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Abstrakt 
 
 
 
Svensk titel:  Informationssökning – en del i vuxenutbildningen 
 En studie av vuxenstuderandes informationssökning i olika studieformer 
 
Engelsk titel: Information seeking – a part of adult education 
 A study of adult students´ information seeking in different types of studies 
 
Författare:  Anneli Goode och Inga-Marie Nilsson 
 
Kollegium:  3 
 
Färdigställt:  vt-2004 
 
Handledare:  Mats Sjölin 
 
Abstract: The purpose of this essay is to investigate adult students´ information seeking. 
 We draw a distinction between traditional timetabled studies, flexitime studies  
 and external studies. For many adult students flexitime studies and external  

studies involve a new kind of studying. The new types of studies entail that adult 
students must apply themselves to more information seeking. In our study we 
investigate how the students proceed when seeking information. We also discuss 
their need for tutoring concerning information seeking. It is also of interest to 
find out how the students use the library in their studies. We have carried out a 
survey among a number of students and we have also done qualitative 
interviews with students in groups of three or four from each type of study. We 
have interviewed the students´ teacher in social studies and history and also the 
librarian who is on the staff of the adult education at this school. Our study is 
linked to theories about information seeking and learning. The results show that 
nearly all students perform information seeking but also that their 
accustomedness and knowledge vary to a large extent. The library is an asset 
which many students use in their studying, especially the traditional students. 
We are of the opinion that flexitime students and external students are groups of 
students who need to get more attention from the library. We also make the 
conclusion that tutoring in information seeking is something that most adult 
students would gain a lot from in their studies.  
        

     
Nyckelord: informationssökning, vuxenutbildning, lärande, studieformer, distansstudier, 

bibliotek, kunskapslyftet, pedagogik 
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1 Vuxenutbildning – inledning 
 
Informationssamhälle, kunskapssamhälle och utbildningssamhälle är termer som är vanliga i 
bruk när det gäller att beskriva dagens samhälle. Oavsett vilken benämning man väljer så är 
det uppenbart att de senaste samhällsförändringarna har inneburit att kraven på utbildning och 
kunskap har ökat. Utbildning och kompetensutveckling blir en livslång process som både 
samhället och arbetslivet måste tillmötesgå. Även människor som enskilda individer behöver 
ta ansvar för att de blir delaktiga i denna process. (SOU 1998:84, s. 15 f.) Det livslånga 
lärandet är ett populärt begrepp som i olika sammanhang beskrivs som en process som pågår 
hela livet. Begreppet har att göra med allt lärande både inom utbildning och i andra 
sammanhang i livet. I texten Folkbildning och bibliotek : på spaning efter spår av 
folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden skriver Maj Klasson angående livslångt 
lärande att: 
 
   Lärandet börjar före den formella utbildningen, pågår under densamma och vid sidan om den och fortsätter 

efter det att man lämnat skolbänken. Man lär i vardagen, i arbetet och på fritiden. När samhället satsar på 
utbildning på alla nivåer kan det livslånga lärandet ses som ett medel till demokratisering och förändring. 
(Klasson, 1997, s. 16)  

 
Vuxenstudier kopplas ofta samman med det livslånga lärandet och möjligheten att studera 
som vuxen är något som har fått stor betydelse för många. Utbildningssystemet har en viktig 
del i att sträva efter jämlikhet och allas deltagande i det livslånga lärandet. I många år har det 
talats om olika kunskaps- och utbildningsklyftor i samhället och även diskuterats kring vad 
som bör göras åt dessa. En insats som gjorts på detta område är satsningar på utbildning för 
vuxna. I samband med diskussionen om utbildningsklyftor har även frågan om kunskaps- och 
informationssamhället uppkommit och hänsyn till detta begrepp har tagits i de åtgärder som 
föreslagits för att minska utbildningsklyftorna. 
 
Svensk vuxenutbildning är omfattande. Den sker i olika former och anordnas av olika 
ansvariga, alltifrån statlig till kommunal vuxenutbildning till arbetsmarknadsutbildning samt 
personalutbildning och kompetensutbildning i arbetslivet. Till den kommunala 
vuxenutbildningen, som vi intresserar oss för i den här uppsatsen, hör grundläggande 
respektive gymnasial utbildning, sfi (svenska för invandrare) och även 
påbyggnadsutbildningar. Utvecklingen inom den kommunala vuxenutbildningen pågår för 
fullt och har bland annat medfört att man numera kan välja den studieform som passar en 
själv bäst, utifrån de behov man har och den livssituation man befinner sig i. Det är inte längre 
självklart att man studerar på traditionellt vis, alltså med lektions- och salsbundet schema, 
utan i stället har distansstudier och flexibla studier blivit allt vanligare. Det behöver inte heller 
nödvändigtvis vara kommunen som anordnar vuxenutbildningen, utan numera kan även 
privata företag fungera som utbildningsanordnare i en kommun. För att stödja kommuner och 
andra vuxenutbildningsanordnare i deras utveckling av friare utbildnings- och kursformer 
bildades den 1 januari 2002 Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL. Statens skolor för 
vuxna och delar av Distansutbildningsmyndigheten slogs då samman.  
 
En viktig aspekt i all utbildning är informationssökning. För att kunna utnyttja de 
informationskällor som finns på bästa sätt är det viktigt att man känner till olika vägar att söka 
dessa på. I takt med att informationen ökar blir det allt viktigare att känna till hur man söker 
den, hur man granskar den och hur man gör ett urval för att informationssökningen ska kunna 
leda till ett ökat lärande.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur vuxenstuderande självständigt söker 
information i sin studiesituation. Vi vill också undersöka om det förekommer skillnader i 
informationssökningen beroende på ifall studenterna bedriver traditionella studier, flexibla 
studier eller distansstudier samt att ta reda på hur stort ansvar studenterna själva har i denna 
fråga. Vi är också intresserade av om och hur biblioteket används som resurs i sammanhanget. 
Våra frågeställningar är således: 
 

• Hur går vuxenstudenterna tillväga när de söker information i sin studiesituation, vilka 
källor använder de sig av? 

• Hur påverkas de studerandes informationssökning beroende av vilken studieform de 
bedriver? 

• Vilken handledning i informationssökning erbjuds studenterna och hur ser den ut?  
• Vilken betydelse anser studenterna att kunskaper i informationssökning har när det 

gäller deras lärande? Vad anser studenternas lärare om den saken?  
• Vad medför de nya studieformerna för de pedagogiska arbetsmetoderna inom 

vuxenutbildningen och hur påverkar detta lärarnas yrkesroll? 
• På vilket sätt och i hur hög grad utnyttjar studenterna biblioteket i sin studiesituation? 
• Hur ser samarbetet ut mellan skolan och biblioteket?  

 
 
1.2 Metod 
 
Vår metod är genomgående kvalitativ då vi gjort intervjuer med de berörda. De studenter vi 
intervjuat har fått ett frågeformulär en tid innan själva intervjun genomfördes och vi väljer 
även att presentera resultatet av frågeformulären på ett kvalitativt sätt. Frågorna i formuläret 
är av allmän art och utformade så att följdfrågor kunde ställas vid den kommande intervjun. 
Före detta presenterade läraren kort vår undersökning för studenterna för att de skulle vara 
införstådda med syftet och frågeställningarna. En förhoppning var också att detta 
förfaringssätt skulle medföra att studenterna upplevde det meningsfullt att delta i 
undersökningen. Ett annat skäl till varför vi ville ha med frågeformulären i undersökningen 
var att vi även ville ha ett större antal svar på vissa frågor än de vi enbart fick av intervjuerna. 
Visserligen kan detta förfaringssätt eventuellt medföra att en viss typ av ”flitigare” studenter 
ansåg det mer meningsfullt att medverka än andra. Lärarna förklarade dock för studenterna att 
deras medverkan i undersökningen inte påverkade deras egen studiesituation utan var högst 
frivillig, men att vi skulle vara tacksamma för ett så stort antal svar som möjligt. Studenterna 
kunde även ifall de ville ta sista stunden av lektionen för att fylla i frågeformulären. 
 
Martyn Denscombe tar i Forskningshandboken upp vilken typ av data som samlas in med 
hjälp av frågeformulär. Denscombe menar att man kan dela in den information som utröns 
från frågeformulär i två breda kategorier: ”fakta” och ”åsikter”. (Denscombe, 2000, s.108) 
Det vi vill ta reda på genom frågeformulären är främst ”fakta” eftersom vi får en chans att 
fördjupa oss i studenternas ”åsikter” under intervjun. Frågeformuläret innehåller ändå frågor 
från båda dessa kategorier för att studenterna ska kunna få en helhetsbild av undersökningen. 
Denscombe skriver också angående detta att: ”I själva verket är det mycket troligt att ett 
frågeformulär kommer att innehålla frågor om såväl fakta som åsikter.” (ibid., s. 109)   
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Vi har genomfört gruppintervjuer med 3–4 personer från varje studieform i varje grupp. Att 
göra gruppintervjuer har flera fördelar, dels kan man få mer uttömmande svar än vid enskilda 
intervjuer, dels kan de intervjuade känna sig tryggare. En annan praktisk fördel är att det 
sparade tid både för studenterna och för oss själva. Eftersom flera av de berörda bedrev 
studier som innebar att de bara var på skolan vid vissa tillfällen så upplevde vi att det var en 
bra lösning att göra intervjuerna då. Det gjorde att studenterna inte behövde ”offra” för 
mycket av sin tid. En nackdel med att genomföra gruppintervjuer kan vara att informanterna 
påverkas av varandras svar men i vårt fall upplevde vi att alla informanter var frispråkiga och 
svarade självständigt. 
 
Vi har även genomfört en intervju med studenternas lärare i samhällskunskap och historia, 
och en intervju med den kontaktbibliotekarie som finns tillgänglig på kommunens 
folkbibliotek för de vuxenstuderandes räkning. Skälet till att vi har valt att intervjua en lärare 
och en bibliotekarie, utöver studenterna, beror på att vi vill visa olika perspektiv av den 
studiesituation som pågår. Här vill vi emellertid poängtera att vi är medvetna om den stora 
obalansen mellan antal studenter som förekommer i undersökningen jämfört med bara en 
lärare och en bibliotekarie. Vi avser inte att generalisera när det gäller dessa yrkeskategorier 
utan vill med dessa båda intervjuer visa hur situationen ser ut på den skola som 
undersökningen genomförs på. De frågor som vi tar upp i lärarintervjun är sådana som, enligt 
läraren, flitigt har diskuterats lärarna emellan på skolan. Denne menar också att lärarna i 
många frågor är eniga om sådant som rör de nya studieformerna och hur de kan påverka 
studenterna.     
 
När det gäller vem som ska intervjuas i en undersökning menar Pål Repstad i Närhet och 
distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap att det är viktigt att ”de aktuella personerna 
har viktig och relevant information att ge när det gäller projektets frågeställningar”. (Repstad, 
1999, s. 67) Det anser vi att båda dessa personer i högsta grad har. Läraren har genom sin 
yrkesutövning relevant information att delge oss när det gäller vuxenstudiernas utformning, 
vilken pedagogik som används och sådant som rör vuxenutbildningen i allmänhet. 
Bibliotekarien är intressant för undersökningen i egenskap av expert på informationssökning 
och särskilt när det gäller frågor som rör biblioteket och vuxenstudenter eftersom hon har det 
som ansvarsområde.   
 
Vid intervjuerna delade vi upp arbetet så att en av oss hade ansvaret för att ställa frågorna 
medan den andra antecknade, vi använde alltså ingen bandspelare. Varför vi valde att gå 
tillväga på detta sätt berodde främst på två saker. Av tidigare erfarenhet vet vi att användning 
av bandspelare kan vara lite vanskligt av olika skäl. Dels är det lätt att förlita sig för mycket 
till bandspelaren, man tror att man har alla svar i gott förvar men det visar sig ofta att det är 
svårt att urskilja alla ord och man går miste om nyanser i språket, många gånger p.g.a. andra 
ljud som stör. Dels kan en bandspelare verka störande för många och samtalet kan då bli lite 
spänt och stelt. Vi antog också att vi skulle bli tvungna att styra intervjuerna för mycket om vi 
använde bandspelare, särskilt då gruppintervjuerna. Det hade inte känts bra för vare sig 
informanterna eller oss att kanske vara tvungen att avbryta någon som ville inflika något när 
någon annan hade ordet. Vi upplevde att det sätt vi gjorde intervjuerna på var mycket avspänt, 
vi kunde ställa frågor vid sidan om och vi kunde fråga om för att kontrollera att vi uppfattat 
svaret rätt. Det kändes också som att informanterna upplevde intervjuerna mer som ett vanligt 
samtal, och att detta gjorde att vi fick uttömmande svar.  
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1.2.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
De teorier vi främst använder oss av är teorier kring informationssökning och teoretiska 
resonemang om lärande. Eftersom det enligt oss finns ett tydligt samband mellan effektivt 
lärande och goda kunskaper i informationssökning känns detta högst relevant. Dessa områden 
bör dessutom vara av intresse för alla som arbetar inom utbildningsväsendet och även för dem 
som har anknytning till biblioteksfältet. I ett större sammanhang är politiker på olika nivåer 
naturligtvis också berörda av de resultat som forskare kommer fram till för att kunna besluta 
vilka resurser som krävs för att utveckla de aktuella områdena. Vi kommer även att resonera 
kring pedagogik som används i vuxenutbildningen eftersom det hör samman med lärande.   
Vi har en föreställning om att man till olika ändamål och vid olika tillfällen söker sin 
information på lite olika sätt. Vi vill gärna skilja på det egna uppkomna informationsbehovet 
och det konstruerade informationsbehovet. Med ett eget uppkommet informationsbehov 
menar vi behov som finns i privatlivet, t.ex. att ta reda på vad en semesterresa eller en ny bil 
kostar. Det konstruerade informationsbehovet menar vi är sådan information som andra ber 
oss ta fram, t.ex. i yrkeslivet eller som här i en studiesituation. Vi tycker att det är viktigt att 
studera båda dessa förhållanden för att få en förståelse för vad som skiljer sig åt eller är 
gemensamt i informationssökningsprocessen.  
 
Därför kommer vi att, när vi resonerar kring lärande, även lägga en del vikt vid 
vardagslärande, som ju är den form av lärande som vi alla ställs inför, medvetet eller 
omedvetet. Vi anser också att det är denna typ av lärande som är grunden till allt annat 
lärande och alltså har en viktig funktion och därför är viktig att ta hänsyn till. Genom att 
skaffa sig en förståelse för hur människor lär i vardagen, och söker information för vardagliga 
behov, menar vi att man får en bra bild av vilken typ av handledning i informationssökning 
det finns behov av i den form av lärande som vi intresserar oss för i denna uppsats.    
 
 
1.3 Urval och avgränsningar 
 
För att få så jämförbara resultat som möjligt beslutade vi oss för att intervjua 
vuxenstuderande, inom de förekommande studieformerna, i kärnämnena svenska och 
samhällskunskap på gymnasial studienivå. Vi intervjuade också studenternas lärare i 
samhällskunskap och historia samt den kontaktbibliotekarie skolan har till sitt förfogande, för 
att vi på så sätt skulle kunna jämföra de olika inblandades mål och resultat. 
 
Den skola som vi har undersökt har valts av flera orsaker. Praktiska sådana är att dels var den 
bekant för oss redan innan och dels ligger den bra till geografiskt för oss båda. Andra och 
viktigare orsaker är att skolan har studeranderepresentanter i alla de nämnda studieformerna 
samt att vi bedömer att den, med avseende på antalet erbjudna kurser och inskrivna studenter, 
vara tillräckligt stor för uppsatsens omfång. Vi har avgränsat oss såtillvida att vi enbart 
intervjuat studenter som läser kärnämnena samhällskunskap och svenska. Att vi valt just de 
ämnena beror delvis på att de är kärnämnen, alltså ämnen som är obligatoriska på både 
grundskole- och gymnasienivå. I de båda ämnena förekommer det också ett ganska stort antal 
självständiga studieuppgifter. Lärarna i respektive ämne ansåg också att det krävs en hel del 
självständig informationssökning för att studenterna ska kunna genomföra uppgifterna med ett 
tillfredsställande resultat. Den intervjuade läraren, som undervisar i samhällskunskap och 
historia på den aktuella skolan, har studenter i alla de studieformer som förekommer på skolan 
och alla studerar på gymnasienivå. Detta tycker vi är bra förutsättningar för att kunna göra en 
relevant jämförelse. 
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I vår uppsats behandlar vi inte studier för funktionshindrade, invandrare eller andra särskilda 
grupper. Det skulle kräva en egen undersökning och faller inte inom tidsramen för detta 
arbete. Inte heller kommer vi att gå närmare in på de ekonomiska aspekterna vad det gäller 
vuxenutbildning. Vi är medvetna om att studiemedel, studielån o.s.v. påverkar sådant som 
t.ex. studiernas tillgänglighet, i vilken omfattning studenterna läser, men väljer bort att gå 
närmare in på dessa aspekter. 
 
  
1.4 Begrepp och definitioner 
 
I detta stycke presenterar vi de begrepp och definitioner som är ofta förekommande för att 
man som läsare lätt skall kunna slå upp dessa. Vissa definitioner låter vi ta större plats 
beroende på att de i vårt fall är centrala. Några definitioner utvecklas dessutom ytterligare 
under arbetets gång helt enkelt därför att vår egen förståelse för dessa ökat i samband med 
undersökningen. 
 
Distansutbildning: ”Utbildningsform där läraren och den studerande är fysiskt skilda från 
varandra men där, trots detta, någon form av tvåvägskommunikation förekommer mellan 
dem, med hjälp av ett eller flera medier.” (Hansson, 1997, s. 9) 
 
Flexibel utbildning: Studieform där studenten gör en individuell kursplanering tillsammans 
med en lärare. Studenten kan välja att delta i vissa grupparbeten, föreläsningar och lektioner, 
men arbetar mycket enskilt. Övriga flexibla faktorer är bl.a. kursstart, kursslut, kursinnehåll 
o.s.v.  (Egen def.) 
 
Informationsklyfta: Ojämn fördelning av information och kunskap i ett samhälle 
(Nationalencyklopedin, 2004) 
 
Informationsfärdigheter: ”Informationsfärdigheter betraktas som en serie komplexa 
färdigheter som kräver att användare kan sovra, värdera, bedöma, tolka, reflektera kritiskt 
över, analysera och dra slutsatser ur olika informationskällor.” (Limberg, 1998, s. 62) 
 
Informationskompetens: “Terms of varying conceptions or experiences which are defined in 
terms of relations between people and aspects of the world.” (Bruce, 1997, s. 16) 
 
Informationssökning: ”En komplex process med sekvenser av handlingar, ibland också 
inkluderande hur tankar och känslor samspelar med handlingarna.” (Limberg, 1998, s. 20) 
 
Informationssökningskompetens: God kännedom om de olika verktyg som står till buds för att 
söka information, god förmåga att finna relevant information samt att förhålla sig till denna på 
ett kritiskt sätt. (Egen def.) 
 
Kompetensgivande: (i fråga om utbildning) ”egenskapen att uppfylla de formella kraven för 
t.ex. en examen”. (Norstedts svenska ordbok , 1990, s. 497) 
 
Kunskapsklyfta: Skillnader i kunskaper mätta efter utbildningsnivå. (Egen def.) 
 
Kunskapslyftet : Statlig femårig satsning på vuxenutbildningen som inleddes 1997 och hade 
som syfte att främja lågutbildade och arbetslösa i landet. (SOU:51, s. 29 f.) 
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Källkritik: ”Kritisk granskning av en (informations)källas sanningsvärde främst i hist. 
forskning.” (Nationalencyklopedin, 2004) 
 
Närutbildning: Alternativ benämning på traditionell utbildning där den tidsmässiga och 
fysiska närheten i studierna är central. (Egen def.) 
 
Traditionell utbildning: Utbildning som bedrivs där studenten är fysiskt närvarande efter ett 
lektions- och salsbundet schema. (Egen def.) 
 
Utbildningsklyfta: ”…förskjutningar i utbildningsstrukturen i samhället till följd av ny 
gymnasieskola, expanderande personalutbildning och ny teknik i samhälle och yrkesliv.” 
(Den ”nya” utbildningsklyftan. 90-talets utmaning, 1986, s. 9) 
 
  
1.4.1 Definition vuxenutbildning 
 
Det är svårt att hitta en exakt definition av begreppet vuxenutbildning. Ett möjligt svar kan 
vara att det är det utbildningsutbud som erbjuds vuxna. Utbildningsutbud kan emellertid också 
vara svårt att definiera och avgränsa. Kunskapslyftskommitén – KLK – gör följande definition 
av vuxenutbildning: 
 

Utbildning för vuxna är all den utbildning en människa genomgår efter den utbildning upp till och med 
gymnasial nivå som barn/ungdomar genomgår i en följd. Vuxenutbildning kan kompensera tidigare 
avbruten eller ej fullföljd ungdomsutbildning, komplettera och bygga på tidigare utbildning eller 
utgöras av utbildning inom ett helt nytt område. Här ingår utbildningsformerna kommunal 
vuxenutbildning inklusive särvux (vuxenutbildning för utvecklingsstörda) och SFI (svenska för 
invandrare), SSV (statens skola för vuxna), folkbildning, arbetsmarknadsutbildning, kvalificerad 
yrkesutbildning, kompletterande skolor och högskola.  
(Vuxenutbildningen i Sverige 2000, 2001, s. 9) 

 
Statistiska centralbyrån – SCB gör i sin text Vuxenutbildningen i Sverige 2000 den 
avgränsningen att de inte räknar med all högskoleutbildning till vuxenutbildningen. SCB 
räknar inte med s.k. traditionella studenter och inte heller forskarstuderande. Icke-traditionella 
studerande räknas som sådana ifall de uppfyller minst ett av följande kriterier: 
  

• har gjort minst ett långt uppehåll (tre terminer eller längre) i studierna 
• började högskolestudierna vid 25 års ålder eller senare 
• studerar på deltid (ibid., s. 8) 

 
När vi använder oss av begreppet vuxenutbildning i vår text avser vi den kommunala 
vuxenutbildningen på grundläggande och gymnasial nivå, såvida inget annat anges.
  
 
1.5 Disposition av uppsatsen 
 
Kapitel 1 innehåller en inledande presentation av uppsatsens undersökningsområde, redogör 
för syfte och frågeställningar, metod, teoretiska utgångspunkter, urval och avgränsningar samt 
definierar ett antal för uppsatsen centrala begrepp. 
 
Kapitel 2 ger en inblick i vuxenutbildningens historiska utveckling fram till nuläget. Här 
kommer vi även in lite närmare på Kunskapslyftets stora betydelse för vuxenutbildningen. 
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Vidare beskrivs vuxenutbildningens olika studieformer, kopplat till olika pedagogiska 
metoder som används. Slutligen redogörs kort för relationen mellan vuxenstuderande och 
folkbiblioteket. 
 
Kapitel 3 behandlar tidigare forskning och litteratur för att diskutera kring uppsatsens 
frågeställningar, inom områdena lärande och informationssökning. Vi kommer in på teorier 
om lärande av bl.a. Roger Säljö och Ference Marton och när det gäller resonemang kring 
informationssökning tar vi hjälp av Louise Limberg och Carol Kuhlthau.  
 
Kapitel 4 presenterar kortfattat den kontext som undersökningen är genomförd i för att ge en 
bild av undersökningens sammanhang.  
 
Kapitel 5 innehåller en presentation av undersökningens olika delar och materialredovisning 
av frågeformulär och intervjuer sker i löpande text.  
 
Kapitel 6 analyserar och tolkar undersökningens resultat och för en diskussion kring varför de 
ser ut som de gör och avslutar med sammanfattande slutsatser. 
 
Kapitel 7 sammanfattar uppsatsens huvudsakliga innehåll. 
 
Litteratur- och källförteckning redogör för de källor som använts, både otryckta, tryckta och 
elektroniska sådana. 
 
Bilagor som innehåller frågeformulär samt intervjufrågor till studenter, lärare och 
bibliotekarie. 
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2 Bakgrund  
 
I detta kapitel ger vi en kort historik över hur utbildningen för vuxna har utvecklats och sett ut 
fram till och med idag. Vi går inte närmare in på de olika utbildningsformerna vi nämner i 
tillbakablicken utan stycket skall främst ses som en ingång till det vi valt att studera i denna 
uppsats. Några jämförelser tillåter vi oss dock att göra, då vi tycker det är intressant att se hur 
tankar och idéer som fått laga kraft först år 2002, fanns med i resonemangen redan för flera 
decennier sedan. Därefter kommer vi in på Kunskapslyftet och dess betydelse för 
vuxenutbildningen i allmänhet och dess betydelse för den aktuella skolan. Kapitlet innehåller 
sen en beskrivning av de aktuella studieformerna inom dagens vuxenutbildning och 
resonemang kring pedagogiska metoder som används. Dessutom ges en kort presentation av 
CFL – Nationellt centrum för flexibelt lärande, och till sist ges en bild av förhållandet mellan 
vuxenstuderande och biblioteket. I kapitlet sammanfattar vi även vuxenutbildningens 
utveckling i en överskådlig figur med uppgifter som bygger på de olika källor vi använt oss av 
i bakgrundsteckningen. 
 
 
2.1 Vuxenutbildningens framväxt 
 
I Sverige har utbildning för vuxna en drygt 100-årig historia och den har haft olika former 
genom åren. Robert Höghielm säger i boken Undervisning i Komvux. Ideal och verklighet i 
grundskolekurser att den tidigaste formen var folkbildningen, det s.k. ”fria och frivilliga 
folkbildningsarbetet”. (Höghielm, 1985, s. 35) I och med att olika folkrörelser började 
använda sig av utbildning som ett sätt att uppfylla sina ändamål spred sig vuxenutbildningen 
över landet.  Redan 1868 startade de första folkhögskolorna, som är den äldsta formen av 
systematisk vuxenutbildning. Tidigt i dessa sammanhang såg man sambandet mellan 
folkbildning och bibliotek, vilket tog sig uttryck i att när ABF grundades 1912, var det till 
följd av ett riksdagsbeslut om statsbidrag till bibliotek och studiecirkelverksamheten. (ibid., s. 
35 f.) De nu nämnda utbildningsformerna var inte i egentlig mening kompetensgivande. Det 
dröjde till 1938 innan staten aktivt engagerade sig i kompetensgivande vuxenutbildning och 
inrättade statens aftonskola vars syfte sades vara ”att ge ’äldre elever med utpräglad 
studiebegåvning och studiehåg’ tillfälle att avlägga bl.a. studentexamen. (ibid., s. 38) Dock 
hade under 30-talet korrespondensstudier varit ett vanligt sätt att skaffa sig studentexamen 
och fortsatte att vara det en lång tid framöver. (En form av studier som kan jämföras med 
dagens distansstudier. Vår anm.) 1953 inrättades det första statliga läroverket för vuxna, som 
ett resultat av 1946 års skolkommission, och samma år startade det första kvällsgymnasiet i 
Stockholm, i Kursverksamhetens i Stockholm regi. Verksamheten där byggde till stor del på 
självstudier och lektionstillfällena var främst till för handledning. (Den typen av studier som 
här beskrivs påminner mycket om den nya flexibla studieformen. Vår anm.) I slutet av samma 
decennium tillkom så ett antal kvällsgymnasier i kommunal regi. Statens intresse av 
vuxenutbildning synliggjordes i 1959 års studiesociala utredning där man rekommenderade 
att den kompetensinriktade utbildningen för vuxna skulle vara kommunernas ansvar. (ibid., s. 
45 f.) 1967 kom så riksdagsbeslutet om kommunal vuxenutbildning, det som tills ganska 
nyligen har kallats för Komvux. (ibid., s. 47) Att ”Komvux” numera kan ses som en något 
missvisande benämning beror på att kommunerna inte längre står som ensamma 
utbildningsanordnare för vuxenutbildningen utan även privata företag kan numera arrangera 
utbildning för vuxna på grund- och gymnasialnivå. Ett exempel på det är företaget Studium 
som tog över den kommunala vuxenutbildningen i Göteborg, vilket vi kommer närmare in på 
lite längre fram. 
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Ett av syftena med vuxenutbildning har hela tiden varit det samma; att höja den 
grundläggande utbildningsnivån hos landets befolkning. I mitten av 1960-talet hade 
majoriteten av Sveriges befolkning i vuxen ålder sjuårig folkskola som högsta utbildning. Ett 
annat syfte var att, om inte utplåna, så åtminstone minska den utbildningsklyfta som blev 
tydlig mellan de olika generationerna på 60-talet. (Höghielm 1985, s. 71 f.) Vid denna 
tidpunkt rådde det en brist på utbildad arbetskraft i Sverige. Det var kanske främst på grund 
av de rådande förhållandena i landet som den kommunala vuxenutbildningen formades. Den 
kommunala vuxenutbildningen fick en enhetlig organisation 1968. Målet var att ge vuxna 
samma sorts kompetens som ungdomar fick genom de skolreformer som genomfördes efter 
andra världskrigets slut. Reformerna efter kriget medförde bl.a. att en nioårig grundskola blev 
obligatorisk och att gymnasieutbildningen utvecklades och utvidgades kraftigt. Kommunerna 
fick ett individuellt ansvar att med hjälp av statliga bidrag anordna vuxenutbildning som 
motsvarade ungdomarnas grundskola och gymnasium. Syftet med vuxenutbildningen var 
alltså att minska utbildningsklyftorna för individernas egen skull, men även att förse Sverige 
med välutbildad arbetskraft i syfte att främja landets ekonomi och tillväxt. 
(Vuxenutbildningen i Sverige 2000, 2001, s. 11; Ericsson, 2001, s.28) 
 
Under 1970-talet expanderade den kommunala vuxenutbildningen kraftigt och år 1982 
uppnådde Komvux ställningen som en egen skolform med en egen läroplan, Lvux 82. I slutet 
av 1980-talet och i början av 1990-talet började den kommunala vuxenutbildningen och den 
gymnasiala ungdomsutbildningen närma sig varandra, genom att ansvarsfördelningen, 
styrsystemet och statsbidragssystemet för hela skolväsendet förändrades. Statsbidraget som 
tidigare hade gällt särskilt för Komvux inlemmades istället med det generella statsbidraget 
som gäller för hela det kommunala skolväsendet. Den gymnasiala delen av Komvux har 
fr.o.m. 1994 tillsammans med gymnasieskolan ingått i en gemensam läroplan, Lpf 94, med 
gemensamma kursplaner och betygsystem. (Vuxenutbildningen i Sverige 2000, 2001, s. 12)  
 
Grundläggande vuxenutbildning är något som kommunerna, sedan läsåret 1992/93, är 
skyldiga att erbjuda alla vuxna som saknar utbildning på grundskolenivå. Även andra 
reformer infördes inom Komvux vid denna tidpunkt, bl.a. att Komvux ska kunna erbjuda 
samma kurser som gymnasieskolan på den gymnasiala vuxenutbildningen. Alla invandrare 
har rätt att läsa svenska som andra språk på Komvux ifall de inte har fått utbildning i svenska 
som nyanlända. Påbyggnadsutbildningar skall också erbjudas i utbildningsutbudet för att de 
studerande ska kunna uppnå en högre nivå i sitt yrke, eller för att utbildningen ska kunna leda 
till ett nytt yrke för de studerande. (ibid., s. 99) 
 
Som ytterligare ett steg i satsningarna på att minska utbildningsklyftan, tillkallade regeringen 
1995 Kunskapslyftskommittén (KLK) som gavs i uppdrag att bl.a. ”föreslå mål för ett 
nationellt kunskapslyft för vuxna som del i en strategi för ett livslångt lärande”. (Regeringens 
proposition 2000/01:72, s. 8) Detta resulterade i att man under en period av fem år skulle 
komma att genomföra en satsning för ett nationellt kunskapslyft för vuxna, med början år 
1997. (ibid., s. 9) Vi återkommer längre fram i texten till några av de olika betänkanden KLK 
överlämnat som rör denna verksamhet. 
 
Regeringen föreslog i sin proposition Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen 
(2000/01:72) en del förändringar i vuxenutbildningen som vi idag kan se vissa resultat av. 
Bl.a. föreslog man en ändring i skollagen ”…så att vuxenutbildningen ges möjlighet att 
tillgodose enskilda människors behov av en bredare kompetensutveckling på gymnasial nivå 
än vad nuvarande regler tillåter.” Man föreslår också att statens skolor för vuxna skall ”få en 
vidgad roll som innebär att skolorna förutom att erbjuda distansutbildning även skall stödja 
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kommunernas användning av distansmetoder.” (ibid., s. 2) Dessa förslag ledde till ändringar i 
skollagen år 2001. (ibid., s. 7) 
 
Lpf 94 innehåller alltså läroplanen för de frivilliga skolformerna, där den gymnasiala 
vuxenutbildningen ingår. Den ersatte, vilket nämns ovan i texten, den tidigare gällande 
vuxenutbildningsplanen Lvux 82 som enbart gällde för komvux på grundskole- och 
gymnasienivå. I båda dessa läroplaner finns centrala tankegångar om de studerandes 
inflytande och ansvar över utbildningen. I Lpf 94 understryks också vuxenutbildningens vikt 
kopplat till det livslånga lärandet. I en utvärdering av vuxenutbildning som gjordes av 
Skolverket 1995 och presenteras i Vuxenutbildning Tematisk rapport visade det sig att den 
kunskapssyn som fanns i Lvux 82 och numera finns i Lpf 94 inte hade slagit igenom i 
gymnasial komvux vid tidpunkten för utvärderingen. Enligt utvärderingen fanns det en 
relativt traditionell kunskapssyn och det ansågs att kunskapen förmedlades på samma 
beprövade sätt som tidigare. (Vuxenutbildning Tematisk rapport, s. 28 f.) 
 
Det poängteras i betänkandet Flexibel utbildning på distans att när det gäller det livslånga 
lärandet så kommer det att krävas att individen tar ett större ansvar än vad som tidigare varit 
brukligt för den egna kompetensutvecklingen. Det framhålls även hur värdefullt det är att 
ungdomsskolan i allt högre utsträckning arbetar problembaserat och att eleverna blir 
stimulerade till att själva söka information. (SOU 1998:84, s. 26) Undervisningsmetoderna 
borde rimligtvis ha lika stora fördelar och ses som lika betydelsefulla inom 
vuxenutbildningen, särskilt med tanke på den gemensamma läroplanen, Lpf 94.  
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2.1.1 Utvecklingsschema över Sveriges vuxenutbildning 1868 till 2004 
 
Figur 1 
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De första 
folkhögskolorna 
startar 

1912 
ABF grundas 

1938 
Statens aftonskola 
inrättas 

1946  
Skolkommissionen 
tillsätts 

1953 
Statligt läroverk för 
vuxna inrättas 
Kvällsgymnasium 
startas i Stockholm 

1967  
Riksdagsbeslut om 
kommunal utbildning 
för vuxna, Komvux 

1995 
Kunskapslyftskommittén 
tillsätts 

1997 
Kunskapslyftet 
startar 

2002 
Kunskapslyftets 5 år 
till ända 
CFL bildas 

1982  
Komvux blir egen 
skolform med egen 
läroplan, Lvux82 

1994 
Gymnasiedelen i 
Komvux ingår 
tillsammans med 
gymnasieskolan i 
läroplanen Lpf94 
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2.1.2 Kunskapslyftet 
 
1997 inleddes alltså en stor satsning från regeringen på svensk vuxenutbildning – 
Kunskapslyftet. Detta är den största satsning som någonsin gjorts av staten på 
vuxenutbildningen i Sverige. Staten bidrog med drygt tre miljarder per år och ansvaret för att 
genomföra satsningen låg hos kommunerna. Den målgrupp som staten ville nå med 
satsningen var främst arbetslösa som saknade en treårig gymnasiekompetens. Ett mål från 
statens sida var att studenternas ökade kompetens skulle ge dem en starkare ställning på 
arbetsmarknaden och då även i samhället. Enligt statistik från SCB var 60 procent av de 
studenter som läste på komvux under ht-97 antagna inom Kunskapslyftet. (Vuxenutbildningen 
i Sverige 2000, 2001, s. 99) 
 
Målen med Kunskapslyftet är naturligtvis väsentliga och de övergripande politiska målen 
fokuserades, enligt SCB, på utbildning och arbetsmarknad. Under den lågkonjunktur som 
Sverige drabbades av på 1990-talet var många av de arbetslösa lågutbildade. Ett vid den här 
tidpunkten uttalat mål från regeringens sida var halverad arbetslöshet år 2000, vilket säkert 
bidrog stort till genomförandet av Kunskapslyftet. De grupper i samhället som tidigare fått ta 
minst del av utbildningsresurserna gynnades i syfte att minska samhällets utbildningsklyftor. 
Arbetslösheten skulle förhoppningsvis minska samtidigt som de lågutbildade kunde förstärka 
sin ställning på arbetsmarknaden. (ibid., s. 73) 
 
Vid sidan om statens sysselsättnings- och tillväxtmål var det en ambition att Kunskapslyftet 
skulle förnya vuxenutbildningen. Regeringen eftersträvade bl.a. en vuxenutbildning som var 
styrd av efterfrågan och där individen och dennes behov stod i centrum. Ett annat skäl som 
gavs till varför vuxenutbildningen borde förändras var att den skulle klara av att rekrytera och 
behålla nya grupper av studerande vilka tidigare inte hade sökt sig till utbildning. För att klara 
av detta ansågs det bl.a. att kommunerna behövde anlita olika utbildningsanordnare. (SOU 
1998:51, s. 37)  
 
Texter som behandlar Kunskapslyftet knyter ofta an till resonemang om det livslånga 
lärandet. När KLK, kunskapslyftskommittén, tillsattes 1995 var deras främsta uppgift att ta 
reda på underlag för en reform av svensk utbildningspolitik kopplat till det livslånga lärandet. 
(Vuxenutbildningen i Sverige 2000, 2001, s. 72) I kunskapslyftskommitténs delbetänkande, 
Vuxenutbildning och livslångt lärande – situationen inför och under första året med 
kunskapslyftet, menar kommittén att alla människor måste få möjlighet att delta i det livslånga 
lärandet, vilket är ett gemensamt intresse för enskilda individer och för arbetsmarknaden. 
Kommittén menar att utöver individers rätt till att utbilda sig på grundskolenivå så borde den 
rättigheten utsträcka sig till att även omfatta utbildning på gymnasienivå. De framhåller att 
kunskaper på gymnasienivå är i det närmaste nödvändiga för att ha en möjlighet följa med i 
de samhälleliga förändringarna. Från individernas perspektiv sett är målet med 
Kunskapslyftet, enligt kunskapslyftskommittén, ”delaktighet i samhällsutvecklingen, 
anställningsbarhet, och möjlighet till vidare studier”. (SOU 1998:51, s. 29 f.) 
 
 
2.1.3 Skolans utvärdering av Kunskapslyftet under 1997–2002    
 
Från skolan som vi genomförde undersökningen på fick vi tillgång till en rapport som handlar 
om vuxenutbildningens utveckling i kommunen under åren med Kunskapslyftet. Denna 
rapport färdigställdes i mars 2003 och genom rapporten fick vi ta del av den utveckling som 
hade initierats av Kunskapslyftet och de resultat som satsningen har gett.  
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Enligt rapporten har Kunskapslyftet bidragit till vissa kvarstående effekter när det gäller 
kommunens vuxenutbildning. Bl.a. har utbildningen blivit alltmer styrd av efterfrågan. Under 
denna period har flexibel utbildning införts och även distansutbildning har blivit allt 
vanligare. Alltså är det nu möjligt för studenter att studera i den takt som de själva väljer och 
från den plats som passar dem bäst. Utbildningsformer, organisation och kompetens- 
utveckling skall enligt rapporten ha anpassats för att tillmötesgå enskilda individers behov av 
utbildning. Den fortsatta strävan mot detta mål skall, enligt rapporten, nås genom att skolan 
fortsätter att utveckla nya metoder för lärande och fortsätter att förbättra sin organisation. 
(Kunskapslyftet och utvecklingen av vuxenutbildningen, 2003, s. 5)  
 
Skolans organisation har också utvecklats på så vis att välutbildade assistenter har anställts till 
expeditionen för att kunna ge god och snabb service till såväl studenter som övrig allmänhet. 
Även expeditionens öppettider har förlängts i syfte att öka servicenivån. Tillgång till 
studievägledning är något som erbjuds till samtliga av kommunens invånare. (ibid., s. 33) I 
rapporten framkommer det även att lärarna har fortbildats i vuxenpedagogik. (Denna 
fortbildning återkommer vi till i lärarintervjun, avsnitt 5.3.1, samt i uppsatsens analysdel.) 
Övriga åtgärder som gjorts för att gynna vuxenstudenterna är uppbyggnaden av datasalar och 
ökad tillgång till elevdatorer. Satsningen på datorerna har gjorts för att det skall finnas datorer 
tillgängliga för studenternas dagliga arbete med projektarbeten och informationssökning. 
Även skolans samarbete med kontaktbibliotekarien när det gäller utvecklingen av flexibla 
studieformer nämns i rapporten. (ibid., s. 34) (Se vidare angående detta samarbete i avsnitt 5.4 
samt i analysdelen.) 
 
Vuxenutbildningens involvering med Kunskapslyftet har även medfört ett fördjupat samarbete 
med kommunens arbetsfö rmedling. Vuxenutbildningen har också arbetat på att marknadsföra 
sig genom annonsering i lokalpress och direktutskick till alla hushåll i form av broschyrer 
som innehåller information angående vad vuxenutbildningen kan erbjuda. En egen hemsida 
på Internet har också lagts ut. (ibid., s. 34 f.) 
 
Under den femåriga perioden med Kunskapslyftet har det gjorts kontinuerliga utvärderingar 
av satsningen. På skolan har det skett rapportering och avstämning av uppnådda mål och 
utbildningsvolymer till Skolverket och SCB två gånger per år. Kommunen har också gjort 
egna utvärderingar av de utbildningar som genomförts i egen regi. Kursutvärderingarna har 
hjälpt till att planera kursers innehåll och mål och de har också legat till grund för 
pedagogiska diskussioner med lä rarna. På skolan har det funnits en utvärderingsgrupp som 
har diskuterat och analyserat utvärderingarnas resultat och även upprättat handlingsplaner 
med förslag till förbättringar. Denna utvärderingsgrupp har bestått av representanter från 
skolledning, lärare och studenter. (ibid., s. 13 f.) 
 
I rapporten konstaterar man att satsningen som staten har gjort med Kunskapslyftet har 
medfört att vuxenutbildningen har fått en mer framträdande plats som skolform inom 
kommunen. Den ökande tillströmningen av sökande till vuxenutbildningen som 
Kunskapslyftet medförde gjorde att pedagogiska och organisatoriska förändringar kom till 
stånd på skolan.(ibid., s. 38)  
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2.1.4 Nya utbildningsanordnare  
 
Som tidigare nämnts i texten så är det inte längre självklart att kommunerna står som 
ensamma utbildningsanordnare av vuxenutbildningen i en kommun. I många kommuner anses 
det att utbildningen skall hållas i egen regi så långt det är möjligt. Skäl till detta kan vara att 
det anses vara viktigt med kontinuitet och att samhället bör ta ansvar för medborgarnas 
utbildning, vilket betyder att det bör finnas en kommunal utbildningsanordnare som finns kvar 
år efter år. Andra kommuner framhåller att det är absolut viktigast med fri marknad och 
konkurrens mellan olika anordnare. Detta exemplifierades i Göteborg i januari 2002 när 
företaget Studium AB tog över all vuxenutbildning i Göteborg. Studium var visserligen 
kommunalägt men händelsen markerade ändå att vuxenutbildningsanordnaren inte 
nödvändigtvis behöver vara kopplad till kommunen. Konkurrensutsättningen av 
vuxenutbildningen borde ha lett till ökad kvalitet och prispress, men istället har situationen 
med Studium ofta beskrivits som kaos i medierna. Vid den upphandling av nästa års 
utbildningsplatser som genomfördes under våren 2002 visade det sig att Studium hade högre 
pris än flera andra utbildningsanordnare och vuxenutbildningsförvaltningen beslutade därför 
att lägga över större delen av utbildningsplatserna på andra anordnare. Detta medförde att 
många studenter tvingades byta skola och utbildningsanordnare mitt under pågående kurser. 
Utbildningsplatserna hos Studium räckte inte heller till och de som saknade slutbetyg från 
treårigt gymnasium prioriterades, medan de som ville komplettera ett treårigt slutbetyg eller 
höja betygen fick prioriteras bort. Även ett stort antal lärare och övrig personal påverkades 
negativt genom omflyttningar och undersysselsättning. (Kraft, 2002, s. 28; Vollbrecht & 
Budsjö, 2002, s. 17 f.)   
  
Jan Kraft är känd inom vuxenutbildningen på flera olika yrkesnivåer. Han är författare av 
artikeln: Slutet för komvux i Göteborg?, vilken finns publicerad i facktidskriften KOM – 
Kommunikation mellan vuxenutbildare. Kraft resonerar och reflekterar kring det kloka, eller 
okloka, i att utsätta vuxenutbildningen i Göteborgs kommun för konkurrens på öppen 
marknad. Han konstaterar att detta dock inte är särskilt ovanligt eller kontroversiellt. Kraft 
anser ändå att man borde ha garanterat en del av egenregins fortbestånd genom att ha säkrat 
egenregiutbildningen av en viss del av utbildningsomfånget före marknadsutsättandet. Han 
menar att ifall en anordnare lägger ner sin verksamhet av ekonomiska eller andra skäl så 
måste kommunen ställa upp och se till att utbildningen fullföljs så att inte studenterna blir 
drabbade. Kraft menar att detta borde vara lättare att genomföra om det finns en levande 
verksamhet som kan träda in. Kraft framhåller också att ifall det ideologiska tankemönstret i 
Göteborg förändras till sin motsats, och alltså samhället förväntas ha en skyldighet att anordna 
och garantera vuxenutbildning, så blir det svårt att återskapa och uppnå samma höga kvalitet 
som den som fanns innan Studium tog över. (Kraft, 2002, s. 29) 
 
I Göteborgs-Posten den 13 mars 2004 kunde man läsa i en artikel om den beräknade 
kostnaden för omställningen av vuxenutbildningsbolaget Studium. Slutnotan beräknas bli 
minst 200 miljoner kronor. Kommunen har i stort sett kvar hela sin personal som de hade 
innan Studium slogs ut men många deltar inte i någon produktion. Vid tidpunkten för 
artikelns publicering fanns det fortfarande över hundra personer kvar som ingår i ett 
omställningsprojekt. I artikeln kan man vidare läsa att den reguljära kommunala 
vuxenutbildningen näst intill är utraderad. Ironiskt nog finns det ändå tillgängliga lärare, 
lämpliga lokaler och studenter som är intresserade av att komplettera sina utbildningar. Hos 
kommunstyrelsen ligger det för närvarande ett förslag till hur en framtida vuxenutbildning 
skall se ut med en kommunal egen- regidel. Statskansliet föreslår att utbildningsnämnden får 
tillbaka ansvaret för detta och att den kommunala delen skall vara ca 20-25 % av 
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vuxenutbildningsvolymen. Den kommunala delen ska inte heller delta i upphandlingar. 
(Göteborgs-Posten, den 13 mars 2004, s. 9) 
 
  
2.2 Studieformer inom vuxenutbildningen 
 
Inom vuxenutbildningen finns det idag tre olika typer av studieformer – traditionella 
schemalagda studier, flexibla studier och distansstudier. 
 

• Den traditionella undervisningen, även kallad närutbildning, bedrivs i klassrum eller 
lärosalar där lärare och studenter befinner sig samtidigt. Studenterna har en gemensam 
kursplanering som arbetas fram av läraren. Studierna innehåller lärarledda lektioner, 
enskilda arbeten samt grupparbeten. Studierna kräver en hög grad av närvaro från 
studenternas sida. 

 
• De flexibla studierna innebär att studenterna utarbetar en individuell kursplanering 

tillsammans med läraren. Val av kursstart är flexibelt. Under kursens gång fungerar 
läraren mest som en handledare som förmedlar studieuppgifter till studenterna. Det 
anordnas vissa föreläsningar, lektioner och grupparbeten som de flexibla studenterna 
kan välja att delta i. Även vid enskilda arbeten finns lärare tillgängliga att rådfråga 
ifall problem stöts på.    

 
• Vid distansstudier träffar studenterna endast läraren vid ett par tillfällen under kursens 

gång. Det mesta av arbetet gör studenterna på egen hand. Kontakten med läraren sker 
mestadels med e-post, post och telefon.     

 
Vilken studieform som en student väljer beror naturligtvis på en rad individuella faktorer. Vad 
som har stor betydelse är studenternas livssituation, hur deras studiebakgrund ser ut och hur 
stort stöd och fast struktur de är i behov av i sina studier. Många studenter föredrar alltjämt av 
olika skäl den traditionella undervisningen i form av schemalagda lektioner. Andra studenter 
väljer att studera hemifrån och använder skolans lärare endast som stöd, vilka de träffar vid ett 
mindre antal tillfällen. De studerande kan på detta vis genomföra studierna vid den tidpunkt 
som passar dem bäst och är på så vis inte i så hög grad fysiskt och tidsmässigt bundna till 
skolan. Det ökar deras möjligheter att arbeta parallellt med studier eller kombinera studier 
med familjeliv. De olika studieformerna leder till att arbetssätt och arbetsformer på skolor 
måste förändras och det har de också gjort. (SOU 2000:28, s. 254) 
 
Begreppet flexibel utbildning förknippas gärna med distansutbildning, men en del detaljer 
skiljer de båda studieformerna åt. Distansstudier är i sin traditionella form en krävande 
studieform där en hel del självdisciplin krävs för att kunna genomföra studierna med ett 
tillfredställande resultat. Distansutbildning innebär visserligen frihet för studenterna att 
bestämma tid och plats för sina studier, men det är ändå de studerande som måste följa 
utbildningsanordnarens olika regler och krav. När det gäller den flexibla utbildningen är det i 
högre grad utbildningsanordnaren som ska vara flexibel och anpassa sig efter studenterna. 
Studenterna står alltså i centrum och utbildningsanordnaren får anpassa sin pedagogik, 
organisation och teknik efter deras behov. Studenterna får genom en rad olika alternativ 
bestämma och planera utbildningen, men det krävs att de tar ansvar för att de valen blir rätt. 
(SOU 1998:84, s. 28) 
 
 



 20 

Utöver flexibelt kursinnehåll blir även en rad andra faktorer flexibla: 
 

• friare tillträde till studierna genom att de studerande själva får avgöra ifall de innehar 
tillräckliga förkunskaper 

• val av kursstart och studietakt   
• val av kombinering av kurser och kursföljd 
• val av studier i grupp eller enskilt 
• val av hjälp/inblandning av handledare 

 
Flexibel undervisning underlättas av att läromedlen i stor utsträckning blir självinstruerande 
så att behovet av kontakter med handledare och andra studenter kan hållas på en så låg nivå 
som möjligt. Flexibel utbildning ökar också möjligheten till ett samspel mellan studenters 
yrkesliv och utbildningsbehov. (ibid., s. 29 f.)     
 
 
2.2.1 CFL – Nationellt centrum för flexibelt lärande  
 
Den 1 januari 2002 bildades Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL). Statens skolor för 
vuxna slogs då samman med delar av Distansutbildningsmyndigheten, Distum. CFL har som 
uppdrag att stödja kommuner, folkhögskolor, studieförbund och andra vuxenutbildnings- 
anordnare i sin utveckling av friare utbildnings- och kursformer. 
 
Hans-Inge Persson är generaldirektör på CFL och han anser att det är viktigt att studieformer 
för vuxna anpassas efter vuxnas behov, vilket han inte anser att systemet för vuxenutbildning 
hittills har gjort. I artikeln Nationellt centrum för flexibelt lärande Vår plats i omvärlden 
uttrycker sig Persson på följande vis angående saken: ”Ett traditionellt Komvux är ju faktiskt 
en bild av barnskolan.” Han menar att systemet måste göras mer flexibelt och anpassas efter 
de vuxnas livssituation. Fokus bör vara på de vuxna studenterna istället för på systemet. 
Persson poängterar att CFL:s främsta uppgift är att vara en ”förändringsmotor för svensk 
vuxenpedagogik” och verka för en höjd kvalitet inom vuxenutbildningen. (Persson, 2002)  
 
CFL har även som uppgift att främja livslångt lärande för alla genom att stödja utvecklingen 
av flexibelt lärande inom vuxenutbildningen. För att uppnå sina mål verkar CFL på olika sätt: 
 

• ger utbildningsanordnare information och rådgivning om läromedel, arbetssätt och 
metoder 

• stödjer en höjning av pedagogiska och metodiska nivåer när det gäller personal, 
material och teknik 

• ger ekonomiskt stöd till utbildningsanordnare för utvecklingsprojekt 
• sprider svensk och internationell utveckling och forskning inom området 
• bedriver egen utbildning i form av distansutbildning 
• utvecklar läromedel och metoder för vuxna med teckenspråk som första språk 

(Nordung, 2003)   
 
I artikeln Det livslånga lärandet av Hans-Inge Persson resoneras det kring vuxenutbildningens 
plats i det livslånga lärandet. På CFL anser man att vårt samhälle kräver en hög 
utbildningsnivå för alla och att man som vuxen måste kunna kombinera studier med arbete 
och övriga åtaganden som en vuxen kan tänkas ha. Om ambitionen är att alla ska kunna delta i 
vuxenutbildning så anser man på CFL att det är nödvändigt att den förändras. På CFL 
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poängterar man att vuxenutbildningen inte får vara bunden till gamla former, utan att ifall alla 
skall kunna delta i den så måste flexibla former införas. (Persson, 2002) 
 
 
2.3 Pedagogiska metoder inom vuxenutbildningen 

 
I debatter och texter som handlar om vuxenutbildning diskuteras det ofta ifall det finns en 
särskild vuxenpedagogik eller speciella vuxenmetodiska arbetssätt som gäller enbart för 
vuxenstudenter. Åsikterna när det gäller detta går isär men klart är i alla fall att det inte går att 
relatera vuxenbegreppet till en exakt ålder, utan att det har att göra med individers mognad 
och olika erfarenheter. Enligt delbetänkandet, Vuxenutbildning och livslångt lärande, utgår ett 
grundläggande vuxenpedagogiskt förhållningssätt ”från att se lärandet som en följd av att 
individen är aktiv i relation till sin omgivning och själv har förmåga att söka kunskap”. (SOU 
1998:51, s. 136) Vidare förordar ett vuxenpedagogiskt förhållningssätt att undervisningen 
skall utgå från individers tidigare kunskaper och erfarenheter. Undervisningen skall också 
bygga på verklighetsrelaterade problem och sammanhang, vilka ska ge studenterna en ökad 
förståelse för omvärlden. Vuxenstudenterna skall också ha ett inflytande över undervisningens 
innehåll och utformning och därmed ta ansvar för sitt lärande och kunskapssökande. (ibid.) 
 
Ovanstående beskrivning av hur vuxenpedagogiken skall fungera ter sig som ett ideal som 
sedan skall försöka att omsättas i verkligheten. I den verkliga miljön är traditioner och 
filosofier när det gäller undervisning förmodligen ganska fast förankrade hos olika 
vuxenutbildningsanordnare. Troligtvis är det inte det lättaste att få dessa realiteter att se ut 
som idealet gör på pappret och de pedagogiska/metodiska förändringarna kan knappast ske 
över en natt. När det gäller pedagogiska-metodiska diskussioner brukar man också tala om 
olika moden och trender som slår igenom gällande undervisning. Vissa har en längre 
varaktighet medan andra försvinner ganska omgående. (ibid., s. 137) 
 
I kunskapslyftskommitténs delbetänkande framhålls det att målet för vuxenutbildningens 
pedagogisk-metodiska verksamhet är självständigt tänkande och eget ansvarstagande hos 
individen, vilket leder till studenternas bästa möjliga förutsättningar för eget lärande. 
Kommittén menar att övergå från förmedlingspedagogik till ett hos studenternas mer 
självständigt sökande efter kunskap och information är en tendens till utveckling som syns 
tydligt i kunskapslyftets formuleringar. (ibid., s. 233)  
      
Att den kommunala vuxenutbildningen tidigare har dominerats av förmedlingspedagogik är 
något som man kan förstå av många offentliga dokument och texter som rör 
vuxenutbildningen. Många lite äldre vuxenstudenter förväntar sig kanske också att 
undervisningen skall gå till på samma sätt som den en gång gjorde i ungdomsskolan. 
Motstånd till att studenter ska få ta ett stort ansvar för sina studier kan finnas hos både 
studenter och deras lärare. Fortfarande finns många enheter där lärarens kunskapsförmedling 
är det dominerande arbetssättet – läraren talar om hur något är och studenterna får försöka 
anamma detta. På många skolor utvecklas dock arbetssätt som främjar det självständiga 
kunskapssökandet. Verksamheternas arbetssätt går mot ett ”ökat deltagarinflytande, ökat eget 
ansvarstagande för egna studier, ökad individualisering och ökad lärarhandledning” (ibid., s. 
138) 
 
Naturligtvis skiljer sig pedagogiska och metodiska arbetssätt också åt beroende på vilken 
studieform som studierna bedrivs i. Trots att kursboken ibland betraktas som förmedlande och 
statisk visar undersökningar, som presenteras i betänkandet Flexibel utbildning på distans, att 



 22 

den är det mest uppskattade läromedlet bland såväl närstudenter som distansstudenter. 
Studenter uppgav att de uppskattar kursboken p.g.a. att den är välbekant, lättöverskådlig, 
alltid tillgänglig och utan krånglande teknik. Undersökningarna visade också att det inte rådde 
någon skillnad mellan valet av läromedel beroende på om man läste på traditionellt vis eller 
på distans. En slutsats som drogs vid tidpunkten för undersökningarna var att ingenting tydde 
på att kursboken skulle förlora i betydelse för studenterna i någon av studieformerna. Den 
enda skillnaden bestod i på vilket sätt kursboken används. I distansutbildningen studerade 
studenterna kurslitteraturen mer självständigt, medan närstudenterna läste de från lärarna 
angivna avsnitten till nästkommande lektion. (SOU 1998:84, s. 26) 
 
Läromedel som IT och datorn användes på ett liknande sätt inom de båda ovan nämnda 
studieformerna: 
 

• datorn användes för ordbehandling, kalkylering och grafik 
• datorn användes för CD-ROM-skivor med utbildningsprogram på 
• datorn användes för redovisning och presentationer av elevarbeten 
• datorn användes för informationssökning i databaser  

    
Följande användning var speciell för distansutbildning: 
 

• datorn användes, nästan enbart, som kommunikation mellan lärare och studenter och 
även mellan studenter inbördes (ibid., s. 27) 

 
I betänkandet framhålls det även att deltagare i distansutbildning alltid har varit mer 
hänvisade till att själva söka kunskap, jämfört med studerande i traditionell undervisning. När 
det gäller pedagogiken i den traditionella studieformen så kommer den, enligt betänkandet, att 
närma sig distanspedagogiken ifall studenterna får lägga mer vikt vid att självständigt söka 
information. Även lärarnas roll utvidgas från att vara undervisare till att mer likna 
distanslärarnas handledande roll. Inslag av närutbildning förekommer också inom 
distansutbildning, t.ex. de träffar då distanseleverna samlas tillsammans med handledaren. 
Vad som framför allt skiljer närutbildning och distansutbildning åt är pedagogiken och kraven 
på planering och förberedelser. (ibid., s. 27-28)  
 
I kunskapslyftskommitténs slutbetänkande, Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet, 
förs under kapitel 14 ett längre resonemang kring vuxenpedagogik och flexibelt lärande. KLK 
framför i texten bl.a. åsikten att vuxna idag har ett stort behov av flexibla studieformer som 
kan anpassas till deras livssituation. Det poängteras i texten att i den flexibla utbildningen 
finns inte uppdelningen mellan distans- och traditionella närstudier, utan att dessa båda 
studieformer smälter ihop för att på bästa vis tillmötesgå de studerandes behov. De som bland 
andra gynnas av flexibel utbildning konstateras vara: studerande med ansvar för små barn, de 
som bor långt bort ifrån utbildningsanordnare, funktionshindrade, skiftesarbetande och även 
andra vuxna. (SOU 2000:28, kapitel 14) 
 
 
2.3.1 Pedagogik inom distansstudier och flexibla studier 
 
Hansson påpekar i Distansutbildning, att fastän begreppet ”det livslånga lärandet” anses så 
viktigt inom skolan, satsas det alltför lite på vidareutbildning för och utveckling av lärare och 
annan skolpersonal. (Hansson, 1997, s. 14) Han anser att lärare och högskola borde ha, som 
han uttrycker det, en ”livslång relation” där högskolans roll skulle vara att ständigt förnya och 
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utveckla den redan yrkesverksamma skolpersonalen. (ibid.) Hansson talar också om hur 
värdefull tekniken är i distansutbildningssammanhang och hur den kan vara till stor hjälp, 
men att den i sig inte löser några problem, utan att de viktigaste hjälpmedlen alltid är 
pedagogik och metodik. (ibid., s. 19) Vidare menar Hansson att det är av stor vikt att 
forskningen kring vuxenstuderande i allmänhet utökas och då i synnerhet inom området 
”flexible learning”. (ibid., s. 23) 
 
Distansutbildning innebär, som vi ser ovan, vissa pedagogikproblem. Kanske är det t.o.m. så 
att problemen förvärras av att man litar för mycket till tekniken och individens tekniska 
kunskaper. Regeringen tar i propositionen Vuxnas lärande och utvecklingen av 
vuxenutbildningen (2000/01:72) upp denna problematik. Kunskapslyftskommittén (KLK) 
menar att kunskap som förmedlas med modern teknik nästan alltid kräver individuell 
handledning som komplettering och säger vidare att: ”ju mer begränsade den enskildes 
erfarenheter av självständiga studier är, desto viktigare är den personliga handledningen”. 
(ibid., s. 28) KLK föreslår vidare att pedagogik och arbetsformer skall utvecklas för att 
tillfredsställa individernas behov av lärande i ett kunskapssamhälle, ett behov som kommer att 
öka och vara i ständig förändring, ett förslag som också regeringen ställer sig bakom. (ibid., s. 
15 och 29) I samma proposition kan vi läsa följande: 
  

Arbete med såväl Internet-baserad som annan distansutbildning kräver en annan lärar- och 
handledarroll och ett annat arbetssätt än traditionell vuxenutbildning. Behovet av kompetensutveckling 
på detta område kan bedömas öka i takt med att allt fler utbildningsanordnare utnyttjar 
distansutbildningens möjligheter. Det är viktigt att pedagogik och metodik anpassad till 
distansutbildningens krav utvecklas och att kunskaperna härom sprids. (ibid., s. 56) 

 
Som vi tidigare nämnt, kräver de nyare utbildningsformerna en förändrad pedagogik. I 
propositionen tas detta upp som ett eget stycke och man säger bl.a. att ”…valet av arbetssätt, 
pedagogik och metod har ett starkt samband med synen på vuxnas lärande och de krav som 
kunskapssamhället ställer på detta lärande.”  Både regeringen och KLK föreslår att satsningar 
på forskning görs inom detta område. (ibid., s. 31) Som remissinstans yttrar sig Skolverket i 
frågan och de menar att en sådan satsning är viktig, med tanke på att fler och fler 
utbildningsanordnare befinner sig på arenan, och en utveckling av forskningen på området 
skulle då innebära att man lättare kan garantera kompetensen hos dessa. Man trycker även 
här, från regeringens sida, på hur samhällsförändringarna medför krav på nytänkande inom 
pedagogiken och menar att den ökande tillgången på information gör att individen själv kan 
söka kunskap men att detta i sin tur medför att problemen finns på den källkritiska sidan. Som 
vi tolkar det, är kärnpunkten i dessa ord att pedagogiken till stor del skall gå ut på att lära sig 
att lära. (ibid., s. 32) 
 
Som en punkt i KLK:s rapport Vuxenpedagogik i teori och praktik, Kunskapslyftet i fokus och 
som redovisas i propositionen, tas upp att man inom vuxenutbildningen skall tillämpa en 
pedagogik som gör det möjligt att ta vara på de studerandes erfarenheter. Här lyfts också det 
informella lärandet fram som något viktigt att utnyttja och att individens behov och 
förutsättningar får vara utgångspunkt i lärandet. (ibid., s. 33) 
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2.3.2 Undervisningsformer i ett historiskt perspektiv 
 
Staffan Selander gör i ett kapitel av boken Ramfaktorteoretiskt tänkande: Pedagogiska 
perspektiv en tillbakablick över hur olika undervisningsformer historiskt har sett ut. Selander 
presenterar fem stycken olika undervisningsformer och menar att modellen kan användas för 
att visa hur undervisningssammanhanget påverkar valet av arbetsmaterial i skolan. (Selander, 
1994, s. 68) 
 

1. Torget – Till torget kunde alla fria människor komma som hade tid att utbyta 
information och kunskap. Där kunde människor tala, försvara och utveckla sitt 
tänkande. Torget kan ses som en metafor för undervisningen i det antika Grekland. 
Till torget kom på den tiden läroljungar och lärare för att undervisa, diskutera och 
pröva ståndpunkter. Undervisningens hjälpmedel var då endast det talade och lyssnade 
ordet. 

  
2. Verkstaden – I verkstaden, som förekom i det medeltida samhället, utformades 

relationen mellan mästare och lärling. Här stod inte det fria ordet och talekonsten i 
centrum, även om det var viktigt, utan arbetsdisciplin och produktion. Kunnande och 
skicklighet inom hantverket uppnåddes under långvarig träning. Mästaren var ledare 
och förebild för yrkesskicklighet. En annan sorts mästare – lärlingsituation förekom 
också: kungahusens/adelns och prästernas/munkarnas bildning. De förra undervisades 
med hjälp av romaner och uppövades t.ex. i sådant som vapenskicklighet och de 
senare studerade och levde efter bibeln. Dessa slags olika verkstäder utövade reell och 
symbolisk makt i samhället.  

 
3. Panoptikum – Under 1800-talet när jordbrukssamhället började avvecklas och 

industrialismen alltmer tog över utvecklades det system för massutbildning. Vissa 
klassiska ämnen som t.ex. latin, grammatik och logik fick bereda plats åt mer nyttiga 
ämnen som matematik, geografi och naturkunskap. Katederundervisning med läraren 
som organisatör och övervakare i klassrummet var det som gällde. Skolans uppgift var 
att förmedla valda delar av ett kunskapsstoff till människorna. Den tryckta läroboken 
blev ett alltmer dominerande inslag vilken undervisningen organiserades kring. 

 
4. Förorten – Efter andra världskriget var det dags för en förnyelse av 

undervisningssystemet och det statliga ansvaret för all undervisning och lärande blev 
allt tydligare. Den sammanhållna grundskolan blev något som i princip alla människor 
genomgick. Arbete var något som försiggick någonstans långt ifrån skolvärlden. 
Läroböckerna, som fungerade som ram för skolans kunskapshantering, kompletterades 
med andra läromedel som läseböcker, bildband, ljudband, filmer o.s.v. Skolan var en 
demokratisk spjutspets mot framtiden och skulle främja politiken och ekonomin. 

 
5. Laboratoriet – Den femte och, enligt Selander, delvis futuristiska 

undervisningsmodellen. I den här typen av undervisning testar man nya idéer och 
söker ny information. I den alltmer ökande mängden av information blir den 
snuttifierade läroboken mer meningslös delvis p.g.a. att informationsmängden inte 
ryms inom dess ramar. Tanken på att endast några få personer skall ligga bakom 
produktionen av de kunskaper som skolan skall förmedla gör också att läroboken 
framstår som snäv och omodern. I laboratoriet skall istället material användas från en 
mängd olika producenter. Läraren skall fungera som en slags vägvisare och stimulera 
eleverna genom att utveckla deras begreppsliga förståelse av omvärlden. Elevernas 
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eget tänkande och flexibilitet skall stödjas och uppmuntras genom pedagogiska 
metoder. Eleverna får själva söka efter information och bearbeta detta råmaterial till 
kunskap. (ibid., s. 68 ff.)  

 
Selander påpekar att dessa fem undervisningsmodeller är renodlade idealtyper och att det 
naturligtvis kan förekomma inslag av flera av dem i dagens undervisning. Han menar att 
tanken inte är att en typ av metodik skall ersätta all annan metodik utan att man kan inse att 
det finns handlingsutrymme för annan metodik, pedagogik och aktivitetsformer i olika 
utbildningssystem. (ibid., s. 71 f.)   
 
I olika statliga utredningar och dokument som rör dagens vuxenutbildning kan man se en 
tydlig strävan efter att undervisningsmetoderna skall gå mot de som Selander beskriver i 
laboratoriet. Elevernas egna informations- och kunskapssökande aktiviteter i undervisningen 
samt ett eget ansvarstagande är sådant som ofta nämns och betonas tillsammans med olika 
flexibla faktorer som rör utbildningen. Vår uppfattning är att det i verkligheten förmodligen 
fortfarande är så att undervisning på många vuxenutbildningar genomförs med metoder av 
den typ som beskrivs i förorten och med mer eller mindre inslag av de metoder som används i 
laboratoriet.   
 
  
2.4 Vuxenstuderande och biblioteket 
 
Folkbiblioteken, som har sina rötter i folkbildningen, har en stor roll i det livslånga lärandet. 
Folkbiblioteken växte fram under början av 1900-talet och var tillsammans med studiecirklar 
och föreläsningar en av folkbildningens grundpelare. (Ericsson, 2001, s. 24)  
 
Många komvuxskolor saknar ett eget bibliotek och är därmed hänvisade till folkbiblioteket. I 
takt med att vuxenutbildningen expanderade under 1990-talet ökade belastningen på 
folkbiblioteken kraftigt och när Kunskapslyftet kom 1997 förvärrades belastningen 
ytterligare. Statistik visar att antalet komvuxstuderande mer än fördubblades från 1990 till 
1999. I Kunskapslyftets styrdokument var tillgång till bibliotek inte något som beaktades och 
därför har det varit mycket få folkbibliotek som har fått ta del av de ekonomiska resurser som 
staten delade ut till kommunerna för att Kunskapslyftet skulle kunna genomföras. En enkät, 
som skickades ut från Statens kulturråd 1998 till samtliga bibliotekschefer, visade att bara 
fjorton procent av de svenska huvudbiblioteken hade tilldelats extraresurser för att klara av 
den ökade belastning som Kunskapslyftet medförde och endast sju procent hade fått resurser 
för att utöka personal. Enligt enkäten hade fyrtio procent av kommunerna tvingats skära ner 
på övrig service för att kunna tillmötesgå de vuxenstuderande. En annan enkätundersökning 
av SAB bland bibliotekschefer 2000 visar att ett ökat antal kommuner inser att 
folkbibliotekens verksamhet måste finnas med i planeringen av vuxenutbildningen och fler 
kommuner har också fått förstärkning av anslagen till biblioteket. (ibid., s. 28)   
 
Hos Hedemark och Hedman kan vi också se att bibliotekspersonal upplever att vissa problem 
uppstått i samband med vuxenstuderandes användning av folkbiblioteket. Deras 
magisteruppsats Vad sägs om användare? Folkbibliotekens användardiskurser i tre 
bibliotekstidskrifter är en studie av hur användare kategoriseras och hur användaridentiteter 
konstrueras i tre olika bibliotekstidskrifter. Det framkommer att kategorin vuxenstuderande på 
Kunskapslyftet är en grupp som ofta nämns i dessa tidskrifter och Hedemark och Hedman 
upplever att kategorin ”…uteslutande förknippas med problem och otillräcklighet.” 
(Hedemark & Hedman, 2002, s. 28) Författarna återger citat från tidskrifterna där man bl.a. 
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kan läsa att många bibliotek tvingats minska resurserna inom en del verksamheter för att möta 
de vuxenstuderandes behov och att en låg andel bibliotek fått extra ekonomiska resurser för 
att tillgodose den tilltagande efterfrågan på studiematerial som det ökade antalet 
vuxenstuderande innebär. Något som också sägs är att den ovan nämnda kategorin ofta är 
ovana biblioteksbesökare och därmed tar mycket tid i anspråk av bibliotekspersonalen. (ibid.)  
 
En studieform som blir allt vanligare är distansstudier. De distansstuderande nämns också 
som grupp hos Hedemark och Hedman. Det som sägs är att dessa i stor utsträckning vänder 
sig till folkbiblioteken och att trots att de bildar en stor och tämligen fordrande grupp 
biblioteksanvändare, får folkbiblioteken sällan tillräckliga medel för att kunna ge dem den 
hjälp de behöver. (ibid.) I detta sammanhang är det intressant att se att regeringen i sin 
proposition (2000/01:72) påpekar vikten av biblioteket som resurs just i samband med 
distansstudier. De menar där att bl.a. folkbibliotek är en betydande tillgång när det gäller 
distansstuderandes möjligheter att hitta diskussionsforum, något som enligt regeringen krävs 
för effektivt lärande i denna studieform. (ibid., s. 35) 
 
Som en sammanfattning av de citat Hedemark och Hedman funnit konstruerar de en 
ekvivalenskedja som de kopplar till kategorin vuxenstuderande på Kunskapslyftet och som ser 
ut som följer: 
 
 
 
 
 
(Hedemark & Hedman 2002, s. 28) 
  
(ibid., s. 28) 
 
De menar att detta sätt att se på vuxenstuderande utgör en motsägelse till ett annat uttalande 
som visar att man på biblioteket strävar efter att möta den enskilde individen på dess egen 
nivå och att man ser det som en självklar uppgift att främja allt lärande, oavsett på vilket sätt 
detta sker. (ibid., s. 28 f.) 
 
Vuxenstuderande som användargrupp på folkbiblioteket diskuteras även i facktidskriften 
Kommunikation mellan vuxenutbildare. I artikeln, Biblioteket i infrastrukturen – en lärmiljö 
och studieverkstad, av Ann Wiklund kan man läsa att Statens kulturråd från och med år 2002 
har ett anslag på 3 miljoner som skall användas för insatser ”som syftar till att främja 
tillgången till biblioteksservice vid folkbiblioteken för de vuxenstuderade”. (Wiklund, 2002, 
s. 25) Eftersom de vuxenstuderande utgör en stor grupp biblioteksbesökare på många 
folkbibliotek så är den typen av stöd viktigt för att folkbiblioteken ska kunna arbeta strategiskt 
och målinriktat. 
 
 
 
 
 
 

- resurskrävande (på bekostnad av andra grupper) 
- ovana 
- stort hjälpbehov 

- tidskrävande 
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3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel tar vi främst upp text och litteratur som har anknytning till våra egna 
frågeställningar, d.v.s. frågor som rör informationssökning i samband med studier och 
vuxenstuderandes behov av handledning i informationssökning. Vi kommer också att gå in på 
några större områden, såsom lärande och undervisning. Vi stödjer oss då på teorier och 
resonemang av bl.a. Roger Säljö, Ference Marton och olika statliga utredningar.  
 
Enligt vår uppfattning, vilket vi tidigare också nämnt, finns det ett tydligt samband mellan 
effektivt lärande och goda kunskaper i informationssökning. Vi har därför valt Carol Kuhlthau 
och Louise Limberg när det gäller teorier och resonemang kring informationssökning 
eftersom deras informationssökningsstudier tar sin plats i undervisningssituationer. Vi 
kommer även kort in på Christine Bruce när vi tar upp begreppet informationskompetens. 
Resonemang om lärandet kommer av naturliga skäl att ta ganska stor plats i detta kapitel. 
Eftersom det är en lärandesituation som utgör grunden för vår undersökning och vi anser att 
informationssökning utgör en viktig del i ett meningsfullt lärande, menar vi att det är viktigt 
att få en inblick i olika teorier och resonemang om lärande. Därigenom kan man också få en 
förståelse för de olika faktorer som kan påverka lärandet och att individens förutsättningar 
spelar stor roll i hur lärandet går till. På detta sätt hoppas vi att läsaren tydligt skall kunna se 
hur vi förankrar vår undersökning i ett större sammanhang.  
 
 
3.1 Vuxnas lärande 
 
Man tar i Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen (Regeringens proposition 
2000/01:72) fasta på själva lärandet och föreslår en rad olika strategier för hur det skall kunna 
utvecklas. Man säger bl.a. följande: 
 

- Pedagogik och arbetsformer utvecklas för att motsvara individernas föränderliga och 
ökande behov av lärande i ett kunskapsbaserat samhälle. 

- Individens lärande och kunskapssökande stöds genom rådgivning och vägledning, 
baserad på erkännande av faktiska, redan förvärvade kunskaper. 

- Ändamålsenliga lärmiljöer samt undervisning, handledning och nätbaserad utbildning 
tillhandahålls i en omfattning som så långt som möjligt svarar mot alla vuxnas 
varierande behov av och förutsättningar för lärande. 

- En grundläggande samsyn över politikområden och samverkan mellan myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och folkrörelser eftersträvas för att förverkliga individernas 
lärande och kompetensutveckling. (ibid., s. 15) 

 
Kunskapslyftskommitén – KLK – nämner i samma proposition att i ett globalt sammanhang 
utgör utbildning och kompetensutveckling viktiga delar och gör vidare en koppling mellan 
kunskapssamhälle och livslångt lärande och menar att detta är en viktig aspekt globalt sett. De 
menar att det i framtiden kommer att krävas en ”…välutbildad befolkning…och flexibla 
möjligheter till livslångt lärande”.  De slår också fast att ”…relationerna mellan information, 
kunskap och utveckling är komplicerade men viktiga att uppmärksamma på både samhälls- 
och individnivå” och menar vidare att ”…vi lever i ett kunskaps- och informationssamhälle 
där kunskap är innehållet och informationstekniken mediet”. (ibid.) De beskriver en 
processkedja som på individnivå ser ut så här: ”data – information – kunskap – eftertanke – 
handlande”. (ibid., s. 16) 
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KLK betonar vidare vikten av det livslånga lärandet och menar att ”…i och med att 
kunskapsmassan kontinuerligt växer,…” finns det ingen rimlig chans att man när man är ung 
skall kunna lära sig allt man kan komma att behöva kunna i livet. De menar också att allt 
lärande, både det formella och det informella, skall kunna gå att kombinera, allt efter 
individens eget önskemål och behov. (ibid.) De anser också att ”… infrastrukturen för 
utbildningsområdet är en viktig beståndsdel i det sociala kapitalet” och att det är en bas för 
allt informellt lärande. (ibid., s. 17) Sammanfattningsvis gör KLK en indelning av lärandet 
som följer: ”individuellt vardagslärande, lärande i arbetslivet och lärande i studier” och gör 
samtidigt antagandet att allt lärande kommer att öka i takt med att kunskapssamhället 
utvecklas. Dessutom menar de att den största andelen kommer lärandet i arbetslivet att utgöra. 
(ibid.) 
 
Staffan Larsson tar i texten Vardagslärande och vuxenstudier upp hur vardagslärandet 
påverkar kunskapsklyftan i samhället. Han menar, så som vi tolkar det, att ett arbete som inte 
kräver nya kunskaper gör så att individen inte heller strävar efter att lära mer på fritiden och 
vice versa, och på så sätt växer kunskapsklyftan. Larsson säger vidare att vardagslärandet är 
den dominerande lärandeformen och har därför stor betydelse när det gäller skillnader i 
människors kunskaper. (Larsson, 1996, s. 17 f.) Det kan mycket väl vara så som Larsson 
säger, men vi menar att det lika gärna kan vara tvärtom; att om ens arbete innebär få 
utmaningar känner man ett behov av att t.ex. utveckla ett intresse man har eller att lära något 
nytt ”bara” för personligt nöje. Att det kan vara så tycker vi oss också ha förstått när vi läst 
svaren vi fått på våra enkäter. Vi tror också att ett arbete som kräver mycket uppdatering av 
kunskaper kan föra med sig att man på fritiden har behov av att koppla av och kanske 
medvetet väljer att inte försätta sig i någon ”lärandesituation”. I sitt resonemang om vad 
meningen med vuxenutbildningen bör vara och hur den bör organiseras, menar Larsson att 
utgångspunkten i detta arbete måste vara just vardagslärandet. Enligt honom är lärandet en 
förändring av de tolkningar en individ har av världen och menar att det organiserade lärandet 
måste ”…värderas i relation till hur det förändrar människors vardag.”(ibid., s. 18) 
 
Även Roger Säljö förklarar i boken Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv lärande 
som ”…en aspekt av all mänsklig verksamhet” och att det i grunden rör sig om ”…vad 
individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.” (Säljö, 
2000, s. 13) Han menar alltså att mycket av den elementära kunskap vi behöver och använder 
oss av får vi på andra sätt än genom organiserad utbildning och som vi uppfattar det anser han 
att man bör lägga stor vikt vid detta i allt resonemang om hur lärande går till. (ibid., s. 12) 
 
Säljö ser på lärandet ur ett sociokulturellt perspektiv och talar om att vi använder oss av olika 
”redskap” eller ”verktyg” för att förstå omvärlden och vara delaktig i den. Dessa ”redskap” 
eller ”verktyg” kan, enligt Säljö, vara såväl språkliga som fysiska och vi lär oss att använda 
dem genom samspel med andra. (ibid., s. 20 f.) Han tar vidare upp tre företeelser som han 
anser vara viktiga att uppmärksamma i detta sammanhang: 
 
  1. utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap 
  2. utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg) 
  3. kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i   
      olika kollektiva verksamheter. (ibid., s. 22 f.) 
 
För att knyta an dessa resonemang till vår egen undersökning kan vi säga att vi anser att i den 
situation som våra informanter befinner sig, och som kan sägas gälla generellt för 
vuxenstuderande, skulle detta sätt att se på lärande vara högst tillämpligt av flera olika 
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anledningar. Vuxenstuderandes erfarenheter skiljer sig åt på många sätt p.g.a. att de är i 
varierande åldrar, av olika kön, har skiftande kulturella bakgrunder, lever i olika typer av 
familjeförhållanden, har olika yrkes/studiebakgrunder etc. och har i och med det många olika 
kunskaper och kompetenser. Detta, menar vi, gör att de har mycket att lära/lära av varandra 
och att man mycket väl skulle kunna ta till vara detta i undervisningen. Eftersom datorbaserad 
information är ett förhållandevis nytt fenomen för många, är det lätt att förstå att det kan 
uppstå en viss ojämlikhet i informationssökningen och i förlängningen menar vi att detta kan 
påverka studieresultaten. Att då som lärare/handledare utnyttja de mer erfarnas kunskaper för 
att lära dem med mindre vana, tror vi är något som alla skulle vinna något på. 
  
Ference Marton, professor vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs 
universitet, och Shirley Booth, fil. dr som är verksam vid Centrum för Pedagogisk utveckling 
på Chalmers Tekniska Högskola, har tillsammans sammanställt boken Om lärande som 
handlar om det som titeln indikerar. Boken är ett resultat av en grupp forskares 25 år långa 
forskning om skillnader mellan olika former av lärande. I boken refererar författarna till olika 
studier, som tidigare har gjorts av denna grupp forskare, och de resultat och slutsatser som 
dessa studier har givit. Boken fokuserar främst på hur studenter erfar lärande. Författarna 
menar att erfara betyder att lära sig någonting i något sammanhang. Vi uppfattar det som att 
deras synsätt på lärande innebär att uppfatta någon aspekt av världen på ett nytt eller 
annorlunda sätt. Alltså att få ett förändrat perspektiv angående något. Den 
forskningsinriktning som används här kallas för fenomenografi. 
 
Marton och Booth resonerar i boken kring studenters olika möjligheter till lärande. Från 
studier som tidigare har genomförts framför författarna bl.a. åsikten att det inte bara är 
individers olika bakgrundsfaktorer som påverkar lärande utan även studenters uppfattningar 
av lärande, hur de tar itu med lärande och vad studenter anser att lärande egentligen är. 
(Marton & Booth, 2000, s. 55)  
 
Genom tidigare studier, genomförda 1979, 1982, 1983 av Marton, Säljö m.fl., identifieras sex 
olika typer av lärande: 
 
Lärande som att… 

 
A  …utöka sin kunskap   
 
B  …memorera och återge 
 
C  …tillämpa 
____________________________________ 
 
D  …förstå 
 
E  …se på något på ett annat sätt 
 
F  …förändras som människa     
 
De tre första punkterna A-C beskriver enligt författarna ett lärande: som i första hand är att 
återge. De tre senare punkterna D-F beskriver lärande: som i första hand är att söka en 
mening. (ibid., s. 61) 
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Marton och Booth förklarar studenters olika sätt att se på lärande på följande vis. Den första 
uppfattningen (A) att se på lärande som att utöka sin kunskap, beskriver studenters strävan att 
tillägna sig kunskap, ta in kunskap och fylla på den kunskap som redan finns. Specifika 
uppgifter görs av studenter för att få veta mer om något. Den andra typen av studenter som 
hör till B, lärande som att memorera och återge, fokuserar också på att tillägna sig kunskap, 
men också på vad som måste göras med kunskapen i studiesammanhanget. Studenterna tänker 
på att förvärva kunskap för att lära sig den utantill och sedan kunna återge den och upprepa 
den t.ex. vid en tenta. Förmodligen glöms en stor del av kunskapen bort efter att den är 
förbrukad. Nästa kategori studenter som hör till C, lärande som att tillämpa, fokuserar utöver 
det andra nämnda också på en tredje sak, nämligen hur de skall tillämpa den tillägnade och 
lagrade kunskapen. Det synsättet på lärande begränsar inte bara lärandet till studiesituationen 
utan kan också tänka sig att tillämpa kunskapen i andra sammanhang. Alla dessa tre sätt att se 
på lärande, A-C, anser dock Marton och Booth alltså främst höra till ett lärande som i första 
hand är att återge. (ibid., s. 58) 
 
De studenter som hör till grupp D ser lärande som att förstå. Dessa studenter intar ett visst 
perspektiv till de saker som de lär sig. De har en viss distans till den kunskap som de 
förvärvar, vilket innebär att de reflekterar över den. Studenterna integrerar den nya kunskapen 
till sin egen livsvärld genom att jämföra den med, och kontrastera den emot, den kunskap som 
de redan innehar. Lärandet innebär att titta på saker och ting i ett nytt ljus, ta ställning och 
komma till insikt. I den femte uppfattningen (E) av vad lärande är så innebär lärande att se 
något på ett annat sätt. Den nya kunskapen innebär inte enbart att studenten intar en ny 
ståndpunkt eller synsätt. Lärandet innebär att få ett vidare synsätt, vilket medför ett mer 
dynamiskt synsätt på världen i stort. Lärandets sammanhang har i detta synsätt av vad lärande 
innebär vidgats från att röra ämnesområdet som studeras, till att röra världen i helhet. I den 
sista uppfattningen (F) innebär lärande att förändras som människa. Detta är uppenbarligen 
det mest omfattande sättet att förstå lärande eftersom effekterna av lärandet inbegriper den 
lärande själv. De senare tre kategorierna av att se på lärande, D-F, innebär alltså, enligt 
Marton och Booth, att lärande i första hand är att söka mening.(ibid., s. 59 f.) 
 
Marton och Booth anser att dessa olika sätt att se på lärande beror på ”att människor som ger 
sig in på att lära sig saker, har olika sätt att se på eller förstå det de gör”. (ibid., s.60) I de tre 
första kategorierna A-C är lärande begränsat till att röra de studieuppgifter som situationen 
kräver, medan i kategori D-F kan lärandet nå bortom själva studieuppgifterna till att påverka 
studenters livsvärld. 
 
Vilken syn på lärande som studenter innehar tror vi också beror på den typ av undervisning 
som de genomgår och vilka pedagogiska metoder som används i undervisningen. Får 
studenter t.ex. en stor mängd litteratur som skall läsas in på en begränsad tid för att sedan 
återges på en salstenta kanske det är svårt att se på lärande på det vis som beskrivs i kategori 
D-F. Kanske gör den enskilda studiesituationen att studenter ibland inte har någon annan 
möjlighet att se på lärande än på det vis som beskrivs i kategori A-C, vilket alltså har till följd 
att lärandets mening blir att återge och att lärandet enbart kommer att röra studiesituationen. 
Vi tror att andra pedagogiska metoder t.ex. i form av ett mer undersökande arbetssätt, där 
studenter själva får söka efter information och bedöma dess relevans, och även en mer 
reflekterande undervisning, t.ex. i seminarieform, kan medföra en större möjlighet för 
studenter att se på lärande som det beskrivs i kategori D-F. Lärande blir då i första hand att 
söka en mening, vilket kan påverka studenters synsätt och uppfattning i stort.  
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Marton och Booth resonerar vidare kring ämnet i sin bok och de gör följande definition av 
vad undervisning och pedagogik innebär:  
 

Enligt vår mening är undervisning för det första en handling som avsiktligen syftar till att orsaka något slags 
förändring hos en annan medlem av släktet. Handlingen som syftar till att orsaka en sådan förändring är för det 
andra inte en tillfällig händelse. Den måste fortgå tills en förändring med något mått mätt har uppnåtts. För det 
tredje, och det är en logisk konsekvens av det andra kriteriet, måste läraren ha grunder för att kunna utvärdera 
ett beteende, för att kunna avgöra om det är tillfredsställande eller inte. … Men pedagogik innebär bland annat 
att ha förmågan att inta den andres perspektiv, att ha förmågan att bedöma om prestationen är framgångsrik 
och att ha förmågan att anpassa sin inblandning i enlighet med en uppfattning om hur värdefullt det är i 
förhållande till syftet. (ibid., s. 213 f.) 

 
Marton och Booth påpekar i sin text att precis som att det finns olika variationer av lärande så 
kan man hitta variationer och kvalitativa skillnader i lärares undervisning. Lärare som 
undervisar efter exakt samma kursplan kan ändå visa upp stor variation. Marton och Booth 
menar att lärare formar undervisningen efter sitt sätt att förstå det ämne som de undervisar i 
och använder sig av de metoder som de finner lämpliga. Detta medför att elever som läser 
samma ämne på samma nivå ändå kan få radikalt olikt innehåll i undervisningen. (ibid., s. 224 
ff.) 
 
Författarna säger i slutet av boken att det ”inte finns någon universell metod för att 
åstadkomma lärande”. (ibid., s. 260) De anser däremot att lärande bör åstadkommas med 
pedagogikens hjälp. För att uppnå ett bättre lärande menar författarna att man kan använda sig 
av olika variationer inom pedagogiken. Lärare kan bidraga stort till inlärningssituationer och 
sätt att variera utformningen av undervisning. (ibid.)        
 
 
3.2 Kunskaps/informationssamhällets krav på lärande 
 
Som ytterligare ett argument för en förändrad vuxenutbildning, presenteras i Vuxnas lärande 
och utvecklingen av vuxenutbildningen, vad som diskuterats inom EU i utbildningsfrågan. Där 
har man kommit fram till att Europas utbildningssystem kräver en anpassning till bl.a. de krav 
kunskapssamhället ställer på individen och det sägs att nya kunskaper måste understödjas, 
såsom t.ex. informationsteknik. (Regeringens proposition 2000/01:72, s. 21) Man redovisar 
också de områden som EU-kommissionen presenterar som viktiga att satsa på i sin skriftliga 
sammanställning om Livslångt lärande år 2000, varav följande är några av dem: 
 

- garantera allmän och fortlöpande tillgång till lärande för att förvärva eller förnya de 
färdigheter som behövs för ett varaktigt deltagande i kunskapssamhället 

- utarbeta effektiva metoder för undervisning och inlärning samt miljöer för ett ständigt 
livslångt och livsvitt lärande 

- tillhandahålla möjligheter till livslångt lärande så nära inlärarna som möjligt, i deras 
egna samhällen och med stöd av IT-baserade hjälpmedel där det är lämpligt. (ibid., s. 
22) 

 
Begreppen livslångt lärande och livsvitt lärande återkommer ofta och det senare förklaras i 
propositionen genom Skolverkets rapport, som delar upp detta i tre olika former: 
 

- formellt lärande, 
- icke formellt lärande, och 
- informellt lärande 
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I det formella lärandet ingår t.ex. vuxenutbildningen och utmärkande för denna form är att det 
styrs av regler som är utformade inom det offentliga utbildningsväsendet. Det icke formella 
lärandet representeras av t.ex. kursverksamheter av olika slag. Det gemensamma för dessa 
båda former är att det styrs av någon form av kursplan och kursledare. Det informella lärandet 
däremot, utmärks av att det sker hela tiden, i alla situationer i vardagen men är enligt 
Skolverket lika viktigt med avseende på vilka effekter det får på individernas kunskaper och 
kompetenser. (ibid., s. 23) 
 
Något som också nämns i anslutning till resonemanget om det livslånga lärandet är att det 
utgår ifrån individens perspektiv men man menar att själva lärandet ofta ger bäst resultat 
genom att det sker i samspel med andra. (ibid., s. 26) Man säger vidare att: ”För att verkligt 
lärande skall komma till stånd, krävs också möjligheter till diskussion och reflektion” och att 
det finns ett värde i att lära tillsammans med andra. (ibid., s. 35) När man sammanfattar den 
förväntade samhällsutvecklingen konstaterar man att formerna för vuxenutbildningen behöver 
förändras mot allt mer flexibelt stöd för individen i dess lärande. (ibid., s. 27) 
 
 
3.3 Informationssökningens roll i informationssamhället 
 
Som vi tidigare nämnt, anser vi att informationssökningen är en viktig del i allt lärande. Vi 
har fått detta bekräftat i mycket av den litteratur vi läst och då framför allt när det gäller texter 
som behandlar de olika förändringar som skett inom vuxenutbildningen. Men även i de 
sammanhang då man talar om informationssamhället eller kunskapssamhället nämns 
informationssökning som en viktig komponent. Tätt ihop med begreppet 
”informationssökning” hör andra begrepp såsom ”informationskompetens” och ”källkritiskt 
tänkande”.  
 
Alla dessa begrepp anser vi hör nära samman med de förändringar som utbildningen för 
vuxna stått inför de senaste åren. Det ställs helt andra krav på de studerande inom de nyare 
studieformerna än vad vi varit vana vid. Det krävs över huvud taget helt andra kompetenser 
av vuxna i dagens samhälle, det som så ofta kallas IT-samhället, informationssamhället eller 
kunskapssamhället. Vi förväntas ta till oss allt mer information, kunna sålla bland den, göra 
fler och fler val i vår vardag, inte minst i arbetet, och för att leva upp till dessa krav bör vi 
tillägna oss kunskap om hur man går till väga. Man måste i detta sammanhang vara medveten 
om att den källkritiska aspekten tar allt större plats i informationssökningen ju mer 
information vi ställs inför. Vad vi menar är alltså att man inte kan se vare sig 
informationssökning eller källkritiskt tänkande som isolerade företeelser utan att de har ett 
starkt samband med varandra, framförallt när det gäller lärandesituationer. Vi anser därför att 
någon typ av undervisning i informationssökning bör ingå som en självklar del i all 
utbildning, kanske främst i vuxenutbildningen eftersom många där inte har någon vana av 
detta från tidigare studier.  
  
Några som också kopplar samman informationssökningens betydelse i lärandet med 
förändringarna i samhället i stort är Louise Limberg. I sin avhandling Att söka information för 
att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande skriver hon att 
utvecklingen inom skolan mot det s.k. problembaserade lärandet är en följd av förändringarna 
i informationssamhället. (Limberg, 1998, s. 17) Hon har också i en tidigare studie kunnat se 
att den källkritiska aspekten i informationssökningen är något som kräver ökat stöd från både 
lärare och bibliotekarier (ibid., s. 18), vilket vi tycker är helt naturligt. Även Carol Kuhlthau 
gör i sin bok Seeking Meaning. A Process Approach to Library and Information Services 
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kopplingen mellan lärande, informationssökning och informationssamhället. Kuhlthau menar 
att elever bör beredas genom undervisning i informationssökning för att kunna lära i 
framtidens informationssamhälle och alltså bli informationskompetenta. (Kuhlthau, 1993, s. 
154) Vi kommer att ha anledning att återkomma till Limberg och Kuhlthau under nästa rubrik. 
 
I propositionen Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen återkommer man gång 
på gång till hur viktigt det är att anpassa sig efter de förändringar som sker. Ett exempel på 
detta är när man talar om hur den nya vuxenutbildningen ”…skall möta människor och 
tillgodose deras behov av lärande utifrån den enskilda personens önskemål, behov och 
förutsättningar och stödja vuxnas delaktighet i det livslånga lärandet.” (Regeringens 
proposition 200/01:72, s. 1) Detta tolkar vi så att stödet kan bestå av t.ex. handledning i 
informationssökning. Man säger också mycket riktigt att i detta sammanhang får läraren en 
annan roll, nämligen den som de kallar ”kunskapsvägvisare”. Detta har sin grund i att då de 
studerande i allt större utsträckning på egen hand söker information till sina uppgifter, blir 
lärarens roll att ge vägledning i arbetet att omvandla informationen till kunskap och man 
understryker även vikten av kunskap i källkritik. (ibid., s. 34)     
 
 
3.4 Informationssökning som fenomen 
 
Eftersom det är vuxenstuderandes informationssökning som är det huvudsakliga intresset i vår 
undersökning finns det god anledning att gå närmare in på det komplexa begrepp som 
informationssökning utgör. Vår egen definition av begreppet informationssökning låter enligt 
följande: Sökande efter fakta i en mängd olika källor och med olika typer av hjälpmedel i 
syfte att erhålla en förståelse för ett specifikt område eller begrepp. Underförstått innebär 
detta ofta en långvarig process då både området för sökningen, källorna och hjälpmedlen ofta 
kan vara okända, i synnerhet kan det vara så i utbildningssituationer. 
 
Vi vill försöka utveckla en förståelse av informationssökningens innebörd, och dess betydelse 
för och samspel med lärande, genom att ta hjälp av två tunga namn inom ämnet, nämligen 
Louise Limberg och Carol Kuhlthau. Louise Limberg är aktiv som forskare vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Hon har publicerat flera artiklar och böcker som handlar om 
ämnet informationssökning och den studie vi använder oss av här är hennes 
doktorsavhandling, som vi kort presenterat i föregående stycke. Den definition på 
informationssökning som Limberg använder i sin avhandling låter som följer: ”En komplex 
process med sekvenser av handlingar, ibland också inkluderande hur tankar och känslor 
samspelar med handlingarna.” (Limberg, 1998, s. 20) 
 
I sin avhandling studerar hon samspelet mellan informationssökning och lärande hos en grupp 
gymnasieelever i deras arbete med en fördjupningsuppgift. Genom sin undersökning vill 
Limberg visa vilken koppling som finns mellan ämnesinnehåll, informationssökning och 
inlärning. De teoretiska metoder som Limberg använder sig av är delvis hämtade från 
användarstudier inom biblioteks- och informationsvetenskap och från teori om kunskap och 
lärande. Denna pedagogiska forskningsinriktning som Limberg väljer att knyta an till kallas 
för fenomenografi och används vid Göteborgs universitet av Marton m.fl. Fenomenografins 
syfte beskriver Limberg ”är att utforska människors uppfattningar av världen.” (ibid., s. 65) 
Vad som eftersöks är alltså variation i människors sätt att uppfatta ett visst fenomen för att 
sedan kunna undersöka och analysera detta. Limberg kritiserar i sin text det kognitiva synsätt 
som har förekommit i många användarstudier sen 1980-talet. (ibid., s. 33 ff.) Limberg anser 
att informationssökning bör studeras utifrån användarens perspektiv. 
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Avhandlingen tar sin utgångspunkt i problemet: vad som studenter egentligen lär sig av den 
information de söker och använder sig av. Resultatet från Limbergs undersökning identifierar 
tre olika kategorier av sätt att uppfatta informationssökning: 
 
A. Att söka fakta 
B. Att väga information för att välja rätt 
C. Att granska och analysera 
(ibid., s.160) 
 
Kategorierna bygger bl.a. på hur eleverna bedömde vad som var relevant i informationen, hur 
de värderade olika informationskällor och material. Resultaten tyder på att endast se 
informationssökning som att hitta rätt faktauppgifter ger en splittrad och ytlig förståelse för 
ämnet. Att se informationssökning som att granska och analysera ger däremot eleverna en 
djup och mer total förståelse för ämnet.    
 
Limberg kommer också fram till att eleverna tillhörde tre olika kategorier när det gällde 
uppfattningar av ämnet . Dessa skillnader utgjordes av kvalitativa skillnader i hur eleverna 
uppfattade ämnet. Eleverna som tillhörde kategori A-uppfattning innehade fragmentariska 
kunskaper om ämnet och avsaknad av sakligt grundad analys. Elever med B-uppfattning hade 
en större kunskap om ämnet och förde även ett visst resonemang utifrån ämnets perspektiv. 
Elever med C-uppfattning var de som hade djupa sakkunskaper och kunde utifrån dem 
resonera och analysera på ett kritiskt sätt även utanför ämnets sakområde. (ibid., s. 195 f.)    
 
I sin avhandling så kommer Limberg fram till att ”skillnader mellan elevernas 
ämneskunskaper påverkade hur de sökte information liksom att skillnader mellan hur eleverna 
sökte och använde information påverkade vad de lärde sig om ämnet. Skillnader mellan 
elevernas uppfattningar av informationssökning påverkade både hur de sökte och använde 
information och vad de lärde sig om ämnet.” (ibid., s. 206) Limberg konstaterar även att: ”Hur 
eleven formulerade sökbegrepp eller skaffade information samspelade inte med 
inlärningsresultat på samma sätt.”(ibid., s. 229) Hon frågar sig därför ifall inte 
användarundervisning borde inrikta sig mer på analys och värdering av information istället för 
att koncentrera ett för stort intresse på sökfärdigheter. (ibid., s. 171) Limberg drar alltså 
slutsatsen att informationssökning inte kan ses som ett isolerat fenomen utan måste ses i 
relation till en lärandesituation. 
 
Carol Kuhlthau är verksam som professor i Informationsvetenskap på Rutgers University i 
New Jersey sedan 1985. Hon har före detta 10 års erfarenhet som mediaspecialist på 
skolbibliotek. I sin forskning inriktar hon sig på informationssökningsprocessen ur ett 
användarperspektiv och hon har ett stort antal publikationer i ämnet bakom sig.  
 
I boken Seeking Meaning. A Process Approach to Library and Information Services utarbetar 
Kuhlthau en teoretisk modell kring informationssökningsprocessen och har studerat hur denna 
ser ut hos ett antal studenter inför ett uppsatsarbete. Hon delar in processen i sex olika nivåer 
och beskriver utifrån denna modell de känslor och handlingar som utmärker de olika nivåerna. 
Centralt i modellen är vad Kuhlthau kallar för osäkerhetsprincip och som kortfattat innebär att 
informationssökarens känslor utvecklas från osäkerhet till självförtroende. Känslan av 
osäkerhet skapar alltså en konstruktionsprocess som leder till att förståelse och mening söks 
ur information. (Kuhlthau, 1993, s. 125 f.) 
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De känslor som uppstår och de sätt som informationssökaren agerar på genom 
informationssökningsprocessen, beskriver Kuhlthau i en rad tabeller och vi skall kort 
presentera dem här. Hon menar att känslomässigt ser processen ut som följer: osäkerhet –
optimism – förvirring, frustration och tvivel – klarhet – en känsla av tillförsikt – lättnad – 
tillfredsställelse eller missnöje. (ibid., s. 43) Handlandet under processen består, enligt 
Kuhlthau av, förutom insamlande av material på de första nivåerna , bl.a. diskussioner med 
andra och lokalisering av källor i biblioteket. Först på de senare nivåerna menar Kuhlthau att 
användaren konsulterar bibliotekarien och värderar källorna. (ibid., s. 44 ff.) Kuhlthau 
sammanfattar i sista kapitlet de mönster hon kunnat se i användarnas 
informationssökningsprocess och ger dessutom förslag på hur man kan rådgöra med och stötta 
användarna på de olika nivåerna. (ibid., s.168 ff.) Viktigt att framhålla är att Kuhlthau inte ser 
sin modell som en exakt återgivelse av användares erfarenheter utan mer som en metafor. Hon 
menar även att processen inte nödvändigtvis behöver vara strikt linjär utan ofta har cykliska 
inslag och att informationssökaren kan återgå till någon av de tidigare nivåerna. (ibid., s.112 
f.)  
 
Utifrån sitt resultat diskuterar Kuhlthau hur man som bibliotekarie kan utveckla och erbjuda 
användarundervisning i informationssökning. Hon identifierar också fem olika nivåer av 
informationsförmedling: 1. organizer, 2. locator/lecturer, 3. identifier/instructor, 
4. advisor/tutor, 5. counselor (ibid., s.105)  Hon anser att bibliotekariers roll bör gå mot att bli 
vägledande. Hon menar att det primära syftet med undervisningen bör vara att bereda 
eleverna för att kunna lära i framtidens informaionssamhälle. (ibid., s. 154)    
 
Kuhlthau kritiserar den tidigare dualistiska synen på informationshantering där användaren 
framställs som en passiv mottagare av information. Kuhlthau sätter, liksom Limberg, 
användaren i centrum och menar att det är användarens behov som det ska arbetas utifrån. 
(ibid., 128 ff.) Kuhlthau utgår från ett konstruktivistiskt synsätt på informationssökning där 
användaren aktivt skapar mening ur informationen. ”The person seeks meaning, rather than a 
right answer, and views information as a way of learning and finding meaning or as a process 
of construction”. (ibid., s. 3) Även Kuhlthau menar att söka information bör ses kopplat till en 
lärandeprocess där tankar, känslor och handlande samspelar och påverkar individen. (ibid., s. 
8)  
 
Som huvudtiteln på Kuhlthaus’ bok antyder, går ju informationssökningen ut på att “söka 
mening”, eller att skapa en förståelse för något okänt, och har informationssökaren dålig 
kännedom om hur han/hon går tillväga kan detta bli en nära nog omöjlig uppgift. Vi förmodar 
att det finns ganska stora skillnader i hur vuxenstuderande ser på sin informationssökning. 
Den kan mycket väl vara rationell, d.v.s. informationssökaren vet vad han/hon är ute efter, 
och har en ganska god uppfattning om var han/hon kan leta, och har förmågan att välja ut 
relevant information och resultatet blir tillfredsställande. Å andra sidan kan 
informationssökning bli upphov till frustration om informationssökaren inte riktigt vet vad det 
är som eftersöks, han/hon är inte bekant med de olika sökverktyg som står till buds och har 
svårigheter med att bedöma vad som är användbart. Det resultat informationssökaren då 
kommer till känner han/hon sig naturligtvis inte särskilt nöjd med. Vi menar att många av de 
osäkerhetskänslor och den frustration som Kuhlthau beskriver uppstå under 
informationssökningsprocessen kan mildras genom att ha goda kunskaper i 
informationssökning när det gäller de sökverktyg som kan användas. Limberg menar i sin text 
att det inte ska läggas för mycket vikt vid sökfärdigheter i användarundervisning och hänvisar 
då till sina undersökningsresultat. (Limberg, 1998, s.171) Vi anser ändå att det är viktigt att se 
till vilken användargrupp som ska genomgå undervisningen. En heterogen användargrupp 
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som vuxenstudenter ofta utgör innehar ofta mycket olika erfarenheter och kunskaper när det 
gäller sökfärdigheter och vi menar att det är nödvändigt uppnå en viss nivå av dessa 
färdigheter för att gå vidare med sin informationssökning. Vi anser däremot inte att källkritik, 
analysering och värdering av information är mindre betydelsefulla delar i en 
användarundervisning.    
 
Vår egen definition på begreppet informationssökningsprocess blir således: en process 
bestående av ett medvetet sökande efter information i kända och tillgängliga källor, med hjälp 
av de sökverktyg man har kännedom om, samt med en mer eller mindre utvecklad förmåga att 
analysera och värdera den information man finner. 
 
Vi menar att man kan dra slutsatsen att informationssökning och källkritiskt tänkande är två 
av varandra beroende fenomen och att de tillsammans bildar nästa begrepp – 
informationskompetens.  
 
 
3.5 Informationskompetens 
 
Informationskompetens är ett välkänt begrepp inom biblioteks- och informationsvetenskap 
och det är en vanlig översättning av den engelska termen information literacy. Det finns 
mycket forskning och litteratur kring detta begrepp som är föremål för ett otal definitioner. I 
vår text väljer vi att presentera Christine Bruce som är en framstående australiensisk forskare 
vars beskrivning av begreppet är välkänd. I sin bok The Seven Faces of Information Literacy 
framhåller Bruce att vid en beskrivning av informationskompetens så måste utgångspunkten 
vara användarens istället för att ta forskarens perspektiv, vilket hon menar att ofta är fallet. 
Alltså måste hänsyn tagas till användarnas upplevelse av fenomenet och till den enskilda 
kontexten. (Bruce, 1997, s. 35 ff.) Bruce’s beskrivning av informationskompetens är således: 
”terms of varying conceptions or experiences which are defined in terms of relations between 
people and aspects of the world.” (ibid., s. 16) 
 
Genom fenomenografisk ansats, huvudsakligen genom intervjuer med lärare på högskole-
/universitetsnivå, så identifierar Bruce sju varierande uppfattningar av 
informationskompetens : 
 

1. att använda informationsteknik för informationsåtervinning och kommunikation 
2. att finna information, antingen på egen hand eller via intermediär  
3. att använda informationsprocesser 
4. att kontrollera information 
5. att bygga en personlig kunskapsbas i ett nytt intresseområde 
6. att arbeta med kunskap och personliga perspektiv så att nya insikter erhålls 
7. att använda information klokt till andras nytta (ibid., s. 170, vår översättning) 

 
Bruce menar att dessa uppfattningar kan vara lämpliga i olika sammanhang och att man inte 
nödvändigtvis behöver behärska alla nivåer vid samma tillfälle. 
 
I de fyra första uppfattningarna blir information något objektivt som är skilt från användaren. 
I den femte uppfattningen interagerar användaren aktivt med informationen. I de två sista 
uppfattningarna har informationen en möjlighet att förändra användarens synsätt, värld och 
omgivning. (ibid., s.161) 
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Bruce framhåller i texten att hon anser att det fokuserats för mycket på teknologiska aspekter 
på informationskompetens inom forskningen. Hon menar att inriktningen bör vara mer på 
fenomenets komplexitet och att en mer sofistikerad uppfattning av fenomenet 
informationskompetens krävs. (ibid., s. 162 ff.)  
 
Vår egen syn på detta begrepp innebär enligt oss en ständig träning och utveckling av en gång 
ernådda kunskaper. Detta beroende på att informationsbehovet ständigt förändras, 
informationen och informationskällorna ökar samt att de olika sökverktygen förändras och 
utvecklas. Att man i ett sammanhang har denna kompetens är alltså inte någon garanti för att 
den fungerar i ett annat, jämför t.ex. yrkesliv och studier. Att vara fullständigt 
informationskompetent är således troligtvis inte något som är möjligt, utan är snarare något 
som man ständigt strävar mot.  
 
Limberg använder ordet informationsfärdigheter och säger att: ”Informationsfärdigheter 
betraktas som en serie komplexa färdigheter som kräver att användare kan sovra, värdera, 
bedöma, tolka, reflektera kritiskt över, analysera och dra slutsatser ur olika 
informationskällor.” (1998, s. 62) Vi håller med om detta men menar att något som ej kan 
uteslutas, och som vi saknar i Limbergs ord ovan, är kännedom om olika sökverktyg. Med 
sökverktyg avser vi de olika hjälpmedel man kan använda sig av vid sökandet efter 
information, t.ex. bibliotek, bibliotekarier, datorer. Märk väl att detta endast är ett fåtal 
exempel på sökverktyg, det finns oändligt många fler på olika nivåer. Man måste alltså känna 
till vad man kan använda ett bibliotek till, vad en bibliotekarie kan stå till tjänst med och hur 
man kan ta hjälp av en dator för att kunna säga att man har informationskompetens. Vi skulle 
själva vilja kalla detta begrepp för informationssökningskompetens och ge det följande 
definition: God kännedom om de olika verktyg som står till buds för att söka information, god 
förmåga att finna relevant information samt att förhålla sig till denna på ett kritiskt sätt. 
 
Om man ser på begreppet på detta sätt tycks det oss att man ser sambandet mellan 
informationssökning och källkritiskt tänkande ännu tydligare och får en förståelse för att de 
inte kan stå var för sig. 
 
 
3.6 Vuxenstuderandes handledning i informationssökning 
 
Magisteruppsatsen Komvuxstuderandes informationssökning av Margareta Wellner behandlar 
liknande frågeställningar som de vi utgår ifrån i den här uppsatsen. Wellners syfte med 
uppsatsen är att ”försöka ta reda på hur vuxna studerande i komvux/kunskapslyftet söker 
information till självständiga fördjupningsuppgifter” (Wellner, 2000, s. 6)  
 
Wellner har genomfört en kvalitativ undersökning bland en grupp komvuxstuderande. Det 
hon vill få ut av undersökningen är att få en djupare inblick i ett begränsat antal 
vuxenstuderandes informationssökning. Wellner intervjuade femton studerande på ett komvux 
under vårterminen 1999. Urvalet av studenter till intervjuerna fick hon hjälp med av en lärare 
på den skola där komvuxeleverna studerade. Hon intervjuade studenterna om olika aspekter 
angående hur de söker information till ålagda fördjupningsuppgifter. Wellner har bl.a. 
definierat vad en fördjupningsuppgift kan bestå av, vilka källor informanterna har använt sig 
av, hur de går tillväga när de söker och även hur de väljer ut information till sina 
fördjupningsuppgifter. 
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Wellners undersökning rör de vuxenstuderandes informationssökning på Internet och på 
Stadsbiblioteket i Göteborg. Studenternas möjligheter till informationssökning och vilken 
slags vägledning de får när det gäller detta tas upp i uppsatsen och även hur studenterna 
värderar den information som de hittar. De slutsatser Wellner drar i uppsatsen är bl.a. att de 
vuxenstuderande har goda förutsättningar att lära genom ett undersökande arbetssätt. Hon 
anser dock att det finns en uttalad önskan hos studenterna att få mer undervisning i 
informationssökning, framförallt på Internet, men även inom andra medier. Wellner gör 
bedömningen efter att ha analyserat sitt intervjumaterial att den användarundervisning som 
studenterna får ofta är knapphändig och de vuxenstuderande verkar ha dålig kännedom om 
möjligheterna till informationssökning och får därför ofta lita till sina egna tidigare 
erfarenheter och kunskaper på området, oavsett hur goda eller dåliga dessa kunskaper må 
vara. (ibid., s. 34 ff.) 
 
I uppsatsens diskussionsdel resonerar Wellner bl.a. också kring i vilken mån de 
vuxenstuderande kan dra nytta av tidigare erfarenheter, t.ex. från arbetslivet, i sin 
studiesituation. En slutsats som Wellner gör är att i många fall kan erfarenheter från 
arbetslivet omsättas i nya sammanhang och utnyttjas vid ett undersökande arbetssätt. Det 
påminner om det sociokulturella synsätt som Roger Säljö tar upp i Lärande i praktiken och 
som vi själva ansluter oss till. 
 
Andersson och Peterson tar i sin undersökning, Grundvuxstuderande på Lilla Edets 
folkbibliotek. En undersökning om vuxenstuderande på grundskolenivå och deras förhållande 
till folkbiblioteket, också upp många av de frågor vi själva intresserar oss för, bl.a. 
problematiken med brist på handledning eller undervisning i informationssökning. 
Undersökningen behandlar grundvuxstuderande och deras förhållande till folkbiblioteket och i 
denna kommer studenter, rektor, en lärare, bibliotekschefen och en bibliotekarie till tals.  
 
Undersökningen visar att antalet studerande har ökat de senaste åren. Studenterna får varje 
hösttermin en introduktion på biblioteket som i princip innebär en visning av var olika böcker 
och annat material finns. Däremot ingår inte någon undervisning eller information om hur 
man söker i den datorbaserade katalogen. Bibliotekarien som tillfrågas upplever att grupperna 
av studenter som kommer på biblioteksintroduktionen är för stora. Detta gör att den 
information som ges inte kommer alla till del och bibliotekarien anser också att det inte är 
meningsfullt att undervisa så stora grupper i hur man använder datorerna t.ex. Studenterna ges 
även möjlighet att komma till biblioteket innan den vanliga öppettiden för att leta material och 
sitta där och studera, och även om det är sagt att de vid dessa tillfällen skall klara sig på egen 
hand, har det visat sig att de behöver mycket hjälp. Andersson och Peterson frågar om det är 
möjligt att ge en grundläggande undervisning i informationssökning men enligt bibliotekarien 
finns inga resurser till detta. (Andersson & Peterson 1997, s. 55 f.) För att försöka lösa 
problemet med den överbelastning de studerande medför för biblioteket har bibliotekarien 
som förslag att lärarna skulle informera om tänkta arbetsområden i så pass god tid att 
biblioteket kunde ha en viss framförhållning. (ibid., s. 57)    
 
Vi tycker att undersökningen är intressant att ta med som jämförande material eftersom synen 
på vad som lärare och studenter upplever som tillräcklig handledning ofta skiljer sig åt, något 
som tydligt framkommer i Andersson och Petersons uppsats. Studenterna har i olika ämnen 
uppgifter som är tänkta att lösas med hjälp av material på biblioteket och de förväntas gå dit 
och söka information till dessa uppgifter. Det som studenterna erbjuds i form av handledning 
eller undervisning är en visning av biblioteket i början av höstterminen, som sker efter 
överenskommelse mellan läraren och bib liotekspersonalen. (ibid., s. 54 f.) Det framkommer 
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att de studerande saknar varje form av användarundervisning och att det från rektors håll 
påstådda samarbetet med biblioteket inte är något samarbete i egentlig mening utan snarare 
bygger på enstaka dialoger. Det visar sig också att det inte finns någon medveten satsning på 
att ge studenterna undervisning i informationssökning, t.ex. finns ingenting i skolans 
arbetsplan som säger att ens tillgång för studenterna till biblioteket skall ingå, (ibid., s. 31) 
utan det är upp till lärarna och bibliotekarierna att planera hur biblioteket används. (ibid., s. 
32) Att studenterna inte får någon informationssökningshandledning anser läraren beror på 
tidsbrist och bibliotekarierna anser att orsaken är brist på resurser, både tidsmässiga och 
ekonomiska. (ibid., s. 54 och s. 56) Andersson och Peterson drar slutsatsen att studenterna 
”…har inte tillräckliga sökkunskaper för att självständigt lösa uppgifter utan upplever en 
osäkerhet som återspeglas i att de ofta behöver be om hjälp.” (ibid., s. 69) 
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4 Presentation av undersökningens kontext 
 
Detta kapitel är till för att läsaren skall få en bild av det sammanhang vi rör oss inom i vår 
undersökning. Här ger vi en kort presentation av den skola vi valt för vår undersökning, både 
när det gäller elevunderlag och antalet studerande i de olika formerna. En kort genomgång av 
studenternas sammansättning när det gäller kön, ålder, studieformer görs också. Vidare 
presenterar vi lärarens och bibliotekariens arbete samt biblioteksmiljön. 
 
 
4.1 Skolan 
 
Skolan ligger i en kommun med ca 31 000 invånare. Sedan 1999 är vuxenutbildningen ett 
eget verksamhetsområde och undervisningen bedrivs i lokaler som gränsar till gymnasiet på 
orten. Verksamhetschefen är också rektor. Antalet studerande läsåret 2002/2003 var på 
höstterminen 630 stycken och på vårterminen 583 stycken. På skolan undervisar ca ett 30-tal 
behöriga lärare. Skolan erbjuder kurser på grundläggande nivå, gymnasial nivå, 
påbyggnadsutbildningar och sfi. 
 
 
4.2 Studenterna 
 
De studenter som ingår i vår enkätundersökning är i åldrarna 19 – 49 år. 8 är män och 41 
kvinnor. De fördelar sig inom de olika studieformerna som följer: 
 

• Traditionella studier: 33 stycken 
• Traditionella- och flexibla studier: 2 stycken 
• Traditionella- och flexibla- och distansstudier: 2 stycken 
• Flexibla studier: 3 stycken 
• Flexibla- och distansstudier: 4 stycken 
• Distansstudier: 5 stycken 
 

Som kommer att framgå i vår resultatredovisning, och vilket man även kan se ovan, så 
blandar ett antal studenter studieformer men detta kommer vi som sagt att noggrannare gå in 
på senare i uppsatsen. Studenterna kommer från olika kommuner och har skiftande bakgrund 
och levnadsförhållanden. Dessa olika omständigheter kommer vi inte att gå in närmare på i 
vårt arbete men vi vill ändå att det ska finnas en medvetenhet om detta vid läsningen.  
 
 
4.3 Läraren 
 
Förutom att undervisa i samhällskunskap, bedriver den lärare vi intervjuat också undervisning 
i historia. Läraren undervisar, som tidigare nämnts, i alla de olika studieformer som finns på 
skolan. Läraren har varit verksam inom yrket totalt sett i 27 år. Inom vuxenutbildningen har 
denne sammanlagt undervisat i 15 år och 2 av dem på den aktuella skolan.  
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4.4 Biblioteket 
 
Biblioteket är beläget centralt på orten och på gångavstånd till vuxenutbildningens lokaler. 
Det fungerar också som folkbibliotek och som bibliotek för gymnasiet. Storleksmässigt har 
biblioteket 11 stycken anställda, och utlåningssiffran för år 2003 var 273 440. 
 
 
4.5 Bibliotekarien 
 
Bibliotekarien fungerar som kontaktbibliotekarie för de vuxenstuderande. Denne har 13 år 
bakom sig i yrket och är anställd av gymnasieskolan i kommunen sedan 2 år tillbaka. 
Halvtiden av bibliotekariens tjänst är avsatt för de vuxenstuderande. 
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5 Redovisning av frågeformulär och intervjuer 
 
I och med detta kapitel börjar den empiriska delen av vår uppsats. Vi presenterar här de olika 
delarna i undersökningen och börjar med frågeformulären till studenterna. Därefter följer i tur 
och ordning en sammanställning av intervjuer med studenterna, läraren och bibliotekarien. 
Presentationen sker i löpande text och vi har medvetet valt denna form av vår 
materialredovisning för att i största möjligaste mån undvika ett uppradande av fakta. Varken 
frågeformulären eller intervjuerna kommer alltså att redovisas i sin helhet eftersom vi valt att 
lyfta fram de frågor som är av störst betydelse i undersökningens sammanhang. 
Frågeformuläret och intervjufrågorna presenteras i sin helhet som bilagor efter litteratur- och 
källförteckningen. 
 
 
5.1 Frågeformulären till studenterna 
 
En del av vår undersökning bestod i att genomföra en enkätundersökning bland ett större antal 
studenter som ombads besvara ett frågeformulär. I den gruppen av studenter ingick 
naturligtvis även våra blivande informanter. Frågorna i formuläret var av allmän art och 
handlade om det aktuella ämnet kopplat till studenternas studiesituation. Frågorna var 
utformade på så vis att följdfrågor lätt kunde ställas vid de kommande intervjuerna. Meningen 
med frågeformuläret var att studenterna skulle få en presentation av vår uppsats och det ämne 
som uppsatsen handlar om och också bli införstådda med dess syfte och frågeställningar. Vi 
ville även få ett större antal svar på vissa frågor än enbart de antal svar som informanterna 
skulle komma att ge vid gruppintervjuerna. 
 
Ett par lärare hjälpte oss med att distribuera frågeformulären till studenter i sådana ämnen 
som lärarna bedömde innehöll moment där det krävdes självständig informationssökning. 
Dessa ämnen var samhällskunskap A och B, svenska B och historia A. Sammanlagt var 
studenterna som besvarade enkätfrågorna 49 stycken och de var fördelade i respektive ämne: 
 

• Samhällskunskap A – 23 stycken varav 20 kvinnor och 3 män 
• Samhällskunskap B – 9 stycken varav 8 stycken var kvinnor och 1 man 
• Svenska B – 12 stycken som bestod av 9 kvinnor och 3 män 
• Historia A – 5 stycken varav 4 var kvinnor och 1 var man 

 
Att det var lärarna som distribuerade frågeformulären till studenterna gav oss fördelen att vi 
fick hjälp med att presentera undersökningen, vilket kanske medförde att en del studenter 
ansåg det meningsfullt att medverka i undersökningen. Visserligen kunde detta förfaringssätt 
eventuellt medföra att en viss typ av studenter ansåg det viktigare att medverka i 
undersökningen än vad andra gjorde. Lärarna påpekade dock för studenterna att denna 
undersökning inte påverkade deras egen studiesituation men att vi skulle vara tacksamma för 
ett så stort deltagarantal som möjligt. Vi ansåg därför inte att det var en så stor risk att enbart 
de ”flitigare” studenterna, som kanske ville förbättra sin egen studiesituation, var de enda som 
deltog i undersökningen. Studenterna fick även om de ville använda sista stunden av det 
lektionstillfälle då frågeformulären distribuerades till att besvara formulären, vilket kanske 
också gjorde att deltagarantalet blev högre än vad de annars kanske skulle ha blivit. Vid detta 
tillfälle frågade även lärarna vilka som kunde tänka sig att medverka i de gruppintervjuer som 
skulle bli en fördjupning av frågeformuläret och som skulle genomföras ett par veckor senare. 
En nackdel för oss var att undersökningen genomfördes relativt sent på vårterminen -03 vilket 
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bl.a. innebar att studenterna vid denna tidpunkt kände sig upptagna med diverse tentor och 
inlämningsuppgifter som skulle hinnas med. Vissa studenter uttryckte att det var svårt att 
lägga ner den tid och koncentration som frågeformuläret och framförallt gruppintervjuerna 
skulle kräva av dem. Vi fick därför känna oss nöjda med det antal studenter som ville 
medverka i undersökningen. Svårast att få tag på var studenter som studerade enbart på flex 
och/eller distans, vilket säkert berodde på att de inte spenderade så mycket tid i skolan jämfört 
med de traditionella studenterna. Deras grad av närvaro i skolan är ju individuell när det gäller 
flexstudenterna, och sällsynt gällande distansstudenterna, så de var uppenbarligen svårare att 
få tag på.     
 
För att lättare hålla reda på i vilken ordning frågorna skulle komma i formuläret och för att få 
en mer överskådlig struktur på frågorna delade vi in dem i tre olika områden. Dessa områden 
är: studieformer, informationssökning och biblioteksanvändning. Faktorer som vi för övrigt 
anser är intressanta för vilka svarsalternativ som studenterna har valt, och hur de ibland har 
motiverat sina svar, är ålder och kön. Eftersom det var så få män bland dem som hade svarat 
på frågeformulären var det dock svårt att se något mönster eller dra några slutsatser av den 
specifika faktorn. 
 
 
5.1.1 Studieformer 
 
Något som förvånade oss vid genomgången av frågeformulären var att de som läste vid 
vuxenutbildningen i så hög grad blandade olika typer av studieformer. När vi senare i texten 
refererar till studenterna kopplat till de olika studieformerna så kallar vi dem t.ex. för 
traditionella studenter ifall det är deras förstahandsval av studieform och de läser sina flesta 
kurser i denna studieform. Vi konstaterade att fördelningen av studieformer, som studenterna 
bedrev sina totala studier i, såg ut på följande vis: 
 

• I samhällskunskap A läste 21 studenter i traditionell studieform, 2 studenter blandade 
flexibla och traditionella studier och ingen studerade på distans. 

• I samhällskunskap B var det 6 stycken studenter som studerade enbart på traditionellt 
vis, 1 student läste enbart på flex, 1 student läste på flex och distans och 1 student 
blandade alla de ovan nämnda studieformerna. 

• I svenska B läste 4 stycken på traditionellt vis, 5 stycken på distans och 3 stycken 
blandade flexstudier med distansstudier.  

• I historia A studerade 2 stycken på traditionellt vis, 2 stycken på flex och 1 blandade 
traditionella studier med flexstudier och distansstudier.  

 
Det skulle visa sig att det fanns olika skäl till denna blandning av studieformer. Vissa 
studenter uppgav att de hade sökt och föredragit att få läsa alla kurser på traditionellt vis, men 
de fick söka enskilda kurser på flex eller distans eftersom de traditionella kurserna redan var 
fulla. Även det omvända förhållandet uppgavs som skäl, alltså att studenterna hade sökt 
kurser som enligt kursprogrammet skulle ges på traditionellt vis, men att det få antalet 
sökande gjorde att kursen endast gavs som flexkurs. Det fanns även studenter som uppgav att 
de hade velat läsa kurser på distans om de hade givits som sådana.   
 
När vi tittade på de skäl som studenterna uppgav för att de hade valt respektive studieform 
kunde vi se ett visst mönster. De flesta av de studenter som hade valt, eller skulle ha velat 
välja, att studera på traditionellt vis ansåg att detta var det bästa sättet att studera på. De ansåg 
att de behövde den struktur och vägledning som den traditionella studieformen kan erbjuda. 
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De ville gärna ha lärarna som stöd och rådgivare under alla moment av studierna. De 
traditionella studenterna kände att det var viktigt med den fysiska närvaron som studieformen 
medför. Grupparbeten och öppna diskussioner i klassrummet var sådant som studenterna 
menade var meningsfullt och utvecklande. Många av studenterna ansåg att de nyare 
studieformerna var förvirrande när man var van vid en viss typ av studier sedan innan. De 
traditionella studenterna menade att flex- och distansstudier medför för mycket eget ansvar 
och att det kan vara svårt att ha den typen av självdisciplin som de studieformerna kräver. 
Fördelarna med traditionella studier ansåg de alltså främst vara den stabilitet och struktur som 
den studieformen medför. Många uppgav också fördelarna med lärarnas vägledning och att 
den traditionella studieformen var välkänd och inarbetad för dem. En del av de traditionella 
studenterna trodde att de eventuellt i framtiden kunde tänka sig att studera på flex, eftersom 
de då till viss del kunde kontrollera och välja hur mycket hjälp och stöd de skulle få med 
studierna. Inte någon av de traditionella studenterna kunde däremot tänka sig att studera på 
distans. Den största delen av de studenter som föredrog att studera på traditionellt vis var över 
30 år. Det hade gått alltifrån 7 månader till 30 år sedan de studerade sist och flera av dem 
hade inte bedrivit några studier sedan sina grundskolestudier eller så hade det gått ett stort 
antal år sedan de avslutade sina gymnasiestudier. Vissa studenter som var runt 20-års ålder, 
och nyligen hade bedrivit gymnasiestudier, valde också att studera på traditionellt vis och de 
hade i flera fall ofullständiga gymnasiestudier och därför kompletteringar att genomföra.    
 
De anledningar som studenterna uppgav för att ha valt att studera på flexibelt vis eller på 
distans var genomgående att denna studieform passade bättre i deras livssituation. Detta 
kunde antingen bero på att de arbetade parallellt med studierna eller att de till en större del 
behövde befinna sig i hemmet än vad traditionella studier ger möjlighet till. Det berodde ofta 
på att de hade små barn eller någon annan familjesituation att ta hänsyn till. Många ansåg 
även att flexibla studier gjorde deras övriga liv mer flexibelt och de var inte så bundna till att 
fysiskt infinna sig till undervisningen. Distansstudenterna uppgav liknande skäl till valet av 
den studieformen och flera uppgav att de ville ha ett stort ansvar för sina studier och att de såg 
lärarna som handledare vilka fungerade som stöd vid behov. De flexibla studenterna angav 
dock att de tyckte det var positivt att flexstudierna var något slags mellanting mellan 
traditionella studier och studier på distans. De kände en trygghet i att vissa fasta moment 
ingick i studierna och att de själva kunde välja graden av stöd och hjälp från lärarna. 
Självständiga aspekter var de fördelar som nämndes främst av distansstudenterna. Att 
studieformen medförde att studenterna behövde mycket självdisciplin var något som ansågs 
vara både en fördel och en nackdel av distansstudenterna. Gemensamt för både distans- och 
flexstudenterna var att de inte kunde tänka sig att studera på traditionellt vis såvida inte kursen 
inte gavs som något annat än en traditionell kurs. De ansåg att fördelar som flexibilitet och 
självständighet var så pass betydande. Generellt var de studenter som studerade på flex, eller 
blandade flex med övriga studieformer, yngre än de som studerade enbart på traditionellt vis. 
Distansstudenterna däremot var av mer varierande åldrar. Alla som var runt 30 år och uppåt 
uppgav att de studerade på distans för att kombinera detta med arbete på halvtid eller heltid 
och/eller vård av barn. De lite yngre studenterna blandade oftare distansstudier med 
flexstudier och/eller traditionella studier och menade att skälet till detta främst var att de 
önskade att vara mer flexibla och självständiga i sina studier och livssituation. 
 
 
5.1.2 Informationssökning 
 
När det gäller vuxenstudenternas informationssökning så uppgav nästan alla tillfrågade 
studenter att de självständigt sökte information i sin studiesituation. Ett par stycken av de 
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traditionella studenterna uppgav att de endast sökte information i sin kurslitteratur och det 
svarsalternativet förekom inte i någon av de andra studieformerna. Det svarsalternativ som 
nämndes mest sällan, när det gällde var någonstans som studenterna sökte information i sin 
studiesituation, var att de sökte information genom att fråga studiekamrater. Detta nämndes 
som alternativ på endast 15 stycken av alla frågeformulären. Därefter var det ovanligast att 
fråga lärare om information. De traditionella studenterna var de som oftast uppgav att de sökte 
information genom att fråga lärare. Att söka information på Internet och på biblioteket var de 
svarsalternativ som var vanligast, men ganska många menade att de även sökte information i 
kurslitteraturen. Hos distansstudenterna var Internet den vanligaste informationsskällan. De 
allra flesta traditionella och flexibla studenter uppgav att de sökte information till sin 
studiesituation genom att kombinera de 3 vanligaste svarsalternativen, vilket alltså en del 
studenter kompletterade med att fråga lärare. 
     
Hälften av de studenter som bedrev flexibla studier och samtliga utom en av 
distansstudenterna, eller de som blandande dessa båda studieformer, menade att de inte hade 
fått någon form av handledning/undervisning i informationssökning i samband med sina 
pågående studier. Det som kan räknas som handledning, och som dessa studenter nämnde, var 
endast enstaka litteraturtips. Dessa studenter läste inte någon av sina kurser i traditionell form. 
Av de traditionella studenterna uppgav ca hälften att de hade varit med på en rundtur i 
biblioteket och ca en tredjedel uppgav att de hade fått Internetundervisning och litteraturtips. 
En stor majoritet av samtliga tillfrågade ansåg ändå att de fick den hjälp de behövde vid de 
tillfällen som de sökte information och de allra flesta av dessa uppgav att denna hjälp kom 
från både lärare och bibliotekarier. Endast 5 stycken av samtliga studenter uppgav att de inte 
ansåg att kunskaper i informationssökning överhuvudtaget kunde påverka studieresultaten, 
vilket resterande studenter menade hade stor betydelse. När det handlade om källkritiska 
aspekter och ifall studenterna tog hänsyn till var ifrån informationen kom, och vad 
informationen skulle användas till, uppgav de flesta inom samtliga studieformer att det var 
stor skillnad på var informationen kom ifrån. När det gällde vad informationen skulle 
användas till ansåg ungefär hälften att detta var viktigt, och att i vissa situationer kunde det 
vara viktigare att kontrollera var informationen kom ifrån. Andra hälften ansåg att det alltid 
var lika viktigt var informationen kom ifrån oavsett vad man skulle ha informationen till. 
 
 
5.1.3 Biblioteksanvändning 
 
När det gäller studenternas biblioteksanvändning svarade de allra flesta traditionella studenter 
att de var medvetna om att det fanns en särskild kontaktbibliotekarie på kommunbiblioteket 
som har de vuxenstuderande som särskilt ansvarsområde. De flesta flexstudenter var också 
medvetna om kontaktbibliotekariens existens, medan det var få distansstudenter som visste att 
det fanns en kontaktbibliotekarie på biblioteket. Det var ingen av de distansstuderande som 
hade fått någon visning av biblioteket och endast 2 av dem uppgav att de använde sig av 
biblioteket i sina studier. Hälften av dem uppgav visserligen att de använde sig av andra 
bibliotek i sin studiesituation, men kanske hade de använt sig mer av kommunens bibliotek 
och kontaktbibliotekarien ifall de hade känt till dessa förhållanden. Ett par flexstudenter hade 
varit på visning av biblioteket och de använde sig även till stor del av biblioteket framför allt 
när det gällde att beställa litteratur och att söka information. Vissa flexstudenter valde även att 
studera där. När det gällde ifall flexstudenterna använde sig av andra bibliotek i sin 
studiesituation uppgav ca hälften att de gjorde det och då främst när det gällde att beställa 
litteratur därifrån, och i viss mån även att söka information eller studera där.  
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De allra flesta av de traditionella studenterna visste som sagt om kontaktbibliotekariens 
existens och de verkade även använda biblioteket inom fler områden än studenterna inom de 
andra studieformerna. Det största användningsområdet av biblioteket från de traditionella 
studenterna var att söka information där, vilket samtliga studenter utom 1 utnyttjade. Ett 
nästan lika stort användningsområde var att låna och beställa litteratur därifrån och en mindre 
del studerade där samt använde sig av datorerna och/eller använde Internet. Av de 
traditionella studenterna var det liksom flexstudenterna ca hälften som använde andra 
bibliotek i sin studiesituation och då var användningsområdena desamma som 
flexstudenternas. Samtliga av de studenter, i de olika studieformerna, som hade uppgivit att de 
på olika vis använde sig av biblioteket ansåg att de fick den hjälp som de behövde från 
bibliotekarierna där. De kände sig heller aldrig tveksamma inför att vända sig till biblioteket 
för att få hjälp med studiefrågor.    
 
 
5.2 Intervjuer med studenterna 
 
Som vi tidigare har nämnt i inledningen, genomförde vi intervjuer med ett mindre antal 
studenter inom de olika studieformerna vid tre tillfällen. Eftersom flexibla studier och 
distansstudier innebär att studenterna endast befinner sig på skolan vid vissa tidpunkter gjorde 
vi våra besök på skolan så att de sammanföll med dessa tillfällen. Vi intervjuade tre personer i 
vardera studieformen med undantag för de distansstuderande där gruppen från början bestod 
av fyra personer men varav en var tvungen att avvika i slutet av intervjun. Könsfördelningen i 
grupperna sammantaget var två män och åtta kvinnor medan den åldersmässiga fördelningen 
var ca 20 till 40 år, med övervikt på 30-årsåldern. Intervjuerna gjordes efter dagens sista 
lektion då vi fick tillgång till ett grupprum på skolan, vilket innebar att vi kunde sitta 
tillsammans i lugn och ro. Detta gjorde också att intervjuerna fick en mer samtalsliknande 
form. En av oss hade ansvaret för att ställa frågorna medan den andra ansvarade för 
antecknande av svaren.  
 
 
 5.2.1 Studieformer 
 
Alla informanter utom en studerade med ett speciellt mål i sikte och denna person läste upp 
betygen för eventuella framtida högre studier. Högre studier var också det som de flesta hade 
som mål, antingen de kompletterade tidigare betyg eller endast höjde sina nuvarande betyg. 
Två personer studerade för att kunna byta yrkesinriktning medan en person kombinerade sina 
studier med halvtidsarbete och en person var arbetslös. Av de 3 som läste på traditionellt vis 
läste en också ett ämne på distans och en annan bedrev dessutom flexibla studier i ett ämne. 
Bland de 3 flexstudenterna studerade en person i alla studieformerna, en läste dessutom någon 
enstaka kurs på distans medan sålunda den tredje enbart bedrev flexibla studier. Av de 4 som 
studerade på distans läste alla utom en enbart på distans, denna person bedrev även flexibla 
studier.  
 
Det visade sig att skälen till att man valt den studieform man gjort hade ett visst mönster. 
Studenterna inom traditionella studier uppgav att de tror att man lär sig bäst genom denna 
studieform, framförallt beroende på att det finns en fast struktur. Alla distansstuderande 
kombinerade sina studier med arbete och/eller familj. Detsamma gäller för flexstudenterna 
utom för en som uppgav att omständigheter på skolan avgjorde valet då vissa av de kurser 
denna valt enbart gavs som flexibla kurser. Denna person hade annars valt traditionella studier 
med motivationen att fler grupparbeten förkommer där. När det gäller fördelar respektive 
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nackdelar med den aktuella studieformen var samtliga som läste på traditionellt vis överens 
om att det är en stor fördel med den struktur som denna studieform innebär och de menade att 
man lär sig bäst på detta sätt. Studenterna inom flexibla studier menade alla att fördelarna 
med denna form framför allt var stor frihet och syftade på alla de flexibla faktorer som 
studieformen medför. Som nackdelar nämnde alla att det krävs självdisciplin och att man inte 
har stöd av kurskamrater på samma sätt som inom traditionella studier. Alla var också överens 
om att distansstudier och flexibla studier liknar varandra, mest beroende på att dessa kräver 
mer av den enskilde studenten. Bland dem som studerade på distans såg en enbart fördelar 
med denna form medan de andra ibland upplevde svårigheter med att vara disciplinerad, 
vilket de alla var överens om att man måste vara för att klara av studierna. Dessutom svarade 
en person att det var svårt att hålla reda på allt själv och en annan påpekade att den lilla 
kommunikation man har med läraren kunde göra att man missade viktig information om 
studierna.  
 
En av informanterna, inom den flexibla studieformen, skulle hellre ha valt en annan 
studieform om möjlighet hade funnits, något vi nämnde i föregående stycke. I övrigt var 
samtliga studenter nöjda med den studieform de valt, och flertalet skulle inte ha kunnat tänka 
sig att studera i någon annan form p.g.a. sin totala livssituation med arbete och familj. 
Däremot skulle en av de traditionella studenterna kunnat ha tänkt sig att bedriva flexibla 
studier men ej distansstudier, en annan av de traditionella studenterna kunde tänka sig att 
kombinera arbete med distansstudier, medan en tredje tyckte att vissa ämnen skulle man 
kunna läsa på flex eller distans, såsom t.ex. matematik. En av distansstudenterna nämnde att 
denne inte kunde tänka sig traditionella eller flexibla studier på komvuxnivå. På frågan om 
vad informanterna tyckte om förändringen och utvecklingen när det gäller studieformerna 
inom vuxenutbildningen var alla överens om att detta främst gagnar studenterna. Som skäl 
nämndes att det innebar ökad valfrihet vilket motsvarade studenternas behov. Studenterna 
menade också att det innebar en effektivisering av studenternas tid eftersom man kan 
kombinera arbete, familj och studier beroende på att man inte fysiskt behöver infinna sig i 
skolan. Det negativa är, menade informanterna, att kurserna läggs på färre timmar vilket 
innebär en för hög arbetstakt för dem som bedriver traditionella studier. Den höga 
arbetstakten på vuxenutbildningen var något som samtliga studenter kommenterade. Flertalet 
påpekade också att de nya studieformerna kräver mer av läraren än tidigare som t.ex. 
samordningsproblem eller att fler studenter inte klarar av kursen inom utsatt tid. 
 
Samtliga informanter var överens om att kursutvärderingar görs efter varje avslutad kurs. De 
går oftast till så att man får fylla i en skriftlig enkät men endast vissa lärare gör en genomgång 
av denna. Alla upplevde kursutvärderingar som positivt men ifrågasatte samtidigt vad de leder 
till och ansåg att en diskussion skulle vara bra i anslutning till dessa. 
 
 
5.2.2 Informationssökning 
 
Alla informanter sökte självständigt information i sina studier. De som bedrev traditionella 
studier sökte information främst när det gällde grupparbeten och liknande, medan flex-
studenterna menade att det krävs informationssökning i alla ämnen när man studerar i just den 
studieformen. Dock främst i ämnena samhällskunskap och svenska där de menade att enbart 
läroböckerna inte räcker som informationskälla. De som studerade på distans sökte 
information i alla ämnen utom matematik, kemi och fysik. Inom den traditionella 
studieformen hade man inte fått någon handledning/undervisning i informationssökning, men 
menade att en rundtur i biblioteket förekommer, bl.a. i ämnet svenska. Alla informanter inom 
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denna studieform var medvetna om att det finns en valbar kurs – Studieteknik – där bl.a. 
handledning i informationssökning förekommer. De som bedrev flexibla studier hade heller 
inte fått någon sådan undervisning men menade att man kan få det på biblioteket om man 
studerar på traditionellt vis i ämnena historia och svenska. I övrigt uppgav de att de hade fått 
tips om Internetadresser av lärare. En person trodde att man kanske kunde få undervisning i 
informationssökning om man frågar. Flexstudenterna var överens om att det krävs mer 
kunskap i informationssökning om man studerar på flex eller distans jämfört med traditionella 
studier. Denna åsikt delades av studenterna inom de andra studieformerna. Samtliga studenter 
som bedrev flexibla studier ansåg att de uppmuntras till informationssökning av lärare. Ingen 
av distansstudenterna hade fått någon undervisning/handledning i informationssökning men 
alla informanter ansåg att det skulle vara önskvärt med en genomgång av t.ex. viktiga 
databaser och sökmotorer på Internet.  
 
På frågan om vilka informationskällor som kommer i första hand för informanterna svarade 
fyra stycken Internet, tre hade Internet och biblioteket som främsta källor medan två svarade 
böcker och en person läroboken. Flexstudenterna använde sig helst av både Internet och 
biblioteket som källor. Det var främst bland distansstudenterna som Internet var den första 
och enda informationskällan, medan de som studerade på traditionellt vis först och främs t 
använde böcker och biblioteket. Endast en person kände tvekan inför att använda Internet som 
källa. Det var endast bland dem som studerade på distans som någon form av undervisning i 
källkritik hade förekommit och då i ämnena samhällskunskap och historia. Flexstudenterna 
uppgav att de hade haft en uppgift i samhällskunskap som handlade om källkritik men någon 
egentlig undervisning hade de inte fått. I de traditionella studierna uppgav informanterna att 
de hade blivit informerade att vara noga med källhänvisningar. Två av informanterna inom 
distansstudier menade att de förhöll sig källkritiskt, särskilt då till information på Internet. En 
person sa att denne var noga med vilka källor som användes och använde sig ej av sådant som 
står på hemsidor. Samma person var dessutom noga med att kontrollera källhänvisningar i 
olika texter som används. Informanterna inom den traditionella studieformen ansåg inte att de 
förhöll sig så särskilt källkritiskt till information som användes till studierna, medan 
flexstudenterna menade att ursprung är viktigt när det gäller fakta samt att det särskilt vid 
analyser är viktigt att skilja på fakta och egna åsikter. De distansstuderande var alla överens 
om att det är svårt att välja ut samt att kontrollera ursprung och aktualitet på information men 
menade att de åtminstone försöker. Studenterna inom traditionella studier uppgav att de oftast 
använde sig av ganska få källor och jämförde dessa för att se om informationen var likartad 
och ungefär lika utförlig. 
 
Alla informanter utom en ansåg tveklöst att kunskaper i informationssökning påverkar 
studieresultaten och angav snabbhet, effektivitet och antalet källor som viktiga faktorer. En 
person som bedrev traditionella studier menade att det kanske är möjligt att 
informationssökningskunskap påverkar studieresultaten men att studietakten på komvux är så 
hög att man sällan hinner fördjupa sig, vilket de andra höll med om. Samtliga var överens om 
att det inom distans– och flexibla studier krävs mer självständig informationssökning än inom 
traditionella studier. Informanterna inom den senare studieformen angav också detta som ett 
skäl till varför de inte hade valt distans- eller flexibla studier i första hand. Alla informanter 
trodde också att självständig informationssökning kopplat till studier är något som kommer att 
öka och de ansåg att detta är övervägande positivt, bl.a. med tanke på samhällets utveckling 
när det gäller information. En person trodde att lärare som ger för mycket självständiga 
arbeten kan komma att utnyttja detta. 
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5.2.3 Biblioteksanvändning 
 
De allra flesta var medvetna om att det finns en bibliotekarie som har ansvar för kommunens 
vuxenstuderande, endast en person var inte medveten om detta vid intervjutillfället. En av 
personerna hade också haft kontakt med bibliotekarien. Ingen av distansstudenterna hade fått 
någon visning av biblioteket medan två av flexstudenterna och en av dem som studerade på 
traditionellt vis hade varit med på en sådan. Dessa ansåg att de hittade bättre och kände sig 
mer hemma på biblioteket efter detta tillfälle. Det vanligaste användningsområdet av 
biblioteket var lån och/eller beställning av böcker. Två personer uppgav också att de 
studerade där och de övriga använde datorer, sökte information och kopierade där. Samtliga 
ansåg att bibliotekarierna alltid var tillgängliga för dem och var till stor hjälp. Alla frågade 
någon gång om hjälp men flexstudenterna menade att de klarade sig själva för det mesta. 
Ingen tvekade inför att be bibliotekarierna om hjälp förutom en person men denna tvekan 
gällde då en specifik bibliotekarie. Två av informanterna inom den traditionella studieformen 
ansåg att de personligen utnyttjade biblioteket mycket men att de skulle kunna utnyttja det 
mer. De flexibla studenterna ansåg att de utnyttjade biblioteket ganska mycket, men 
distansstudenterna verkade vara de som minst använde sig av bibliotekets tjänster och 
resurser. De flesta trodde att biblioteket generellt inte utnyttjas så mycket, delvis p.g.a. dålig 
marknadsföring och information från skolan. Någon menade också att det är viktigt att 
biblioteket finns och en annan tyckte att det behövs som alternativ och motpol till Internet. 
Alla utom en informant använde sig av något annat bibliotek och då bl.a. av skäl som att det 
andra biblioteket har ett större utbud eller att det ligger närmare bostaden. 
 
 
5.3 Intervju med läraren 
 
Den lärare som vi har intervjuat har arbetat inom läraryrket i sammanlagt 27 år. Denne har 
varit verksam inom vuxenutbildningen i totalt 15 år och de 2 senaste åren arbetat på 
vuxenutbildningen i den aktuella kommunen. De ämnen som läraren undervisar i är 
samhällskunskap och historia. Vi kontaktade läraren inför intervjun för att välja ett passande 
datum, tidpunkt och plats för intervjun. Intervjun blev gemensamt bestämd att genomföras 
efter arbetsdagens slut i lärarens hem bl.a. för att det var en mer avstressande miljö med 
mindre risk för att vi eventuellt kunde bli störda. Även denna intervju genomfördes på så sätt 
att en av oss hade ansvar för att ställa frågor medan den andra antecknade. Till skillnad från 
intervjuerna med studenterna hade vi inte lika tydligt delat upp frågorna till läraren i olika 
områden men de följer ändå en viss struktur, varför vi väljer att redovisa svaren på samma sätt 
som vi gjort med svaren på studentintervjuerna. 
 
 
5.3.1 Studieformer      
 
Vi inledde intervjun med att fråga läraren vad denne ansåg om att kommuner inte längre 
nödvändigtvis behöver fungera som ensamma utbildningsanordnare för vuxenutbildning och 
vilka eventuella resultat som kan komma av denna utveckling. Läraren menade att denna 
utveckling gynnar dem som är ansvariga för ekonomin och tänker bl.a. på att Komvux har 
förlorat elever i och med att Kunskapslyftet har avslutats. Läraren framhöll också att 
konkurrens inte nödvändigtvis är en garanti för bra utbildning med hög kvalitet och ett 
varierat utbud. Läraren hade hört om vissa fall där personal har anställts utan lärarbehörighet 
vilket naturligtvis är negativt för eleverna. 
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Vuxenutbildningen genomgår ju en utveckling som medför att nya studieformer erbjuds 
studenterna och vi undrade vilka fördelar respektive nackdelar som läraren kunde se med 
dessa studieformer jämfört med den traditionella studieformen, dels från studenternas sida och 
dels från lärarnas perspektiv. Läraren menade att fördelarna för studenterna är fler 
anpassningsmöjligheter och att det blir mer individuell studiehjälp om man väljer de nya 
studieformerna. Nackdelar för studenterna med dessa studieformer ansåg läraren främst vara 
att de missar den sociala biten med diskussioner och andra gruppaktiviteter, och att de också 
missar den struktur som finns i den traditionella undervisningen. Flexstudenterna får 
visserligen i viss mån ta del av dessa faktorer. Från lärarnas sida innebär flexstudierna att 
ingen planering i vanlig mening behövs eller kan göras, vilket kan medföra både fördelar och 
nackdelar. Negativt är att det blir fler rörliga faktorer att hålla reda på för lärarnas räkning, 
vilket ibland kan bli ostrukturerat och lite rörigt. Personligen ansåg läraren att det är 
utvecklande och roligt att prova på nya arbetsformer inom vuxenutbildningen. Denne menade 
att distans- och flexstudier är något som passar en del studenter men inte alls alla. Läraren 
syftade på att studenterna inom vuxenutbildningen inte är en homogen grupp och att stora 
skillnader förekommer i form av förkunskaper, studievana och studieförmåga. Läraren ansåg 
att de studenter som främst gagnas av de nya studieformerna är de som är målmedvetna, 
självdisciplinerade och studievana med en bra studieteknik. Läraren påpekade också att dessa 
faktorer ofta stämmer in på lite yngre elever som är vana vid nya arbetssätt från gymnasiet. 
Läraren menade också att de som är drivande bakom de nya studieformerna är 
utbildningsanordnarna som vill ha in så många studenter som möjligt på kurserna. 
 
I många dokument framhålls det att lärarnas roller förändras, i och med att de nya 
studieformerna och arbetssätten introduceras, till att allt mer likna handledares roller. Vi 
frågade läraren om någon fortbildning gällande den utvecklingen och de förändrade 
arbetsuppgifterna hade förekommit på skolan. Svaret blev att det inte har förekommit någon 
fortbildning, även om det absolut skulle ha behövts. Det har endast varit ett par stycken träffar 
med personer som har arbetat på detta sätt. På eget initiativ har lärarna genomfört en halv 
studiedag med studiebesök på en annan skola. Läraren har också personligen gått en 
distanslärarutbildning på 5 poäng. Andra liknade kurser finns, men det är inget som krävs av 
lärarna. Läraren ansåg att något som definitivt behövs för den förändrade yrkesrollen och 
arbetsuppgifterna är lång rutin och erfarenhet. Enligt läraren så kan det vara svårare för 
nyutexaminerade lärare att klara av arbetsuppgifter som har med de nya studieformerna att 
göra. Läraren menade att dessa frågor var något som flitigt hade diskuterats lärarna emellan 
och att de var överens om mycket som rör detta. 
 
 
5.3.2 Informationssökning 
 
Läraren ansåg att det är viktigt att eleverna har goda kunskaper i informationssökning och att 
det kan påverka studieresultaten, särskilt för de studenter som studerar på flex och distans. 
Läraren menade att allt fler studieuppgifter går utanför läroboken och att 
fördjupningsuppgifter är konstruerade så att informationssökning är ett måste. Ofta väljs 
arbetsteman av elever själva inom en viss ram där det är upp till eleverna själva att söka 
information i en lämplig mängd från källor som eleven själv väljer. Läraren menade att denne 
personligen uppmuntrar eleverna till att ägna sig åt självständig informationssökning och att 
uppgifterna även automatiskt medför detta. När det gäller källkritik så är det något som 
läraren gör sina elever uppmärksamma på, speciellt på B-kurserna och då särskilt i ämnet 
samhällkunskap. Källkritiska resonemang förs t.ex. gällande nyhetsbevakning. Vissa övningar 
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görs som speciellt går ut på att man ska tillämpa källkritik. I ämnet historia säger 
betygskriterierna att man ska kunna källkritik. 
 
Angående informationssökning ansåg läraren att det förekommer mer av det i flex och distans 
än vad det gör i traditionella studier. Denne menade också att beroende på vilken betygsnivå 
som eleven vill nå upp till så kan mängden självständig informationssökning variera. Att 
studenter söker mycket information utanför läroboken brukar vanligen medföra höga betyg. 
 
Handledning i informationssökning för studenterna tillhandahålles, enligt läraren, framförallt i 
samband med ämnet svenska. Det är skolbibliotekarien som tillhandahåller denna 
undervisning. Läraren själv tipsar eleverna om t.ex. Internetadresser och menade att 
invandrare generellt får lite mer hjälp. Läraren upplever dock många gånger att eleverna 
själva är bättre på Internet och informationssökning än vad lärarna är. Läraren vet också att 
det erbjuds en valbar kurs i studieteknik på skolan som ger gymnasiepoäng och som bl.a. 
innehåller informationssökning. Läraren ansåg att denne personligen skulle behöva utöka sina 
kunskaper i informationssökning en del, men att man lär sig undan för undan genom sitt 
arbete. Läraren trodde också att mer utbildning på IT och datorer skulle vara bra för de flesta 
av lärarna på vuxenutbildningen. Mer kunskap behövs t.ex. för att upptäcka och spåra 
eventuella plagiat som ibland kan förekomma bland elevernas självständiga arbeten. Någon 
fortbildning i informationssökning har inte förekommit för lärarnas räkning, men läraren 
tycker att en sådan skulle vara önskvärd. 
 
 
5.3.3 Biblioteksanvändning 
 
När det gäller samarbetet mellan skolan och kontaktbibliotekarien på kommunens bibliotek 
upplevde läraren att det fungerar mycket bra. Skolbibliotekarien deltar ofta i skolans 
arbetsplatsträffar och även på andra sammankomster. Läraren ansåg att bibliotekarien är 
mycket angelägen om att samarbetet mellan skolan och biblioteket skall fungera bra. 
Bibliotekarien förbereder olika teman som kan tas upp på skolan och förbereder även litteratur 
åt studenterna inför olika studieuppgifter. Vid tidpunkten för intervjun är förslag på 
studieverksamhet på biblioteket något som håller på att diskuteras. Läraren ansåg att 
biblioteket är en resurs som vuxenutbildningen i kommunen utnyttjar mycket och menade att 
det kanske skulle kunna förläggas handledning med studenter på biblioteket. Både läraren och 
skolbibliotekarien medverkar i ett projekt som heter Nordiska biblioteksprojektet där bl.a. 
frågor som rör samarbete mellan bibliotek och skola diskuteras. Eftersom det är skolan som 
använder bibliotekets tjänster ansåg läraren att det kanske främst borde ligga i skolans intresse 
att tala om vilka behov man har. Bibliotekariens och skolans intentioner kanske inte alltid 
stämmer överens och läraren menade att det är viktigt att ha en dialog för att jobba mot 
samma mål. Läraren ansåg att denne generellt uppmuntrar sina elever att använda sig av 
biblioteket i sin studiesituation, framförallt när det gäller grupparbeten och 
fördjupningsarbeten. Läraren gjorde bedömningen att kommunens bibliotek är välutrustat 
med mycket litteratur som är anpassad för elever på gymnasienivå.         
 
 
5.4 Intervju med bibliotekarien 
 
Den bibliotekarie vi intervjuat är samma person som vi har nämnt tidigare, alltså den 
kontaktbibliotekarie som har de vuxenstuderande som ansvarsområde. Denne har varit 
verksam 13 år inom yrket och är sedan 2001 anställd av gymnasieskolan i den aktuella 
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kommunen. Intervjun ägde rum på biblioteket och vi gick tillväga på samma sätt som vid de 
övriga intervjuerna, det vill säga att en av oss ställde frågorna medan den andra antecknade. 
Förutom redovisning av själva intervjun redovisas också bibliotekariens beskrivning av 
Nordiska biblioteksprojektet, något som denne är involverad i. 
 
Bibliotekariens tjänst är en heltidstjänst varav halva tiden är avsatt för vuxenutbildningen, 
vilket denne anser vara tillräckligt. Vissa veckor ägnar bibliotekarien 80-90 % av sin arbetstid 
till vuxenstudenterna, medan de en del veckor endast tar upp ca 25 % av tiden. Bibliotekarien 
uttryckte dock en önskan om att vuxenstudenternas behov av biblioteket, med allt vad det 
innebär, skulle vara ännu större. Bibliotekarien menade att det finns stora fördelar med att 
arbeta i ett integrerat bibliotek. På grund av att biblioteket inte är ett renodlat 
vuxenutbildningsbibliotek slipper bibliotekarien en massa ”kringarbete” i form av bokvård, 
bokuppsättning, tidning/tidsskriftshantering, kravhantering etc. Bibliotekarien slipper även 
fasta informationspass i informationsdisken och refererade till att det finns fler bibliotekarier i 
huset som kan utföra dessa arbetsuppgifter. Detta medför att bibliotekarien kan vara 
tillgänglig för vuxenstudenterna större delen av dagen och kan lägga upp sin arbetstid efter 
vuxenstudenternas behov.   
 
På frågan om studenterna får någon handledning/undervisning i informationssökning blev 
svaret att det inte finns någon traditionell sådan för de vuxenstuderande. Kommunen har en 
bred vuxenutbildning och bibliotekarien nämnde att t.ex. sfi-studenterna får ett 
biblioteksvälkomnande som innebär en presentation av bibliotekets tjänster, ett lånekort och 
en rundvandring på biblioteket. Många av de övriga vuxenstuderande får en introduktion av 
biblioteket inför något arbete där, t.ex. får dataelever instruktioner om hur man använder info-
sök. Bibliotekarien påpekar ofta för lärare att denne gärna vill träffa studenterna inför olika 
arbeten som skall göras för att kunna förbereda med material och vilka andra eventuella 
tjänster det finns behov av. 
 
Bibliotekariens uppfattning om vilka av bibliotekets resurser som används mest av 
vuxenstudenterna var att dessa ofta använder biblioteket som arbetsrum och att även 
bokbeståndet utnyttjas mycket. Sökningar på Internet förekommer också och ibland får 
studenterna tips på adresser med sig hem. 
 
Om det fanns någon skillnad på användningen av biblioteket som skulle bero på vilken 
studieform den enskilde studenten studerar i hade bibliotekarien svårt att avgöra. Tillsammans 
med vissa lärare har bibliotekarien planerat att upparbeta rutiner för de nya studieformerna. 
Bibliotekarien önskade att studenterna skulle utnyttja biblioteket mera och ansåg att det beror 
mycket på läraren i vilken omfattning studenterna använder biblioteket i sin studiesituation. 
Dessutom ville inte bibliotekarien att utnyttjandet skulle vara så slumpmässigt som det är idag 
utan att studenterna gör det till en vana att använda biblioteket. När det gäller hur lärarna 
utnyttjar bibliotekets resurser menade bibliotekarien att vissa gör det i hög grad medan andra 
utnyttjar dem mycket lite. Det gäller, menade bibliotekarien, att försöka få de lärare som inte 
använder biblioteket i sin undervisning att inse vilken resurs biblioteket faktiskt är för både 
lärare och studenter, vilket kan vara nog så svårt. Vidare upplevde bibliotekarien att många 
studenter uppmuntras av lärarna att använda biblioteket medan andra inte alls uppmuntras till 
det och bibliotekarien uttryckte en önskan om att biblioteket skulle utnyttjas mer än att bara 
vara ”grädde på moset”. 
 
När det gällde bibliotekariens uppfattning om informationssökningskompetensen hos 
studenterna menade denne att många uppfattar sig själva som goda informationssökare, 
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medan de kanske i själva verket är bättre på att surfa på Internet. Bibliotekarien menade att 
det vore bra om lärare och bibliotekarie tillsammans kunde planera och handleda inför 
uppgifter och att mer tid och energi borde läggas på redovisning, utvärdering och på att arbeta 
källkritiskt. Det som bibliotekarien annars nämnde gällande studenternas 
informationssökningskompetens var att många vuxenstuderande är ovana men ambitiösa och 
motiverade jämfört med andra studenter som t.ex. gymnasiestudenter. Bibliotekarien menade 
att om de vuxenstuderande får en puff i rätt riktning och lite goda råd klarar de sig något så 
när på egen hand. Problemet är tiden eftersom dessas studier oftast bara pågår under en kort 
tid. 
 
Bibliotekarien trodde att ungefär 80 % av de vuxenstuderande känner till att det finns en 
bibliotekarie som är till för dem. Denne finns alltid med första dagen på terminen och 
presenterar sig men då får studenterna så mycket information samtidigt att allt kanske inte 
läggs på minnet. Bibliotekarien nämnde dock att enligt de utvärderingar som görs poängterar 
många studenter att de tycker det är skönt att det finns en bibliotekarie som är till för dem. 
Personligen önskade bibliotekarien att ansvaret för att informera om biblioteket och 
bibliotekariens tjänster skulle ligga hos skolledningen och att de på så vis hade tänkt igenom 
den pedagogiska läromiljön. Som det nu är krävs det hela tiden marknadsföring av 
bibliotekets tjänster och förtjänster. 
 
Samarbetet mellan skolan och biblioteket fungerar bra, enligt bibliotekarien, men denne 
återkom till en önskan om att biblioteket skulle utnyttjas mer. Bibliotekariens mening var att 
verka för att biblioteket utnyttjas knappast är tidskrävande för lärare utan underlättar snarare 
deras arbete. Det gäller för denne att förklara för både lärare och studenter att biblio teket gör 
skillnad och det är viktigt att vara med på skolstarter, studiedagar o.s.v. Bibliotekarien gör 
detta på eget initiativ och menade att det borde vara självklart men det gäller att synas. Vidare 
ansåg denne att biblioteket måste finnas med i skolplaner och officiella dokument men även i 
folks medvetande.  
 
Till sist framhöll bibliotekarien att det handlar om att se vad studenterna behöver mer än att 
tala om allt vad biblioteket kan erbjuda. Dessutom att utnyttja vad studenterna redan kan och 
vet och att följa dem genom hela arbetet med stöd. Samarbetet med lärare är A och O. Vidare 
menade bibliotekarien att biblioteken behöver bli medvetna om att det är en lärosituation som 
pågår, samtidigt som lärare behöver bli mer medvetna om att informationssökning 
ingår/medverkar i lärosituationen. 
 
De länder som medverkar i Nordiska biblioteksprojektet  är, förutom Sverige, Norge, Danmark 
och Lettland. Projektet, som har pågått i två år, handlar om hur folkbiblioteket är som 
läromiljö samt om samarbetet mellan bibliotekarier och lärare inom vuxenutbildning. Det 
handlar om flexibelt lärande och de inblandades lika och/eller olika roller, vilket ser olika ut i 
de olika länderna. Personer inom de olika yrkeskategoriernas hierarkier har olika syn på 
frågorna, vilket framkommer under diskussioner. Många befruktande diskussioner som 
handlar om att lära för livet kommer till stånd. Projektet ger folkbibliotek en möjlighet att visa 
sin plats i den lärande miljön. Vid projektmötena har ca 20 personer träffats och där emellan 
har en mindre arbetsgrupp arbetat som representanter. Från början var ämnet ”Två olika 
professioners möte med eleverna” men detta har breddats under projektets gång. Försök pågår 
att få pengar till att förlänga projekttiden och lyckas detta, kommer fler länder eventuellt att 
ansluta sig. 
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6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel tolkar och analyserar vi våra resultat samt diskuterar kring varför de ser ut som 
de gör. Vi lägger stor vikt vid informationssökningsdelen, som ju är vår huvudsakliga 
frågeställning och för en diskussion kring detta kopplat framförallt till studenternas 
studiesituation. Vi väljer att låta analysen och diskussionen gå in i varandra eftersom vi anser 
att detta är ett bra sätt att få en helhetsbild av våra frågeställningar.  
 
Den uppmärksamme läsaren kommer att märka att de olika antal personer vi nämner inte 
alltid stämmer med de antal enkätsvar vi fått. Detta har sin förklaring i att alla personer inte 
besvarat alla frågor och följden blir då att alla summor inte blir konsekventa. Dessutom har en 
del svarat flera alternativ på frågan om studieformer, d.v.s. att de blandar de olika formerna 
(se avsnitt 5.1.1 och 5.2.1). Vad det gäller dem har vi, i de frågor där vi jämför något fenomen 
med just studieformer, valt att inte räkna med dessa.  
 
 
6.1 Lärande i nya former  
 
Det förs för närvarande en utbildningsdebatt som fokuserar på individen och personliga 
förutsättningar för utbildning. Det livslånga lärandet fungerar ofta som utgångspunkt i denna 
debatt. Ett eget ansvarstagande för stud ier är sådant som betonas tillsammans med olika 
flexibla faktorer som rör utbildning. I den rådande läroplanen Lpf 94 poängteras 
vuxenutbildningens vikt kopplat till det livslånga lärandet. I läroplanen kan vi även hitta 
centrala tankegångar om de vuxenstuderandes inflytande och ansvar över utbildningen. Att 
studenter kommer att få sköta sina studier mer självständigt och att studenter själva förväntas 
söka efter information är något som man tydligt kan utläsa av läroplanens formuleringar. 
(Vuxenutbildning Tematisk rapport, 1998, s. 28 f.) Dessa tankegångar finns dokumenterade i 
många officiella dokument. Det poängteras i betänkandet Flexibel utbildning på distans att 
när det gäller det livslånga lärandet så kommer det att krävas att individen tar ett större ansvar 
än vad som tidigare har varit brukligt. (SOU 1998:84, s. 26) Även i Kunskapslyftets 
delbetänkande Vuxenutbildning och livslångt lärande – situationen inför och under första året 
med kunskapslyftet  kommenteras det att målet för vuxenutbildningens pedagogisk-metodiska 
verksamhet är självständigt tänkande och eget ansvarstagande hos individen, vilket leder till 
studenternas bästa möjliga förutsättningar för eget lärande. (SOU 1998:51, s. 233) Genom de 
här exemplen kan vi se att studenters ökande ansvar och informationsökningens betydelse för 
vuxenstudier är sådant som betonas och lyfts fram i dokument redan 1998 och kanske även 
längre tillbaks i tiden. 
 
För att kunna erbjuda utbildning och ett ökat lärande till alla människor anser vi att den 
utveckling som pågår inom vuxenutbildningen är viktig. För att vuxenutbildningen skall 
kunna tillmötesgå dagens önskemål och krav på utbildning tror vi att den förändring av 
vuxenutbildningens traditionella utbildningsformer och pedagogik som för närvarande sker är 
av stor betydelse. När det gäller vuxenutbildningen kan vi genom vår undersökning konstatera 
att flexibel utbildning och distansutbildning är studieformer som fungerar och i högsta grad är 
önskvärda. För vissa studenter kanske det är den enda möjliga lösningen för att kunna 
genomföra en utbildning överhuvudtaget. De nya studieformerna innebär ett nytt slags lärande 
för vuxenstudenterna och genom vår undersökning kan vi även dra slutsatsen att det från 
studenternas synvinkel finns såväl fördelar som nackdela r med de nya studieformerna. 
Uppenbarligen passar de friare studieformerna vissa studenter men inte alls alla. När man 
refererar till den grupp studenter som studerar inom vuxenutbildningen måste man tänka på 
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att det är en mer heterogen grupp än inom många andra utbildningar. Faktorer som i hög grad 
varierar hos studenterna är ålder, förkunskaper, studiebakgrund, studieförmåga, nationell 
bakgrund o.s.v. Viktigt är också att komma ihåg att vuxenutbildningen till stor del sysslar med 
att utbilda individer som av olika skäl har en avbruten eller ”dålig” studiebakgrund och 
studietradition. Vissa av dessa studenter är inte redo att ta ett stort eget ansvar för sina studier 
utan är beroende av ett större stöd och en fastare struktur i sin studiesituation. Det är skäl som 
gör att vi tycker att det är viktigt att även den traditionella lärarledda undervisningen finns 
kvar i sin nuvarande form. Vi menar alltså inte att de nya studieformerna inom 
vuxenutbildningen skall ersätta traditionella studier utan finnas som ett alternativ för att ett så 
stort antal studenter som möjligt ska kunna tillmötesgås.   
 
När det gäller vilka omständigheter som påverkar valet av studieform stämmer dessa väl 
överens med de uppfattningar som vi hade innan undersökningen. T.ex. har studenter som har 
familj och små barn att ta hand om ofta valt att studera på distans, medan de som kombinerar 
sina studier med arbete oftare har valt flexibla studier. De yngre studenterna som nyss har 
avslutat sina gymnasiestudier har ibland valt att studera på traditionellt vis, som vi tolkar det 
kan bero på att de känner en press på sig att snabbt höja sina gymnasiebetyg för att kunna 
söka vidare till högre studier eller etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa har ju oftast inte 
heller hunnit bilda familj eller skaffa ett fast arbete. Vissa av de yngre studenterna valde att 
kombinera flexibla studier med extraarbete, vilket kan vara ett sätt att dryga ut studiemedlet. 
De lite äldre vuxenstudenterna har också ofta valt traditionella studier kanske beroende på att 
den typen av studieform mest liknar den som de tidigare i livet har varit vana vid.  
Något som skiljer flexibel- och distansutbildning från traditionell utbildning är naturligtvis 
den fysiska närvaron med lärare, studiekamrater och gemensamma gruppuppgifter. Dessa 
faktorer var också det som de traditionella studenterna tog upp som största fördelar med 
studieformen. Denna grupp av studenter betonade vikten av att ha lärare och studiekamrater 
inblandade i alla moment av utbildningen. De ansåg i regel att både distans- och 
flexutbildning var för krävande studieformer som saknade fast struktur och krävde stor 
självdisciplin. Många av de traditionella studenterna påpekade också att de inte ville ha så 
mycket eget ansvar för sina studier som de ansåg att dessa båda studieformer medförde. Inom 
den flexibla studieformen finns visserligen inslag av fasta moment, men ansvaret för hur 
studierna ska utformas ligger mycket hos studenten själv.  
 
Frågan är hur stor betydelse avsaknaden av de aktiviteter som finns i den traditionella 
studieformen har när det gäller inlärning och kvalitén på undervisningen och ifall man kan 
uppnå samma kvalitativa resultat utan dem. Vi tror att detta är fullt möjligt genom att följa en 
väl genomarbetad kursplan och att det finns en regelbunden kommunikation mellan studenter 
och handledare/lärare. Självklart är den sociala kontakten med kurskamrater och lärare ett 
viktigt inslag i undervisningen, inte minst som inspirations- och trivselfaktor, men vi tror att 
det råder stor skillnad mellan olika individer för hur betydelsefull den är för studenters 
inlärning. Vissa studenter är i högre grad behov av lärarstöd och behöver en fastare struktur 
för att kunna genomföra sina studier på ett tillfredställande sätt, medan andra studenter klarar 
sig utan detta. Vi har efter vår genomförda undersökning fått en uppfattning om att studenter 
som väljer att studera på distans eller flex ofta har en bra studieteknik och verkar vara 
motiverade i sina studier. De verkar i högre grad ha ett klart mål med studierna, än vad en del 
av de traditionella studenterna har. Vi tror även att de ibland kan ha bättre förkunskaper och 
vara mer självständiga än studenter som väljer att läsa på traditionellt vis. En liknande 
uppfattning gav också vår lärarinformant uttryck för under intervjun. 
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Vilken syn studenter har på sitt lärande kan också ha stor betydelse för deras inlärning. Vi 
hänvisar här till de resonemang som Marton och Booth för kring lärande och som vi 
presenterade i avsnitt 3.1. Det ideala är naturligtvis om studenters lärande alltid innebär att de 
söker en mening, men i studiesammanhang kan nog ofta lärandet bli reducerat till att studenter 
endast återger något. (Marton & Booth, 2000, s. 61) Naturligtvis spelar en rad olika faktorer 
också in på vilken möjlighet studenter har att se på sitt lärande. Under intervjuerna 
kommenterade vuxenstudenterna vid ett flertal tillfällen det höga studietempo som 
förekommer på vuxenutbildningen. De menade att de ytterst sällan hade tid eller möjlighet att 
fördjupa sig inom något ämne. Detta gör det uppenbarligen svårt för studenterna att se på sitt 
lärande på något annat sätt än att i första hand återge information och faktauppgifter. Vilka 
pedagogiska metoder lärare använder i undervisningen kan också ha stor betydelse för 
studenters lärande. Vi är av uppfattningen att en mer undersökande eller problembaserad 
undervisning, som följaktligen innehåller en stor del informationssökning, är bättre för 
studenters varaktiga lärande i jämförelse med en förmedlande undervisning. Självklart anser 
vi att man även kan blanda olika pedagogiska metoder inom en utbildning.    
 
För att återgå till de fördelar som studenterna tog upp i samband med de nya studieformerna 
kan vi utläsa att de så gott som uteslutande var av organisatorisk art. Fördelarna ansågs främst 
gälla tid och rum. Studenterna kunde beroende på sin livssituation välja att kombinera studier 
med arbete och/eller familj. Att inte vara fysiskt uppbunden och att få ta eget ansvar för sina 
studier var viktigt för de flesta flex- och distansstudenter. Några andra pedagogiska fördelar 
med studieformerna nämndes nästan inte alls. Snarare motsatsen då vissa distans- och/eller 
flexstudenter ansåg att de kunde gå miste om viktiga inslag som ingick i den traditionella 
undervisningen. De ansåg dock oftast att de organisatoriska fördelarna hade större betydelse 
än sådant de eventuellt kunde missa genom sitt val av studieform. 
 
Den studieform som studenterna själva till största del kan påverka och utforma är den flexibla 
studieformen. Även om distansstudenternas utbildning är självständig så finns det vissa fasta 
moment som bestäms av läraren och som studenterna måste närvara vid. Även vad som ska 
ingå i läroplanen fastställs av läraren, liksom kursstart och kursslut. Distansstudenterna kan 
inte heller välja att närvara vid moment av utbildningen som de av olika skäl skulle behöva ett 
större stöd och hjälp med. Den traditionella studieformen kräver som bekant en hög grad av 
närvaro från studenterna och deras medverkan i många fasta moment, vilka är gemensamma 
för samtliga studenter. Den flexibla utbildningen däremot kan utformas efter studenternas 
individuella krav på studietakt, studiemodell, kursinnehåll, närvaro o.s.v. Vi tycker att man 
kan se den flexibla studieformen som en slags sammansmältning av de båda andra 
studieformerna, med inslag av både distansmetoder och närutbildning. Det är den studieform 
som till största del anpassas efter studenternas individuella förutsättningar. I de båda andra 
studieformerna får studenterna istället i högre grad anpassa sig efter utbildningens 
utformning. 
 
I betänkandet Flexibel utbildning på distans förs ett resonemang kring pedagogiken i den 
traditionella studieformen och man menar att den kommer att närma sig distanspedagogiken 
ifall studenterna får lägga mer vikt vid att självständigt söka information. Även lärarnas 
arbetsuppgifter tas upp i texten i relation till utvecklingen mot mer självständiga studier och 
lärarnas roll beskrivs som att gå från att vara undervisare till att mer likna distanslärarnas 
handledande roll. (SOU 1998:84, s. 27 f.) Resonemanget i betänkandet är tankegångar som 
man sedan kan se har använts i utvecklandet och utformningen av den flexibla studieformen.  
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Att vuxna människor har olika förutsättningar och behov av utbildning är egentligen något 
ganska självklart. Deras erfarenheter och kunskaper från tidigare studier, arbetsliv, familjeliv 
och övrig fritid är högst individuell. Faktorerna gör också att vuxna är i större behov av en 
”skräddarsydd” utbildning än vad barn och ungdomar är. Vi menar att ett flexibelt lärande i 
många fall kan vara mer lämpligt för vuxenstudenter än vad lärarstyrd klassrumsundervisning 
är. En individuell studieplan tror vi kan göra studenter mer motiverade och få dem att lättare 
se målet med utbildningen. Den individuella studieplanen utgår ju just ifrån den enskilde 
studentens önskemål, behov och förkunskaper. I kunskapslyftskommitténs – KLK’s – 
slutbetänkande Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet förs resonemang kring flexibelt 
lärande. KLK framför i texten bl.a. åsikten att vuxna idag har ett stort behov av flexibla 
studieformer som kan anpassas till deras livssituation. De som bl.a. kan gynnas av flexibel 
utbildning är studerande som p.g.a. tidsmässiga, geografiska och/eller fysiska hinder har svårt 
att bedriva närstudier. (SOU 2000:28, kapitel 14) Som säkert kan förstås av våra resonemang 
tidigare i texten anser vi dock inte att den flexibla studieformen passar alla typer av studenter.  
 
Studenters olika förutsättningar för utbildning är något som uppmärksammas i kommunens 
skolplan 2000. Där poängteras det att elevernas olika behov och förutsättningar till utbildning 
måste beaktas och därför bör kunskapsinhämtandet vara mer individbaserat. Det krävs också 
att skolan har en flexibel organisation som passar in i den förändrade vuxenutbildningen. 
Vuxenutbildningens uppgift skall vara att förbereda elever inför nya yrkesroller i samhället 
och/eller förbereda dem för högre studier. Att skolan anpassar sina studieformer och 
pedagogiska metoder till att mer likna dem som förekommer vid högre studier tycker vi är 
viktigt eftersom högre studier var ett mål med vuxenstudierna som ofta uppgavs vid 
intervjuerna och i frågeformulären. 
   
Den kommunala vuxenutbildningen har som tidigare nämnts länge dominerats av 
förmedlingspedagogik och säkert finns det fortfarande många skolor där lärarens 
kunskapsförmedling är det dominerande arbetssättet. På många skolor börjar det dock att 
utvecklas arbetssätt som främjar det självständiga kunskapssökandet, vilket vi absolut anser 
vara fallet på den skola som vi har genomfört vår undersökning på. Denna utveckling och 
förändring kan dock inte ske över en natt och viktigt är att se till att alla inblandade hänger 
med i utvecklingen och har tillräcklig kunskap om vad det innebär i praktiken. I propositionen 
Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, 2000/01:72, föreslås en rad olika 
strategier för hur lärandet inom vuxenutbildningen skall kunna utvecklas. Bl.a. menar man att 
det är pedagogik och arbetsformer som måste utvecklas för att motsvara individers ökande 
behov av lärande i vårt informations- och kunskapsbaserade samhälle. I propositionen kan 
man också ta del av åsikten att individers lärande och kunskapssökande skall stödjas genom 
handledning och vägledning. (Regeringens proposition 2000/01:72, s. 1)  
 
Vi vill då poängtera att det emellertid förutsätter att de som är avsedda att tillhandahålla detta 
stöd åt studenterna själva har fått tillräcklig fortbildning när det gäller detta. Den förändring 
som i snabb takt pågår i samhället anges alltså som en bidragande orsak till att 
vuxenutbildningen behöver utvecklas. I propositionen nämner man bl.a. att ”…eftersom 
tillgången till information och möjligheterna att tillägna sig ny kunskap ökar, blir det allt 
viktigare att, som det uttrycks, ”kunna granska och värdera information.” (ibid., s. 19) Louise 
Limberg kopplar också samman informationssökningens betydelse i lärandet med 
förändringarna i samhället i stort. Det är ett ämne som hon bl.a. behandlar i sin avhandling Att 
söka informat ion för att lära. En studie av samspel mellan informationssökning och lärande. 
Där skriver hon att utvecklingen inom skolan mot det s.k. problembaserade lärandet är en 
följd av förändringarna i informationssamhället. (Limberg 1998, s. 17) Även Carol Kuhlthau 
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kopplar samman lärande och informationssökning med informationssamhället i sin bok 
Seeking meaning. A process to approach to library and information services. (Kuhlthau, 
1993, s. 154)    
 
Det flexibla lärandet tror vi ställer större krav på både lärare och skolan organisatoriskt, 
pedagogiskt och administrativt, vilket också uppmärksammades i den utvärdering som skolan 
gjorde angående Kunskapslyftet. I avsnitt 2.1.2 (där vi refererar delar av innehållet i en 
utvärderingsrapport om skolans erfarenheter av Kunskapslyftet) kan man ta del av 
information där det hävdas att skolans lärare har genomgått fortbildning i vuxenpedagogik när 
det gäller de nya studieformerna. Enligt läraren så har denna fortbildning varit ytterst 
knapphändig och vi anser att några stycken träffar med personer som har arbetat med flexibla 
studieformer knappast kan räknas som fortbildning. Den halva studiedagen som behandlade 
ämnet anordnades på lärarnas eget initiativ och var alltså inte arrangerad av skolledningen. Vi 
anser det vara anmärkningsvärt att skolans personal inte har fått någon riktig fortbildning 
och/eller kompetensutveckling när det gäller flexibelt lärande och nya studieformer som 
medför nya arbetsuppgifter, utöver det lilla som har förekommit på den aktuella skolan. I vår 
intervju med läraren framkommer det att denne anser att en särskild pedagogik och metodik 
krävs för att undervisa i de nya studieformerna och att krav på utbildning inom detta område 
vore önskvärt. Kurser finns men de är inte obligatoriska. Läraren menar också att lång 
erfarenhet och rutin krävs för att klara den förändrade roll som lärare för distans- och 
flexstuderande innebär och att detta inte är alldeles lätt för en nyutexaminerad lärare. Dessa 
åsikter tycker vi understryker Hanssons argument (se avsnitt 2.3.1) och bör tas i beaktande. 
Hansson påpekar, att fastän begreppet ”det livslånga lärandet” ofta betonas som så viktigt 
inom skolvärlden så satsas det litet på att vidareutbilda skolans egen personal. Han är av 
åsikten att det borde finnas en ”livslång relation” mellan lärarkåren och högskolan, där 
högskolans roll skulle vara att fortbilda den redan yrkesverksamma skolpersonalen. Vår 
lärarinformant verkade trots allt se utvecklingen och förändringen av studieformer och 
pedagogiska metoder som en utmaning och hade på eget initiativ informerat och utbildat sig 
inom området, vi anser dock att detta borde vara skolans ansvar. Följaktligen anser vi att 
lärarnas fortbildning är något som skolan borde satsa mycket mer på. Vi är av uppfattningen 
att lärares fort- och vidareutbildning är en förutsättning för att de på ett professionellt sätt 
skall kunna fortsätta att utöva sitt yrke.   
 
 
6.1.1 Relationer och distinktioner mellan vardagslärande och formellt lärande  
 
Eftersom vi i vår text gång på gång återkommer till att vuxenstuderande är en så heterogen 
grupp, bl.a. vad det gäller tidigare erfarenheter, vill vi här föra ett resonemang om på vilka 
sätt dessa erfarenheter kan påverka studiesituationen. Vi menar att denna faktor har betydelse 
bl.a. för varför man studerar och vilken studieform man valt, likaväl som den inverkar på 
vilka informationskällor man väljer och hur man använder sig av dessa. Detta i sin tur medför 
att behovet av undervisning/handledning i informationssökning ser olika ut och därför vill vi 
också här trycka på vikten av att sådan förekommer. Vi anser också att denna skall vara 
utformad så att man utgår ifrån de olika erfarenheter individerna har för att på så sätt få till 
stånd ett samspel mellan studenterna. Därigenom skulle också relationerna mellan 
vardagslärande och formellt lärande tydliggöras för den enskilde individen och denne skulle i 
större utsträckning kunna använda sina erfarenheter som en grund för det formella lärandet. 
Vi hänvisar här också till det vuxenpedagogiska förhållningssätt som bl.a. presenteras i 
Vuxenutbildning och livslångt lärande där det framhålls att undervisningen skall utgå från 
individers tidigare kunskaper och erfarenheter. Vidare kan man läsa att det är meningen att 
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undervisningen skall bygga på verklighetsrelaterade problem och sammanhang i syfte att ge 
studenterna en ökad förståelse för omvärlden. (SOU 1998:51, s. 136)  
 
Vi anser att det finns en klar koppling eller relation mellan ovanstående typer av lärande, 
speciellt när det gäller vuxenstuderande. Vi har tidigare i texten påvisat att man som vuxen 
har olika skäl till att man studerar. Vi tror att detta kan vara ett tecken på att olika erfarenheter 
man fått i livet, genom sitt arbete eller genom livet i allmänhet, gör att man ser ett värde i sitt 
vardagslärande och att man genom studier kan utveckla detta. När dessutom arbetsmarknaden 
frågar efter fler och fler skilda kompetenser kan individen komma underfund med att det kan 
vara idé att kanske utveckla ett specialintresse eller en kompetens man vet att man har. Detta 
kan göra att motivationen är stark att studera och att man har ett tydligt mål med sina studier.  
 
När det gäller skillnader mellan ovanstående typer av lärande är dessa, enligt vår mening, på 
en gång både självklara och svårdefinierade. Vardagslärande kan sägas vara allt man lär sig i 
alla tänkbara situationer som uppstår i vardagen, många gånger kopplat till sådant man själv 
aktivt vill lära sig men inte alltid. Vi skulle vilja definiera vardagslärande som det man lär sig 
genom det sociala samspel som uppstår i familjen, på arbetsplatsen och på eventuella 
fritidsaktiviteter, kort sagt den kunskap man får bara genom att ha relationer till andra 
människor. Med ett annat ord vill vi kalla detta för informellt lärande. (Se även avsnitt 3.2) 
Naturligtvis kan viss typ av lärande på arbetsplatsen sägas vara av mer formell art, t.ex. när 
det gäller kurser, studiedagar, möten etc. som ingår i arbetet, men här syftar vi till det lärande 
som kan uppstå genom relationer till arbetskamrater eller andra kontakter direkt relaterade till 
arbetet.   
  
Här finns anledning att återkomma till vad vi tidigare nämnt angående olika typer av 
informationsbehov. Det är naturligtvis så att ett sådant även kan påverka vardagslärandet. Ett 
exempel på detta kan vara följande: Om en individ drabbas av en sjukdom uppstår förklarligt 
nog ett behov av att skaffa så mycket information som möjligt om denna. Den information 
individen tillägnar sig innebär att denne har lärt sig något om sjukdomen. Ett exempel på en 
annan typ av informationsbehov, det vi kallar konstruerat informationsbehov (se avsnitt 
1.2.1), kan vara att en arbetsgivare skall köpa en firmabil och ber sin anställde att skaffa fram 
information om olika bilmärken inför detta. Även om inte den anställde söker informationen i 
eget intresse lär denne sig förmodligen ändå något av detta. Båda dessa exempel ger en viss 
kunskap som individen kan använda sig av i kommande situationer, vilken typ av lärande det 
än gäller. 
 
 
6.2 Informanternas informationssökning 
 
Såväl Limberg som Kuhlthau påpekar i sina texter informationssökningens betydelse för 
studenters lärande. Vi hade förväntat oss att informationssökningen skulle utgöra en stor del i 
våra informanters studier, något vi grundar både på egna erfarenheter och på den allmänna 
uppfattning som råder i samhället, nämligen att vi som medborgare måste söka och välja 
information i allt större utsträckning. Vi hade också förväntat oss att tiden som ägnas åt 
informationssökning skulle variera beroende på vilken studieform man valt. Båda dessa 
förväntningar kan vi säga har motsvarats, när vi tolkar svaren vi fått på våra enkäter och 
intervjuer. Vad vi dessutom trott var att medvetenheten om vikten av att vara en god 
informationssökare skulle vara stor och att undervisning/handledning i informationssökning 
skulle ingå som en naturlig och kontinuerlig del i vuxnas studier. Dessa förväntningar 
motsvarades dessvärre inte i särskilt hög grad, d.v.s. medvetenheten finns nog hos alla 
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inblandade men i praktiken verkar det vara något som ändå inte tas riktigt på allvar. Detta kan 
naturligtvis bero på att tiden inte räcker till, och vi får hoppas att detta är orsaken, men vi 
tycker ändå att eftersom graden av informationskompetens/informationssökningskompetens i 
förlängningen kan komma att påverka betygen bör större energi läggas på detta, som att t.ex. 
planera in fortlöpande undervisning i ämnet.  
 
När det gäller studenterna var dessa i stor utsträckning medvetna om att förhållandevis 
mycket tid av studierna gick åt till att söka information till olika arbeten. De var också 
medvetna om att ju bättre man är på att söka information, desto effektivare hittar man det man 
söker, och alltså sparar man då tid. Det är naturligtvis så att man lär sig efter hand, men om 
man tar hänsyn till att studietiden i detta fall är ganska kort – många studerar endast ett läsår 
eller bara en termin – hinner man knappast bli så erfaren att det påverkar kompetensen i 
någon större utsträckning.  
 
En av våra frågeställningar inför undersökningen var just ifall man kunde se några skillnader 
gällande studenternas informationssökning kopplat till vilken studieform som de bedrev sina 
studier i. Samtliga tillfrågade studenter ansåg att självständig informationssökning var något 
som i högre grad förekom i distans- och flexstudier jämfört med traditionella studier. Detta 
faktum kopplade de ihop med den friare struktur som finns i de nya studieformerna. Det 
ansågs även av många studenter att de traditionella studenterna fick mer hjälp och råd av 
lärare angående varifrån de skulle hämta information och fakta till olika studieuppgifter. Detta 
resonemang stämmer väl överens med den föreställning som vi själva hade angående saken 
innan undersökningen genomfördes. Liknande åsikter framförs också i betänkandet Flexibel 
utbildning på distans. Där framhålls det bl.a. att deltagare i distansutbildning alltid har varit 
mer hänvisade till att själva söka kunskap, jämfört med studerande i traditionell undervisning. 
(SOU 1998:84, s. 27 ff.) Alltså har vi konstaterat att man kan se en skillnad i hur mycket tid 
studenterna lägger ned, och förväntas lägga ned, på informationssökning beroende på vilken 
studieform som man bedriver sina studier i. Det faller sig ganska naturligt att de som studerar 
på flex och distans generellt ägnar sig mer åt detta än de traditionella studenterna eftersom de 
över huvud taget måste vara mer självständiga och ta egna initiativ. Vad vi då tycker är lite 
märkligt är att det endast var de traditionella studenterna som fått någon form av 
undervisning/handledning i informationssökning även om den mestadels endast bestått av en 
visning i biblioteket. 
 
Vi vill återkomma till vad som sägs i regeringens proposition om den ökande tillgången på 
information och vikten av att kunna tillgodogöra sig denna. Där nämns bl.a. att det är viktigt 
att kunna granska och värdera information, m.a.o. att vara källkritisk, och detta menar vi är 
något som tar lång tid att lära sig. Vi anser också att kunskaper i källkritik är en viktig del i 
informationskompetensen. Intressant i detta sammanhang är naturligtvis att titta på hur stor 
vikt som läggs på den källkritiska aspekten i informationssökning i våra informanters fall. Vi 
ser då att distansstudenterna menade att de fått undervisning i källkritik i ämnena historia och 
samhällskunskap medan flexstudenterna uppgav att de fått detta genom en uppgift i 
samhällskunskap. I ämnet svenska uppmanades studenterna att vara noga med vilka källor de 
använder och även att alltid ange dessa i sina arbeten. I övrigt förekom enligt studenterna 
ingen sådan undervisning. Vi får av detta uppfattningen att den källkritiska aspekten endast 
flyktigt berörs. Dessa uppgifter skiljer sig något från vad läraren svarade. Dennes svar kan 
tolkas så att källkritiska resonemang är något som ständigt förekommer, bl.a. när det gäller 
nyhetsbevakning, och att dessutom övningar som syftar till att vara källkritisk ges. Eftersom 
vi anser att studenternas och lärarens uppfattningar om hur den källkritiska frågan behandlas 
skiljer sig något åt, frågar vi oss vad detta kan bero på. Vi tolkar det så att vad som kan anses 
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vara undervisning i källkritik kan uppfattas olika och att läraren inte lyckas förmedla syftet 
med de övningar som förekommer till studenterna tillräckligt tydligt.  
 
En av de största informationskällorna för studenterna var utan tvekan Internet och för 
distansstudenterna var det utan tvekan den allra viktigaste informationsskällan. Om man ser 
till mängden information man kan nå på detta sätt och hur snabbt förändringar sker i denna 
källa, jämfört med i tryckta böcker, blir frågan om källkritik ännu viktigare. På Internet kan 
vem som helst lägga ut information, vilket bl.a. medför att den ofta inte är granskad och att 
det många gånger är svårt att hitta upphovsmannen. Dessa faktorer anser vi kan leda till 
problem för den ovane informationssökaren. För att kunna hantera dessa problem krävs både 
kunskaper och vana i att söka, granska och värdera information. Dessa kunskaper måste i en 
studiesituation delges studenterna. Så som vi tolkar studenternas inställning till sina 
informationskällor var inte många av dem särskilt kritiska till de källor som användes, 
antingen det var t.ex. Internet eller tryckta böcker. En orsak till detta kan antas vara bristen på 
undervisning/handledning i informationssökning. En annan orsak tror vi är studenternas 
vardagliga informationssökningsvanor. På frågan om vilka informationskällor man använde i 
vardagslivet uppgavs Internet totalt sett som den näst vanligaste, medan biblioteket kom först 
på femte plats. Studenternas vardagsvanor tror vi avspeglar sig även i deras studiesituation 
och vi tror att det kan vara av betydelse för både lärare och bibliotekarier att känna till dessa 
för att kunna få en bild av vilken typ av undervisning/handledning det finns behov av. 
Dessutom menar vi att risken om man slentrianmässigt använder sig av t.ex. Internet är att 
man inte funderar så mycket över hur man hanterar de sökmöjligheter och den information 
som finns där. Samma sak gäller naturligtvis om man bara har för vana att söka information i 
tryckta källor – risken är att man nöjer sig med det man först hittar utan att tänka på andra 
möjligheter. Vi anser att undervisning/handledning i informationssökning består lika mycket 
av att lära sig att använda redan kända källor på nya sätt som av att få kännedom om och att 
lära sig använda nya informationskällor. De vanligaste informationskällorna för 
flexstudenterna var biblioteket och Internet, medan de traditionella studenterna i högre grad 
använde sig av böcker och biblioteket än Internet.  
 
När det gäller bibliotekariens uppfattning om informationskompetensen hos de 
vuxenstuderande, kan man ana en viss frustration över att tillräckligt med tid inte läggs ner på 
undervisning/handledning i informationssökning. Bibliotekarien menade att denne har en 
ambition att träffa studenterna inför deras uppgifter och då kunna ge en viss 
biblioteksundervisning, som kan innefatta allt från rundvandring till hjälp med användning av 
datorer. Bibliotekarien nämnde också vikten av att arbeta källkritiskt och vi tolkar det som att 
detta är något som kommer från dennes sida.  
 
Av svaren på vår enkät kan vi utläsa att lite mer än en fjärdedel (28,5 %) av de tillfrågade har 
grundskola som högsta utbildning. Ca 55 % svarade att de har informationssökningsvana från 
tidigare studier och detta är inte alltid relaterat till att den högsta utbildningen är 
gymnasiestudier, vilket vi hade förväntat oss. Det finns alltså de med enbart grundskolestudier 
som har sådan vana, likaväl som det finns de med gymnasiestudier som inte har 
informationssökningsvana. Detta kan naturligtvis bero på att man studerat emellan 
grundskolan och de nuvarande studierna eller att man nyligen läst in grundskolekompetens. 
 
Att så många som 16 svarade att de inte fått någon form av handledning/undervisning i 
informationssökning, anser vi vara anmärkningsvärt. Av dem som svarade att de fått 
handledning uppgav 10 stycken litteraturtips som den enda form av handledning/undervisning 
de fått, endast 8 har fått Internetundervisning och 13 stycken visning av biblioteket. 35 
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uppgav att de inte fått någon visning av biblioteket och 13 av dessa använde inte biblioteket 
som informationskälla i vardagen. Totalt var det 18 personer som inte använde sig av 
biblioteket i sitt vardagsliv varav alla utom 5 ändå gjorde det i sin studiesituation. Vad vi vill 
ha sagt med dessa jämförelser är, som vi tidigare varit inne på, att för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för de studerandes informationsförsörjning är det en fördel att 
känna till deras förkunskaper vad gäller detta. Ett enkelt sätt att ta reda på dessa förhållanden 
skulle kunna vara att studenterna får fylla i ett frågeformulär där det bl. a. framgår vilka 
informationskällor de är bekanta med och vilka de anser sig ha behov av att få kännedom om.  
 
22 av 30 som uppgav att de fått handledning svarade också att deras tillvägagångssätt vid 
informationssökning såg olika ut beroende på vad informationen skulle användas till. 24 av 
dessa gjorde också skillnad i sitt källkritiska förhållningssätt och 25 gjorde skillnad på vilka 
källor de använde. Detta, menar vi, tyder på ett visst mått av informationskompetens. Vi kan 
däremot inte se att detta beror just på att de fått handledning, eftersom många av dem som inte 
fått handledning också uppvisade en källkritisk medvetenhet. Dessutom är det så att 7 av dem 
som fått handledning trots detta gick tillväga på samma sätt oavsett situation samt att 4 
respektive 3 inte förhöll sig speciellt kritiskt till vare sig information eller källa.  
 
Bland dem som inte fått handledning var det 14 som gjorde skillnad på tillvägagångssätt, 8 
gjorde källkritisk skillnad och 12 gjorde skillnad på källa. Övriga gjorde alltså inte skillnad på 
vare sig tillvägagångssätt, källkritiskt förhållningssätt eller källa. Det finns alltså, enligt oss, 
något lite som tyder på att handledning skulle ha betydelse men vi kan inte dra slutsatsen att 
så är fallet med just våra informanter. 
 
 
6.3 Internet och informationssökning 
 
Vi tycker oss kunna utläsa av enkätsvaren och intervjuerna att begreppet informationssökning 
är starkt kopplat till Internet. Det vill säga att man söker information med hjälp av en dator, 
medan man om man söker information i böcker och andra media talar om att leta fakta. Innan 
vi genomförde undersökningen hade vi ingen tanke på att man kunde se på 
informationssökning på dessa olika sätt och formulerade därför inte frågorna på ett sådant sätt 
att möjligheter till olika tolkningar kunde undvikas. Konsekvensen därav blir att vi anser oss 
tvungna att gå lite djupare in på dessa begrepp än vad som var tänkt, något som i och för sig 
ter sig ganska intressant för oss. 
 
Läraren nämnde att denne upplever att eleverna själva många gånger är bättre än lärarna på 
Internet och informationssökning. Detta kan enligt oss tolkas på två sätt. Läraren kan avse 
enbart informationssökning på Internet men kan också mena att eleverna är bättre än lärarna 
både på att hantera Internet och på informationssökning över huvud taget. Vi tolkar läraren så 
att denne avser det förra alternativet. Denna tolkning ger upphov till funderingar kring vad 
som menas med att man är ”bra” på informationssökning på Internet och dessa kommer vi 
strax att redogöra för.  
 
Det kan också vara så att läraren upplever att studenterna är bättre på detta rent tekniskt sett, 
alltså att de är mer hemmastadda med själva tekniken. Det, menar vi, kan i så fall ses som en 
generationsfråga, åtminstone när det gäller de yngre studenterna; dessa har mer eller mindre 
vuxit upp med IT eller i alla fall bekantat sig med fenomenet tidigare i livet än vad läraren 
haft möjlighet till. Att ha en teknisk kompetens innebär, anser vi, att man har en viss 
baskunskap som kan handla om allt ifrån att kunna starta och stänga av en dator till att vara 
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någorlunda införstådd med vissa allmänna uttryck (t.ex. vad en databas, en domän, ett 
nätverk, en adress är). Denna kompetens innebär inte automatiskt att man är bra på att hitta 
rätt information, även om den naturligtvis bidrar till detta. 
 
Vidare anser vi att man måste skilja på begreppen Internet och informationssökning, även om 
dessa för många automatiskt kopplas till varandra. Vi börjar med att resonera lite kring 
begreppet Internet. Vi kan, som vi tidigare nämnt, t.ex. se att studenterna i hög grad nämnde 
Internet som en informationskälla de ofta använder sig av och detta är inte på något sätt 
isolerat till deras studiesituation, tvärtom är Internet den näst vanligaste informationskällan 
både i vardagslivet och i studierna. Det som vi tycker är intressant här, är att fundera över hur 
studenterna tillägnat sig kunskap om att använda Internet och vad den kunskapen innebär.  
 
Som vi har sett uppgav 27 av studenterna att de har informationssökningsvana från tidigare 
studier och 14 från arbetslivet men det säger egentligen ingenting om deras 
informationskompetens. Det säger heller inte något om deras vana vid eller kunskap om att 
använda just Internet. Vad det kan betyda är att de har vana att söka information på Internet 
och det kan naturligtvis också betyda att de är kunniga på området. Alltså kan dessa svar 
också tolkas på olika sätt. Vi väljer här att tolka studenternas svar som att de avser vana av 
informationssökning på Internet. 
 
Vi anser att det kan vara stora skillnader både i hur man lärt sig att hantera en dator och hur 
man fått veta hur Internet fungerar. Vi vet att många skolor idag har undervisning i 
Datakunskap redan på tidiga stadier men det är också så att långt ifrån alla skolor har dessa 
resurser. Vi tror att när det gäller studenterna i vår undersökning, har en del fått utbildning 
under gymnasietiden, några läser Datakunskap under den nuvarande utbildningen medan 
andra är mer eller mindre självlärda. Även andra varianter kan naturligtvis förekomma, såsom 
t.ex. kvällskurser eller utbildningar i arbetslivet. Vår egen erfarenhet är att i grundläggande 
datakurser ingår inte särskilt mycket undervisning om Internet och är därför benägna att anta 
att många av våra informanter till stor del är självlärda på området, även om de alltså gått 
någon form av datautbildning. 
 
I vilket fall som helst måste det vara av vikt att på något sätt ta reda på vad för typ av kunskap 
och erfarenheter studenterna har vad det gäller informationssökning och Internet när de 
påbörjar sin utbildning. Eftersom användningen av Internet som informationskälla är stor och 
knappast kommer att minska, är det också viktigt att veta vad studenterna menar med att de är 
vana vid att söka på Internet. Det är naturligtvis också intressant att ta reda på vad de avser 
när de säger att de är bra på det. Det kan enligt vår mening innebära allt ifrån att de känner till 
ett par olika sökmotorer till att de har förmåga att sålla, granska och värdera den information 
de finner. Skillnaderna kan vara mycket stora och kan dessutom vara av stor betydelse när det 
gäller hur informationen används i studierna.  
 
 
6.4 Biblioteket som informationskälla  
 
Biblioteket var, liksom Internet, en av studenternas vanligaste informationskälla. När det 
gäller studenternas biblioteksanvändning och deras sökning efter information där trodde vi att 
detta skulle vara mest förkommande hos distansstudenterna, men förhå llandet var det 
omvända. Den största informationskällan för distansstudenterna var utan tvekan Internet. 
Traditionella studenter var de som mest frekvent använde sig av biblioteket, följt av 
flexstudenterna. Så gott som alla traditionella studenter visste om kontaktbibliotekariens 
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existens och de använde även biblioteket inom fler områden än studenterna inom de andra 
studieformerna. Alla de traditionella studenterna verkade ha erbjudits en visning av 
biblioteket även om inte alla av olika skäl hade varit med på den. Det största 
användningsområdet av de traditionella studenterna var att söka information på biblioteket, 
vilket så gott som samtliga studenter utnyttjade. Övriga användningsområden var att beställa 
och låna litteratur därifrån och en mindre del studerade där samt använde sig av datorerna 
och/eller använde Internet. Samtliga flexstudenter, utom en, var medvetna om 
kontaktbibliotekariens existens och de använde sig mycket av biblioteket framför allt när det 
gällde att beställa litteratur därifrån och även att söka information där. Endast ett par stycken 
av flexstudenterna uppgav att de hade varit på en visning av biblioteket. Vissa flexstudenter 
valde även att studera där. 
 
Vi tyckte att det var förvånansvärt att flertalet distansstudenter inte ens visste att det fanns en 
kontaktbibliotekarie för vuxenstudenternas räkning på biblioteket. Det var ingen av 
distansstudenterna som hade fått någon visning av biblioteket och endast hälften av dem 
uppgav att de använde sig av biblioteket i sina studier. Dessa förhållanden tycker vi var 
anmärkningsvärda eftersom den självständiga studieformen medför en relativ liten 
inblandning av lärare och vi anser därför att distansstudenterna borde ha haft stor nytta av en 
mer frekvent biblioteksanvändning. Några av distansstudenterna använde sig visserligen av 
andra bibliotek i sin studiesituation, men kanske hade de använt sig mer av det bibliotek som 
är kopplat till vuxenutbildningen och kontaktbibliotekariens tjänster ifall de hade fått en riktig 
introduktion av biblioteket och dess resurser. Kontaktbibliotekarien uppgav vid intervjun att 
distans- och flexstudenter faktiskt var en grupp studenter som det saknades några riktiga 
rutiner för och menade att detta höll på att åtgärdas. När det gäller användningen av annat 
bibliotek än det som ligger i anslutning till skolan så uppgav ungefär hälften av samtliga 
informanter att de använde något annat bibliotek, men det nyttjades då på ett snarlikt sätt. Den 
enda markanta skillnaden var att beställning av litteratur var den vanligaste användningen av 
det bibliotek som ej är anslutet till skolan.   
 
Att komvuxskolor inte har ett eget bibliotek är inget ovanligt. Vi anser att de studerande vid 
den aktuella skolan verkar ha tillgång till ett välutrustat folkbibliotek med en mycket 
engagerad kontaktbibliotekarie. Alla studenter som var medvetna om kontaktbibliotekariens 
existens lovordade dennes engagemang, kunskaper och hjälpsamhet. Hedemark och Hedman 
har i sin magisteruppsats identifierat vissa problem som från folkbibliotekens sida förknippas 
med vuxenstuderande. Bl.a. konstateras det att vuxenstuderande är en grupp ovana 
biblioteksbesökare som tar mycket tid i anspråk av bibliotekspersonalen. (Hedemark & 
Hedman, 2002, s. 28) Liknande påståenden kom fram i Anderssons och Petersons 
undersökning om grundvuxstuderande och deras förhållande till folkbiblioteket. (Andersson 
& Peterson 1997, s. 55 f.) Att ha en särskild kontaktbibliotekarie på kommunens folkbibliotek 
som har som huvudansvar att ta hand om sådant som rör vuxenstudenterna tycker vi därför är 
en bra lösning. Såväl vuxenstudenter, lärare och övrig bibliotekspersonal vet då vem de ska 
vända sig till med frågor som rör detta. Kontaktbibliotekariens existens visar också att 
kommunen är medveten om den ganska krävande grupp användare som de vuxenstuderande 
utgör. 
 
Att biblioteket ses som en viktig informationskälla av många vuxenstudenter är något som vi 
tydligt kan se i de svar som vi har fått från våra informanter. Det stora flertalet studenter 
utnyttjar många av bibliotekets resurser, då inte minst den personliga hjälpen av 
kontaktbibliotekarien. Samtliga studenter som uppgav att de på olika vis använde sig av 
biblioteket ansåg att de fick den hjälp de behövde från bibliotekarierna där. De kände sig 
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heller aldrig tveksamma inför att vända sig till biblioteket för att få hjälp med studiefrågor. Vi 
uppfattar det som att studenterna har ett stort förtroende för kontaktbibliotekarien och att de 
vid behov får mycket hjälp i sin studiesituation av denne. Många studenter uppger också, 
enligt bibliotekarien, i elevutvärderingar att de tycker att det är skönt att det finns en särskild 
bibliotekarie som är till för dem.  
 
När det gäller samarbetet mellan skolan och biblioteket menade både den intervjuade läraren 
och bibliotekarien att detta i stort sett fungerar bra. Bibliotekarien uttryckte dock en önskan 
om att biblioteket skulle utnyttjas ännu mer. Bibliotekarien ansåg att det hänger mycket på 
lärarna ifall studenterna använde sig av bibliotekets tjänster i sin studiesituation. Denne 
menade att vissa lärare i hög grad uppmanar sina studenter att använda sig av bibliotekets 
resurser, medan andra nästan inte gör det alls. Därför ansåg bibliotekarien att det är viktigt att 
synas och vara med på lärarnas arbetsplatsträffar, planeringsdagar, skolstarter m.m. Enligt vår 
uppfattning så verkar bibliotekarien göra ett bra jobb när det gäller att marknadsföra sina och 
bibliotekets tjänster. Viktigt är dock att lärarna och bibliotekarien ser till att studenter inom 
alla studieformerna får ta del av den information som lämnas ut. Vår lärarinformant 
underströk också att bibliotekarien är mycket angelägen om att samarbetet mellan skolan och 
biblioteket ska fungera bra. Läraren poängterade även vikten av att det finns en öppen dialog 
mellan skolan och biblioteket så att de jobbar mot samma mål. 
 
 
6.5 Informanternas behov av handledning/undervisning i 
informationssökning 
 
I undersökningen kan vi se att de studerande har ett behov av att få hjälp på olika sätt på 
biblioteket och då särskilt de distansstuderande. Vi anser att flex- och distansstuderande är 
grupper som behöver fångas upp av biblioteket. Eftersom de, både enligt dem själva och 
enligt läraren, bedriver sina studier på ett mer självständigt vis så borde de ha stor nytta av att 
vara mer förtrogna med bibliotekets tjänster. De studenter som uppgav att de hade varit med 
på en visning av biblioteket ansåg att de hittade bättre på biblioteket efteråt. Denna visning 
verkade dock mest vara enbart en visning av bibliotekets fysiska innehåll och en beskrivning 
av dess resurser. Bibliotekarien förklarade för oss vid intervjun att det faktiskt inte fanns 
någon traditionell undervisning i informationssökning för vuxenstudenterna, även om många 
fick en introduktion i samband med att något arbete skulle påbörjas där. 
 
Vid en förfrågan under studentintervjuerna undrade vi ifall de var intresserade av att få en mer 
konkret handledning/undervisning i informationssökning. Detta ställde sig nästan alla 
studenter positiva till och menade att de skulle ha stor nytta av större kunskaper i 
informationssökning. En student som inte var intresserad ansåg att denne redan hade 
tillräckliga kunskaper och hade nyligen gått i gymnasiet och fått den typen av undervisning 
där. Vi upplever det som att vuxenstudenterna, och då inte minst de distansstuderande, är i 
stort behov av undervisning/handledning i informationssökning. En grupp studenter som vi 
tror är i stort behov av detta är de äldre vuxenstudenterna som inte har fått någon sådan typ av 
undervisning innan och kanske inte heller i vissa fall är så vana vid tekniken.  
 
Vid en handledning/undervisning skulle vuxenstudenterna kunna få en introduktion i hur de 
kan söka information i olika databaser, bibliotekskataloger och på Internet, samt vad ett 
källkritiskt förhållningssätt innebär och även hur de kan använda sig av olika sökverktyg. 
Denna undervisning skulle kunna förekomma i samband med kursstarter och undervisningen 
kan kanske medföra att studenterna känner sig säkrare och i mindre behov av hjälp inför 
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kommande arbetsuppgifter. Den fortlöpande handledning som de då får vid enskilda arbeten 
skulle mest bli en repetition och/eller fördjupning av de kunskaper som studenterna redan har 
fått. Kanske skulle en inplanerad undervisning/handledning kunna vara ett samarbete mellan 
bibliotekarien, en datalärare och/eller andra ämneslärare.  
  
Att det förekommer bristfällig eller näst intill obefintlig undervisning/handledning i 
informationssökning för vuxenstuderande är något som vi även kan utläsa av de andra 
undersökningarna som vi tidigare har refererat till. De vuxenstudenter som intervjuades i 
såväl Wellners som Anderssons och Petersons undersökningar gav uttryck för ett behov av 
ökade kunskaper i informationssökning. Wellner poängterar att det finns en uttalad önskan 
hos de studenter som hon har intervjuat att få mer undervisning i informationssökning. 
Wellner gör bedömningen efter att ha analyserat sitt intervjumaterial att den 
användarundervisning som studenterna fick i samband med sina vuxenstudier var mycket 
knapphändig. De vuxenstuderande verkade, enligt Wellners uppfattning, ha dålig kännedom 
om möjligheterna till informationssökning och fick därför ofta lita till sina egna tidigare 
erfarenheter och kunskaper angående detta. (Wellner 2000, s. 34 ff.) 
 
I Anderssons och Petersons undersökning bland grundvuxelever konstateras det att det som 
studenterna erbjöds i form av handledning eller undervisning var en visning av biblioteket, 
som skedde efter överenskommelse mellan läraren och bibliotekspersonalen. (Andersson & 
Peterson, 1997, s. 54 f.) Bibliotekarien som tillfrågades i den undersökningen upplevde att 
grupperna av studenter som kom på biblioteksintroduktionen var för stora. Detta medförde att 
informationen inte kom alla till del och bibliotekarien ansåg också att det inte var 
meningsfullt att undervisa så stora grupper i hur man använde datorerna. (ibid., s 55 f.) Vi 
anser dock att detta problem ganska lätt borde kunna ha undvikits t.ex. genom att boka in 
studenterna vid ett par olika tillfällen i mindre grupper. 
   
Föregående stycken ger oss ytterligare anledning att ännu en gång betona vikten av att 
handledning/undervisning i informationssökning förekommer som en naturlig del i all 
vuxenutbildning. Vi vill i detta sammanhang ta upp en punkt i den aktuella skolans lokala mål 
som vi anser berör vår frågeställning. Punkten lyder som följer: ”verksamheten skall ha en 
flexibel organisation som över tiden tar tillvara de studerandes olika behov av utbildning, 
olika utbildningsförutsättningar m.m.” Detta är ett mycket brett formulerat mål som enligt vår 
mening kan innefatta allt från vilka kurser som skolan skall erbjuda till vilket stöd som kan 
ges individen i dennes lärande. Vi anser att de studerandes behov av t.ex. undervisning i 
informationssökning ingår i detta mål och skall uppmärksammas och tas tillvara.  
 
Undervisning i informationssökning kan också sägas vara ett vitt begrepp. Den kan innebära 
sådant som biblioteksvisning, teknisk handledning vid datoranvändning, källkritik och 
behöver självklart också anpassas till individens behov och till olika användargruppers behov. 
Eftersom de vuxenstuderandes tidigare informationssökningsvanor ser olika ut kan behoven 
variera stort och därmed måste variationen på undervisningen och hur man lägger upp denna 
också vara stor. Många vuxna idag har t.ex. ingen biblioteksvana och eftersom biblioteket är 
en av de informationskällor våra informanter främst använder sig av i sin studiesituation, kan 
vi bara föreställa oss hur viktigt det är att de känner till hur ett bibliotek är uppbyggt och hur 
det kan användas. Andra vuxna har ingen eller mindre vana vid informationssökning på 
Internet. Eftersom detta också var en av de mest använda informationskällorna bland våra 
informanter bör de ha god kännedom om hur detta verktyg fungerar för att det skall vara 
meningsfullt, i synnerhet i en lärandesituation. 
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Vi kan se i Kuhlthaus’ beskrivning av informationssökningsprocessen (se avsnitt 3.4) att 
vilken typ av handledning det finns behov av kan variera på de olika nivåerna hos en och 
samma individ. Med hjälp av denna beskrivning kan vi också få en förståelse för hur viktigt 
det är att få hjälp under alla steg i processen. Handledning består alltså inte bara av att få hjälp 
med var man kan finna information utan även hanteringen av den information man hittat 
kräver ett visst mått av stöd. Behovet av typen av handledning varierar följaktligen inte bara 
från individ till individ utan växlar också beroende på var i informationssökningsprocessen 
individen befinner sig. 
 
Som vi tidigare varit inne på medför dagens teknik att tillgången till information är i det 
närmaste oändlig. När vi sedan i vår undersökning ser att Internet fungerade som en av de 
absolut vanligaste informationskällorna för studenterna kan vi anta att de som önskar 
handledning/undervisning i informationssökning tycker sig ha störst behov av handledning i 
just Internet. Om man däremot upplever att svårigheterna vid informationssökning på Internet 
egentligen består i frustration över mängden information anser vi att tyngdpunkten bör ligga 
på undervisning i källkritik. Vi kan förmoda att det är en viss bekvämlighet som gör att man 
väljer Internet före biblioteket när det gäller att söka information. Bekvämligheten kan bestå i 
att man hellre sitter ner framför en dator än att gå runt bland hyllorna i biblioteket eller att 
man tycker att man inte har tid att leta i böcker. Man kan också känna ovilja mot att be om 
hjälp för att man inte vill visa sig osäker eller för att inte vara till besvär. Å andra sidan är 
bekvämligheten kanske förlorad om man ändå inte får ut det man förväntat sig av sina 
sökningar och osäkerheten ökar förmodligen i takt med de eventuellt ”misslyckade” 
sökningarna. Det kanske rentav är så att det primära skall vara att lära sig hur man använder 
biblioteket och dess olika möjligheter. 
 
Med hänvisning till ovanstående text tycker vi att man utan vidare kan konstatera att det 
generellt hos vuxenstudenterna finns ett uttalat behov av och önskemål om en konkret 
handledning/undervisning i informationssökning. Inte minst med tanke på de många studenter 
som har högre studier som mål med vuxenstudierna. Vid studier på högskole- eller 
universitetsnivå förväntas ofta studenter redan ha tillräckliga kunskaper för att själva söka 
efter relevant information till olika studieuppgifter. Vi tycker att det borde vara en prioritet 
från både skolors och biblioteks håll att rutiner utarbetas för undervisning/handledning i 
informationssökning för alla typer av studieformer. Denna undervisning bör ge något mer än 
enbart en visning av biblioteket och en presentation av dess olika tjänster, även om det också 
kan vara värdefullt för ovana biblioteksbesökare. 
 
En grundläggande undervisning av bibliotekets funktioner tillsammans med någon form av 
baskurs i Internet menar vi skulle eliminera många av studenternas omedelbara problem. 
Naturligtvis måste källkritik och värdering och analys av information även ingå som en 
självklar del av undervisningen i skolan och på biblioteket. Om man sedan kompletterar med 
en fortlöpande handledning, som baseras på de erfarenheter man gjort under det första 
undervisningstillfället, tror vi att man har kommit en god bit på väg i strävandet mot att möta 
de studerandes olika behov. Tar man dessutom vara på de studerandes egna tidigare 
erfarenheter och vanor när det gäller informationssökning, har man ännu fler möjligheter att 
utforma en undervisning/handledning som i förlängningen kan ge resultat för den enskilde 
studentens lärande.  
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6.6 Sammanfattande slutsatser 
 
Som vi tidigare har framhållit vid ett flertal ställen i texten finns det enligt vår uppfattning ett 
tydligt samband mellan goda kunskaper i informationssökning och ett effektivt lärande. 
Denna uppfattning tydliggör även Louise Limberg och Carol Kuhlthau i sina texter. I många 
texter som behandlar förändringarna inom vuxenutbildningen görs kopplingen mellan lärande 
och informationssökning. Vi kan utav resultatet av vår undersökning utläsa att 
informationssökning är en stor del i studierna och att vana i detta varierar stort. T.ex. kan vi se 
att de som är yngre och har studerat ganska nyligen upplevde att de har både biblioteks- och 
Internetvana, medan de som har sina tidigare studier många år bakom sig menade att de har 
svårigheter med bl.a. informationsflödet och ibland även tekniken. 
 
De flesta tillfrågade studenter ansåg att goda kunskaper i informationssökning har stor 
betydelse när det gäller att påverka studieresultaten. De ansåg att snabbhet, effektivitet och 
förmågan att hitta fram till relevanta källor var viktiga faktorer. Alla trodde också att 
självständig informationssökning kopplat till studier är något som kommer att öka med tanke 
på samhällets utveckling när det gäller information. Läraren var av samma åsikt som 
studenterna när det gäller informationssöknings betydelse för studier. Denne menade också att 
ifall studenter söker mycket information utanför läroboken tyder det på ambition och 
målmedvetenhet vilket vanligtvis medför höga betyg. En förutsättning för att studenternas 
lärare skall kunna fungera som handledare och stöd när det gäller studenternas 
informationssökning är att deras egna kunskaper när det gäller detta är tillräckliga. Vår 
lärarinformant gjorde bedömningen att de flesta av lärarna på den aktuella skolan skulle ha 
stor nytta av att utöka sina kunskaper i informationssökning och då främst på Internet. 
 
Att vara informationskompetent är således en betydelsefull företeelse för vuxenstudenterna att 
sträva emot. Goda kunskaper i informationssökning och ett källkritiskt tänkande blir 
tillsammans med adekvata kunskaper angående olika sökverktyg en förutsättning för att 
studenterna skall kunna lyckas uppnå bra studieresultat, vilket i sin tur leder till ett ökat 
lärande.  
 
Vad som krävs för att studenterna skall uppnå detta anser vi alltså vara en grundläggande 
undervisning/handledning i informationssökning. Förslag på hur den skulle kunna utformas 
och vad den borde/kunde innehålla har vi gett i ovanstående avsnitt 6.5. Även om vi anser att 
biblioteket och skolan borde satsa mer på undervisning/handledning i informationssökning så 
tycker vi att kontaktbibliotekarien som finns på biblioteket som stöd för de vuxenstuderande 
verkar vara mycket engagerad. Vi uppfattar det som att denne verkar vara studenterna till stor 
hjälp och ger dem stort stöd i deras studiesituation vid behov. Dessa åsikter uttrycker också 
samtliga studenter som har kommit i kontakt med bibliotekarien och det var även den 
intervjuade lärarens uppfattning. 
 
Samarbetet mellan skolan och biblioteket är i stort sett bra, enligt både bibliotekarien och 
läraren. Bibliotekarien framhåller dock att tyvärr så finns det lärare som inte använder sig av 
biblioteket i sin undervisning eller uppmuntrar sina elever att göra det i sin studiesituation.    
 
Vi har också kunnat koppla graden av informationssökning som krävs av studenterna till den 
studieform de bedriver. Både studenterna själva och deras lärare var av uppfattningen att såväl 
flexibla studier som distansstudier kräver mer självständig informationssökning jämfört med 
traditionella studier. Detta stämmer väl överens med vad vi själva föreställde oss innan 
undersökningen påbörjades. Vi har också kunnat se detta faktum i många av de dokument och 
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texter som behandlar de nya studieformerna inom vuxenutbildningen. Vi anser att den 
utveckling som pågår inom vuxenutbildningen är viktig för att studenternas önskemål och 
krav på utbildning skall kunna tillmötesgås. Vi tycker att den flexibla studieformen, och till 
viss del även distansstudierna, till högre grad ser till enskilda individers behov och deras 
tidigare erfarenheter. De nya studieformerna innebär i många fa ll ett nytt slags lärande för 
vuxenstudenterna och vi kan dra slutsatsen att det från studenternas synvinkel finns såväl 
fördelar som nackdelar med de nya studieformerna. De friare studieformerna passar vissa 
studenter men långtifrån alla och därför anser vi att det även finns ett behov av att även bevara 
de traditionella studierna i den form de är. 
 
De nya studieformerna på skolan innebär ju inte bara nyheter för studenterna utan även för 
lärarna som står för undervisningen. De flexibla studierna och distansstudierna kräver både 
pedagogiska och organisatoriska förändringar. Lärarnas roll går i dessa båda studieformer mot 
att allt mer likna en handledares roll. Vi har genom den intervju vi genomförde med 
studenternas lärare kunnat konstatera att den fortbildning som lärarna på skolan har fått 
gällande de nya studieformerna, och allt vad de medför i form av nya arbetsmetoder, har varit 
ytterst knapphändig. Vi anser dock att vår lärarinformant verkar ta förändringarna som en 
utmaning och denne ansåg också att de nya arbetsmetoderna som de nya studieformerna 
medförde var personligt utvecklande. Vi är ändå av uppfattningen att fortbildning för lärarna 
inom såväl informationssökning och de nya studieformerna är något som inte bara är önskvärt 
utan borde vara självklart så att lärarna kan fortsätta att utöva sitt yrke på ett professionellt 
sätt.  
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7 Sammanfattning 
 
I det informations/utbildningssamhälle vi lever i är allt lärande viktigt. Debatten kring 
livslångt lärande är numera välbekant för många och i flertalet av de texter som behandlar 
vuxenutbildningens utveckling är det livslånga lärandet en utgångspunkt. Det individuella 
lärandet och studenters eget ansvar för studier är sådant som betonas i olika dokument och 
som ligger till grund för den utveckling och förändring som pågår inom vuxenutbildningen. 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur vuxenstudenter söker information i sin 
studiesituation. Vi vill gärna veta ifall studenterna anser att kunskaper i informationssökning 
påverkar deras lärande och studier. Vi intresserar oss också för ifall de nya studieformerna 
inom vuxenutbildningen påverkar graden av informationssökning som förekommer. Genom 
våra frågeställningar vill vi även ta reda på hur de nya studieformerna påverkar den pedagogik 
och de arbetsformer som förekommer på skolan. Vi är också nyfikna på hur lärarnas 
yrkesroller påverkas genom detta. Eftersom det här är en uppsats inom biblioteks- och 
informationsvetenskap vill vi naturligtvis även veta hur vuxenstudenterna använder sig av 
biblioteket i sin studiesituation och ifall det förekommer någon slags 
handledning/undervisning i informationssökning där och hur den i så fall är utformad. Vi 
undersöker också hur samarbetet ser ut mellan biblioteket och skolan. 
 
För att besvara uppsatsens frågeställningar har vi använt oss av kvalitativ metod. 49 stycken 
studenter har svarat på ett frågeformulär och 3-4 studenter från varje studieform har vi sedan 
intervjuat i gruppintervjuer. De aktuella studenterna blev introducerade för vår uppsats, 
frågeformuläret och intervjuerna av sina lärare i samhällskunskap, svenska och historia.  
 
Bakgrundskapitlet ger en inblick i vuxenutbildningens framväxt i Sverige fram till dagens 
läge. Vi ger också en beskrivning av Kunskapslyftet, regeringens femåriga satsning på 
vuxenutbildningen. Vi redogör även kort för situationen med nya utbildningsanordnare. 
Vidare beskriver vi utformningen av de tre förekommande studieformerna och redogör också 
för den pedagogik som traditionellt har förekommit inom vuxenutbildningen och de 
förändringar inom pedagogik och arbetsmetoder som de nya studieformerna har medfört. Vi 
försöker också ge en bild av vuxenstudenters förhållande till biblioteket. 
 
I teorikapitlet gör vi en genomgång av teorier inom informationssökning och teorier inom 
lärande. Vi presenterar Louise Limbergs avhandling och hennes resonemang om 
informationssökning kopplat till lärande och tar även upp Carol Kuhlthaus’ forskning om 
informationssökningsprocessen. När det gäller lärande tar vi upp teorier och resonemang 
kring lärande och inlärning av Staffan Larsson, Roger Säljö och Ference Marton och Shirley 
Booth. Vi presenterar även delar av vad som tas upp angående lärande i regeringens 
proposition Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen 2000/01:72. När det gäller 
vuxenstudenters handledning/undervisning i informationssökning har vi med ett par stycken 
tidigare gjorda undersökningar i jämförande syfte. 
 
I resultatredovisningen ger vi först en kort presentation av undersökningens kontext och 
fortsätter därefter med att presentera resultatet av frågeformulären och sedan intervjuerna. De 
resultat vi kommer fram till är som väntat liknande i både frågeformulären och intervjuerna. 
Frågeformulären är dock användbara när det gäller att föröka dra några slutsatser som gäller 
för ett lite större antal studenter och intervjuerna när vi vill fördjupa oss i svaren till vissa 
frågor. Efter studentintervjuerna presenterar vi resultatet av lärarintervjun följt av intervjun 
med bibliotekarien. 
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Resultat som vi har kommit fram till när det gäller studenterna är att de är en heterogen grupp 
med stora skillnader i ålder, studievana, erfarenheter från arbetsliv etc. Det medför också att 
de uppvisar stora skillnader i sina informationssökningsvanor. Vi kan också, som vi 
förväntade oss, koppla ihop graden av informationssökning som studenterna ägnar sig åt med 
den studieform som de bedriver sina studier i. Studenterna inom flexibla studierna och 
distansstudier, som är mer självständiga former av studier, ägnade sig mer åt 
informationssökning än vad de traditionella studenterna gjorde. Detta var en uppfattning som 
bekräftades av studenterna själva och deras lärare. Nästan alla tillfrågade studenter ansåg att 
goda kunskaper i informationssökning var något som hade stor betydelse för deras lärande 
och studieresultat. Detta stämde även överens med lärarens åsikt angående den saken. De 
flesta av studenterna tyckte att en konkret handledning/undervisning informationssökning 
skulle vara önskvärt. Vi kunde se vissa skillnader i studenternas informationssökning som vi 
kopplade ihop med ålder och tidigare studievana. De som nyligen genomgått gymnasiestudier 
visade upp en större tro på sin informationssökningsförmåga än vad studenter gjorde som inte 
hade haft den typen av undervisning i tidigare studier. Vissa hade även vana från arbetsliv när 
det gällde informationssökning. De lite äldre studenterna verkade generellt vara lite mer 
osäkra när det gällde informationssökning.  
 
Vi har också kunnat utläsa en del skillnader när det gäller studieform och användningen av 
olika informationskällor. Något som vi reflekterade över när det gällde informationssökning 
var att studenterna ofta kopplade samman detta begrepp med sin Internetvana och även med 
tekniska datorkunskaper. Internet var också en av de vanligaste informationskällorna för 
många studenter i deras studiesituation jämte biblioteket. Distansstudenterna uppgav att 
Internet var den allra vanligaste källan medan flexstudenterna ansåg att biblioteket och 
Internet var viktigast. De traditionella studenterna använde sig inte lika mycket av Internet 
utan föredrog biblioteket och böcker. Källkritik verkade vara något som studenterna var 
medvetna om men inte alltid tillämpade.  
 
Samtliga studenter som använde sig av biblioteket och kontaktbibliotekariens tjänster var 
mycket nöjda med detta. Den grupp av studenter som minst använde sig av biblioteket i sin 
studiesituation var distansstudenterna som inte heller hade fått någon visning av biblioteket 
och i vissa fall inte kände till kontaktbibliotekariens existens. Samtliga traditionella studenter 
hade blivit erbjudna en visning av biblioteket, medan endast några få flexstudenter hade varit 
på en sådan. Så gott som alla traditionella studenter kände till kontaktbibliotekarien och det 
gjorde även de flesta flexstudenter. Vi upplevde det som att flex- och distansstudenterna var 
grupper som behövde fångas upp av biblioteket, vilket bibliotekarien också bekräftade i 
intervjun. 
 
I lärarintervjun frågade vi vad de nya studieformerna betydde för lärarnas del. Läraren uppgav 
att det medförde både pedagogiska och organisatoriska förändringar. Denne ansåg att lärarnas 
roll gick mot att alltmer likna en handledares när det gällde de flexibla studierna och 
distansstudierna. Läraren menade att det vore önskvärt att skolans personal skulle få en riktig 
fortbildning när det gällde detta, vilket denne inte ansåg att de hade fått. När det gäller 
studenternas informationssökning kopplade även läraren ihop goda kunskaper i 
informationssökning med bra studieresultat och menade att ifall studenter söker mycket 
information utanför den obligatoriska kurslitteraturen medför det vanligtvis höga betyg. 
Läraren menade att denne uppmuntrade sina elever att använda sig av biblioteket i sin 
studiesituation. Denne ansåg även att det bibliotek som var kopplat till vuxenutbildningen var 
välutrustat med mycket litteratur som var anpassat till studenternas behov. Den 
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kontaktbibliotekarie som finns på biblioteket med vuxenstudenterna som ansvarsområde 
bedömde läraren vara kunnig och mycket engagerad. 
 
Kontaktbibliotekariens arbetstid var upplagd så att 50 % av den var avsatt till 
vuxenstudenterna. Den tiden ansåg bibliotekarien vara tillräcklig men önskade likaväl att 
vuxenstudenterna skulle ta upp mer av dennes tid. Med andra ord ville bibliotekarien att 
studenterna skulle använda sig mer av biblioteket i sin studiesituation. Denne menade att 
studenternas användande ibland kunde bli slumpmässigt. Bibliotekarien ansåg också att 
mycket hängde på lärarna gällande ifall studenterna använde sig av biblioteket i högre eller 
mindre grad. Bibliotekarien menade även att det inte fanns någon traditionell 
handledning/undervisning i informationssökning men att studenter fick individuell hjälp med 
detta vid behov inför olika självständiga arbeten. De traditionella studenterna fick en visning 
av biblioteket och dess resurser vid vissa kursers början. När det gäller studenter som studerar 
på flex eller distans berättade bibliotekarien att det ännu inte hade upprättats några riktiga 
rutiner för dessa studenter. Denne menade att detta var något som var under planering vid 
intervjutillfället. 
  
I vår diskussions- och analysdel resonerar vi kring vad de nya studieformerna innebär för 
studenter och för lärare på vuxenutbildningen. Vi anser att de nya stud ieformerna inom 
vuxenutbildningen har medfört ett nytt slags lärande och att vuxenutbildningen därför har 
varit tvungen att förändra sina pedagogiska metoder och sin organisation. Det har också skett 
på den skola som vi har genomfört vår undersökning på men vi tycker att mycket av ansvaret 
för de nya arbetssätt som lärarna har varit tvungna att använda sig av verkar ha legat hos 
lärarna själva. Enligt vår uppfattning så verkar den fortbildning som lärarna på skolan har fått 
i samband med de nya studieformerna och nya arbetsmetoder ha varit ytterst knapphändig. 
Ansvaret för en tillräcklig fortbildning för personalens räkning borde naturligtvis ha legat hos 
skolledningen. Den intervjuade läraren hade till och med på eget initiativ genomgått 
utbildning som hade med de nya studieformerna att göra. För att lärarna skall kunna fortsätta 
att utöva sitt yrke på ett professionellt sätt anser vi att de berörda lärarna borde få genomgå en 
gedigen fortbildning och att skolledningen tar sitt ansvar gällande detta. Läraren uttryckte 
även en önskan om att lärarna skulle få fortbildning när det gäller Internet och 
informationssökning. Denne menade att detta är något som studenterna i allt högre grad ägnar 
sig åt och då särskilt inom de nya studieformerna. Läraren gjorde också bedömningen att detta 
är något som flertalet lärare vid den aktuella skolan är i behov av. Vi anser att ifall lärarna 
skall kunna stödja och handleda studenter i informationssökning, vilket de nya studieformerna 
alltmer medför, så är fortbildning inom de områden som läraren efterlyser något som borde 
vara absolut obligatoriskt.  
 
Vi konstaterar även att de nya studieformerna är något som inte passar alla vuxenstudenter. 
Mycket hänger på studenternas tidigare studievana, ålder, förkunskaper etc. Vi har också 
klargjort att vuxenstudenterna är en mycket heterogen grupp studenter som uppvisar stora 
skillnader när det gäller studier, arbetsliv och tidigare erfarenheter. Det finns också stora 
skillnader i deras informationssökningsvanor och i hur mycket de söker information i sin 
studiesituation. Vi anser dock att studenternas tidigare erfarenheter när det gäller studier, 
arbete och fritid är något som de kan utnyttja i sin studiesituation. Vi menar att både 
vardagslärande och formellt lärande innebär kunskaper som studenterna kan dra nytta av i 
många olika situationer. 
 
Vissa studenter är i stort behov av stöd och en fast struktur i sin studiesituation och vi menar 
därför att även traditionella studier bör vara kvar inom vuxenutbildningen i sin nuvarande 
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form. Flexibla studier och distansstudier medför dock att ett större antal studenters 
individuella behov kan tillgodoses. Vi har också konstaterat att flexstudier och distansstudier 
är en självständigare typ av studier där studenterna tar ett stort eget ansvar för sitt lärande. Det 
medför också att dessa studenter söker mer självständigt information i sin studiesituation än 
vad traditionella studenter gör. 
 
Inga av distansstudenterna hade fått någon visning av biblioteket och de flesta kände inte till 
kontaktbibliotekariens existens. Flexstudenterna använde sig visserligen mer av biblioteket än 
vad distansstudenterna gjorde, men bara ett par av dem hade varit med på en visning av 
biblioteket. Av undersökningen kan vi som tidigare nämnts konstatera att kunskaper i 
informationssökning verkar vara något som varierar stort hos samtliga studenter. Nästan alla 
studenter var också intresserade av att utöka sina kunskaper genom en grundläggande 
handledning/undervisning i informationssökning. Vi anser därför att det snarast borde 
upprättas rutiner för en sådan typ av handledning/undervisning, inte minst för att fånga upp 
flexstudenterna och distansstudenterna som användargrupper på biblioteket. Vi är av 
uppfattningen att detta är något som både skolan och biblioteket gemensamt borde ta ansvar 
för. 
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             Bilaga 1 
Hej! 
              
Vi heter Anneli Goode och Inga-Marie Nilsson och studerar vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
Vi är i färd med att skriva vår magisteruppsats och behöver lite hjälp. Uppsatsen skall handla 
om vuxenstuderandes informationssökning och den preliminära titeln är: 
 
Informationssökning – en del i vuxenutbildningen? 
En studie av vuxenstuderandes informationssökning i olika typer av studieformer.  
 
Vi intresserar oss alltså för hur Du som studerar som vuxen söker information i din 
studiesituation och om det finns några skillnader i informationssökningen beroende på i 
vilken form studierna bedrivs. De studieformer som vi planerar att undersöka och jämföra 
med varandra är traditionellt schemalagda studier, flexibla studier och distansstudier. 
 
Vi har varit i kontakt med Din lärare/handledare i Samhällskunskap A/B, Svenska B och 
Historia A och har tänkt oss att genomföra en undersökning bland studenter som studerar det 
ämnet. Vi vore mycket tacksamma om Du vill hjälpa oss med undersökningen genom att fylla 
i det bifogade frågeformuläret. Vi skulle också vara tacksamma ifall en del av Er kunde ställa 
upp i en intervju vid ett senare tillfälle. Intervjun kommer att vara en gruppintervju, vi 
intervjuar Er alltså två eller tre tillsammans. 
 
Vi garanterar full anonymitet när det gäller både frågeformulär och intervjuer. Materialet 
kommer att behandlas helt anonymt utanför den intervjugrupp Du själv tillhör.  
 
Har Du några frågor får Du gärna höra av Dig till oss, antingen direkt eller när Du fyller i 
frågeformuläret. 
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Anneli Goode  tel.nr. 031-775 04 80  e-mail anneligoode@hotmail.com 
Inga-Marie Nilsson  tel.nr. 033-28 44 30  e-mail busilot@hotmail.com 
 
 
Vår handledare: 
Mats Sjölin  tel.nr. 033-16 59 69 e-mail Mats.Sjolin@hb.se 
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             Bilaga 2 
 
Vi ber Dig fylla i formuläret så utförligt som möjligt. På några av frågorna kan Du kryssa i 
flera svarsalternativ om Du behöver. Frågorna är indelade i olika grupper beroende på 
frågornas art. Vi är tacksamma om Du besvarar alla frågorna, oavsett grupp. Några av 
frågorna kommer vi att följa upp vid en intervju, då Du får möjlighet att svara mer utförligt. 
 
När vi använder begreppet ”informationssökning” eller ”söka information” avser vi den 
information Du aktivt söker. Ex. i studiesituation: hur riksdagen arbetar. Ex. i 
vardagssituation: hur man tecknar en hemförsäkring.  
 
 
Den första gruppen av frågor berör Din nuvarande studiesituation och den studieform som du 
bedriver studierna i: 

 
1) Ålder?…………………………………………………………………………………… 

 
2) Kön?   Kvinna               Man 

 
3) Hur länge sedan är det Du studerade innan Du påbörjade de studier Du för närvarande  

 
bedriver?………………………………………………………………………………… 

 
4) Vilken är Din högsta utbildning?              Folkskola?                  Realskola?                                                           

 
                                                                        Grundskola?               Gymnasium?                                                                                          

 
Annat?…………………………………………………………………………….. 

 
5) Varför studerar Du?                                  Arbetslös?                   Vill byta yrke?  
 
                      För att det är roligt?                                   

 
             Personlig utveckling?  

 
Annat?…………………………………………………………………………………... 

 
 
6) Vilken form av studier bedriver Du?        Heltid?                         Deltid?  
 
                       Distans?                       Flexibla studier? 

 
                Traditionellt schemalagda studier?   

 
Antal tim/vecka?………………………………………………………………………... 

 
7) Varför har Du valt att studera i den studieform Du gör?……………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………... 
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8) Eventuella fördelar och/eller nackdelar som Du ser med studieformen?…… 
 

………………………………………………………………………………………….. 
 

9) Skulle du kunna tänka dig att välja en annan studieform och i så fall vilken studieform  
 

och varför?……………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Följande frågor handlar om informationssökning och hur Du söker information till dina 
studieuppgifter: 

 
1) Vilka ämnen läser Du?………………………………………………………………….. 

 
………………………………………………………………………………………….. 

 
2) Söker Du självständigt information?        Ja               Nej   

 
Om ja, I vilka ämnen?…………………………………………………………………... 
 
Till vilka typer av studieuppgifter?……………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………... 
 

3) Hur söker Du information till Dina studieuppgifter?               
 

Frågar lärare?          
 

Frågar studiekamrater?  
 

Söker på bibliotek?                           
             

Söker på Internet? 
 

I kurslitteraturen?           
 
Annat sätt?………………………………………………………………………………  

 
4) Får Du någon handledning/undervisning i informationssökning?   Ja         Nej       
 

Om ja, på vilket sätt?             Litteraturtips?         
 
      Internetundervisning? 
 
      Rundtur i biblioteket?       

 
Annat?…………………………………………………………………………………  
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5) Tycker Du att Du får den hjälp Du behöver när Du söker information?   
 
Ja   Nej   

 
Om ja, av vem?   Lärare?      Bibliotekarier? 
 
Andra?…………………………………………………………………………………   
 
Om nej, vad saknar Du?………………………………………………………………… 

 
6) Tror Du att kunskaper i informationssökning påverkar studieresultaten? 

 
Ja       Nej 
 
Om ja, på vilket sätt?…………………………………………………………………….  
 

7) Vilka källor vänder Du Dig till när Du behöver information i vardagssituationer?   
 

Familj?            Vänner?   
 

Bekanta?         Grannar?         
 

       Bibliotek?        Internet? 
 

   Tidningar?          TV?   
     

Radio?   
 

Annat?…………………………………………………………………………………... 
 

8) Har Du någon vana av informationssökning från tidigare studier?  Ja        Nej 
 

Om ja, hur?……………………………………………………………………………… 
 

9) Har Du någon vana av informationssökning från arbetslivet?  Ja          Nej   
 
Om ja, hur?……………………………………………………………………………… 
 

10) Går Du tillväga på olika sätt beroende på i vilken situation Du befinner Dig i och vad  
 
Du skall ha informationen till?   Ja          Nej        

 
11) Hur förhåller Du Dig källkritiskt till information vid olika situationer? Är det någon 
 

skillnad beroende på vad Du skall ha informationen till?    Ja          Nej 
 

12) Är det någon skillnad beroende på var Du får informationen ifrån?  Ja          Nej   
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Följande frågor har anknytning till biblioteket vid skolan och Ditt förhållande till och 
användning av biblioteket med anledning av Dina studier: 
 
 

1) Är Du medveten om att det finns en särskild kontaktbibliotekarie på biblioteket som  
 
har de vuxenstuderande som ansvarsområde?  Ja            Nej   

 
2) Har Du som student fått någon visning av biblioteket?  Ja           Nej   

 
3) Använder Du Dig av biblioteket i Dina studier?  Ja          Nej   

 
Om ja, på vilket sätt?       Informationssökningar?         
 

       Studerar där?       
 

   Beställer litteratur?         
 

   Använder datorer?   
 

                   Använder Internet?        
 
Annat?………………………………………………………………………………… 

 
4) Får Du den hjälp Du behöver av bibliotekarierna på biblioteket?  Ja           Nej   

 
5) Känns det främmande för Dig att vända Dig till biblioteket för att få hjälp med frågor  
 

som rör Dina studier? Ja          Nej   
 
 
 

Följande frågor rör enbart andra bibliotek som Du eventuellt använder: 
  
 

1) Använder Du Dig av biblioteket i Dina studier?  Ja          Nej   
 
2) Om ja, på vilket sätt?     Informationssökningar?  

 
Studerar där?       
  
Beställer litteratur?    

 
Använder datorer? 

 
Använder Internet?   

 
Annat?…………………………………………………………………………………... 
            
            …………………………………………………………………………………..                      
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3) Får Du den hjälp Du behöver av bibliotekarierna på biblioteket?  Ja          Nej 
 

4) Känns det främmande för Dig att vända Dig till biblioteket för att få hjälp med frågor  
 

som rör Dina studier? Ja           Nej 
 
 
 
Tack för Din medverkan!   
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                                  Bilaga 3                     
 
Intervjufrågor till studenter 
 
Studieformer: 
 

1. Av vilken anledning studerar ni och vad har ni för mål med era studier? 
 

2. I vilken studieform bedriver ni era studier? 
 
3. Vilka är skälen till att ni har valt att studera i den studieform som ni gör? 

 
4. Vilka fördelar respektive nackdelar anser ni att studieformen har? 

 
5. Skulle ni kunna tänka er att bedriva studierna i en annan studieform? Vilka eventuella 

nackdelar eller fördelar anser ni kan finnas med andra studieformer? 
 

6. Vad tycker ni om att studieformerna inom vuxenutbildningen utvecklas och förändras? 
Vilka eller vad kan detta eventuellt gagna? Gagnar det främst studenter, lärare eller 
utbildningsanordnare, och på vilket sätt? 

 
7. Görs det någon slags utvärdering av vuxenutbildningen efter avslutade kurser i 

respektive studieform?  
 
 
Informationssökning: 
 

8. Ägnar ni er åt självständig informationssökning i era studier? Om ja, i vilka ämnen 
och till vilken typ av uppgifter söker ni information? 

  
9. Om ni inte söker information självständigt hur går ni tillväga för att sammanställa 

fakta/information till studieuppgifter? T.ex. använder ni er mestadels av läroböcker 
som väljs ut och anvisas av lärare? 

 
10. Har ni fått någon handledning/undervisning i informationssökning? Om ja, på vilket 

sätt, av vem och vad anser ni om denna handledning/undervisning? Om nej, skulle ni 
vilja ha det?  

 
11. Har det gjorts någon utvärdering av en eventuellt förekommande 

handledning/undervisning i informationssökning?  
 

12. Vilka källor använder ni i första hand för att söka information till era studieuppgifter? 
Finns det källor som ni tvekar för att använda och i så fall varför? 

 
13. Har ni av er lärare/handledare fått någon undervisning angående källkritik i samband 

med informationssökning? 
 

14. På vilket sätt förhåller ni er källkritiskt vid olika situationer? Är det någon skillnad 
beroende på vad ni ska använda informationen till? Är det någon skillnad på var 
informationen kommer ifrån? 
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15. Hur väljer ni ut vad som är användbar information till en studiesituation? Kontrolleras 

t.ex. sådant som ursprung och aktualitet? 
 

16. Tror ni att kunskaper i informationssökning kan påverka studieresultaten? Om ja, på 
vilket sätt? 

 
17. Tror ni att det är skillnad på hur mycket självständig informationssökning som krävs 

av studenter beroende på i vilken studieform man bedriver sina studier? 
 

18. Tror ni att självständig informationssökning i samband med studier är något som 
generellt kommer att öka? Är detta i så fall något som är bra eller dåligt?   

 
 
Biblioteksanvändning: 

 
19. Är ni medvetna om att det finns en särskild kontaktbibliotekarie på biblioteket som har 

kommunens vuxenstuderande som särskilt ansvarsområde? 
 

20. Har ni som studenter fått någon visning av biblioteket? Vad har ni för synpunkter på 
den eventuella visningen? 

 
21. På vilket sätt använder ni er av biblioteket i er studiesituation? Informationssökningar, 

datoranvändning, Internetanvändning, studerar där, lånar böcker m.m.? 
 

22. Känns det som att bibliotekarierna är tillgängliga för er när ni kommer till biblioteket 
och att ni får den hjälp ni behöver? 

 
23. Brukar ni klara er själva på biblioteket eller ber ni ofta personalen om hjälp med 

sådant som informationssökningar, att hitta på biblioteket osv. ? 
 

24. Tvekar ni någonsin inför att vända er till biblioteket och bibliotekarierna för att få 
hjälp med frågor som rör era studier? Om ja, i så fall varför? 

 
25. Anser ni att biblioteket är en resurs som utnyttjas till fullo av er studenter personligen 

och studenter i allmänhet? 
 

26. Använder du dig av andra bibliotek i din studiesituation än det som är kopplat till 
vuxenutbildningen? Om ja, av vilka skäl?  
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                  Bilaga 4 
 
Intervjufrågor till lärare 
 

 
1. Vad anser du om att kommunerna inte längre fungerar som ensam 

utbildningsanordnare till vuxenutbildningen? Eventuella resultat som kan komma av 
denna förändring? 

 
2. Finns det någon lokal utvecklingsplan för vuxenutbildningen i kommunen? Mål i 

denna? 
 

3. Vad anser du i egenskap av lärare om vuxenutbildningens nya studieformer i form av 
flexibla studier och distansstudier? Fördelar och nackdelar jämfört med traditionella 
studier? 

 
4. Vem/vilka gagnar dessa nya studieformer till största del och på vilket sätt? Studenter, 

lärare, utbildningsanordnare? 
 

5. Görs det någon utvärdering av avslutade kurserna i respektive studieform? 
 

6. I samband med att studieformerna förändras och studenterna får ta mer ansvar för sitt 
eget lärande framhålls i olika dokument att lärares roll alltmer kommer att förändras 
till att likna en handledares. Vad tycker du om detta och får ni lärare någon 
fortbildning gällande denna utveckling och era eventuellt förändrade arbetsuppgifter? 

 
7. Anser du som lärare att det är viktigt att studenterna har goda kunskaper i 

informationssökning och att det är något som kan påverka deras studieresultat? 
 

8. Uppmuntrar du som lärare studenterna att ägna sig åt självständig 
informationssökning? 

 
9. Gör du studenterna uppmärksamma på källkritiska aspekter i samband med att de 

söker information till studieuppgifter?  
 

10. Är självständig informationssökning en aktivitet som utförs ungefär lika mycket i alla 
studieformer eller krävs det mer av det i vissa studieformer än andra? 

 
11. Förekommer det någon undervisning/handledning i informationssökning för eleverna? 

Om ja, i alla studieformerna? Om nej, varför inte? 
 

12. Hur ser den eventuella undervisningen ut? I samverkan med biblioteket? Enskild? I 
grupp? Skulle denna undervisning/handledning kunna förbättras på något vis? 

 
13. När det gäller lärares egna kunskaper i informationssökning anser du att dina egna 

kunskaper i detta är tillräckliga? Tror du generellt att andra lärares kompetens, inom 
vuxenutbildningen, är tillräckliga när det gäller informationssökning?  
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14. Har lärarna på skolan fått någon fortbildning när det gäller informationssökning? Om 
ja, var denna tillfredställande? Om nej, är en sådan fortbildning något som skulle vara 
önskvärt? 

 
15. På biblioteket finns en kontaktbibliotekarie som är knuten till kommunens 

vuxenutbildning, finns det något samarbete mellan skolan och denna bibliotekarie och 
hur ser detta samarbete i så fall ut? 

 
16. Anser du att biblioteket är en resurs som utnyttjas tillräckligt i vuxenutbildningen? 

  
17. Tror du att skolan och biblioteket skulle kunna hitta nya samarbetsformer, eller 

alternativt utveckla de som redan finns, vid behov? 
  

18. Tycker du att ansvaret för ett samarbete mellan skolan och biblioteket ligger mer hos 
den ena parten än den andra och i så fall vilken? 

 
19. Många av studenterna fyllde i på frågeformuläret att de hade fått en visning av 

biblioteket vid studiernas början. Var denna visning initierad av skolan eller av 
biblioteket? 

 
20. Uppmuntrar du dina studenter till att använda sig av biblioteket i sin studiesituation? 
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             Bilaga 5 
 
Intervjufrågor till bibliotekarie 
 

1. Vem är Du anställd av och hur länge har du varit på arbetsplatsen? Vilken nämnd, 
kultur/utbildning? Eventuell tidigare anställning? 

 
2. Hur många timmar i veckan är vikta för vuxenstudenterna? Räcker denna tid? 

 
3. Ges studenterna någon handledning/undervisning i informationssökning? Beskriv 

denna. 
 

4. Ingår handledningen i Dina uppgifter som rutin eller sker den endast på direkt uppdrag 
från lärare/studenter? 

 
5. Vilka av bibliotekets resurser används mest av studenterna enligt Din uppfattning? 

 
6. Ser Du någon skillnad i användningen beroende på vilken studieform de olika 

studenterna bedriver sina studier i? (Om Du känner till dem.) 
 

7. Anser Du att biblioteket utnyttjas till fullo av studenterna? Om nej, vad skulle De mer 
kunna erbjudas? 

 
8. Anser Du att lärarna utnyttjar Dina/bibliotekets resurser? Om nej, hur skulle de kunna 

utnyttja dessa mer? 
 

9. Tror Du att studenterna uppmuntras av lärarna att använda biblioteket?  
 

10. Har Du någon uppfattning om studenternas kompetens vad det gäller 
informationssökning? 

 
11. Kan Du se någon skillnad i denna som Du kan anta beror på någon/några särskilda 

omständigheter?  
 

12. Tror Du att alla studenter på Vuxenutbildningen i kommunen är medvetna om att det 
finns en bibliotekarie som är till för dem? Om ja, vem är ansvarig för att informera 
dem och hur informeras de om detta? Om nej, på vilket sätt brister informationen och 
hur skulle man kunna ändra på detta förhållande? 

 
13. Hur ser ett eventuellt samarbete med Vuxenutbildningen, lärare/skolledare, ut? 

Upplever Du att det fungerar bra? Om nej, hur skulle det kunna förbättras? 
 

14. Vid en intervju med en lärare på vuxenutbildningen framkom det att det pågår ett 
nordiskt biblioteksprojekt som du är inblandad i. Beskriv kort vad detta projekt går ut 
på och vilka mål det har? Vilka andra nordiska länder deltar i projektet?  

 


