion nedan. Här redovisas även intervjuer med bibliotekschef och lärare. 
Bibliotekschefen ansåg det var viktigt att de studerande fick hjälp att söka information 
på egen hand och i mån av tid försökte man hjälpa dem utifrån deras individuella 
erfarenheter av biblioteket. Läraren berättade om uppgifter de fick. Han la stor vikt vid 
att de lärde sig värdera information och kunde göra egna tolkningar i sina uppgifter.  
 
Avsnittet analys och diskussion redogör för analysens resultat av observationer och 
intervjuer med de fyra vuxna studerande och deras erfarenheter av informationssökning. 
Av undersökningen framgick det att Internet av samtliga informanter ansågs vara ett 
snabbt sätt att söka och hitta relevant information. Observationer visade att de sökte 
med enkla sökord med anknytning till uppgiften vilket kunde medföra en stor mängd 
information de hade svårigheter att bearbeta. De studerande reflekterade källkritiskt vid 
informationssökningen vilket kunde hänföras till att läraren la stor vikt vid dessa 
aspekter i undervisningen. Hans muntliga och skriftliga instruktioner och den 
individuella handledningen var ett viktigt stöd i studierna. Tidigare erfarenheter av 
studier och informationssökning visade sig ha betydelse för hur de studerande använde 
biblioteket. Stöd i form av handledning de fick var främst vid tillfällen när de kom med 
sina skoluppgifter. Den användarundervisning biblioteket erbjöd de studerande var en 
visning i biblioteket för dem som läste svenska. Den var därmed inte tillgänglig för alla. 
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I uppsatsen konstaterades även att de studerande upplevde instruktioner och samtal med 
läraren som betydelsefullt i studierna. De var nöjda med service och hjälp från 
bibliotekets personal, men verkade ändå föredra att söka på egen hand.  
Stöd så att de studerande kunde utveckla sin informationskompetens som rörde 
bibliotekets resurser var otillräcklig. Det kan ses ha samband med biblioteket och de 
studerandes egen uppfattning om informationssökningen som en självständig aktivitet. 
Bristen på gemensamma mål för informationssökning konstaterades också vara ett skäl 
till det.   
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Bilaga 1  Brev till elever 
 
 

FÖRFRÅGAN   2005-xx-xx 
 
 
 
Hej! 

 
Jag heter Charlott Henriksen och studerar vid Bibliotekshögskolan i 
Borås. Jag skriver för närvarande min magisteruppsats och skulle behöva 
hjälp från Dig som studerar på komvux. 
Min uppsats ska handla om vuxenstuderande och deras 
informationssökning. Jag är intresserad av att i en intervju ställa frågor om 
dina personliga erfarenheter av informationssökning i samband med de 
uppgifter Du får i skolan, framför allt fördjupningsuppgifter 

 
Jag har varit i kontakt med Din lärare X som undervisar samhällskunskap 
och historia. Anledningen är att jag är intresserad av att nå elever som  
läser dessa ämnen då undervisningen ofta är upplagd med självständiga  
uppgifter och informationssökning 

 
Det Du berättar är självklart konfidentiellt. I min uppsats kommer jag 
använda fingerade namn och anonymisera skola och kommun. 

 
Om Du vill delta ber jag Dig att skriva ditt namn och telefonnummer 
nedan (ej mobil), eller e-postadress där jag kan nå Dig. Vill Du hellre 
kontakta mig, går det bra. Jag vill gärna höra av dig snarast. Jag behöver 
få ditt svar senast 20 oktober. Har Du frågor innan Du vill säga ja till att 
delta, får Du gärna höra av Dig till mig. 

 
Med vänlig hälsning 

 
 

Charlott Henriksen   Tel.     x 
E-post: x 
 

Min handledare   Tel.      x 
E-post: x 

 
 
 
 

Namn …………………………………………………………………… 
 

Telefon/E-post: ………………………………………………………… 
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Bilaga 2  Frågor elever 
 
 
Intervju 1 
 
Bakgrund 

1. Ålder, familj 
 
2. När studerade du senast, innan du började denna utbildning? 
 
3. Arbetar du, eller gör annat samtidigt med dina studier? 
 
 
Studier 

4. Vilka ämnen läser du nu? A, B-nivå 
 
5. Vilka ämnen läste du förra terminen? 
 
6. Vilket mål har du med studierna? 
 
 
Uppgiften - informationssökning 

7. Kan du berätta om fördjupningsuppgiften ni håller på med 
 
8. Hur började du söka material för uppgiften? 
 
9. Kan du visa mig hur, var du sökte? 
 
10. Hur valde du ut material för uppgiften? 
 
11. Källkritik? 
 
12. Har du fått någon hjälp, undervisning i informationssökning via skolan, biblioteket? 
 
 
Intervju 2 

1. Berätta om uppgiften hur gick det? 

2. Var det något som var svårt, intressant, roligt? 

3. Hittade du mer material för din uppgift? 

4. Hur valde du ut material när du skulle skriva för uppgiften? 

5.   Har du lärt dig något inom ämnesområdet du valde? 

6. Har du lärt dig något nytt om att söka information under arbetet med denna uppgift?   
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Bilaga 3  Frågor lärare 
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
1. Kan du berätta lite om dig själv 
 
 
Uppgiften 
 
2. Ingår informationssökning som en del i de fördjupningsuppgifter du ger eleverna? 
 
3. Har du fått någon vidareutbildning i informationssökning? Ex. källor, metodik. 
 
4. Kan du berätta lite om fördjupningsuppgiften? 
 
5. Hur definierar du information? 
 
6. Pratar ni om källkritik? 
 
7. Är lektioner förlagda till biblioteket? 
 
8. Vilken kunskap/erfarenhet vill du eleverna ska få genom arbetet med uppgiften? 
 
9. Hur tycker du att detta arbetssätt fungerar för eleverna? 
 
 
Informationsresurser i skolan 
 
10. Bibliotek, datorrum 
 
11. Har du kontakt, samarbetar med bibliotekarie? 
 
12. Hur ser du på samarbetet? 
 
13. Hur skulle du vilja att det fungerade? 
 
 
Avslutning 
 
14. Är det något du mer du vill berätta, tillägga? 
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Bilaga 4 Frågor bibliotekschef 
 
 
1 Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? Med vilka uppgifter? 
 
2 Har ni haft någon form av kompetensutveckling för att möta vuxenstuderande i 

biblioteket, eller vidareutbildning kring pedagogiska frågor? 
 
3    Hur många anställda är ni här på biblioteket? 
 
4    Hur många skolor i närområdet? 
 
5   Hur stor andel av besökarna är studerande hos Er? Från komvux? 
 
6   Hur försöker ni hjälpa de studerande när de kommer till biblioteket? Är ni ansvariga 
     för användarundervisning till dem, eller är det skolbiblioteken? 
 
7   Vilken målsättning, upplägg har man för undervisningen? 
 
8 Hur ser du på informationsökning? Är syftet att lära elever hitta rätt källor, 
      sökstrategier, eller fråga om lärande och problemlösning? 
 
9    Hur ser samarbetet ut med skolorna? Med komvux? På vems initiativ? 
 
10  Sker någon planering i samråd med lärare? Vem tar initiativ till det? Har de några 
      särskilda önskemål? 
 
11  I vilka ämnen kommer eleverna till biblioteket? Vilka uppgifter? 
 
12  Vet de hur de ska arbeta i biblioteket? 
 
13  Vilka kommer? Är det några som inte kommer? 
 
14  Tycker du att det finns ett intresse hos eleverna att lära sig hur de söker i biblioteket, 
   
15 När eleverna ställer frågor, hur försöker du hjälpa dem? Är deras frågor olika, 

beroende på om de ställs vid informationsdisken, eller ute i bibliotekslokalen? 
 
16  Vilka svårigheter har eleverna i samband med informationssökning? 
 
17  Tycker du att du har kommit fram till någon form av arbetsmetod som 
      fungerar i samspelet med eleverna? 
 
18 Har dina arbetsuppgifter förändrats sedan du började jobba inom ditt yrkesområde? 

Hur? 
 
19  Vad utmärker denna användargrupp till skillnad mot andra? 
 
20  Är de mera resurskrävande än andra grupper, dvs. behöver de mera hjälp av 
      personalen? 


