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Abstract: The object of this master's thesis is to study students written 

appendixes for their first-year-essay, (A-uppsats). In the 
appendixes the students are asked to describe their search for 
information within five areas; strategy, resources, terminology, 
analysis and usefulness. The appendixes for the years 2006-2009 
are studied, 184 appendixes consisting of one A4 page each. 

 
This thesis focuses upon the study of resources, processes and 
feelings displayed in the appendixes. The theories of Tom Wilson, 
Carol Collier Kuhlthau and Louise Limberg are used, as results of 
other studies within the area. Connections with theories on 
information literacy are also made. 

 
The results show that students usually do as they are instructed by 
librarians if it is profitable for their studies. They use the 
appropriate sources for their assignment but are confused in their 
processes upon searching for information. The confusion also 
shows in the feelings displayed in the appendixes. 

 
The results also show a merge from the use of more specialized 
article databases to more general.  

 
The students are in the beginning of their road towards information 
literacy, which is a learning process. The thesis also discusses how 
librarians can meet the students need for training within the area of 
information searching and information literacy. 
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1. Inledning 
 

Oftast börjar ett uppsatsarbete med en fråga som empiriskt material sedan samlas till. I detta 
fall är det tvärt om. Här började det med ett empiriskt material. 
 
Sedan 1996 har jag som kontaktbibliotekarie vid Linköpings universitetsbibliotek arbetat med 
studenter och deras informationssökande. Ett universitetsbibliotek är en viktig resurs i 
studierna. Många använder det som en fysisk läsplats och mötesplats men de flesta använder 
det för informationsresursernas skull. Studenterna har behöv av böcker och artiklar för sina 
studier. Universitetsbibliotekets roll är att tillhandahålla det material studenter och forskare 
behöver. Denna roll fyller Linköpings Universitetsbibliotek genom att äga eller genom att låna 
in materialet från andra bibliotek. Men ett tillhandahållande räcker inte för att studenter och 
forskare ska kunna använda resurserna på ett optimalt sätt. Ett tillhandahållande måste 
kompletteras med handledning och/eller undervisning. Vid Linköpings universitetsbibliotek 
sköts den uppgiften av bemannade fysiska och virtuella diskar samt en instruktiv hemsida. 
Men en nyckelroll i handledning och undervisning har kontaktbibliotekarien. 
Kontaktbibliotekariens roll är att ha kontakt med ett område inom universitetet, det kan vara 
ett program, ett tema eller en institution.  
 
I min roll som kontaktbibliotekarie för Miljövetarprogrammet arbetar jag således både med att 
bevaka området och med att utbilda studenter i informationssökning. Nedan, kapitel 2 Det 
empiriska materialets kontext, beskrivs det sammanhang och det utbildningsprogram som 
programansvariga och jag tagit fram för att uppfylla programmets mål;  
 
”Information kan inhämtas från en mångfald källor av olika karaktär och kvalitet. Den studerande skall tillägna 
sig förmåga att kritiskt granska och värdera information och kunskap utifrån vetenskapliga såväl som etiska, 
genusmässiga och andra relevanta perspektiv. Vidare skall den studerande uppnå förmåga att identifiera sitt 
behov av ytterligare kunskap” 1. 
 
Vårt framtagna utbildningsprogram leder till att jag har nära och tät kontakt med studenterna. 
I dessa möten med studenterna har min nyfikenet väckts och jag ofta reflekterat över hur de 
tänker och resonerar kring sitt sökande samt hur de förändrar det under åren av studier.  
 
Denna uppsats började med det empiriska material som har jag hämtat från de bilagor om 
informationssökning som studenterna skriver till sin a-uppsats, termin två. Bilagorna ska 
beskriva informationssökningen utifrån fem aspekter; strategi, resurser, terminologi, resultat 
och analys. Detta beskrivs ytterligare i 2.3. Undervisning i informationssökning för 
Miljövetarprogrammet. Genom dessa bilagor har jag fått en ingång till 
miljövetarstudenternas tankevärld, sådan de vill visa mig den. Materialet i dessa bilagor är 
unikt genom att de har en kontinuitet över flera år, jag har här valt fyra år, samt att de har 
skrivits av en stor grupp studenter. Studenterna som skrivit dessa bilagor är studenter på sitt 
första år, oftast nya i universitetsstudier. Det är totalt 184 texter som jag här kommer att 
analysera och diskutera.  
 
 
 
 

                                                           
1 Miljövetarprogrammets mål 

http://www.filfak.liu.se/utbildning/utbildningsplaner/senaste/1.343001/Miljovetenskap.pdf (Acc. 20121020). 
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1.1. Varför och hur informationssökning? 
 
Hur gör människor som söker information och varför söker de information? Forskningen 
inom detta område är svår då det är relativt lätt att kvantitativt mäta vad människor gör, hur 
många knapptryckningar osv. men vad de gör och varför är svårare att mäta. Det är också 
många parametrar som spelar in vid informationssökning, t.ex. förförståelse, personlighet, tid 
och utrustning. En modell kan användas som ett ramverk för tänkande men är ingen absolut 
beskrivning över en persons agerande. Efter att forskningen inom informationssökningen 
börjat utvecklas, utvecklas också modeller. En stor mängd forskare har studerat hur människor 
söker information i olika sammanhang. Donald O. Case har gjort en genomgång av dessa 
teorier och studier i sin bok Looking for information.2 

 
I sin genomgång slår Case fast att en av de mer betydelsefulla forskarna på området är Tom 
Wilson.3 Wilson, vars teorier förklaras mer utförligt i kapitel 4.1.1., framlägger 1999 sin 
modell för att beskriva informationssökningsprocessen.4 Wilson menar att den grundläggande 
motivationen för informationssökning är osäkerhet, 5 en osäkerhet som överbyggs genom att 
visshet söks genom att finna information som löser problemet eller svara mot osäkerheten. I 
sin modell delar Wilson upp informationssökningen i fyra steg, problem identification, 
problem definition, problem resolution samt solution statement. Mellan dessa steg lägger 
Wilson in the uncertainty resolution, osäkerhetsfaktorn. Det är osäkerheten, menar Wilson, 
som gör att informationssökaren väljer att gå vidare, har en önskan att gå från osäkerhet till 
säkerhet. Wilson väljer att koppla samman sin teori med Kuhlthaus teori från Seeking 
meaning.6 I Seeking meaning visar Kuhlthau att informationssökningsprocessen inte kan ses 
isolerat och hon lägger tre parallella axlar; Feelings, Thoughts, Actions, mot vilka hon sätter 
de olika skeenden den informationssökande går igenom; Task Initiation, Topic Selection, 
Prefocus Exploration, Focus Formulation, Information Collection, Search Closure samt 
Starting Writing. Kuhlthaus teorier kommer att förklaras utförligare i kapitel 4.1.2. 
 
Louise Limberg undersökte i sin avhandling gymnasieelevers informationssökning genom 
bland annat intervjuer.7 Limbergs resultat redogörs för i kapitel 4.1.3. Limberg är av stor vikt 
då hon gjorde den första svenska avhandlingen om informationskompetens och förhållandet 
mellan informationssökning och lärande. I kapitlet 4.1.4. återfinns en djupare genomgång av 
artiklar, rapporter och studentuppsatser som anknyter till uppsatsens område, studenter och 
informationssökning. I genomgången av dessa artiklar och rapporter finner jag att denna 
uppsats material är unikt genom sin omfattning. 
 
Wilson och Kuhlthaus teorier fokuserar informationssökningsprocessen, något som 
studenterna också beskriver i sina texter. Då jag valt att studera hur studenterna beskriver sin 
informationssökningsprocess har jag ett behov av en teoretisk grund för deras processer. Jag 
har valt att studera dem i en kombination av Wilsons och Kuhlthaus teorier och delar in min 

                                                           
2 Case, Donald O. (2002). Looking for Information. A survey of Research on Information Seeking, Needs, and 

Behaviour. London, Academic Press. ISBN 0-12-15038-X. 
3 Case, 128 f. 
4 Wilson, T. D. (1999). Models in Information Behaviour Research. Journal of Documentation. Vol. 55. No. 3. s. 

267. 
5 Wilson. 1999. s. 265. 
6 Kuhlthau, Carol Collier. (2004). Seeking Meaning: A Process Approach to Library- and Informations Services. 

2.ed. Westport, Libraries Unlimited. ISBN 1-59158-094-3. 
7 Limberg, Louise. (1998). Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning 

och lärande. Borås, Valfrid. (Skrifter från Valfrid; 16). ISBN 91-973090-6-0. 
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genomgång av processen i stegen Initial sökprocess, Informationssamlande, Avsluta 
sökningen samt Hinder.  
 
I sina teorier har Kuhlthau vävt in känslor som en viktig del i varför en informationssökare 
fattar de beslut den fattar. Av den anledningen har jag valt att studera hur studenterna 
avspeglar sina känslor i sina textbilagor. 
 
 
1.2. Syfte, frågeställning och definitioner 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur 184 studenter vid Miljövetarprogrammet vid 
Linköpings universitet beskriver sin informationssökning i bilagor till sin a-uppsats under 
åren 2006-2009.  
 
De frågor jag söker besvara är följande. Hur beskriver studenterna sin informationssökning 
med egna ord? Vilka typer av informationsresurser använder de? Vilka typer av 
informationssökningsprocesser beskrivs i deras texter? Vilka känslor speglar deras texter? 
Uppsatsen avser inte beskriva allt i studenternas texter utan koncentrerar sig på dessa tre 
aspekter.  
 
Miljövetarstudenternas texter ska sättas i samband med Wilsons och Kuhlthaus teorier inom 
informationssökningsområdet. Jag avser också knyta mina resultat till relevans för praktiken, 
undervisning i informationssökning och till aktuell forskning.  
 
I föreliggande arbete har jag antagit följande definitioner; 
Informationsresurser utvaldes som en kategori då det för mitt arbete som 
kontaktbibliotekarie är intressant att se vilka informationsresurser studenterna använder i sitt 
arbete. Informationsresurser avser nämnande av en informationsresurs som en artikeldatabas, 
hemsida eller person. I vissa fall har studenterna klart uttryckt vilka resurser som avses, i 
andra fall har de varit mer otydliga. Jag har tolkat deras uttryck och i de fall jag har förstått 
vad de avsett, noterat detta. Analysen av informationsresurser har bearbetats kvantitativt. I 
min genomgång har jag valt att fokusera de tre av studenterna mest listade; Artikeldatabaser, 
Bibliotek samt Myndigheter.  
 
Med informationssökningsprocess avses det direkta hantverket, dvs. det arbetssätt studenten 
beskriver i sin uppsatsbilaga, t ex. strukturer och källkritik. Exempel kan vara om de har 
trådat, vilket innebär att följa referenser och/eller författare från funna artiklar och 
litteraturreferenser, eller vilken arbetsordning, dvs. om de har sökt i databaser först eller i den 
lokala katalogen, de använt. Dessa exempel kan beskriva hur ett processtänkande kan se ut. 
Kategorin informationssökningsprocess såg jag som fruktbar eftersom studenterna i sin bilaga 
på två sätt ska beskriva hur de sökt information, dels genom att beskriva sin strategi och dels 
genom att analysera den genomförda processen. Processbeskrivningarna ger också en insikt i 
hur informationsresurserna används rent praktiskt. Analysen av process har bearbetats 
kvalitativt. Denna process speglar jag i Wilsons och Kuhlthaus teorier. 

 
Den sista kategorin, känslor, är svårare att arbeta med och även att motivera eftersom 
studenterna inte ombads beskriva känslor i instruktionen till bilagan. Många av dem har ändå 
beskrivit de känslor de haft under sökningarna och kring resultatet, varför jag finner det 
intressant att gå igenom. Det är dock inte alla studenter som beskrivit detta, något som 
påverkar resultatet negativt. Faktum är att inte alla skrivit om processer eller 
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informationsresurser heller men det är fler eftersom det faktiskt ingick i uppgiften. När jag 
valt att använda kategorin känslor stödjer jag mig också på Kuhlthaus teori, att känslor är en 
del av informationssökningsprocessen. Till känslor har jag också lagt ”lärdomar” och 
”reflektioner” kring hur studenterna tänker inför nästa års uppsats. Detta ligger nära process 
men här menar jag att processen ska handla om den sökprocess studenten gjort för denna 
uppsats och inte den utvecklingsprocess han/hon insett sig gå igenom och kommer att nyttja 
under kommande år. Många studenter beskriver också sitt lärande i termer av lättnad och 
andra känsloknutna uttryck. Lärdomar och reflektioner menar jag är en del av lärandet och 
som sådant inte en del av informationssökningsprocessen. Således behandlar jag lärdomar och 
reflektioner som en del av känslor. Jag väljer också att särskilja och behandla känslor i ett eget 
avsnitt av dessa anledningar. Denna aspekt speglar jag i Kuhlthaus teorier. 
 
 
1.3. Motivationer för val 
 
För att begränsa mig har jag valt tre områden att fokusera på; informationsresurser, 
informationssökningsprocesser och känslor. 
 
Informationsresurserna är viktiga att fokusera på av flera anledningar. Som 
kontaktbibliotekarie ger analysen mig en förståelse för hur studenterna väljer att använda de 
resurser som universitetsbiblioteket ställer till deras förfogande. Men det ger mig också 
redskap att motivera studenterna i deras val av informationsresurser, således kan det göra mig 
till en bättre lärare. Det är också viktigt att se det universum av informationsresurser studenter 
befinner sig i. Ett universum där det vanligaste sökhjälpmedlet är Google, något som både 
studenter och forskare använder i allt större utsträckning.8 9 Som kontaktbibliotekarie måste 
jag se helheten i studenternas informationsvärld för att kunna undervisa dem.  
 
Informationsresurserna har jag indelat i kategorier och valt att djupare analysera tre av dem. 
Dessa tre typer av informationsresurser är också intressanta att analyser ur ett rent 
bibliotekstekniskt perspektiv. Artikeldatabaser är kostsamma för universitetsbibliotek att 
tillhandahålla. Det är således intressant att se vilka som används, om användandet har ändrats 
under årens lopp och om man i så fall kan avläsa varför en sådan förändring skett. Som 
undervisande bibliotekarie kan en analys av användandet av artikeldatabaser också ge mig en 
fingervisning om hur min undervisning fungerar. Mycket av undervisningen i 
informationssökning fokuseras kring val av artikeldatabaser och det tekniska användandet av 
dessa. Bibliotek är inte en informationsresurs som sådan. När studenterna skriver bibliotek 
bland använda resurser kan de avse olika saker något diskussionen i kapitel 5 Miljövetarnas 
informationssökningsbilagor visar. Den tredje typen av informationsresurser jag analyserar 
är myndigheter. Studenterna använder myndigheternas hemsidor i stor utsträckning, vilket 
framgår av att de listats. Alla tre kategorier analyseras kvantitativt för att se hur användandet 
ändrats under åren och om dessa förändringar kan betyda något. 
 
 

                                                           
8 Information Behaviour of the Researcher of the Future. A Ciber Briefing Paper. (2009). London, University of 

the City of London. 
http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/reppres//gg_final_keynote_11012008.pdf (Acc. 
20130120). 

9 Head, Alison J. and Michael B. Eisenberg. (2008). What Today's College Students Say About Conducting 
Research in the Digital Age. Washington, The Information School, University of Washington. 
http://projectinfolit.org/pdfs/PIL_ProgressResport_2_2009.pdf (Acc. 20130120). 
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Lika intressant som att se vad studenterna använder för informationsresurser är att se hur de 
använder dem, hur de avgjort vilka resurser de använder och hur de fått sina sökningar att 
fungera, informationssökningsprocessen. Dels är det intressant eftersom ett material av denna 
omfattning inte beskrivits tidigare och dels kan det hjälpa mig och andra undervisande 
bibliotekarier att förstå studenters tankar. Det finns mycket forskning gjord om 
informationssökningsprocessen. I denna uppsats har jag valt Tom Wilson, Carol Collier 
Kuhlthau och Louise Limberg och deras teorier att utgå ifrån. Kuhlthau kopplar ihop 
informationssökningsprocessen med de känslor informationssökaren går igenom vilket gjort 
att jag också valt att se vilka känslor studenterna beskriver i sina texter. Varken 
informationssökningsprocessen eller känslorna är något som går att mäta utan min ansats här 
har varit att kvalitativt beskriva hur studenterna beskrivit sina processer och känslor. 
Informationssökningsprocessen och känsloprocessen är intimt förknippade med varandra men 
jag har skiljt på dem i min analys i ett försök att tydligare kunna få synbara resultat.  
 
Avsikten är att, genom att låta studenterna beskriva sin informationssökning, ge redskap till 
undervisande bibliotekarier för att kunna förbättra sina prestationer genom att förstå 
studenterna bättre. Det är min fasta övertygelse att vi aldrig ska försöka få studenter och 
forskare att kunna söka som bibliotekarier utan som studenter och forskare. Det är därför 
viktigt att veta hur studenter tänker och agerar kring informationssökning.  
 
 
1.4. Uppsatsens disposition  
 
Inledning (1) beskriver mina personliga bevekelsegrunder för arbetet samt syfte, definitioner 
och motivationer för val i uppsatsen.  
 
I kapitlet Det empiriska materialets kontext (2) beskrivs Miljövetarprogrammets kontext 
varav det första underkapitlet (2.1) problembaserat lärande och det andra (2.2) den 
undervisning i informationssökning som studenterna fått under de undersökta åren. I det tredje 
underkapitlet (2.3) ges en orientering av begreppet informationskompetens. 
 
I Arbetssätt och metod (3) redovisas de olika metoder jag använt för att bearbeta materialet.  
 
Tidigare forskning (4) har delats in i fyra underkapitel. (4.1) beskriver teorier kring 
informationssökningens processer, (4.2) forskning inom området studenter och 
informationssökning samt (4.3) akademiska uppsatser inom området studenter och 
informationssökning. 
 
Kapitel (5) Miljövetarstudenternas informationssökningsbilagor behandlar materialet för 
denna uppsats. Det är indelat i tre underavsnitt; (6.1) Informationsresurser, (6.2) 
Informationssökningsprocess samt (6.3) Känslor. 
 
Uppsatsen avslutas med Diskussion (6), Relevans för praktiken och kommande forskning 
(7).  
Till uppsatsen hör också en Sammanfattning, en Litteraturförteckning och en Bilaga. 
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2. Det empiriska materialets kontext 
 
1996 startade Miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet och det ingick i en satsning 
med syfte att bygga ut universitetet i Norrköping. Ett campusområde byggdes upp med flera 
olika program inom områdena kultur, sjukvård, pedagogik och teknik. Satsningen skulle på 10 
års sikt ge ca 5000 studenter. Många av programmen skapades unikt för Norrköping. 
 
En av dessa utbildningar var Miljövetarprogrammet, som är tvärvetenskapligt och innehåller 
både litteraturstudier och våta laborationer. Redan från början var stor vikt lagd vid 
informationssökningen och den är ett av programmets mål.10 Arbetssättet är problembaserat, 
ett arbetssätt som beskrivs nedan i avsnitt 2.1. 
 
Linköpings Universitetsbibliotek har ca 90 anställda varav ca 40 är kontaktbibliotekarier. 
Biblioteket har fem fysiska bibliotek; Humanistisk-samhällsvetenskapliga biblioteket och 
Teknisk-naturvetenskapliga biblioteket på Campus Valla, Hälsouniversitetets bibliotek på 
Campus Hälsouniversitetet, Campus Norrköpings bibliotek på Campus Norrköping samt 
Byggmästare John Mattsons bibliotek på Campus Lidingö. Kontaktbibliotekarierna arbetar 
med program, institutioner och/eller ämnesområden. Kontaktbibliotekarien bevakar sitt 
område genom litteraturförsörjning, undervisning och övriga samarbetssätt till programmet. 
Uppsatsförfattaren, tillika kontaktbibliotekarie, har varit knuten till programmet sedan starten 
1998 och är därför väl införstådd med programmets mål och metoder. Samarbetet med 
personalen är nära och präglas av ömsesidigt intresse och respekt för respektive professioner.  
 
2005 beslöt programmets lärare, att som i ett led att långsiktigt hjälpa studenterna i deras 
kommande uppsatsarbete, börja med uppsatsskrivande redan under första året, a-kursen. 
Uppsatsen skulle ha formen av en översiktsartikel. Vid ett planeringsmöte framkom idén att 
låta studenterna reflektera kring sin informationssökning till uppsatsen. Denna reflektion 
skulle ha omfattningen av en A-4-sida och skulle bedömas av kontaktbibliotekarien. Första 
året, 2005, fick studenterna enbart i uppgift att beskriva sin informationssökning i en bilaga, 
omfattande en A-4-sida. De hade således inga instruktioner att förhålla sig till och resultatet 
blev spretigt. För att underlätta både för studenterna och för bedömningen av bilagorna 
bestämde kontaktbibliotekarie och programstudierektor till år 2006 att ge studenterna ett antal 
punkter att förhålla sig till i sin reflektion. Det är obligatoriskt att lämna in reflektionsbilagan, 
men den är däremot inte poänggivande.  
 
Reflektion som metod ingår i problembaserat lärande som del av metoden.11 Charlotte Silén 
beskriver att syftet med reflektion är att få en tydligare syn på sitt arbetssätt, i detta fall 
informationssökning. 
 
 

 

 

                                                           
10 Programhandbok Miljövetarprogrammet (1996). I författarens ägo.  

[På nätet återfinns utbildningsplan. 
http://www.liu.se/utbildnihttp://www.filfak.liu.se/utbildning/utbildningsplaner/senaste/1.256725/miljovetare.
pdf (Acc 20130120)]. s. 3. 

11 Silen, Charlotte. (2001). Problembaserat lärande – om teoretiska grunder. I: Texter om PBL: teori, praktik 
reflektioner. Linköping, Linköpings Universitet. (CUL-rapporter nr 1). ISBN 91-7373-104-8. s. 10. 
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2.1. Problembaserat lärande 
 
Problembaserat lärande (PBL) har sitt ursprung vid McMasters University i Hamilton, 
Canada. Metoden började praktiseras vid slutet av 60-talet framför allt inom medicinsk 
utbildning.12 Problembaserat lärande bygger på ett antal grundprinciper. Studenterna arbetar 
med verklighetsanknutna situationer, de får fall, utgångspunkter eller scenarier. Utifrån detta 
formulerar de egna frågeställningar som de sedan formulerar lärandebehov till. För att lösa 
lärandebehoven behöver de inhämta information.  
 
Studenterna arbetar i mindre grupper, s.k. basgrupper. En basgrupp består av cirka 6-8 
studenter och varje basgrupp har en basgruppshandledare vars roll är att stödja lärprocessen, 
inte att förmedla kunskap.13 Basgruppsarbetet bedrivs i enlighet med ett upprättat kontrakt 
vilket skrivs vid första basgruppsmötet. Basgruppen kommer genom kontraktet överens om 
regler för dess arbete. Det kan gälla att hålla avtalad tidpunkt, låta alla i gruppen tala eller 
andra regler. Det är viktigt att klargöra förhållandet i gruppen så att arbetet kan löpa smidigt. 
Gruppen är en av pelarna som problembaserat lärande vilar på. Den andra pelaren är viljan att 
söka kunskap. Silén menar att metoden kombinerar den inneboende önskan att lära mer inom 
ett område som intresserar med de kunskaper, erfarenheter och föreställningar personen redan 
har med sig i bagaget. 
 
”Användandet av verklighetsanknutna situationer i PBL är avsedda att aktivera egna erfarenheter och ge 
möjligheter för den som lär att uppfatta det meningsfullt. Egen aktivitet i sökande och bearbetning av kunskap är 
tänkt att leda till kunskap inom aktuellt ämne. Men också till medvetenhet om och färdigheter i hur man lär.”14 
 

Miljövetarprogrammet använder PBL i en modifierad variant med extra moment för 
bedömning av individuella insatser eftersom studenterna har individuella betyg.15 
 

 

2.2. Informationskompetens  
 
Detta kapitel avser ge en bakgrund till begreppet informationskompetens. En mycket 
genomgripande genomgång har David Bawden gjort. 16  

 
Informationskompetens som begrepp myntades av Paul Zurkowski 1974.17 Zurkowski 
definierade begreppet som: ”the ability to use information tools and primary resources for on 
the job problem solving.”18 Definitionerna av begreppet har sedan dess avlöst varandra. De 
kan grovt taget delas in i två linjer; den mätbara linjen och den processorienterade linjen. 
Anhängare av den mätbara definitionen menar att om informationskompetens ska bli 
användbar måste den testas, som alla andra skolämnen, och måste således vara mätbar. Av det 
                                                           
12 Silen. s. 7. 
13 Silen. s. 8. 
14 Silen. s. 10. 
15 Programmets struktur. (2010-02-11). http://www.liu.se/utbildning/program/miljovetenskap/struktur?=sv . 

(Acc. 20130120). 
16 Bawden, David. (2001). Information and Digital Literacies: A Review of Concepts. Journal of 

Documentation. Vol. 57. No. 2, pp. 218-259. 
17 Brage, Christina. (2005). Informationskompetens sett ur ett historiskt och samtida perspektiv. Infotrend. Vol. 

60. No. 4. s. 125-137. 
18 Brage. s. 129. 
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följer att den då måste definieras i beståndsdelar för att kunna testas. Detta görs framförallt i 
USA och det är också där man mest hävdar den mätbara informationskompetensen. Den 
centrala sammanfattningen av American Library Association's (ALA) definition är  
 
”To be information literate, a person must be able to recognice when information is needed and have the ability 
to locate, evaluate, and use effectively the needed information.”19  
 
ALA's definition har fått stort inflytande och vidgades av Christina Doyle i Information 
Literacy in an Information Society.20 Enligt Christina Brage fick Doyle också uppdraget att 
utveckla mätmetoder för informationskompetensen så att den kunde testas.21 
 
Den andra linjen, den processorienterade, företräds av Christine Bruce.22 Hon sätter 
informationskompetens i förhållande till användarens behov. Informationskompetens kan 
variera utifrån användarens bakgrund och bevekelsegrunder. ALA's definition bygger på vad 
användarna bör kunna medan Bruce har intervjuat användare om vad de uppfattar som 
informationskompetens. De sju olika ansiktena av informationskompetens finner hon vara; 
 
1. The information technology conception 
2. The information sources conception 
3. The information process conception 
4. The information control conception 
5. The information construction conception 
6. The information extension conception 
7. The wisdom conception 
 
Informationskompetens kan således uppfattas på sju olika sätt; (1) att använder teknologi för 
att finna information och kommunicera, (2) informationskompetens ses som att finna 
information, (3) informationskompetens ses som en process, (4) informationskontroll, (5) 
bygga upp det personliga kompetensbehovet inom ett nytt område, (6) arbete med kunskap 
och personliga perspektiv för att få nya insikter och slutligen (7) informationsanvändning på 
ett vist sätt för att gynna andra.23 
 
Bruce menar att fenomenet informationskompetens kan beskrivas som ”a series of varying 
relations between people and information. These relations are the conceptions of information 
literacy.”24 Bruce menar vidare att informationskompetens inte kan mätas utan att det handlar 
om upplevelser och föreställningar.25 Tillsammans med Sylvia Edwards och Mandy Lupton 
har Bruce byggt vidare på sina teorier och tagit fram Six Frames for Information Literacy. 
Dessa ska ses som ett redskap för att underlätta för studenterna att växla mellan sina olika 
uppfattningar av informationskompetens beroende på vad situationen kräver.26 Med hjälp av 

                                                           
19 American Library Association (ALA). (1998). Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. 

Washington, ALA. http://www.ala.org/acrl/publications/whitepapers/presidential (Acc. 20130120). 
20 Doyle, Christina. (1994). Information Literacy in an Information Society. Syracuse, NY. ERIC Clearinghouse. 

ISBN 0-937597-38-4. 
21 Brage. s 131. 
22 Bruce, Christine. (1997). The Seven Faces of Information Literacy. Adelaide, Auslib Press. ISBN 1-875145-

43-5. 
23 Bruce. (1997). p. 110. 
24 Bruce. (1997). p. 111. 
25 Brage. s. 132. 
26 Bruce, Christine and Sylvia Edwards, Mandy Lupton. (2006). ”Six Frames for Information Literacy 

Education: A Conceptual Framework for Interpreting the Relationships between Theory and Practice”. 
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dessa sex olika sätt att se på informationskompetens kan studenterna lättare identifiera sitt 
eget behov och på det sättet klargöra för sig själv hur han/hon hanterar sin 
informationssökning och gå vidare. Detta är också en av bevekelsegrunderna för den bilaga 
miljövetarstudenterna skriver. Genom att vara medveten om sin process och kunna reflektera 
kring sitt lärande medvetet blir det lättare att förbättra det. 
 
Till denna linje, att se informationskompetens som en process, sällar sig också Louise 
Limberg som i sin avhandling finner det svårt att tillämpa generella modeller utan ser 
informationssökning som ett mycket individuellt uttryck. 27 
 
Definitioner av informationskompetens har tagits av bibliotekarieorganisationer i många 
länder. Ovan har nämnts American Library Associations definition.28 I Storbritannien har 
SCONUL (Society of College, National and University Libraries) tagit en definition som 
kallas ”Seven pillars” där den informationskompetente kan röra sig på en kompetensskala, 
från nybörjare till expert, inom sju olika delar av informationskompetens.29  
I Australien har CAUL (Council of Australian University Librarians) antagit standarder som 
är mycket detaljerat exemplifierade.30 Även dessa standarder har sju delar där de första fem 
knappast avviker från de tidigare nämnda; informationsbehov, kan finna, utvärdera, lagra, 
utvidga. Den sjätte standarden är däremot ny; den informationskompetente förstår kulturella, 
ekonomiska, legala och sociala frågor vilka hänsyftar till informationsanvändning och 
använder information etiskt, lagligt och respektfullt [min övers.].31 Även den sjunde 
standarden är avvikande i det att den kopplar till det livslånga lärandet och 
medborgarskapet.32  
 
UNESCO har inte antagit standarder för informationskompetens men har gett ut en översikt 
där de i elva punkter definierar informationskompetens.33 Detta betydde att 
informationskompetens inte enbart sågs som en bibliotekariefråga utan lyftes till en 
organisation utanför biblioteksföreningar och informationsforskare. 
 
Bill Johnston och Sheila Webber har, slutligen, satt in informationskompetens och dess 
definition i ett mer akademiskt perspektiv. De menar att ALA's definition mer kan ses som 
personliga färdigheter som kan bli mer eller mindre avbockningsbara ”discrete units”.34 I sin 
artikel sätter de också in de olika definitionerna i ett undervisningssammanhang och finner en 
obalans mellan den teoretiskt möjliga undervisningen och praktiken. De menar att om 
informationskompetens ska betyda något för studenterna ska den vara en egen poänggivande 

                                                                                                                                                                                     
Special issue, Information literacy – the challenges of implementation. 5(1). 
http://www.ics.heacademy.ac.uk/italics/vol5-1/pdf/sixframes_final%20_1_.pdf (Acc. 20130120). 

27 Limberg. s. 228. 
28 American Library Association (ALA). 
29 Information Skills in Higher Education:A SCONUL Positioning Paper. (1999). London, The Society of College, National 

and Research Libraries.(SCONUL). 
http://www.sconul.ac.uk/groups/information_literacy/papers/Seven_pillars2.pdf (Acc. 20130120). 

30 CAUL. (2001). Information Literacy Standards.Canberra, Council of Australian University Librarians. ISBN 
0-86803-695-1. http://www.caul.edu.au/content/upload/files/info-literacy/InfoLiteracyFramework.pdf (Acc. 
20130120). 

31 CAUL. p. 17. 
32 CAUL. p. 19. 
33 UNESCO. (2007). Understanding Information Literacy. A Primer. Edited by the Information Society 

Division, Communication and Information. Sector Paris, UNESCO. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020e.pdf (Acc. 20130120). 

34 Johnston, Bill and Sheila Webber. (2003). Information Literacy in Higher Education: A Review and Case 
Study. Studies in Higher Education. Vol. 28. No. 3. pp. 335-352. 
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kurs.35 Integrering av undervisning i informationssökning i andra kurser har många problem. 
Det första, enligt Johnston och Webber, är examineringen av informationskompetens, som när 
den vävs in i en annan kurs, riskerar att bli ytlig, och hänvisar till olika studier av Ference 
Marton och Roger Säljö36 och av Paul Ramsden.37 Slutsatserna Johnston och Webber drar av 
sin undervisning är att det är viktigt att se informationskompetens som en egen disciplin.  
 
Den definition av informationskompetens som ligger mig närmast är Bruces. Detta eftersom 
hon ser informationskompetens utifrån olika behov och situationer. Jag menar att studenter 
med olika bakgrunder blir lättare att identifiera utifrån Bruces perspektiv. Detta för att hennes 
teori och definition är relationell och utgår från informationskompetens som en möjlighet 
snarare än som några olika mål som ska uppnås. Bruce syn hänger också samman, menar jag, 
med en kunskapssyn som företräder djuplärande och företräds av Marton, Säljö och Ramsden. 
Kunskapssyn är grundläggande för uppfattningen av lärandet och bland annat Marton menar 
att kunskap inte är överförbart utan enbart någon man själv kan tillägna sig genom att ändra 
en uppfattning.38  
 
Teorierna om informationskompetens har en direkt koppling till hur undervisningen för 
miljövetarstudenterna är utformad. Utifrån Bruces teorier och den djuplärande kunskapssynen 
har jag tillsammans med lärarna utformat en progressiv plan för undervisningen i 
informationssökning. 
 

 

2.3. Undervisning i informationssökning vid 
Miljövetarprogrammet 
 
Det är viktigt att kunna söka och hantera information på ett bra sätt. Det fastslås i 
miljövetarprogrammets handbok.39 Programstudierektor, lärare och kontaktbibliotekarie har 
tagit fram en sammanhängande och progressiv undervisningsplan. Planen revideras årligen i 
samråd med kursansvariga lärare. I Bilaga 1 återfinns originalplanen som följdes de 
undersökta åren. Undervisningsplanen från 2004 startar redan första dagen på programmet. I 
samband med programstart presenteras viktiga personer för studenterna. Det är kursansvarig, 
studievägledare, programadministratör och kontaktbibliotekarie. Samma vecka träffar 
bibliotekarien studenterna i basgrupperna. Vid denna träff, som är i biblioteket, går 
bibliotekarien igenom basala biblioteksfunktioner såsom lån, hyllplacering och bibliotekens 
struktur samt går runt med studenterna i lokalen. Syftet med detta första möte är att 
överkomma eventuell biblioteksängslan och få ett snabbt positivt intryck av biblioteket. 
Biblioteksängslan (Library anxiety) är ett fenomen som jag inte avser beskriva i denna 
uppsats men som Anthony J. Onwuegbuzie, Qun G. Jiao och Sharon L. Bostick beskrivit 
noggrant i boken Library Anxiety. De visar på ett samband mellan svaga studievanor och 
biblioteksängslan.40 De rekommenderar att bibliotekarier och forskare uppmärksammar 
                                                           
35 Johnston and Webber. p. 342. 
36 Marton, F. & Saljö, D. (1976). On Qualitative Differences in Learning. I: Outcomes and Process. British 

Journal of Educational Psychology. No. 46. pp. 4-11.  
37 Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. London, Routledge. ISBN 0-415-06414-7. 
38 Marton, Ference. (1999). Inlärning och omvärldsuppfattning: en bok om den studerande människan. 

Stockholm, Prisma. ISBN 91-518-3595-9. 
39 Programhandbok Miljövetarprogrammet. s. 3. 
40 Onwuegbuzie, Anthony J., Qun G. Jiao and Sharon L. Bostick. (2004). Library Anxiety : Theory, 

Research,and Applicatons. Lanham, the Scarecrow Press. ISBN 0-8108-4955-0. 
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fenomenet. I diskussioner tillsammans med programmets lärare har föreslagits att ett tidigt 
möte mellan studenter och kontaktbibliotekarie kan vara en åtgärd för att minska 
biblioteksängslan. 
 
Nästa undervisningstillfälle sker några veckor in i terminen då studenterna börjat arbeta med 
sin första utgångspunkt. De behöver information för att lösa de frågor som uppkommit i 
samband med diskussionerna kring utgångspunkten. De får undervisning i hur man söker i 
bibliotekskatalogerna, LiUBs egen och Libris, och hur man kan finna fulltexter på ett 
rationellt sätt. Dessa pass sker också de basgruppsvis. Pedagogiken bygger på att studenterna 
har frågor som de vill finna material och information kring. I en del fall vill de ha exakta svar, 
fakta, men det vanligaste är att de söker information som visar olika perspektiv. Bibliotekarien 
ger en introduktion och sedan får studenterna arbeta självständigt men bibliotekarien stödjer 
när frågor uppkommer.  
 
Under senare delen av hösten har de en genomgång av kvalitativ användning av Internet. 
Under vårterminen är det två pass. En salsföreläsning om informationskompetens och 
sökstrategier. Salsföreläsningen har SCONULS definition av informationskompetens som 
utgångspunkt, detta eftersom den är visuell och konkret och därför lätt att ta till sig för 
studenterna. Dessutom är det ett pass basgruppsvis om databaser och uppslagsverk, vilka de 
kan ha nytta av. Vid föreläsningen och databasgenomgångarna görs bland annat genomgångar 
av olika konkreta söktekniker. En listning av sådana, enligt Andrew Booth, återfinns i avsnitt 
3.2.1.41 Databaserna och uppslagsverken har kursansvarig lärare och bibliotekarie valt ut 
tillsammans. Sammantaget träffar studenterna bibliotekarien vid fem tillfällen innan de 
började skriva sina uppsatser. Alla undervisningstillfällen är obligatoriska och 
kompletteringstillfällen och kompletteringsuppgifter finns. Under de år uppsatsen omfattar 
har det varit samma artikeldatabaser som gåtts igenom i undervisningen. 
 
A-uppsatsen har formen av en översiktsartikel och studenterna arbetar med den under hela 
vårterminen parallellt med andra kurser. Studenterna ska fastställa ett problem och beskriva 
detta. Tanken med uppsatsen är att den ska vara en första träning inför de mer avancerade 
uppsatserna. Under andra året gör de en b-uppsats men skriver då två och två samt på 
engelska. Till båda uppsatserna ska studenterna skriva bilagor om hur de bedrivit sin 
informationssökning. Dessa bilagor läggs till uppsatsen och bibliotekarien granskar dem. I 
förutsättningarna för bilagorna ingår att studenterna ska beskriva sin informationssökning till 
uppsatsen på en A4-sida. De ska ta upp fem områden; 
 

• Strategi (var bör jag söka och varför?) 
• Var sökningen faktiskt genomförts (databas, bibliotekskatalog etc.) 
• Sökord (svenska, engelska?) 
• Resultat av sökningarna (t.ex. antal träffar) 
• Analys av sökresultaten (var träffarna mestadels relevanta? Om inte varför? 

Bedömning av sökta databasers användbarhet) 42 
 
Bilagorna granskas av bibliotekarien som bedömer dem i en tregradig skala där 1 är ”nämnt” 
och 3 är ”bra beskrivet”, 2 är någonstans däremellan. Graderingarna, samt en personlig text 
till var och en, lämnas till studenterna via ansvarig lärare. Återkopplingen är positivt hållen 

                                                           
41 Booth, Andrew. (2008). Using Evidence in Practice. Health Information and Libraries Journal. Vol. 25. pp. 

313-317. 
42 A-uppsats: Instruktioner och examinationskriterier. VT 2008. Miljövetarprogrammet. Linköpings universitet. 
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och ger ofta råd om hur studenten kan gå vidare. Denna process är beskriven i två papers till 
Bibliotekshögskolans och Borås stadsbiblioteks konferens Mötesplats inför framtiden. 43 44 

 
 
  

                                                           
43 Åman, Kajsa Gustafsson. (2004). Integrering av informationssökning: Ett lyckat försök. (Mötesplats inför 

framtiden. Borås 13-14 oktober ) http://bada.hb.se/bitstream/2320/4880/1/Gustafsson%c3%85.pdf (Acc. 
20130120). 

44 Åman, Kajsa Gustafsson. (2006). Informationssökning vid Linköpings universitetsbibliotek, Campus 
Norrköping. (Mötesplats inför framtiden. Borås 11-12 oktober) 
http://bada.hb.se/bitstream/2320/4796/1/Gustafsson %c3%85man.pdf (Acc. 20130120). 
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3. Arbetssätt och metod 
 
En metodbeskrivning ska beskriva arbetsprocessen, från den grundläggande 
vetenskapsideologin till hur själva undersökningen går till. Metoden kan vara strikt utifrån en 
modell men kan också, enligt Gunilla Jarlbro, vara rent deskriptiv och beskriva hur arbetet 
bedrivits.45 Jag har vid läsning av metodlitteratur inte funnit en metod som passar för mitt 
material och syfte utan har sett det lämpligast att använda en kombination av metoder. Således 
har jag arbetat med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Grunden är Steinar Kvales 
metod att strukturera stora textmängder.46 Men jag har också använt Merete Watts Boolsens 
metod för att kategorisera materialet.47 
 
Materialet denna uppsats granskar består av 184 texter, författade av förstaårsstudenter. Varje 
text är ungefär en A-4 i omfattning. 
 
För att kunna bearbeta denna stora mängd text krävdes ett systematiskt arbetssätt baserat på 
en kvalitativ analys. Detta eftersom bilagorna bildar en relativt ostrukturerad textmassa som 
behöver få struktur. Kvale beskriver i sin bok ”Den kvalitativa forskningsintervjun” fem 
metoder för att strukturera material. Även om Kavle beskriver intervjuer är metoderna 
tillämpbara därför att de ger en metod att strukturera textmassor. Studenternas bilagor är inte 
intervjuer och Kvales metod används därför här för att få struktur på en stor textmassa. Kvales 
fem metoder är meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, 
meningstolkning samt ad hoc.48 
 
Meningskoncentrering innebär att meningar intervjupersoner sagt koncentreras och 
omformuleras med färre ord. Detta sammanfattas sedan i mer kortfattade uttryck och ett 
dominerande tema fastställs för uttrycket. Här gäller det att tolka intervjupersonens svar så 
klart som möjligt, fördomsfritt och så nära uttalandet som det är möjligt. Det fjärde steget i 
processen är att ställa frågor till materialet utifrån syftet med undersökningen. 
Meningskategorisering innebär att intervjun kodas i kategorier som kan utvecklas i förväg 
eller under analysens gång. Kategorierna kan hämtas från antingen teori eller praktik. 
Kategorierna kan göra det möjligt att kvantifiera materialet om kategorierna överensstämmer 
med materialet. Det är således meningslöst att ha kategorier för kön om enbart pojkar 
intervjuats. 
 
Av Kvales metoder fann jag meningskoncentration vara den bästa. Jag valde denna eftersom 
jag hade ett flödigt material och behövde ett systematiskt sätt att sammanfatta det på till ett 
bearbetningsbart material. Dock vävde jag in en del av meningskategoriseringen i min analys 
då jag noterade vilka resurser studenterna redovisar. 
 
Ett etiskt och/eller praktiskt problem i samband med detta arbete kan vara det faktum att jag 
redan hade bedömt dessa bilagor. I egenskap av bibliotekarie bedömde jag alla bilagorna 
utifrån fastställda kriterier samt gav feedback med bland annat tips för att fördjupa 
informationssökningen och alternativa söksätt. I föreliggande arbete avser jag inte att granska 
bilagorna eller bedöma dem. Denna uppsats kännetecknas istället av att se vad studenterna 
                                                           
45 Vilken metod är bäst – ingen eller alla? Metodtillämpning i medie- och kommunikationsvetenskap. (2000). 

Redaktör Gunilla Jarlbro. Lund, Studentlitteratur. ISBN 91-44-01292-6. s. 15. 
46 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Studentlitteratur. ISBN 91-44-00185-1. 
47 Watts Boolsen, Merete. (2007). Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa samhälle. Malmö, 

Gleerups utbildning. ISBN 91-40-65071-9. 
48 Kvale. s. 172 ff. 
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skriver snarare än att se vad de utelämnat vilket lätt blir fallet när en text ska bedömas utifrån 
kriterier. Läsningen för denna uppsats har ett helt annat syfte än den tidigare läsningen och jag 
menar att min tidigare bedömning närmast leder till fördjupad kunskap och kännedom om 
texterna. Pilerot skriver i sin magisteruppsats om samma problem, att beforska material i nära 
anknytning, och menar att närheten kan vara fruktbar då den ökar förståelsen för föreliggande 
material.49 Pilerot granskade i sin magisteruppsats uppsatser skrivna av studenter han själv 
undervisat i informationssökning. 
 
Uppsatsbilagorna från 2005-2009 var redan i min ägo när arbetet började. Det jag har arbetat 
med är bilagorna från perioden 2006-2009, då de har samma förutsättningar. Jag har ovan 
beskrivit att bilagorna för 2005 saknade instruktioner och att de därför särskiljer sig markant 
åt. De lämnas därför åt sidan. 

 

Tabell 1. Antalet genomgångna uppsatsbilagor 
År Totalt Kvinnor Män 
2006 43 30 13 
2007 45 29 16 
2008 42 25 17 
2009 54 36 18 
Summa 184 120 64 
 
Samtliga uppsatsbilagor anonymiserades och gavs en kod. Anonymisering av data är en av de 
första åtgärderna att göra med ett forskningsmaterial.50 Koden bestod av år, löpnummer samt 
ett K eller M för kön. Jag var när genomläsningen började osäker på om kön skulle visa sig ha 
någon betydelse men ansåg att det kunde bli viktigt. Det var inte besvärligt att fastställa kön 
då jag hade namn på samtliga studenter som lämnat in materialet. Det är fullt möjligt att gå 
baklänges i materialet och se vilken student som skrivit vad. 

 

Nästa steg var genomläsning av samtliga uppsatsbilagor. Under läsningen mognade tankar till 
kategoriseringen fram. Dels för att jag såg vilka tankar som studenterna förde fram, dels 
genom beaktande av vad som kan vara fruktbart att kategorisera. I denna fas av arbetet var 
avsikten att låta tankarna flyta relativt fritt och vara öppen för intryck. Detta gjorde att all 
genomläsning skedde i ett, nästan, oavbrutet flöde. 

 

Efter den första genomläsningen fastställde jag de kategorier jag ville arbeta med. Dessa blev 
informationsresurser, informationssökningsprocesser och känslor.  

 

När kategorierna var fastställa vidtog ett omfattande arbete. Jag gjorde ytterligare en 
genomläsning, denna gång med överstrykningspennor i tre färger för att markera de olika 

                                                           
49 Pilerot, Ola. (2007). Skriva och referera : en studie av designingenjörstudenters och sjuksköterskestudenters 

informationsanvändning i samband med uppsatsskrivande. Borås, Bibliotekshögskolan. (Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap 2007:31). s. 8f. 

50 Patel, Runa. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. 
Lund, Studentlitteratur. ISBN 91-44-30952-X. s. 63. 
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kategorierna. Parallellt med markeringarna gjorde jag skriftliga sammanfattningar av de olika 
kategorierna per student. En svårighet här var att hela tiden hålla kategorierna aktuella och jag 
hade därför definitionerna ständig framför mig. Detta arbetssätt hämtade jag från Victoria 
Wibecks bok om fokusgrupper.51 För varje student skrev jag således en text med studentens 
kod, de tre kategorierna och vad studenten uttryckt inom varje. Varje student sammanfattas i 
sina kategorier i enlighet med Kvales metod om meningskoncentration och 
meningskategorisering.52 

 
 
3.1. Arbetsmetod för de olika kategorierna 
 

Detta kapitel avser beskriva de metoder jag använde i arbetet med de olika kategorer jag valde 
bearbeta. Kategorierna beskrivs ovan i 1.2. Syfte och definitioner. Watts Boolsen beskriver 
en process för kvalitativ analys av material som flera steg.53 Watts Boolsens metod har 
följande steg; koda, söka efter mönster, ordna, identifiera, jämföra, finna gemensamma drag, 
identifiera variabler och jämföra dessa samt sätta in begreppen och analysen i en teoretisk 
ram. Jag arbetade således med en kombination av metoder, Kvale och Watts Boolsen. Kvales 
metod med meningskoncentrering för att koncentrera materialet i stort och på det sättet få 
fram de tre kategorierna och Watts Boolsens metod för att ordna materialet i kategorierna.  
 
De tre kategorierna bearbetades på olika sätt. Kategorin informationsresurser behandlades rent 
kvantitativt, antalet förekomster räknades och sorterades in i olika grupper. Jag har sedan gjort 
en analys av informationsresurserna i förhållande till områden som databaser, bibliotek och 
myndigheter. De informationsresurser studenterna redovisat behandlas i 5.1. 
 
Kategorin informationssökningsprocesser behandlades kvalitativt. Jag läste först bilagorna 
förutsättningslöst för att få en intuitiv känsla för innehållet, som beskrivits ovan. Vid den 
andra läsningen förde jag samman studenternas beskrivningar av processer i olika 
underkategorier, steg i informationssökning; initial sökprocess, informationssamlande, avsluta 
sökningen samt hinder. Hur studenterna beskrivit dessa steg i informationssökning kommer 
att förklaras i avsnitt 5.2.  
 
Kategorin känslor behandlade jag på samma sätt som processer, dvs. kvalitativt med en 
genomläsning för att se tänkbara mönster, följt av djupare läsning med inordnande i två 
identifierade grupper; negativa känslor och positiva känslor. Känslor behandlas i avsnitt 5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
51 Wibeck, Victoria. (2000). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund, 
Studentlitteratur. ISBN 91-44-01060-5. 
52 Kvale. s. 174ff. 
53 Watts Boolsen. s. 91f. 
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3.2.1. Konkret sökteknik i informationsinsamlandet 
 

Detta avsnitt listar ett antal konkreta sökmetoder. Jag har här valt att utgå från en artikel av 
Andrew Booth Using Evidence in Practice.54 I artikeln beskriver Booth flera välkända 
sökmetoder. I avsnitt 5.2.3 Informationsinsamlande, kommer flera av dessa metoder att 
återkomma, vilket också är anledningen till detta avsnitt är med. Översättningen av metoderna 
listade nedan är min egen. 
 
Building Blocks (bygga block). Informationssökaren delar in sin fråga i fasetter A, B och C 
som kompletteras med synonymer och låter dessa förhålla sig till varandra med hjälp av 
booleska operatorer som OCH, ELLER, INTE.   
 
Citation Pearl Growing (citeringspärlodling). Informationssökaren tar fram en 
nyckelartikel och undersöker sedan indextermer och fritexttermer. Dessa termer läggs sedan 
till sökningen som fortsätter tills inga nya termer upptäcks. Booth är noga med att påpeka att 
denna teknik inte ska förväxlas med citeringsökning, trots benämningen, utan handlar om 
termerna som återfinns. 
 
Related Articles Features (relaterade artiklar). Många sökmotorer och databaser erbjuder 
”sök liknande” - automatiserade pärlodlingar. Booth menar dock att dessa kan innebära att 
informationssökaren själv förlorar kontrollen. 
 
Successive Fractions (pålagda delar). Tekniken går ut på att identifiera en första fasett och 
sedan föra på underfacetter med hjälp av OCH. Sökningen avbryts när så många delar lagts på 
att det inte blir något resultat. 
 
Most Specific Facet First (smalaste först). Om den sökterm som valts ger ett tillräcklig 
snävt resultat behövs inte ytterligare förfinande termer. 
 
Lowest Postings Facet First (snävast först). Taktiken är mycket lik den förra men istället 
väljes den term som förväntas ge minst antal träffar. 
 
Drop a Concept (släppa term). Denna taktik går ut på att lägga på termer tills sökresultatet 
blir noll. Den sist tillagda termen släpps då och sökningen backas till föregående stadium. 
Denna taktik kan användas tillsammans med flera av ovanstående taktiker. 
 
Berry Picking (bärplockning). Denna taktik baserar Booth på Marcia Bates modell från 
1989.55 Den återspeglar informationssökarens naturliga interaktion vid informationssökning. 
Bates modell av bärplockning inkluderar sex specifika taktiker; fotnotsjakt (följa upp 
referenser, kedja bakåt ), citeringssökning (vem har citerat artikeln? Kedja framåt), 
tidskrifter (gå igenom relevanta tidskrifter), hyllskanning (titta på hyllan efter likande 
material), ämnessökning i bibliografier, författarsökning. Booth menar att dessa taktiker 
ska ses som ett komplement och inte ersätta andra tekniker som Building Blocks. 
 

                                                           
54 Booth. 
55 Bates, M. J. (1989). The design of browsing and berry-picking techniques for the online search interface. 

Online Review. Vol.13, pp.407-23. I Booth, Andrew. (2008). Using Evidence in Practice. Health Information 
and Libraries Journal. Vol. 25. p. 315. 
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Interactive scanning (växelverkande avspaning). Denna taktik skiljer sig från Berry 
Picking genom att sökningen börjar brett. Ju längre avspaningen pågår desto klarare blir 
insikten i området, termerna blir mer relevanta. Detta sätt att söka, menar Booth, är lämpligast 
för den som söker själv i förhållande till de övriga teknikerna som mer är tekniker för 
sökspecialister.  
 
Teknikerna Booth redogör för och förklarar i sin artikel delar jag in i två olika områden; tråda 
och avgränsa. Med tråda avser jag sådana tekniker som för sökningarna vidare från en funnen 
utgångspunkt. Pärlodling och bärplockning är sådana. Avgränsa innebär att man använder 
diverse tekniker för att minska antalet sökträffar och samtidigt öka relevansen i det funna 
materialet.  
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4. Tidigare forskning 
 
Detta avsnitt avser att ge en bakgrund för diskussionen kring i miljövetarstudenternas 
informationssökningsbilagor. 
 
 
4.1. Teori kring informationssökning 
 
Som jag tidigare skrivit i 1.1 Varför informationssökning har Case gjort en översikt av 
forskning inom informationssökning. 56 Jag har valt Wilsons modell över informationssökning 
som ett raster till denna uppsats då den är en av de mer etablerade och fungerar som en syntes 
för många modeller. Wilson har själv kopplat sin modell till Kuhlthaus. I Sverige har Limberg 
gjort sin avhandling på gymnasieelevers informationssökande. Föreliggande arbete anknyter 
delvis till hennes forskning vilket gör att jag väljer att redovisa hennes forskning också. 
Slutligen har jag valt att redogöra för ett antal nya studier på området studenter och 
informationssökning samt ett antal akademiska uppsatser på området. Syftet är att visa på 
bredden inom området även om jag inte kommer att knyta alla till min analys. 
 
 
4.1.1. Tom Wilson 
 
Jag har valt att följa Tom Wilson modell från 1999.57 Wilsons modell är väl etablerad och har 
under årens lopp bearbetats av honom själv. David Bawden, vid Department of Information 
Science, City University London, skriver om den: 
 
” … (it) is that their relative simplicity enables a consensus understanding rare in the field. The same is surely 
true of Wilson (1999) representation of relation between human information behaviour, information seeking and 
information retrieval; simple indeed, but with the power to bring clarity where there was none before.58 
 
Wilsons modell avser att förena flera olika modeller och bland annat väga in Carol Collier 
Kuhlthaus modell, vilken presenteras nedan (4.1.2). Genom att väga in andra forskares 
modeller åstadkommer Wilson en enkel men tydlig bild över hur en informationssökare 
fungerar och vad som ”triggar” informationssökaren. Wilson har själv beskrivit sina modellers 
utveckling i Theories of Information Behavior.59  
Wilson såg det som ett problem att många forskare presenterade sin egen modell och inte 
vägde in andras. Genom att modellen från 1999 blivit en sorts syntes har den också funnit stor 
acceptans.60 Wilson har tillsammans med andra forskare undersökt modellens funktion i ett 
projekt kallat the 'uncertainty' project. Projektet har presenterats i fem artiklar varav den 
första ger en beskrivning av projektet. 61 Jag har här valt att inte beröra detta projekt då det 
skulle vara att gå för långt utanför denna uppsats ramar.  
                                                           
56 Case. 
57 Wilson. (1999).  
58 Bawden, David. (2006). Users, User Studies and Human Information Behaviour. Journal of Documentation. 

Vol. 62. No 6. pp. 673. 
59 Wilson, Tom. (2005). Evolution in Information Behavior Modeling: Wilson's Model. I Theories of 

Information Behavior. Ed. By Karen E. Ficher, Sanda Erdelez and Lynne McKechnie. Medford, N. J. 
Information Today. ISBN 1-57387-230-X. 

60 Bawden. (2006). pp. 674. 
61 Spink, A. and T. Wilson et al. (2002). Information-seeking and Mediated Searching. Part 1. Theoretical 

Framework and Research Design. Journal of the American Society for Information and Technology. 
(JASIST). Vol. 53. Nr. 9. pp. 695-703. 
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Tom Wilsons modell beskriver en ständig cirkulation där de olika stegen alltid påverkas av 
osäkerhet - uncertainty. En osäkerhet som kan ha många olika skäl, enligt Wilson, t ex dålig 
fokusering på problemet, dålig bildning eller ett dåligt självförtroende. Informationssökaren 
har ett problem och detta problem orsakar en osäkerhet. Genom att nå sitt mål, att lösa 
problemet, eliminerar informationssökaren sin osäkerhet. Detta kan ske i flera steg i 
sökprocessen och informationssökaren har således alltid en osäkerhetsfaktor att hantera. 
Wilson menar att osäkerheten är drivkraften då den leder till att sökaren vill ha visshet. 
 
”The solution of the problem, the resolution of the discrepancy, the advance from uncertainty to certainty (or at 
least some pragmatic solution to the problem) then becomes a goal of the person and we typify the resulting 
behaviour as goal-seeing behaviour.”62 
 

Wilson delar in informationssökandet i följande steg; 
Problem identification – Är starten på sökprocessen. Här behöver användaren identifiera att 
han eller hon har ett sökproblem. 
Problem definition – I detta steg definierar användaren sitt sökproblem.  
Problem resolution – Detta tredje steg beskriver hur användaren finner en lösning på sitt 
problem, gör sökningarna, t ex i en artikeldatabas eller på fria Internet. 
Solution statement – Det sista steget presenterar lösningen, svaret på problemet. 
 
Mellan alla dessa stadier finns osäkerhetsfaktorn, en osäkerhet huruvida rätt frågor ställs, 
rätt artikeldatabaser används, rätt urval sker etc. Övergångarna från Problem identification till 
Solution statement är ingen lätt process och Wilson menar att övergångarna och osäkerheten 
bygger på individens personliga situation, t.ex. den egna kunskapsbanken.  
 
Modellen är en beskrivning över informationssökningsprocessen men varför själva 
informationssökningen går till som den gör förklarar modellen inte. Det gör Wilson 2006.63 
Wilson menar att vi lär oss söka med enkla redskap som telefonkataloger och 
innehållsförteckningar. I dessa redskap söker man med endast en term och det är därför inte 
förvånande att merparten av alla sökningar sker med en term. 
 
”People's information-seeking behaviour is formed as they learn, throughout life; it is part of the general 
learning process and, in all probability, structured according to the tools they find in the course of daily 
learning. …. Increasingly, however, a new generation is arising that is accustomed to find information through 
electronic systems, and their behaviour may be formed by the tools they find there.”64 

 

Liksom många andra forskare, vilka refereras nedan i avsnitt 4.1.4., ser Wilson den 
kommande generationen som annorlunda och menar att informationssökningssystemen måste 
anpassas. Men han ser också att få använder den komplexitet som finns i 
informationssökningssystemen och avslutar ganska pessimistiskt; 
 
However, past information retrieval research gives us little confidence that any major breakthrough can be 
expected: whatever tools are employed to determine semantic relationships in text they appear to be inadequate 
to the task.”65 
 

                                                           
62 Wilson. (1999). p. 265f. 
63 Wilson, Tom. ( 2006). Information-Seeking Behavior. The Indexer. Vol. 25. No 1. pp. 28-31. 
64 Wilson. (2006). p. 31. 
65 Wilson. (2006). p. 31. 
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Wilsons syn på informationssökning kan sammanfattas i hans modell. Osäkerheten styr 
behovet av informationssökning och vanan avgör sättet på hur osäkerheten överbyggs. Som 
bibliotekarie ser jag att det är viktigt att möta studenterna där de är i sin 
informationskompetens för att nå dem och ge dem redskap och motivation för att ändra de 
etablerade vanor de skaffat sig. 
 
 
4.1.2. Carol Collier Kuhlthau 
 
Informationssökning influeras inte enbart av vilket ämne den sökande är ute efter. Flera 
forskare har visat att själva personligheten påverkar beteendet vid informationssökning. En av 
de forskare som haft ett påtagligt genomslag på området är Carol Collier Kuhlthau. 
 
1993 publicerade Carol Collier Kuhlthau första upplagan av Seeking Meaning. Detta innebar 
för många ett nytt sätt att se på informationssökningsprocessen. Kuhlthau hade undersökt 
området sedan tidigt 1980-tal. I detta avsnitt använder jag mig av andra upplagan av Seeking 
Meaning från 2004.66 
 
Kuhlthau ser lärandet och informationssökandet som två parallella processer vilka är beroende 
av varandra. Hon menar att informationssökning är en del av livet och att vi bibliotekarier 
måste förstå hur människor söker information för att kunna ordna bibliotekens resurser på ett 
sätt som passar användarna.67 Alla människor konstruerar sitt eget lärande och därför kan man 
inte vara helt säker på att två personer någonsin lär sig samma sak eller uppfattar sitt lärande 
på samma sätt, eller vad de lärt sig.68 Kuhlthau presenterar en modell för 
informationssökningsprocessen vilken väver samman användarens känslor, tankar och 
handlingar med processen. Det nya med Kuhlthaus modell var att hon vävde samman de tre 
parallella aspekterna känslor, tankar och handlingar. 
 
Kuhlthaus modell består av sju steg; Task Initiation, Topic Selection, Prefocus Exploration, 
Focus Formulation, Information Collection, Search Closure, Starting Writing. Dessa sju 
steg ligger lagda i ett stegvis flöde som en y-axel. På andra axeln, x-axeln, ligger tre fält med 
känslomässiga aspekter; Feelings, Thoughts, Actions. När en informationssökare går igenom 
steg ett, Task Initiation så påverkas också denne av de tre fälten Feelings, Thoughts och 
Actions. Känslorna, tankarna och handlingarna ändras under arbetets gång. På dessa trre 
skalor föredelar Kuhlthau de olika moment informationssökaren går igenom. 
 
Vid början av ett arbete, Task Initiation, känner informationssökaren sig osäker men när väl 
ämnet är valt, Topic Selection, ändras känslan till optimism medan tankarna är mer 
tveksamma. De handlingar informationssökaren genomför är informationssökning. Nästa 
stadie är Prefocus Exploration (undersökning innan fokusering) och där känner sig 
informationssökaren väldigt förvirrad och tvivlande på sig själv. Informationssökningen 
fortsätter och tankarna är fortsatt tveksamma. Kuhlthaus fjärde steg i 
informationssökningsprocessen är Focus Formulation (fokuseringen). Här har 
informationssökaren hittat fram till vad han eller hon egentligen vill ta reda på och känner 
klarhet, intresset ökar och informationssökandet fortsätter. Det blir dock mer specifikt i nästa 
fas; Information Collection. Här har informationssökaren klart fokus och en känsla av hur 
arbetet ska bedrivas och vilka vägar som finns att gå, kontroll således. När sökandet avslutas, 
                                                           
66 Kuhlthau. 
67 Kuhlthau. p. 13. 
68 Kuhlthau. p. 100. 
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Search Closure, känner informationssökaren en känsla av lättnad och när slutligen det sista 
steget tas Starting Writing är informationssökaren tillfredsställd eller besviken beroende på 
hur resultatet uppfattas.  
 
Naturligtvis är detta ingen linjär process. De olika faserna kan gå in i varandra och kan 
ytterligare öka förvirringen.69 Kuhlthau menar att det viktigaste med hennes studie är att 
mönstren för känslolivet och upplevelserna matchar processen hur kunskap konstrueras. ”The 
major finding in this study is that the patterns of experience of these information users 
matched those described in the process of construction.”70 Kuhlthau ser också en konflikt 
mellan studenternas uppfattning om uppgiften och deras faktiska kunnande inom området 
informationssökning och hon fann att deras förväntningar på processen inte matchade deras 
upplevelser. Mycket av det Kuhlthau beskriver bekräftas av miljövetarstudenternas 
reflektioner. 
 
 
4.1.3. Louise Limberg 
 
Det är svårt att skriva en uppsats inom området informationssökning och förbigå Louise 
Limbergs forskning. I sin avhandling Söka information för att lära studerar hon sambandet 
mellan informationssökning och lärande.71 Limberg identifierade tre kategorier; A, B och C. 
Dessa kategorier visade tre olika uppfattningar av informationssökning. Kategori A såg 
informationssökning som att söka fakta, kategori B att väga information för att välja rätt sida 
och kategori C såg informationssökning som att granska och analysera. I avhandlingen 
studerade hon samband mellan lärande och informationssökning och det är eleverna i kategori 
C som uppvisar det bästa lärandet. Limberg menar att informationssökning och lärande är 
beroende av varandra, att man inte kan lära utan att informationssöka och vice versa. Limberg 
menar också att det inte kan finnas en generell process utan att ”informationssökning och 
informationsanvändning påverkas av och samspelar med hur användare uppfattar innehållet i 
informationen.”72 Limberg diskuterar också samspelet mellan informationssökning och 
lärande och menar att; 
 
”Det handlar inte om att finna och ta in eller absorbera information. Det handlar om att förstå innehållet i 
informationen, dvs en krävande intellektuell aktivitet. C-uppfattningen av informationssökning innebar bl a en 
holistisk hållning till material och uppgift och samspelade med ett bättre inlärningsresultat, dvs en djupare och 
mer fullständig förståelse av ämnet.”73 
 
Limbergs avhandling och fortsatta forskning på området är av betydelse för att förstå hur 
elever och studenter använder och betraktar information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
69 Kuhlthau. p. 44 ff. 
70 Kuhlthau. p. 51. 
71 Limberg. 
72 Limberg. s. 228. 
73 Limberg. s. 227. 
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4.1.4. Ytterligare studier om informationssökning 
 
Följande avsnitt presenterar några rapporter och artiklar inom området informationssökning, 
kartläggningar av olika gruppers informationssökning. 
 
JISC Information Behaviour of the Researcher of the Future.74 Denna rapport är gjord av 
forskargruppen Ciber vid University of London för British Library och JISC. Det är en 
litteraturstudie om framtidens forskare. Rapporten har undersökt nätvanor hos Google-
generationen, de födda efter 1993.75 Det finns, menar rapporten, ingenting som visar att 
dagens unga, när de växer upp, kommer att vara bättre informationssökare än dagens 
studenter trots den större IT-kompetens de besitter. De största svårigheterna för dem är att 
lägga upp sökningar, definiera sökbehov och sökstrategier. Rapporten visar också på 
betydande svårigheter med värdering av informationsresurserna. Rapporten ger också många 
idéer kring hur bibliotekarier kan arbeta i framtiden. 
 
En liknande undersökning har gjorts i Sverige; Paradigmskifte eller akademisk panik?76 Tre 
bibliotekarier vid Karolinska Institutets Bibliotek har för Kungliga Bibliotekets räkning 
undersökt vad litteraturen säger om den kommande generationen. De refererar bland annat 
ovan nämnda rapport från Ciber. Deras slutsatser följer Cibers resonemang; 
 
”För biblioteken gäller liknande slutsatser: fortsatt fokus på informationskompetens, eftersom inget tyder på att 
nätgenerationen skulle vara experter på källkritik, eller på att dra slutsatser och forma egna texter, och på 
biblioteket som arbetsplats/vardagsrum för studenten.”77 
 
Det som bibliotekens personal behöver göra är att anpassa sin pedagogik till de många 
lärstilar och nya teknologier som de möter, menar författarna. 
 
PIL, Project InfoLit, leds av Alison J. Head och Michael B. Eisenberg och pågår i skrivande 
stund. Det har resulterat i antal rapporter med rekommendationer till både lärare och 
bibliotekarier om hur de bättre kan ge studenter de sammanhang dessa behöver.78 
 
Den första rapporten var What Today's College Students Say about Conducting Research in 
the Digital Age.79 Den är gjord under hösten 2008 vid college och universitet i USA, genom 
intervjuer med 86 studenter. Det var studenter med ett eller flera års erfarenhet av college eller 
universitetsstudier. De var också valda bland utbildningar som förväntades använda bibliotek i 
sina studier. Head och Eisenbergs slutsats är både häpnadsväckande och självklar; 
 
”So far, we have found that no matter where students are enrolled, no matter what information resources they 
may have at their disposal, and no matter how much time they have, the abundance of information technology 
and the proliferation of digital information resources make conducting research uniquely paradoxical: Research 
seems to be far more difficult to conduct in the digital age than it did in previous times.”80 
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Denna delrapport ger således vid handen att den digitala tekniken snarare försvårat än 
underlättat för dagens studenter. Head och Eisenberg såg två typer av informationssökning; 
studierelaterad och privat. Den privata informationssökningen kännetecknades av att den 
saknade deadline, drevs av nyfikenhet samt att det var lättare att finna privat än kursrelaterat 
material. Det som frustrerade studenterna vid kursrelaterad informationssökning var bland 
annat: 
 

• information overload, för mycket irrelevant information (sållningsproblematik)  
• att komma igång 
• försök att finna den perfekta källan 
• att inte veta vad man söker efter och ändå leta igenom troliga artiklar 
• att hitta lämpliga böcker på bibliotekshyllorna 
• att inte kunna hitta en citerad artikel i databaserna 
• för gammalt material i databaser och bibliotek  

 
När studenterna sökte privat började de i Google och deras frustration var då mest inriktad 
mot att sökresultatet var för stort. Dessutom var de frustrerade över att veta att svaret fanns 
där ute men att de inte kunde hitta det.  
 
Varför då denna vilsenhet? Head och Eisenberg pekar på en sak; kontext – sammanhang.81 De 
har identifierat fyra typer av sammanhang som studenterna eftersöker i olika grad vid olika 
sammanhang; Big Picture Context, Language Context, Situational Context, Information 
Gathering Context.82 Big Picture Context handlar om att hitta bakgrund, olika sidor och 
avgränsningar till det valda ämnet. Många menade att den svåraste biten var att få fram 
frågorna. Denna svårighet resulterade i något som Head och Eisenberg kallar ”The waiting 
game” Studenterna förhalar sitt arbete för att få tidspress med motivationen att ”Decreasing 
time equals increasing motivation.”83 Den andra punkten Language Context handlade om att 
bli bekväm med språket, terminologin i ämnet. Saknade studenterna den grundläggande 
språkliga insikten i ämnet blev det svårare att hitta relevant information. Det tredje 
sammanhanget som studenterna har att förhålla sig till är Situational Context vilket innebär att 
studenterna har att förhålla sig till ämnets, lärarens förväntningar. Det gällde att knäcka 
koden, att anpassa sig och att inte ta i för mycket eller för lite och att inse vad läraren var ute 
efter. Det fjärde Information-Gathering Context liknade studenterna vid jakt, en jakt där en av 
de viktigaste faktorerna var att informationen var lättillgänglig. 
 
När det gällde strategier och tekniker för informationssökning uppskattade studenterna i 
denna undersökning biblioteken. Detta för att biblioteken erbjöd både en bra startpunkt för 
informationssökning genom sin hemsida som resurser för att navigera i form av bibliotekarier. 
Studenter som använde biblioteket såg dem som ”sense-makers”84 förklarare av sammanhang. 
Dock förklarade många att undervisningen ”library talks” hade varit av föga nytta, det kunde 
inte sättas i sammanhanget som uppstod senare. 
 
Så svaret, enligt Head och Eisenberg, på studenternas önskan om sammanhang och 
terminologi finns i Wikipedia. Ytterligare en orsak, menar jag, är att den alltid är tillgänglig. 
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I den under våren 2009 publicerade boken Pedagogiskt arbete i teori och praktik skriver Anna 
Lyngfelt, Gunnar Oxelqvist och Annica Rydholm om en undersökning gjord bland 
juridikstudenter på femte terminen.85 Till skillnad från de miljövetarstudenter som denna 
uppsats behandlar, var dessa studenter erfarna inom sina studier. Pilotstudien undersökte vilka 
beslut studenterna grundade sig på när de sökte informationsresurser. De fick redogöra för hur 
de rent praktiskt gick tillväga, de fick också skriva hur de resonerar kring sin egen 
förförståelse kring källvalet. De fick, för det tredje, motivera sitt val av källor utifrån 
trovärdighet.86 Vad pilotstudien fann var att studenterna använder bibliotekets resurser men 
inte de personella, de lånar böcker och söker i katalog och databaser. Men de frågar inte 
personalen. De använder också Internet samt andra uppsatser för att ta fram källor.87 När det 
gällde tilltro till källorna gick de i hög grad på auktoritetstillit, hade lärare rekommenderat 
litteraturen genom att ha den på litteraturlistan eller låta den vara med in en godkänd uppsats 
sågs det som att den var tillförlitlig.88 Lyngfelt et al. menar att, om biblioteket på ett tidigare 
stadie kommit in och arbetat med studenternas informationssökande borde resultatet vara 
mindre auktoritetsbundet och studenterna skulle ha en högre grad av eget bedömande i urvalet 
av källor. ”För nog är det av största vikt att man efter en akademisk utbildning kan göra 
bedömningar av sammanhang, grundade på självkritisk reflektion?”89 
 
 
4.2. Forskning inom området studenter och informationssökning 
 
Här refereras kort till ett antal forskningsartiklar inom området som anknyter till denna 
uppsats. Jag har begränsat mig till artiklar om studenter, informationssökning, attityder och 
utvärdering. Syftet med att söka efter dem var att se om det finns studier som liknar min. Jag 
fann ingen men eftersom artiklarna har intressant innehåll gör jag en genomgång av dem. 
 
Ett vanligt sätt att utvärdera studenternas informationskompetens är att ha prov före och efter 
undervisning i informationssökning och iaktta skillnaderna. Diana K. Wakimoto beskriver 
detta i sin artikel Information Literacy Instruction Assessment and Improvement through 
Evidence Based Practice: A Mixed Method Study.90 Wakimoto beskriver en kurs, obligatorisk 
för alla förstaårsstudenter vid California State University, East Bay. Kursen testar studenterna 
med ett för- och ett efterprov, för artikeln användes dessutom fokusgrupper. Artikeln visar att 
det går att utvärdera informationskompetens och att det är viktigt att fokusera på studentens 
personliga engagemang då, menar författaren, detta ofta är avgörande för vad studenten 
kommer ihåg. Personlig relevans är avgörande. Wakimoto beskriver en ”two-credit”91 kurs 
men det är vanligare med engångstillfällen. Bonnie J. M. Swoger beskriver sådan 
undervisning i sin artikel: Closing the Assessment Loop Using Pre- and Post-Assessment.92 
Här användes det första provet för att fastställa nivån studenterna befann sig på för att bättre 
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anpassa undervisningen. Bibliotekarierna såg i slutprovet att studenterna genom denna metod 
fått bättre förståelse för informationssökning men testet användes i första hand för att göra 
undervisningen bättre. Även Julie K. Gilberts artikel Using Assessment Data To Investigate 
Library Instruction for First Year Students beskriver engångsundervisning.93 Här använder sig 
författaren av för- och eftertester för att utröna om ytterligare undervisningstillfällen varit 
värda investeringen i tid. Förutom testen genomfördes också en citeringsanalys av uppsatser. 
Resultaten visar att studenter som fått mer undervisning presterar bättre i både test och 
uppsats men resultatet var inte överväldigande. Gilbert ser också behovet av ytterligare, och 
känsligare, utvärderingsinstrument. Dessa tre artiklar bevisar att undervisning i 
informationssökning har en positiv påverkan på studenters informationskompetens.  
 
Sandra Carr med flera beskriver också test i sin artikel Evaluation of Information Literacy 
Skill Development inFirst Year Medical Students.94 Här är testet baserat på ANZIIL, 
Australian and New Zealand Information Literacy Standards. Den akademiska personalen 
tränades och en grupp undervisades enbart av lärare medan en annan grupp hade både lärare 
och bibliotekarier. Slutsatsen som dras är att gruppen med bibliotekarie lyckades bättre. De 
olika punkterna i standarden lyckades olika bra. Även Sue Samson har använt standard för att 
testa undervisning i informationssökning. I artikeln Information Litercy Learning Outcomes 
and Student Success använder hon ACRLs standard för att utvärdera studenterna.95 Samma 
test gjordes av studenter på första och på sista kursen, det kombinerades med utvärdering av 
portfolio. Slutsatsen Samson drar är;  
 
”they do make clear that student research reflects the primary focus of the information literacy curriculum, that 
first-year students will go well beyond Google, and that capstone students attain higher-level research skills.”96 
 
Att basera test på standard är vanligt och standardens system inbjuder till det. Tara Andrews 
och Rohini Patil beskriver i sin artikel Information Literacy For First-Year Students: an 
Embededed Curriculum Approach hur de skapat en kurs för ingenjörsstudenter samt hur de 
utvärderat denna kurs och studenternas förmågor.97 Slutsatsen är att resultatet blev lyckat då 
undervisningen i informationssökningen bäddades in i ordinarie undervisning. Studenterna 
uppvisade också ökat kritiskt tänkande. På vikten av att vara integrerad pekar också Ignacio J. 
Ferrer-Vinent och Christy A. Carello i artikeln The Lasting Value of an Embedded, First-Year, 
Biology Library Instruction Program.98 Studenterna fick undervisning i informationssökning 
under första året och ett antal deltog i utökad undervisning. Utvärdering visade att de som fick 
mer undervisning gjorde bättre val av databaser och kände större självförtroende i 
informationssökning. En annan slutsats var att det behövs ytterligare undervisningstillfällen 
under senare år. Att ha enbart första året räcker således inte.   
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Yazdan Mansourian skriver i Keeping a Learning Diary To Enhance Researchers’ 
Understanding of and Users’ Skills in Web Searching om lärandedagbok för reflektion och 
datainsamling. 99 62 studenter vid biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen vid 
Tarbiat Moallem University, Teheran, fick skriva och reflektera kring sitt lärande. Slutsatsen 
Mansourian drar är att det är mycket användbart med lärandedagbok ur lärandeperspektiv. ”It 
provides them with an opportunity to reflect on their successes and failures and try to modify 
their search strategies accordingly.”100 
 
Ovanstående artiklar är några i den rikliga flora som finns om informationssökning, 
utvärdering och studenter. De jag refererat till visar att det är viktigt att utvärdera studenternas 
informationssökning och det de lär sig. Jag finner dock inget som entydigt pekar mot en viss 
metod. Inte heller finner jag stöd för att detta bör ske under en viss tid av studierna. Den 
slutsats jag drar är att detta är beroende av kontexten undervisningen befinner sig i. Olika 
system på olika universitet och institutioner således. Mansourians slutsats, att reflektion är 
viktig för lärandet, finner jag viktig och att den anknyter väl till Martons lärteorier. Genom att 
reflektera kring sina lärdomar uppnår den lärande lättare klarhet och får insikt i både 
förtjänster och brister i, bland annat, sin informationskompetens.  
 
 
4.3. Akademiska uppsatser inom området studenter och 
informationssökning 
 
Här refereras kort till ett antal uppsatser vars inriktning anknyter till min. Jag har funnit att det 
finns många uppsatser som undersöker studenter och deras informationssökning och attityder 
till informationssökning. Ingen av dessa uppsatser kommer att knytas till diskussionen då den 
rör sig kring en annan tematik än dessa uppsatser. Jag finner dock genomgången värdefull då 
slutsatsen av dessa uppsatser blir att studenter undersökta i dessa uppsatser inte har bra 
informationskompetens. De blir på det sättet ytterligare argument för behovet av undervisning 
i informationssökning. 
 
Annelie Remesahos och Susanna Svantessons magisteruppsats Studenters 
informationsbeteende och exemplet Studentkåren i Borås, undersökte genom kvalitativ 
intervju åtta studenters användning av information vid Studentkårens hemsida. Resultatet 
visade att studenter vill ha information så lätt som möjligt och på sina egna villkor. En 
intressant och uppdaterad hemsida identifierades som en viktig åtgärd för att överbrygga 
informationsbarriären.101 
 
Christine Björklund och Marlene Ellebrink skriver i sin uppsats Högskolestudenters 
uppfattning av informationsöverflöd om informationsöverflöd och högskolestudenter.102 De 
undersökte hur sex högskolestudenter tar sig fram i det överflöd av information som många 
upplever. De fann att studenterna kunde uppleva det på två sätt, positivt och negativt. 

                                                           
99 Mansourian, Yazdan. (2008). Keeping a learning diary to enhance researchers' understanding of and users' 

skills in web searching. Library Review. Vol. 57. No. 9, pp. 690-699. 
100 Mansourian. s. 696. 
101 Remesaho, Annelie och Susanna Svantesson. (2009). Studenters informationsbeteende och exemplet 

Studentkåren i Borås. Borås, Bibliotekshögskolan. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 2009:39). 

102 Björklund, Christine och Marlene Ellebrink. (2009). Högskolestudenters uppfattning av 
informationsöverflöd; En studie med fenomenografisk ansats. Borås, Bibliotekshögskolan. (Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 2009:27). 



 
 

30 
 

 
Mikael Johansson och Victor Fransson undersökte i sin uppsats Ingen examen utan 
informationskompetens? hur tre universitetsbibliotekarier uppfattade studenters 
informationskompetens och dess progression under studietiden.103 Kandidatuppsatsen visade 
vikten av integrering i kärnverksamheten och samarbete mellan lärare och bibliotekarier. 
Vidare lade uppsatsen ansvaret för studenternas informationskompetens på studenter, lärare 
och bibliotekarier gemensamt. 
 
Anna-Karin Ström skrev i sin uppsats Tankar kring informationssökning: hur ser 
uppsatsstudenter på BHS på sin egen informationssökning? om studenter vid 
bibliotekshögskolan och deras informationssökning inför magisteruppsats.104 Hon fann att de, 
trots studier inom biblioteks- och informationsvetenskap, inte stort ändrade de sökbeteenden 
vilka de grundlagt tidigare. Inför ett stort arbete som magisteruppsats låg fortfarande tidigare 
beteenden kvar. Studenterna reflekterade inte heller över sin informationssökning. Ström för 
fram Säljös teorier kring socialt tryck som förklaring till detta beteende.105 
 
Anneli Carlsson och Madeleine Odén-Göransson: Studenter och informationssökning – Fem 
studenters upplevelser av informationssökning i samband med uppsatsarbete undersökte 2001 
fem psykologistudenter om hur de söker information. De frågade också vilka strategier de 
använde för att bedöma användbarhet av informationen samt studenternas känslor i samband 
med informationssökningen. Det de fann var att studenterna använde tre olika strategier; 
browsing vid bibliotekets hyllor och elektroniska resurser, referenslistor i böcker och artiklar 
samt genom att vända sig till en annan människa. Studenterna gjorde urvalet utifrån 
forskningsbaserat material, känd författare och nypublicerat material. Deras känslor 
korresponderade med Kuhlthaus teorier.106 
 
Eva Ödlund gjorde en kvalitativ studie av Kuhlthaus informationssökningsprocess i sin 
uppsats ISP och uppsats från 2000. De studenter hon undersökt valde hon i entrén på 
Bibliotekshögskolan i Borås, studenterna befann sig i slutet av sina studier. Hon fann att deras 
informationssökningsprocess i stort följde Kuhlthaus teorier. Dessutom fann hon att 
studenternas informationskompetens lämnade övrigt att önska.107 
 
Ola Pilerots magisteruppsats är från 2007 Skriva och referera: en studie av 
designingenjörstudenters och sjuksköterskestudenters informationsanvändning i samband 
med uppsatsskrivande. Uppsatsen visar på en stor skillnad mellan de olika 
studentkategorierna och Pilerot undersökte vad det berodde på.108 2008 publicerade Pilerot 

                                                           
103 Johansson, Mikael och Victor Fransson. (2009). Ingen examen utan informationskompetens? En studie om 

universitetsbibliotekariers uppfattning av informationskompetens i relation till studenter och undervisning. 
Växjö, LNU, Institutionen för humaniora. 

104 Ström, Anna-Karin. (2007). Tankar kring informationssökning: hur ser uppsatsstudenter på BHS på sin egen 
informationssökning? Borås, Bibliotekshögskolan. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 2007:12). 

105 Ström. s. 37f. 
106 Carlsson, Anneli och Madeleine Odén-Göransson. (2002). Studenter och informationssökning – Fem 

studenters upplevelser av informationssökning i samband med uppsatsarbete. Borås, Bibliotekshögskolan. 
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 2002:20). 

107 Ödlund, Eva. (2000). ISP och uppsats. En kvalitativ studie av Kuhlthaus informationssökningsprocess bland 
uppsatsskrivande högskolestudenter. Borås, Bibliotekshögskolan. (Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan 200:62). 

108 Pilerot,.Ola. (2007). Skriva och referera: en studie av designstudenters och sjuksköterskestudenters 
informationsanvändning i samband med uppsatsskrivande. Borås, Bibliotekshögskolan. (Magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap 2007:31). 



 
 

31 
 

ytterligare en studie i området där han fördjupade sig i skillnaderna mellan dessa två 
studentkategorier. Pilerot konstaterar att mycket av skillnaderna beror på de olika 
disciplinernas karaktär. Pilerot drar den slutsatsen att undervisningen från bibliotekets sida 
borde närma sig disciplinernas attityder.109 
 
Joel Alskans, och Filip Jusufovic intervjuade 2005 12 biblioteks- och 
informationsvetenskapsstudenter i samband med deras D-uppsats. De studerade också deras 
slutliga uppsatser. Deras uppsats Man irrar runt i katakomberna: Studenters 
informationssökning och relevansbedömning under uppsatsskrivande visade att det 
nödvändigtvis inte blir en bättre uppsats av att använda många olika källor eller att använda 
fler sökvägar. De fann också att studenternas största problem var brist på stringens, tydlig 
linje i sin informationssökning.110 
 
Inom vårdområdet har den teoretiska tyngden varit viktig. Jennie Elmén har undersökt 
informationsanvändningen i Sjuksköterskestuderandes biblioteks- och 
informationsanvändning. Två olika världar. Uppsatsen visar genom intervjuer med sju 
studenter att informationssökningsbeteendet de skaffar sig till den teoretiska delen av sina 
studier inte lyckas ta sig över till den praktiska yrkesutövningen där de snarare socialiseras in 
de kommande kollegornas arbets- och informationssökningsbeteende. Elmén menar att detta 
också gör att studenterna i huvudsak litar till kurslitteratur som källor för sina uppsatser.111 
 
2011 skrev Helena Olsson En studie om lärarstudenters informationssökning där hon 
intervjuade 6 lärarstudenter på sista året om deras syn på informationssökning, dels för egen 
del och dels i deras roll som intermediärer.112 Bland annat fann hon att lärarstudenterna inte 
ser lärarens roll som kognitiv auktoritet, brister i källkritiskt kunnande och känner en saknad 
av metodik i undervisning i informationssökningen. 
 
Sammanfattningsvis visar dessa uppsatser, vilka samtliga är gjorda genom undersökning av 
studenter i slutet av sina utbildningar, att informationssökningen hos studenterna lämnar 
mycket övrigt att önska. De socialiseras in i sina respektive traditioner och dessa tar inte alltid 
till sig det nya inom informationsanvändning. Studenterna är också auktoritetstroende och inte 
mer aktiva än de behöver.  
 
Min slutsats av dessa uppsatser är att om lärarna vill höja kvaliteten på studenternas uppsatser, 
bland annat inför Högskoleverkets granskning, är informationssökningsundervisning en god 
väg att gå.  
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5. Miljövetarstudenternas informationssökningsbilagor 
 
Detta kapitel redovisar innehållet i de bilagor miljövetarstudenterna lämnat in tillsammans 
med sina uppsatser. Bakgrunden beskrivs i kapitel 2. Avsnittet är delat i tre underkapitel i 
enlighet med de tre teman jag valt att studera; informationsresurser (5.1), sökprocess (5.2) 
och känslor (5.3). I detta kapitel kommer jag också att sätta empirin i samband med de ovan 
refererade teorierna kring informationssökning och informationskompetens. 
 
 
5.1. Informationsresurser 
 
När studenterna skrev sina bilagor uppmanades de att ange ”källor” dvs. de resurser de använt 
för att hämta sin information. Följande avsnitt ska behandla detta. Vid genomläsningen stod 
det tidigt klart att vad en student och vad en bibliotekarie kallar källor inte är samma sak. 
Instruktionen till studenterna säger ”Ange var sökningarna genomförts. Databas, 
bibliotekskatalog, annat?”113 Formuleringen är medvetet öppen för att stimulera tänkandet 
men ger en närmast oöverskådlig bredd i ”källorna”. Min och lärarnas avsikt var att få en 
uppräkning av de artikeldatabaser, tidskrifter och uppslagsverk som studenterna använt i sina 
a-uppsatser. Resultatet blev en bred variation av de informationsresurser som omger studenter 
i dagens informationssamhälle. Några studenter har redovisat sin litteraturlista från uppsatsen 
medan andra enbart skrivit namn på en artikeldatabas. Detta gör att inga statistiskt säkra 
resultat kan dras men det finns intressanta samband. 
 
Uttrycket källor blir i denna uppsats sammanhang fel. Källor, inom informationsvetenskap 
syftar snarast till olika titlar och artiklar. I det sammanhang studenterna ombads ange källor 
betydde det snarast resurser. I denna uppsats kommer således inte uttrycket källor användas. 
Jag har istället valt att använda uttrycket informationsresurser för att klargöra att det inte är 
själva källorna, olika titlar eller artiklar, som diskuteras här utan informationsresurser som 
artikeldatabaser, sökmotorer och hemsidor. Informationsresurserna som diskuteras är de som 
studenterna redovisat i sina informationssbilagor. 
 
Jag fick tidigt intrycket att de kvinnliga studenterna redovisade fler informationsresurser än de 
manliga och gjorde en undersökning på huruvida ett samband mellan kön och antalet 
informationsresurser existerade. Tabell 1 redovisar antalet genomgångna uppsatsbilagor och 
återfinns i kapitel 3. Jag noterade och fördelade de uppgivna informationsresurserna på år och 
kön i en första analys. Utfallet visade att det var en stor variation mellan de olika åren och jag 
drog därför slutsatsen att kön inte hade någon betydelse för antalet använda 
informationsresurser. Variationen låg på ett individuellt plan och berodde i högre grad på 
huruvida studenten skrev allt han eller hon tittat på eller enbart redovisat det väsentligaste. 
Vid anonymiseringen av materialet noterade jag könet i betäckningen av individen och jag har 
behållit det i min genomgång. Inte för att kön har betydelse utan för att det blir personligare i 
refereringen av innehållet. 
 
Som tidigare nämnt har studenterna en stor spännvidd i sina redovisade informationsresurser. 
För att bringa reda i den vilda floran kategoriserade jag dem. Syftet var att utröna vilka typer 
av resurser studenterna rör sig med. Några av informationsresurserna var svårkategoriserade. 
Ett exempel är Sametinget som vid första anblicken verkar vara en intresseorganisation men 
som är en statlig myndighet. 
                                                           
113 Förväntningar på A-uppsats. (U.å.) I författarens ägo. 
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Vid fördelningen av informationsresurser på kategorier använde jag nedanstående kategorier, 
definition följer vid respektive avsnitt. Metoden jag använde var att läsa de olika bilagorna 
och sammanföra resurserna i områden. Som synes blir det en mycket stor spridning men detta 
är det mest systematiska jag kunnat göra utifrån den oerhörda spridning som redovisades i 
informationsökningsbilagorna. Siffran i parentes är antalet omnämnandena under åren 2006-
2009. 
 

• Artikeldatabaser (322) 
• Bibliotek (177) 
• Forskning (27) 
• Företag (15) 
• Internet (12) 
• Intresseorganisationer (38) 
• Litteratur (16) 
• Massmedier (13) 
• Myndigheter (95) 
• Personer (16) 
• Sökmotorer (89) 
• Tidskrifter (37) 
• Uppslagsverk (23) 
• Wikipedia (4) 
• Övrigt, oidentifierat (3) 

 
Jag gör inte en djupare undersökning av alla kategorier. De jag kommer att undersöka närmare 
är; Artikeldatabaser, bibliotek och myndigheter då det är dessa tre kategorier som har det 
största antalet redovisade resurser. De övriga kategorierna kommer att sammanfattas i sista 
avsnittet 5.1.4. 
 
 
5.1.1. Artikeldatabaser 
 

Med artikeldatabas avses de databaser med indexerade artiklar som Linköpings 
universitetsbibliotek ställer till förfogande genom sin hemsida. Jag börjar med en kvantitativ 
redovisning av de artikeldatabaser studenterna angivit. 
 
Tabell 2. Redovisade databaser åren 2006-9 
Databaser 2006 2007 2008 2009 Totalt 
Biological Sciences (CSA) 24 29 10 5 68 
Scopus 7 5 13 43 68 
Science Direct 2 8 15 7 32 
Ulrichs 3 9 2 13 27 
Web of Science  4 17 6 27 
Environmental Science and Pollution mgmt (CSA) 7 6 2 2 17 
Agricola (CSA) 7 1 5 2 15 
Illumina (CSA)  3 3 6 12 
Academic Search Premier 1  1 7 9 
ASFA (CSA) 1 2 1 5 9 
Databaser 2  5  7 
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Artikelsök 2 1 1 2 6 
Science Citation Index (WoSc) 4    4 
Ecology abs. (CSA)   2 1 3 
CSA 1 1   2 
Environmental Engineering abs. (CSA) 1  1  2 
Oceanic abs. (CSA)    2 2 
Rixlex 1   1 2 
Risc abs. (CSA)  1 1  2 
Biological Abs. (CSA)  1   1 
Inspec    1 1 
Mediearkivet 1    1 
Microbial Science   1   1 
Natural Science (CSA)  1   1 
Plant Science (CSA) 1    1 
Popline   1  1 
Water Resources abs. (CSA)   1  1 
 
De mest använda databaserna är Scopus och Biological Sciences, 68 noteringar var. Scopus, 
en multidisciplinär databas, användes inte mycket de första åren men har ökat medan 
Biological Sciences, en specialdatabas, har minskat. Likaså kan iakttas att andra 
specialdatabaser minskat under åren, med dessa menas t ex Environmental Sciences and 
Pollution mgnt och Agricola. CSA och Illumina kan vara Biological Sciences men kan också 
vara någon annan databas från leverantören CSA. Illumina är namnet på CSAs 
webbplattform. Lägger jag till dessa uppgifter till Biological Sciences blir användandet högre 
men det emotsäger inte det stora ökandet av Scopus 2009. 
 
Detta underlag är för litet för att göra generella slutsatser. Det är också extremt känsligt för 
individer. Har en student skrivit allt hon sökt ger det genomslag. Men en trend som kan iakttas 
är att de mer speciellt inriktade databaserna har fått minskat användande på bekostnad av de 
mer breda.  
 
Tre av de fyra mest redovisade artikeldatabaserna är sådana som presenteras vid undervisning 
under år ett för miljövetarstudenterna. Biological Sciences är specialiserad in på det 
biologiska området medan ISI Web of Science och Scopus har ett bredare utbud. ISI Web of 
Science är den främsta citeringsdatabasen och Scopus den näst främsta.114 Science Direct är 
egentligen inte en artikeldatabas eftersom det är artiklar från tidskrifter utgivna av förlaget 
Elsevier, till skillnad från övriga artikeldatabaser som har artiklar från många förlag, men är 
placerad bland databaserna då de presenterades i LiUBs databaslista. Värt att notera är att de 
svenska artikeldatabaserna Artikelsök, Mediearkivet (numera Retriever) och Presstext har låg 
eller obefintlig användning. Under fyra år har Artikelsök angivits sex gånger och 
Mediearkivet en, Presstext har inte en enda notering. En trolig orsak är att dessa innehåller 
mycket lite akademiskt material. 
 
En databas vilken borde haft högre användande är Ulrich's, då man kan kontrollera huruvida 
en tidskrift tillämpar peer-review, och då är ”godkänd” ur akademisk vinkel. Då studenterna 
ska ha med tre peer-review-artiklar i sin uppsats är detta viktigt. Mot behovet att använda 

                                                           
114 Meho, Li, Yang Kiduk. (2007). Impact of Data Sources on Citation Counts and Rankings of LIS Faculty: 

Web of Science versus Scopus and Google Scholar. Journal of the American Society for Information Science 
and Technology. (JASIST). Vol. 58. No. 13. pp. 2105-2125. 
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Ulrich's kan dock anföras att Biological Sciences redan i sitt eget system redovisar peer-
review. Således kan det höga redovisandet av Biological Sciences ge lågt användande av 
Ulrich's. För detta resonemang talar att användandet av Ulrich's ökat 2009 när redovisandet av 
Scopus ökat. Scopus har inte något peer-review-redskap. En annan anledning till att studenter 
inte redovisat att de använt Ulrich’s kan vara att det inte är en artikeldatabas och att de inte 
sökt material i den utan enbart använt den som ett redskap. De kan uppfattat att det inte 
efterfrågades i uttrycket ”Ange var sökningarna genomförts”.  
 
I redovisningarna av användande av artikeldatabaser från studenterna är det naturligtvis en 
mycket stor osäkerhet och i hög grad beroende på individers arbete och redovisning. En annan 
orsak till den ändrade användningen av databaser kan vara att LiUBs hemsida har ändrat 
struktur under åren 2006-2009. Sambandet mellan den ändrade användningen av databaser, 
LiUBs hemsida och undervisningen i informationssökning har jag kartlagt i ett paper till 
Mötesplats Borås 2012.115  
 
 
5.1.2. Bibliotek 
 

Med bibliotek avses de resurser studenterna uppgivit som kan knytas till bibliotek. LiUB är 
Linköpings universitetsbibliotek, CNB är Campus Norrköpings bibliotek, en del av LiUB, 
NSB är Norrköpings stadsbibliotek och ELIN är Naturvårdsverkets bibliotekskatalog. I de fall 
studenterna specifikt skrivit hyllor har jag noterat detta.  
Biblioteken har en hög redovisad användning; 73 noteringar av LiUBs katalog. Studenterna 
verkar använda alla bibliotek de hittar, främst är LiUB men även Norrköpings stadsbibliotek 
har hög redovisning. 
 
Tabell 3. Redovisade bibliotek året 2006-9 
Bibliotek 2006 2007 2008 2009 Totalt 
LiUB 12 3  5 20 
LiUB katalog 9 21 23 20 73 
CNB 1   13 14 
LiUBs hyllor 2    2 
CNBs hyllor  9   9 
LiUBs hemsida  2   2 
Libris 2 2 4 4 12 
NSB 5 4 8 11 28 
NSBs hyllor  1   1 
ELIN 1 2 1 1 4 
Linköpings SB    2 2 
Mjölby SB    1 1 
Motala SB  1   1 

                                                           
115 Åman, Kajsa Gustafsson. (2012). Artikeldatabasernas förändrade användning. Mötesplats Borås 2012 11-

12 oktober. Borås. 
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Oskarshamns SB    1 1 
Skärblacka filial   1  1 
Stockholms SB 2    2 
Sundsvall SB   1  1 
Växjö SB    1 1 
Österåker SB 2    2 
 
Lägger jag samman de olika användningarna av enheten Linköpings UB blir användandet 
mycket högt, 120 användningar. Det finns dock ett problem med detta material, bibliotek är 
ingen källa utan en resurs vilket innebär att de studenter som inte skrivit att de använt LiUB 
mycket väl kan ha gjort det men inte uppfattat det som en källa, vilket ett bibliotek inte är. 
Många studenter har dock noterat de bibliotek de använt och det blir därför intressant att 
räkna igenom det.  
 
Miljövetarprogrammet har omfattade litteraturlistor för rekommenderad läsning. Listorna på 
första året omfattar ca 280 böcker. Jag menar att anta att många väljer att leta sin litteratur i 
dessa listor framför att göra sökningar i bibliotekskatalogerna. Detta finns inga belägg för 
men vore ett rationellt beslut från studenterna. 
 
I redovisningen har Libris, den nationella bibliotekskatalogen, låg användning, vilket är 
intressant då de i undervisningen i informationssökning får starka påtryckningar att använda 
den. 
 
Många studenter särredovisar att de använder bibliotekens hyllor. Jag uppfattar det som att de 
går direkt på hyllorna för att söka litteratur istället för att söka den mest attraktiva och troligen 
utlånade litteraturen i bibliotekskatalogerna. Det kan naturligtvis också vara en komplettering 
till katalogsökningarna men det har jag sett få indikatorer på. Det skulle vara intressant att 
komplettera med intervjuer och se vad hylluppställningen betyder för användandet. Att 
studenter specifikt skrivit att de sökt i hyllorna betyder inte att de som inte skrivit det inte sökt 
i hyllorna, enbart att de inte redovisat det. 
 
Många har redovisat att de använt sina kommunala bibliotek och noteras kan att Norrköpings 
stadsbibliotek fått en ökad användning under åren. 

 
 
5.1.3. Myndigheter 
 

Med myndigheter menas ett ”samhällsorgan med maktbefogenheter”116 såsom kommun, 
landsting och stat, i Sverige och internationellt. 
 
Tabell 4 nedan redovisar enbart de informationsresurser som fått fler än två noteringar, detta 
dels för att minska mängden men främst för att synliggöra de mer generella resurserna. 
 
 

                                                           
116 Svenska akademins ordlista över svenska språket. (1986). 11. uppl.  Stockholm, Norstedts Förlag. ISBN 91-

1-863722-1. s. 362. 
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Tabell 4. Redovisade myndigheter 2006-9 
Namn 2006 2007 2008 2009 Totalt 
Naturvårdsverket 16 8 11 12 47 
Regeringen 1 1 3 2 7 
EU 4   1 5 
Fiskeriverket 2 1 1 1 5 
Jordbruksverket 2 1  2 5 
Skogsstyrelsen 2  3  5 
Energimyndigheten 1  1 2 4 
Miljömålsportalen 1 1 2  4 
Vattenportalen 1 1  2 4 
Kommuner 1  2  3 
Länsstyrelser  1 1 1 3 
Riksdagen   2 1 3 
 
De statliga myndigheterna är mycket använda. I topp ligger Naturvårdsverket som är den 
myndighet vilken i Sverige har som uppgift att ”samordna, följa upp och utvärdera arbetet 
med Sveriges miljömål”.117 Bland de mycket använda myndigheterna återfinns också 
Fiskeriverket, Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Energimyndigheten. Alla dessa 
myndigheter och verk är centrala för miljöledningen i Sverige och det är ingen överraskning 
att dessa anges som resurser av studenterna. Samtliga har rika hemsidor med mycket uppgifter 
och basfakta. 
Miljömålsportalen och Vattenportalen är tveksamma som statliga myndigheter då de närmast 
är att likna vid webportaler i samarbete mellan olika myndigheter. Jag kategoriserar dem som 
myndigheter då de är statligt drivna även om de inte har myndighetsutövning som 
huvudsaklig uppgift. 
 
Regering, kommuner och landsting är också med i tabellen. På dessas hemsidor återfinns 
mycket information och det är ingen överraskning att studenterna vänder sig dit. Det som kan 
bereda en överraskning är den relativt låga andel EU har, fem noteringar på fyra år är relativt 
lite. En anledning kan vara att a-uppsatserna har större nationella perspektiv men det undantar 
inte det faktum att Sverige är en del av EU och mycket informationsresurser finns hos EU. 
Studenterna får en introduktion till informationssökning i EU i år två. En intressant 
fortsättning av denna uppsats vore att se om EU har fått ökat redovisning i b-uppsatsernas 
bilagor. 
 
 
5.1.4. Övriga informationsresurser 
 

Som jag beskrivit ovan har denna typ av redovisning klara brister och här kan en stor 
felmarginal skönjas i det faktum att studenter och bibliotekarier inte ser på ett begrepp som 
resurser på ett likartat sätt. För studenterna blir det gärna en rad av alla de resurser de använt. 

                                                           
117 Naturvårdsverket. http://naturvardsverket.se/sv/Start/Om-Naturvardsverket/ (acc. 20120401). 
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För att få ett grepp om dem delade jag in dem i kategorier. De stora kategorierna har jag 
redovisat ovan men detta avsnitt avser gå igenom några av de kvarvarande. 
 
Många uppger att de vänt sig direkt till olika resurspersoner, professorer, forskare, handledare, 
mjölkbönder och kompisar samt basgruppen. Dessa har jag kategoriserat som personer. Av 
texterna kan jag utläsa att de kontaktat dessa direkt för att få djupare förklaring, när det gäller 
forskare och handledare eller mer fakta från mjölkbonden. Kompisarna och 
basgruppsmedlemmarna har bistått med idéer och uppslag. Handledaren har vid minst två fall 
hjälpt till med en startartikel, för att sätta studenten på rätt spår.  
 
Fyra studenter har uppgivit att de använt Wikipedia, antalet är i verkligheten antagligen 
mycket högre.  
 
Av övriga kategorier som studenternas resurser är indelade i kan nämnas att kategorin Internet 
är dels hemsidor men också vaga uttryck som just Internet. Annars nämner de uppslagsverk 
och olika intresseorganisationer som Greenpeace, Svenska naturskyddsföreningen och olika 
företag. Dessa olika kategorier nämns få gånger och jag har därför inte sett det som fruktbart 
att arbeta djupare med dem. 
 
 
5.2. Informationssökningsprocess 
 

Detta avsnitt avser undersöka vilka informationssökningsprocesser studenterna beskriver i 
sina bilagor.  
 
Som jag beskrivit i metodavsnittet läste jag först alla bilagor i ett nästan oavbrutet flöde. 
Nästa steg var en systematisk genomläsning med markerande av de tre olika delar jag valt att 
koncentrera mig på; resurser, processer och känslor. 
 
I texterna om informationssökningen till a-uppsatsen, bilagorna, uppdrogs studenterna 
beskriva hur de sökt sin information. 
 
”...strategi (var bör jag söka och varför?), var sökningen faktiskt genomförts (databas, bibliotekskatalog etc.), 
sökord, resultat av sökningarna ( t ex antalet träffar), analys av sökresultaten (var träffarna mestadels 
relevanta?; om inte, varför?); bedömning av sökta databasers användbarhet.”118 
 
Genom dessa instruktioner beskrev studenterna inte bara sina intentioner och sina resultat 
utan de beskrev också den process de genomgick. Informationssökningsprocessen var inget 
som de expressivt uppmanades beskriva utan den framträder i texterna. 
 
Informationssökningsprocessen är komplicerad och individuell. I kapitel 4 har jag i den 
tidigare forskningen visat på Wilsons modell över informationssökning baserad på 
osäkerhet.119 Wilson har själv knutit sin modell till Kuhlthaus modell där hon länkar samman 
process och känslor.120  
 

                                                           
118 A-uppsats: Instruktioner och examinationskriterier.  
119 Wilson. (2005). 
120 Kuhlthau. 
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Efter min genomläsning delade jag in mitt material kring Informationssökningsprocessen i 
följande områden; Initial sökprocess, Informationssamlande, Avsluta sökningen, Hinder. I 
detta följer jag Wilsons och Kuhlthaus modeller av informationssökningsprocessen.  
 
 
5.2.2. Initial sökprocess 
 

Min genomläsning ger vid handen att studenterna i de allra flesta fall börjar sin 
informationssökning med ett intresse och en utgångspunkt de redan känner till. 
 
”När jag kom hem så letade jag i bokhyllan eftersom jag visste att jag hade några böcker om havet. Jag hade 
två relevanta böcker från Naturskyddsföreningen som fungerade bra som en första introduktion i ämnet. Denna 
inledning gav mig en vision om en ram och ett skellett [sic!] för uppsatsen som gjorde att det blev lättare att 
lägga upp en strategi för vad jag behövde söka efter i bok och artikelväg.” 121 
 
”När jag hade bestämt mig för ämnet hur läkemedel påverkar våran [sic!] miljö började jag med att söka på 
”läkemedel och miljö” på google.se för att få någon slags överblick och grund i själva ämnet. Här hittade jag 
faktiskt en rapport som Apoteket varit med och tagit fram... Efter att ha läst den rapporten kände jag mig mer 
insatt i ämnet, den gav mig en bra start och grund och gav tips till vad jag skulle fortsätt söka på.”122 
 
Men mer slumpartat kan det också starta; 
 
”Jag hade lite problem att bestämma mig för vad jag ville skriva om och bytte ämne efter synopsiseminariet. I 
första synopsisen hade jag någon sorts koldioxid/transport-inriktning så jag ville inte att det jobbet skulle vara 
förgäves. Jag komihåg [sic!] en databas från Kajsas information som jag tyckte verkade bra – Environmental 
engineeing abstracts. Där sökte jag på ”carbon dioxide” och snubblade in på ett ämne som var helt nytt för mig, 
förvaring av koldioxid. Jag fastnade för det och hade en hel rad artiklar framför mig. När jag insåg att nätet var 
min enda möjlighet och att engelskan var det dominerande språket blev jag lite rädd.” 123 
 
Dessa tre citat från studenter illustrerar inte bara hur informationssökningen börjar de 
illustrerar också olika starttekniker. Det första citatet, 2008:26M, visar en student som bestämt 
sig för att skriva om havet, han specificerar inte ytterligare, men genom att söka bland redan 
bekant material, i sin egen bokhylla, hittar han en ”vision” som ger honom en strategi för 
vidare sökningar. Detta är ett exempel på en student som förefaller målinriktad. Han skriver 
bilagan i dagboksform och noterar nio olika tillfällen. Efter två söktillfällen vid 
universitetsbiblioteket och vid Norrköpings stadsbibliotek finner han tiden mogen för att söka 
efter artiklar och gör så vid fem tillfällen i olika databaser. Han avslutar med att välja vilka 
artiklar han ska använda, lånar de böcker han orkar bära från stadsbiblioteket samt även ett 
filialbibliotek. Han beställer slutligen ett par böcker vilka han funnit i referenslistorna. Han 
summerar ”Nu var jag nöjd med det material jag hittat och bestämde mig för att ägna tiden 
helt och hållet åt uppsatsen.”124 Tilläggas kan att han även kontrollerade alla tidsskifter i 
Ulrich's. Detta var således en student med stor kontroll på sin informationssökning. Det andra 
citatet från 2008:27K, visar på en annan vanlig startteknik: Google. Studenten har inte böcker 
hemma utan vänder sig till den stora sökmotorn och hittar ”faktiskt en rapport”.125 Hon 
fortsätter sedan att skaffa basinformation från Läkemedelsverket innan hon går vidare till 
artikelsökning. Det tredje citatet visar en start som inte förefaller lika målmedveten. 2006:5K 
skriver själv att hon snubblade in på ämnet. Här är det svårt att avgöra om det är dåligt 

                                                           
121 Student 2008:26 M. 
122 Student 2008:27 K. 
123 Student 2006:5 K. 
124 Student 2008:26 M. 
125 Student 2008:27 K. 
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självförtroende eller studieovana eftersom hennes text innehåller många förbehåll ”jag är nöjd 
men det betyder inte att det inte finns fler och bättre ställen att söka på.”126 
 
De studenter som börjar med att orientera sig verkar, enligt sina noteringar i bilagorna, mer 
framgångsrika i sin informationssökning och mer nöjda med sig själva. Detta med nöjdheten 
återkommer jag till i kapitlet om känslor. De allra flesta beskriver att de sökt bakgrund på 
något sätt. Min uppskattning är att en tredjedel började med nätkällor, vilka de fann genom att 
gå direkt till källan, t.ex. en myndighet eller via sökmotor. En annan tredjedel började med 
böcker och den sista tredjedelen började direkt med databaser. Bland de som sökte 
bakgrundsmaterial skriver många att de valde myndigheters hemsidor då det ingår i 
myndigheternas uppgifter att förmedla relevant information. Bakgrundsmaterial har också 
sökts i böcker eller på nätet via sökmotorn Google. Bakgrundssökandet följer väl Wilsons 
modell som beskriver att informationssökning börjar med att identifiera och definiera det 
problem man avser att undersöka för att sedan kunna följa lösningen på sitt problem.127 Även 
den osäkerhetsresolution som Wilson fört till sin modell är något jag ofta kunnat läsa i 
bilagorna. Detta beskrivs i avsnittet Känslor (5.3). 
 
 
5.2.3. Informationssamlande 
 

Detta steg i informationssökningen kallar jag informationssamlande och bygger rubriken på 
Kuhlthaus steg ”Information collection.”128 Jag bygger även detta avsnitt på Booths 
sökmetoder, beskrivna i 3.2.1.129 
 
Många studenter beskriver hur de trådar vidare på det som de initialt funnit genom att 
undersöka referenserna i artiklar och böcker. 
 
”Efter tips från handledaren så lånade jag en bok på biblioteket. Jag kunde inte använda den som källa eftersom 
den var skönlitterär, men i den fanns många bra referenser. Det var många tidskrifter, men jag visste vart jag 
skulle leta för att hitta dem.”130  

 
Denna student hade startproblem och verkar haft svårt att söka information och har inte 
uppgivit någon databas. Andra beskriver en mycket medveten trådningsstrategi. 
 
”Jag använde mig som sagt av Scopus vid artikelsöken där jag även försökte ”spåra” artiklar som mina 
referenser använt sig av i sitt arbete.”131 
 
”Åtråvärda rapporter har nåtts genom referenslistor och citeringslistor på Web of Science! Faktum är att det 
mesta av materialet som jag till slut använt mig av i översiktsartikeln kommer från referenslistor och citeringar, 
vilket förklara varför inte så många webbsökningar gjorts.”132 
 
De metoder studenterna oftast beskriver är berry picking, footnot chasing, citation searching 
och author searching. De har alltså ofta gått vidare på författarna till artiklarna för att se vad 
mer de har skrivit. Denna teknik går jag igenom i min undervisning med studenterna. En 
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student anger att hon föredrog att tråda i Google Scholar då det var snabbast. En annan 
student menade att referenser är ”värda sin tryckfärg i guld.”133 
 
Ett annat sätt att finna materialet är via personlig kontakt, vilken är viktig för många. Ett antal 
studenter har skrivit eller ringt forskare eller företag för ytterligare material. En student som 
jag upplevde som mycket osäker, enligt bilagan, ringde och mailade ett stort antal kontakter, 
bibliotek, företag och forskare istället för att informationssöka via datorn. Andra har mailat 
direkt till forskare då artiklar inte funnits som fulltext. Ett exempel är student 2008:34 K som 
fann en intressant artikel i en databas men upptäckte att biblioteket saknade fulltext. Hon 
mailade författaren som svarade att det var en opublicerad konferens. Studenten hittade senare 
en annan artikel att utgå ifrån. Ingen student har skrivit att de inte fått svar utan det verkar 
som alla fått svar på sina mail till forskare både i Sverige och i omvärlden. Det faktum att 
Linköpings universitetsbibliotek inte prenumererar på alla tidskrifter indexerade i 
artikeldatabaserna upplever många som frustrerade, ett tema som återkommer både i avsnittet 
5.2.5. Hinder och 5.3. Känslor. 
 
Att avgränsa mängden böcker eller artiklar är en svår konst. Booth tar upp flera avgränsande 
tekniker; Successive Fractions (Pålagda delar), Most Specific Facet First (Smalaste först) 
samt Lowest Postings Facet First (Snävast först). Studenterna använder flera av dessa för att 
minska mängden träffar. Successive Fractions (Pålagda delar) är en vanlig teknik som går ut 
på att föra på fler ämnesord: 
 
”Scopussökningen blev mer specifierad [sic!]) när jag sökte på orden ”global warming” och ”ice melting” 
sammtidigt [sic!], vilket fick ungefär 242 svar. Arbetet blev fortfarande för stort för att vara en första års 
uppsats. Detta betydde en ännu mer specifierad sökning. Jag valde då att avgränsa mig till ett område där det 
finns glaciärer. Området blev europeiska alperna. Min sökning blev då ”global warming” och ”european alps”. 
Sökningen gav då 29 svar. Detta antal ansåg jag som lämpligt och en väl specifierad avgränsning.”134 
 

Teknikerna Most Specific Facet First (Smalaste först) samt Lowest Postings Facet First 
(Snävast först) är sällsynta och studenterna använder istället artikeldatabasernas egna 
avgränsningsfunktioner. I det här fallet beskriver studenten en sökning i Scopus; 
 
”’Monsanto AND environmental impact’ gav över 40000 träffar så jag begränsade sökningen till kategorierna 
’articles, reviews, environmental science’ och fick då 9 träffar där flera av dem var användbara för att göra min 
sista avgränsning till arbetet”.135 
 
En mycket vanlig avgränsning är peer review vilket inte är överraskande eftersom det ingår i 
de av lärarna givna förutsättningarna. En annan mycket vanlig avgränsning är tid. Många 
studenter väljer de nyare artiklarna i tidsspannet som artikeldatabaserna erbjuder. ”Jag kollade 
bara upp de första tio – tjugo sökresultaten då jag tyckte att de efterkommande kändes för 
oaktuella tidsmässigt.”136 
 
Men den i absolut vanligaste avgränsningen var fulltext. För att säkerställa att de kom åt 
själva artikeltexterna begränsade många sina sökningar till fulltext. Något som också 
återkommer i avsnittet hinder eftersom det upplevdes som frustrerande att inte kunna hitta alla 
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artiklar. Detta är också något som Head och Eisenberg skriver om. De beskriver att en av de 
vanligaste avgränsningarna är just tillgång till fulltext. 137 
 
 
 
5.2.4. Avsluta sökning 
 

Att avsluta sin informationssökning är en svår sak. Kuhlthau skriver att en känsla av lättnad 
infinner sig när beslutet är fattat.138 Detta inbegriper, menar jag, att det är ett medvetet beslut. 
 
I min genomgång av miljövetarstudenternas texter finner jag båda dessa avslutningsstrategier, 
den medvetna och den omedvetna. I de flesta fallen upplever studenterna att de sökt och 
funnit det de har behov av för sin uppsats. De skriver inte mycket om avslutandet av 
sökprocessen utan mer om hur de sökt och funnit. Men här är ett exempel på tankarna kring 
avslut; ”Allt som allt är jag nöjd med den information jag har hittar [sic!] och det har inte 
varit några problem att hitta det jag behövde. Det svåraste har som sagt varit att till slut 
bestämma sig för vilken information man ville använda.”139 
 
I processbeskrivningarna framkommer också att många återvänder till sökande efter att ha fått 
sin förförståelse, de gör vad jag kallar kontrollvarv, och följer då Wilsons modell i det att en 
osäkerhet uppstått och de, för att överkomma den, går ett steg tillbaka i processen eller gör om 
den utifrån den nya förståelsen.140 Student 2006:30 M beskriver det så här; ”Jag har också 
gjort en allmän internetsökning [förutom Biological Sciences min anm.] på nedanstående 
ord. Detta gjorde jag för att förvissa mig om att det inte finns material som jag missat. Det 
fanns det inte.”141 
 
Beslutet av avsluta sökningarna bygger på att studenterna känner sig färdiga med ämnet. I 
bilagorna har jag inte sett många indikationer på att studenterna medvetet avslutar sin 
informationssökning. Däremot skriver påfallande många att de efterhand får ökad förståelse. 
Det är dock relativt få som beskriver att de börjar medvetet med att läsa in sig för att få detta. 
Många uppger också att de i slutet av arbetet återvänt till databaserna och då funnit det 
material de inte fann i början, tack vare ökad förståelse. Den inläsning på området de borde ha 
gjort i arbetets början har de gjort under arbetet. Jag menar att de omedvetet använt sig av den 
modell Kuhlthau beskriver. Vid sökningens början har osäkerhet uppstått. Men genom pre-
focus exploration överbrygger studenterna sin osäkerhet och kan gå vidare i sin 
informationssökning.142 Modellen ska förvisso inte använda som en kokbok men kännedom 
om den kan för studenter och bibliotekarier leda till ökad insikt i metodiken i 
informationssökningen. Dessa studenter har inte insikt i Kuhlthaus modeller om 
informationssökning utan har arbetet enligt den utifrån sina egna förutsättningar. Då de inte 
formulerat sina sökbehov upplevde de en stor osäkerhet vilken de inte var beredda på. Den 
beskrivna osäkerheten kommer jag att diskutera i avsnitt Känslor. Kuhlthau finner att 
informationssökaren måste acceptera känslan av osäkerhet för att kunna gå vidare.143 
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5.2.5. Hinder 
 
”Först hade jag lite problem, för sökte man på ökenspridning så stod det inte så mycket, men då fick jag en 
snilleblixt jag sökte på det engelska ordet för ökenspridning (desertification) och då blev resultatet bättre jag 
hittade hur mycket som helst”.144 
 
Språket är ett stort sökhinder för många av studenterna. Några beklagar att det inte finns 
vetenskapliga artiklar på svenska i de internationella databaserna medan andra förvånas över 
att svenska sökord inte fungerar i dem. I detta sammanhang kan det vara på sin plats att 
påminna om det låga redovisandet av de svenskspråkiga artikeldatabaserna Artikelsök, 
Mediaarkivet (Retriever) och Presstext. Det var som angivits ovan mycket liten användning 
av detta vilket troligen hänger samman med att de innehåller mycket lite vetenskapligt 
material inom miljöområdet. Tilläggas kan att jag, naturligtvis, påpekat att engelsk 
terminologi är grundläggande för sökning i internationella artikeldatabaser. Detta hinder visar 
att lärande är vad studenten tar till sig, inte vad undervisande bibliotekarie säger. 
 
Många studenter upplever sig ha svårt att få fram rätt terminologi på engelska. Några få 
nämner att de aktivt tagit fram termer strategiskt via ordböcker, medan fler får fram dem 
genom att läsa böcker, slå i innehållsförteckningar, söka på Google eller att iaktta de 
deskriptorer de får fram vid sökningarna i databaserna. Den frustration många upplever över 
språkfrågan kommenteras ytterligare i avsnittet 5.3. Känslor. 
 
Ett annat hinder är att det finns för mycket material. Metoder som beskrivs för att snäva in 
mängden är att använda sig av fler ord eller termer samt att avgränsa sig till peer review. 
Endast en student har uppgivit att han valde högciterade artiklar.  
 
I sammanhang med att det finns för mycket material kommer ängslan att missa relevant 
material. En student uppger att hon fick en träff på 4291 artiklar och att de första hundra hade 
relevans. Jag tolkar detta som att hon faktiskt gått igenom de första hundra träffarna. År 2006 
är den en student som beskriver något sådant men 2007 är det fler. Student 2007:13 K gick 
igenom 73 respektive 79 träffar i databaserna och menar att det är en djungel att få tag på 
material. 2007:36 K skriver att hon upplevde att en sökning om 23 000 träffar enbart gav 
snäva artiklar. Hon snävade sedan in genom att lägga på fler sökord i avancerad sökning. 
2007:34 K skriver att hon gick igenom 143 träffar för att vara säker. Student 2008:42 M 
kompletterade sin uppsats efter ett år och beskriver att han gått igenom alla träffarna. Han 
lägger dessutom till ”men det är * (trunkeringstecken, min anm.) som gör att man faktiskt kan 
hitta riktigt bra saker …. men det kräver dock mer manuell genomgång.”145 Det är inte många 
uppgifter av detta slag men Limbergs avhandling beskriver också fenomenet. 146 Även 
problemet med att finna för mycket material behandlas ytterligare i avsnittet 5.3. Känslor. 
 
Ytterligare ett annat hinder är att söka på fel ställe. En student som uppgivit att hon hade svårt 
att finna material har beskrivit hur hon inte hittade något relevant i en ämnesmässigt mycket 
snäv artikeldatabas, troligen dessutom fel för uppsatsens syften. Hon återvände till Google 
men uppgav sig inte ha hittat något material. Att söka information på fel ställe är vanligt, 
liksom att ha fel förväntningar på materialet. Många studenter förefaller ha fel förväntningar 
på innehållet i artikeldatabaserna. De förväntar sig att artiklarna de finner ska innehålla svar, 
sanningar, som svarar mot de frågor de ställer sig. Detta är en vanlig kritik mot vetenskapen, 
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att inte kunna lämna exakta svar t ex på hur klimatproblematiken ska övervinnas. Vetenskapen 
syftar oftare på att visa på hur komplex en fråga är. Studenter som söker artiklar för att få svar 
och bekräftelser blir ofta besvikna. Dessa absoluta svar skulle de istället återfinna i 
uppslagsverk och på myndigheters hemsidor. Det är också i detta sammanhang studenter 
vänder sig till Wikipedia. Ett exempel är student 2009:11 M som skriver om SMHI, IPCC och 
International Hurricane Center:  
 
”Även om dessa inte är vetenskapliga finns det ändå bra information där som går att ta del av med en källkritisk 
inrikting. Detta skulle underlätta mitt skrivande då genom att motivationen ökar då de flesta vetenskapliga 
texterna tar mycket för givet från läsaren och de beskriver oftast inte basinformationen.”147 
 
Flera studenter har beskrivit svårighet att finna rätt artikeldatabas. Flera uppger att de inte 
heller kunnat söka i katalogen och istället hyllbrowsat. Här syns tydligt grundläggande brister 
i informationskompetens.  
 
När det gäller peer review har jag vid genomläsning av studenternas processbeskrivningar 
ytterligare indikationer för min teori att de studenter som har så hög medvetenhet om 
sökfunktionerna inte går till Ulrich's för att bekräfta peer review-förfarandet när de använt 
någon artikeldatabas som har den funktionen. Ett exempel är student 2006:29 K som uppgav 
att hon kollat Ulrichs's där peer review inte framgått i databasen. I kontrast har två studenter 
missuppfattat systemen. 2006:21 K hittade artiklar i ”American Scientific” vilket troligen är 
Scientific American och trots att Ulrich's bedömer tidskriften som vetenskaplig själv funnit 
artiklarna för populärvetenskapliga och därför avstod från dem. ”Tidskriften var vetenskaplig 
enligt Ulrichs periodical directory men jag tyckte den var alltför populärvetenskaplig, när jag 
bläddrade i några av bibliotekets ex.”148 En annan student hittade inget i Science Citation 
Index som var peer review och sökte istället i Biological Sciences. Jag antar att hon inte 
kontrollerade tidskrifterna i Ulrich's utan förväntade sig en flik i databasen som förkunnade 
peer-review. Tidskrifterna i Web of Science, där Science Citation Index är en del, är alla peer-
review.149 
 
 
5.3. Känslor 
 

Detta avsnitt behandlar de känslor studenterna beskriver i sina bilagor. I instruktionerna för 
hur studenterna skulle skriva sina bilagor fanns inte känslor med, detta är något som kommer 
på köpet. Jag har ändå ansett det som intressant och värdefullt. Som jag skrivit i 
metodbeskrivningen ovan tangerar känslorna också insikter men även i sökprocessavsnittet 
ovan tangeras känslor i och med att många studenter beskriver frustration i samband med sina 
sökningar. Känslor och hinder är intimt sammanlänkade. Sökprocess och känslor kan inte 
kopplas isär. Trots detta har jag valt att betrakta Känslor som ett eget område.  
 
Då det inte ingick några instruktioner om att beskriva sina känslor har inte alla studenter tagit 
upp något sådant. Antalet som inte beskrev känslor är ungefär lika över de tre första åren; 
2006 13 av 43, 2007 10 av 45, 2008 11 av 42 och 2009 37 av 54. Varför det ökat sista året har 
jag inte någon förklaring eller teori kring. 
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Vid genomläsningen har jag noterat de olika känslorna. Det är få studenter som varit renodlat 
positiva eller negativa, de flesta verkar ha ambitionen att se möjligheter med svårigheter. 
 
Det är värt att komma ihåg att detta är studenter på sin andra akademiska termin, i de flesta 
fall. Det arbete med informationssökning de gör är nybörjarnas arbete. Många beskriver en 
förvirring och en förvåning över att det är så svårt att hitta rätt. 
 
Många klagar över att de hade svårt att få fram artiklar – detta hänger samman med den stora 
frustrationen över att LiUB inte har alla artiklar som artikeldatabaserna hänvisar. En student, 
2007:38 M, löste dock problemet genom att googla på artiklarna han fann i databaserna och 
verkar funnit påfallande många, troligen parallellpublicerade. 2008:11 K upplevde det som så 
svårt att hon använde Google istället ”Trots att jag fick så otroligt många resultat med [sic!] 
få som var något att ha så var det via Google som jag fick mina flesta källor.”150 Det är denna 
typ av kommentarer som lockar till att också granska uppsatserna men det vore ett betydligt 
större arbete. 
 
Engelskan är det många som nämner. Många ser det som en möjlighet att lära trots att det är 
svårt medan andra mest är frustrerade.  
 
”Det jag inte räknade med dock var att jag inte skulle kunna få tag på någon som helst information på 
svenska....Med mitt val av ämne så tänkte jag faktiskt på det faktum att de skulle finnas mycket av information, 
men ibland så hade jag fördragit att informationen inte var på så svår engelska.151 
 
Många kommenterar sitt strategiska arbete. Två studenter nämner explicit att de till nästa år 
ska ha en klarare strategi då det var svårt att söka utan en sådan ”Det kanske har fungerat 
skapligt denna gång men där inte ett hållbart tillvägagångssätt.”152 Andra beskriver att de 
borde varit mer förberedda och var vilsna, trots undervisning i informationssökning, nämner 
de. I samband med undervisningen uttrycker student 2006:13 K stark frustration, hon minns 
inte undervisningen och lägger ner timmar för att hitta en artikel. Hon beskriver sig som 
datorovan och fick hjälp av en basgruppskamrat. Det dåliga självförtroendet till trots verkar 
hennes strategi vara lyckad. En annan student kommenterar att hon var för bred till att börja 
med och ytterligare en att hon inte hittade det önskade materialet och ska planera sig 
noggrannare nästa gång. En vanlig notering är att de haft svårt att hitta material då det funnits 
så mycket, hela tolv stycken har skrivit uttryckligen om det. Detta är också något som 
Eisenberg och Head tagit upp.153 Studenterna i deras undersökning uttryckte påfallande ofta 
att de fann för mycket material. 
 
“Participants also reported having particular difficulty traversing a vast and ever-changing information 
landscape. Specifically, participants greatest challenges were related to finding the materials they desired, knew 
existed, and needed on a 'just in time' basis.”154 

 

Om många upplevt sållningsproblematik så har andra upplevt det som svårt att bedöma om 
det framtagna är trovärdigt, det kan dock vara olika aspekter på samma problem, dvs. avgöra 
vad som är relevant. ”För att skriva en uppsats på icke trovärdigt material skulle enbart 
kännas väldigt onödigt och meningslöst.”155 Ett par studenter menar att de borde sökt i fler 
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databaser men att det de fann räckte så de avstod. En student beskriver att hon hade svårt att 
finna material till hon funnit en artikel att tråda från. ”Detta blev lite av en vändpunkt i mitt 
litteratursökande som jag upplevt som svårt.”156 
 
Head och Eisenberg tog upp problematiken med att inte bara översköljas av material men 
också av att inte finna det som man vet finns.157 Denna frustration hänger samman med den 
att finna attraktiva artiklar som inte finns tillgängliga i fulltext, menar jag. 
 
Många studenter ger uttryck för frustration både över det myckna materialet och över att 
LiUB inte har tillgång till allt men också över sig själva och den egna oförmågan. En student, 
2008:23 K, uttrycker när hon inte hittat något i katalogen, att det nog är hon som inte kan söka 
korrekt, något som hon upprepar när hon sökt i databaserna. Återigen skulle det vara 
intressant att titta i den färdiga uppsatsen och se huruvida detta dåliga självförtroende ger en 
dålig produkt. 
 
Det har också varit svårt att hitta rätt artikeldatabas, hantera den rätt och hitta rätt terminologi. 
”Det är viktigt med de [rätta] sökorden för ett gott resultat.”158 En student beskriver att det var 
svårt att söka artiklar på författarnas namn i jämförelse med ämnen. Hon hade hittat några 
artiklar av några författare och ville ha fram mer av dem och upplevde då stora svårigheter. 
 
Ett antal studenter redovisar lite speciella problem; en förlade sina artiklar men hittade dem 
tack och lov. Student 2007:24 M fick ”lite smått panik”159 då han råkade ut för teknikstrul och 
att Naturvårdsverket länkade om hela sin webb. En annan hade svårt att bedöma 
vetenskapligheten när databasen inte hade någon sökfunktion för peer review. Detta gällde 
dock databasen Science Direct och inte ovan nämnda Web of Science. De negativa känslorna 
relaterade i detta avsnitt får en tydlig återspegling i Kuhlthaus teorier där negativa känslor är 
en parallell till de förvirrade känslor som uppstår vid bristfällig fokusering.160  
 
Påfallande många börjar med att söka i databaserna eftersom de blivit instruerade av både 
handledare och bibliotekarie hur viktiga databaserna är. Väl där upplever de förvirring och 
svårighet att hitta relevant material och tvingas lämna databaserna frustrerade. De är 
frustrerade över att inte ha rätt terminologi eller fokusering. Efter ytterligare sökande i bland 
annat bibliotekskataloger, myndigheters hemsidor återvänder de till databaserna och hittar det 
material de behöver. De har vid det laget skaffat sig en bättre ämneskunskap och vokabulär. 
Jag sluter mig till att det således är lätt att misslyckas om sökningen börjar direkt i 
databaserna utan förkunskaper. 

Om det är många negativa känslor som beskrivs i bilagorna är det desto roligare att läsa de 
mer positiva. Som jag skrev ovan uttrycker de allra flesta studenter känslor på både positivt 
och negativt håll. 
 
Den absolut vanligaste positiva känslan är att förståelsen ökar efter hand, att ökad insikt ger 
ökat självförtroende ”Jag kände även att jag blev bättre och bättre på att hitta sökord som var 
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bra, ju fler gånger jag sökt.”161 Andra beskriver att de fått rutin, lärt sig struktur, fått ökad 
säkerhet och att det varit lätt eller problemfritt. 

Många beskriver insikter som vuxit fram; de ska strukturera bättre nästa gång, det som någon 
inte har nytta av har lett vidare. En student menar att hon till nästa år ska börja med 
databaserna istället för att som i hennes fall läsa in sig på Naturvårdsverket först. ”Det jag 
borde gjort är att jag borde börjat med sökningarna först vilket skulle underlätta vad som 
skulle tas med i uppsatsen.”162 Det är svårt att veta om det är en lyckad insikt. En annan 
lärdom har 2007:17 M som till nästa uppsats avser att arbeta mer med termer och från början 
begränsa sig till artiklar på engelska, för att slippa och bli intresserad av abstracts till 
kinesiska artiklar. 2007:04 M inser att det går lättare att söka med ett fåtal och okomplicerade 
ord. En annan student menar det till nästa år är viktigt att ta reda på terminologin i förväg. 

 
Många uttrycker att de är nöjda både med sig själva och med resurserna. 2007:10 K och 
2007:31 K är båda nöjda med sin taktik. Fyra stycken skriver uttryckligen att databaserna var 
bra, lätta att använda skriver en till och med. En student beskriver sig som nöjd med 
blandningen av granskat och icke-granskat material som hon har. En annan student är 
överraskad över att biblioteket har så mycket böcker om slam. 
 
Ett par studenter har kommenterat loggboken de uppmanats att föra i samband med sin 
informationssökning. Ovan har jag beskrivit att några insett att de borde arbetet hårdare med 
den men några är också nöjda med hur den har fungerat. Student 2007:22 K beskriver att hon 
kommer att ha nytta av arbete med bilagan ”att ha tänkt efter, sett hur jag ska göra och hur 
jag inte ska göra.”163 
 
Slutligen en insikt mer neutral på känslor. Student 2007:37 M menar att det tar längre tid att 
sålla ut material på nätet än i databaser. 
 
”Jag fick upp mycket information där ifrån [Internet min anm.] bland annat en rapport från socialstyrelsen som 
inte anses vetenskaplig men givande för mitt val av ämne. Det tog dock längre tid att sortera ut väsentliga källor 
efter som Internet inte är granskat.”164 
 
Sammanfattningsvis, de negativa känslor som dominerar är frustration, över den egna 
oförmågan, över överflödet av material, över brist på tillgång till fulltext och över svårigheter 
med att finna relevant material. De dominerande positiva känslorna är de av ökad insikt och 
ökad förståelse. Det är också mer positiva än negativa känslor som kommer fram i bilagorna. 
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6. Diskussion 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva en grupp studenters egna reflektioner kring 
informationssökande i samband med den a-uppsats de skriver. Resultatet blir en 
sammanfattande beskrivning över hur studenterna i den gruppen beskrivit sin 
informationssökning. Diskussionen i detta kapitel kommer också att relatera hur studenternas 
informationssökning förhåller sig till de teorier som redovisats ovan. Detta kapitel ska väga 
samman det som uppkommit i ovanstående kapitel. 
 
 
6.1. Informationsresurser 
 
Studenternas redovisning av använda informationsresurserna har jag behandlat rent 
kvantitativt. Studenterna visar sig använda de förväntade redskapen. De ska, i sin uppsats, 
använda tre vetenskapliga artiklar och har fått undervisning i hur de hanterar databaserna för 
att ta fram artiklarna. Det de gör är således både förväntat och logiskt. De använder de 
framför sig lagda resurserna för att prestera efterfrågat resultat.  
 
Databasen Biological Science är den i särklass mest använda, vilket också är logiskt då 
studenterna tidigt presenteras för den. Under de fyra undersökta åren kan en minskning av 
användandet av Biological Science dock iakttas samt en ökning av Scopus. Den ökade 
användningen av Scopus följs av en ökning av databasen Ulrich's. Detta eftersom Scopus inte 
har något redskap för peer-review urval av tidskrifter, Ulrich's är det redskap som då får 
användas för att konstatera huruvida en tidskrift använder peer-review-förfarande. 
Studenterna har gått från att använda de mer specialiserade artikeldatabaserna till de mer 
breda, från Biological Sciences till Scopus. Här vore det intressant att fortsätta med en 
undersökning i intervjuform om hur studenterna använder artikeldatabaserna och varför de 
gör de olika valen. Till konferensen Mötesplats Borås gjorde jag en förlängd delstudie (2006-
2011) där jag kan konstatera att trenden med minskad användning av Biological Science 
fortsätter. Ökningen för Scopus bryts till förmån för LiUB search, ett verktyg för att söka i 
många databaser samtidigt. 165 I den studien sätter jag också förändringarna i samband med 
förändringar av LiUBs startsida samt min undervisning. Slutsatsen är att både undervisning 
och startsida påverkar valet av resurser, varför dessa måste harmonisera. 
 
En iakttagelse är att studenterna inte alltid vet vilka resurser de använt, namn som Illumina 
och CSA är ett sådant exempel då Illumina är namnet på CSAs plattform. CSA, Cambridge 
Scientific Abstracts var leverantör av artikeldatabaser, bland annat Biological Sciences och 
dess underdatabaser. Denna förvirring kan bero på hur företaget valt att utforma sitt 
sökgränssnitt. Under flera år var Illumina mer framträdande än namnet på databasen. Men det 
kan också bero på att studenten inte haft en strategi utan sökt mer på måfå och sedan noterat 
vad den ser i sökgränssnittet än valet av databas. Head och Eisenberg beskriver i sin rapport 
att studenter ofta upplever sig vilsna i sin informationssökning.166 Studenternas förvirring i 
fråga om informationsresursens benämning kan då vara ett utslag av denna förvirring. 
 
Artikeldatabaserna används av studenterna eftersom de måste göra det för att prestera önskat 
resultat, en uppsats med vetenskapliga artiklar. Det de gör är både förväntat och logiskt. 
Likaså är användningen av bibliotekens kataloger och hyllor lika logiskt, det är där 
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studenterna finner material avsett för deras studier och för forskning. Det faktum att de 
använder bibliotekets resurser är varken oväntat eller förvånande. Det som kan vara 
intressantare att se på är de övriga resurser de använder och de resurser som studenterna inte 
alls tar upp.  
 
Wikipedia är ett exempel som antagligen har en högre användning än redovisat. Fyra 
studenter av 184 uppger att de använt Wikipedia och det är troligtvis många fler. Till 
uppsatsen är det omöjligt att använda Wikipedia som källa och det kan vara en anledning till 
att studenterna inte anger den som resurs i bilagan, de har använt den som inledande 
orientering men sedan vandrat vidare till djupare och mer ”godkända” källor. Studenterna 
verkar ofta enbart ta upp de informationsresurser de sedan använder i sin uppsats och där är 
inte Wikipedian varken godkänd eller meriterande. Wikipedia är kontroversiellt i den 
akademiska världen och användande är ofta bannlyst. Vid mina diskussioner med studenterna 
i samband med undervisning, menar dessa oftast att de kan använda Wikipedia men att de 
måste kontrollera uppgifterna och att de måste kontrollera uppgifterna även i andra källor. De 
gör då Wikipedia till en källa i mängden. I undersökningen av Head och Eisenberg saknade 
studenterna ofta en bra startpunkt, och svaret blev då Wikipedia. Det ger en snabb och enkel 
introduktion, ”preresearch tool”.167 Miljövetarstudenterna diskuterade även kritiskt 
förhållningssätt till källor med mig i samband med undervisning och menade sig kunna 
behärska det i samband med Wikipedia. De menade också att Wikipedia kan användas i 
början men inte i det slutliga arbetet. De ser således på den som Heads och Eisenbergs 
studenter; ett redskap innan arbetet.  
 
Studenterna gör som de instrueras att göra och använder den typ av informationsresurser som 
anges i förutsättningarna. Tre artiklar ur tidskrifter med peer-review-förfarande som de finner 
i de databaser som de fått undervisning om. Jag menar att studenterna agerar helt i enlighet 
med Wilsons teorier om informationssökning, de löser de problem och uppgifter de har med 
hjälp av de redskap som står till förfogande och med den förförståelse de har som grund. 
 
En vag fråga får vaga svar. Så när frågan är ”Ange var sökningarna genomförts?” blir svaren 
olika. Många studenter har radat upp de artikeldatabaser de sökt i, andra har redovisat antalet 
träffar. Ytterligare några har berättat om hela sitt sökarbete men det vanligaste är en rad av 
mycket olika typer av informationssökningsresurser som bibliotek, artikeldatabaser, 
internetbaserade myndigheter och några böcker.  
 
I uppsatserna skriver studenterna om fenomen i sin omvärld och hämtar därför information 
kring dessa. Myndigheterna har byggt upp bra informationsresurser på sina hemsidor och 
studenterna använder dessa i hög grad. 
 
Sammanfattningsvis erbjuder inte studenternas användande av informationsresurser i 
uppsatserna några specifika överraskningar. Användningen av databaser är hög, vilket beror 
på de krav lärarna ställer. Min slutsats av denna genomgång är att studenterna lägger sin tid på 
att söka dessa artiklar medan jag antar att de redan i stort sätt vet vilka böcker de behöver från 
litteraturlistorna. Ytterligare information hämtar de från myndigheters och 
intresseorganisationers hemsidor. Således lägger studenterna sin möda där de bedöms och där 
en insats lönar sig. 
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6.2. Informationssökningsprocesser 
 
Det mest generella intryck jag fick av studenternas beskrivna informationssökningsprocesser 
var förvirring. De flesta saknade genomtänkt strategi och fokusering. Detta är, i de flesta fall, 
studenter i början av sina studier, första året, och det är deras första akademiska arbete. Det är 
således naturligt att de inte är vana vid hur de ska arbeta. Deras processer beskriver 
nybörjarnas arbetssätt. En del av informationssökningsmetoderna de använder har de lärt sig i 
tidigare studier, gymnasie- och grundskola, och en del lär de sig under arbetets gång. Några 
tillämpar de metoder som förmedlats vid undervisningen i informationssökning, men få 
skriver att de gör det. 
 
Process och känslor hänger intimt samman, vilket Kuhlthau visat168 och Wilson infogat i sin 
modell.169 Det är därför följdriktigt att de beskrivningar som studenterna gör i sina bilagor 
speglar dessa teorier. Studenterna är vilsna, oerfarna och förvirrade i sin informationssökning. 
Det ska de vara på den nivå de befinner sig. Den insikt de får i att de är förvirrade i sin 
informationssökning gör att de lär sig söka information bättre. Det kan förefalla grymt att då 
inte ha ett avsnitt i undervisning i informationssökning som beskriver dessa processer och på 
det sättet överbrygga detta men som jag ovan skrivit menar Limberg att detta ingår i 
lärprocessen.170 Jag menar att jag redan på detta tidiga stadium kan se indikationer i deras 
bilagor på att de själva når dessa insikter. Studenterna beskriver att de lär sig undan för undan. 
De beskriver en lärprocess. Jag menar att denna lärprocess inte kan uppnås genom att göra 
”kokböcker” i informationssökning, färdiga checklistor och detaljerade instruktioner för 
informationssökning. Det vore kontraproduktivt. För studenten kan det förefalla frustrerande 
att behöva gå igenom processen men också i enlighet med problembaserat lärande, som 
programmet använder, så handlar det om att lära sig tänka kring problemen och inte lära sig 
utantill. Det faktum att informationssökning varierar mellan olika områden och det motsäger 
också ”kokboksmodeller”, menar jag. Detta eftersom en modell inte kan tillämpas på alla 
områden. Miljövetarprogrammet är tvärvetenskapligt och studenterna söker information inom 
många olika discipliner. Det är i det läget än mer väsentligt att de lär sig söka information 
snarare än att följa en ”kokbok”. Lyngfelt et al. menar att studenterna är auktoritetsbundna 
och rekommenderar en tidig undervisning i informationssökning för att motverka det och 
främja den självkritiska reflektionen.171 Jag menar att förlängningen av detta resonemang är 
att frigöra sig från ”kokboksmodeller” och lära sig informationssökning genom de egna 
behoven och reflektioner. Min slutsats av genomgången av studentuppsatserna i kapitel 4.3 
visar också på att studenter är auktoritetsbundna. 
 
I enlighet med SCONUL's definition av informationskompetens rör de flesta studenterna sig i 
gränslandet mellan nybörjare och kompetent inom de tre områdena att inse att ett 
informationsbehov föreligger, finna den informationen de behöver och kunna ta fram 
informationen i de valda informationsresurserna.172 När det gäller Bruces teorier om 
informationskompetens använder studenterna informationsresurser enligt de lägre nivåerna, 
”technology conception, sources conception och information conception.”173 Undervisningen 
som studenterna får via bibliotekarie och lärare, samt de anvisningar som ges i samband med 
uppsatsarbetet, ger sammantaget ovanstående resultat, menar jag. Studenterna är nybörjare 
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inom informationssökning i den akademiska världen och har en instrumentell 
informationskompetens. Sin informationskompetens kommer de att utveckla under 
kommande studieår då de ställs inför mer komplicerade uppgifter. Många av artiklarna i 
kapitel 4.2. använder sig av standarder för att mäta studenters informationskompetens samt 
för att utvärdera undervisning. Exempel på detta är Carr och Samson. Carr menar att det är 
lika viktigt med genomgångar som tillfällen att använda sina lärdomar. Lärandet utvärderades 
genom självvärdering, en möjlig felkälla menar Carr. Jag menar att självvärdering och 
reflektion kan knytas till varandra och om feedback kopplas in, vilket Carr gjort, ökas lärandet 
för studenten.174 Carr fann, liksom jag, att studenterna befann sig i de lägre nivåerna av 
informationskompetens.175 Just reflekterande använder Mansourian för att öka lärandet och 
menar att själva reflekterandet ger dem en möjlighet att ändra sina sökstrategier.176 
Mansourian har dock inte använt standarder som utgångspunkt utan låtit studenterna 
reflektera i fri form.  
 
Några studenter uppgav att de som startmaterial eller, när de fastnat, fått en startartikel från 
handledaren eller annan lärare. Kuhlthau menar att en startartikel inte hjälper studenten utan 
att han/hon tvärtom riskerar förlora sammanhang genom att inte själv välja sina resurser.177 
Detta genom att hon eller han genom en startartikel inte är medveten i sin 
informationssökningsingång och på det sättet hamnar mitt i processen snarare än att initiera 
det själv. Ett inledande led i tankearbetet går sålunda förlorat och den lärprocess som 
informationssökningen är försvinner. Risken är dessutom att studenten blir mer förvirrad och 
får svårare att söka information nästa gång. Handledare och lärare erbjuder startartiklar som 
ett sätt att få igång studenten. Men de är inte medventa om de processer lärande i 
informationssökning behöver. Detta visar på vikten av att knyta lärare närmare 
undervisningen i informationssökning. Andrews och Patil skriver om samarbete och vikten av 
att knyta samman ordinarie undervisning och undervisning i informationssökning. De skriver 
också att studenterna utvecklade sitt kritiska tänkande.178  
 
 
6.3. Känslor 
 

Känslorna studenterna beskriver är oftast indirekta, vilket är naturligt eftersom det inte ingick 
i den efterfrågade uppgiften. Den mest överhängande känslan är frustration, en frustration 
som ofta hänger ihop med att han/hon hittat för mycket material. Detta följer analogt den 
slutsats som Head & Eisenberg framför, att det är mängden material som ger svårigheter och 
inte tillgången.179 Detta ger, som jag ser det, som slutsats att bibliotekarier i undervisningen 
borde arbeta mer med urval och kritiskt förhållningssätt och hjälpa studenterna med detta. Ett 
problem kan dock vara att bibliotekarierna sällan är ämneskunniga och att det oftast är 
kunskapen som gör att man kan välja exempelvis en artikel före en annan. Det vore i detta 
sammanhang intressant att se om svårigheten med urval blir lättare i b-uppsatsen. Det skulle i 
så fall vara en lättnad för studenten att veta att det blir bättre.  
 
Studenterna har också i sina processreflektioner ofta lagt märke till att svårigheterna minskar 
ju mer de sätter sig in i sitt ämnesområde. Jag menar att det också hänger samman med den 
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attityd studenterna har till sina studier. Jag har inte hittat några direkta belägg för Limbergs 
kategorier A (söka fakta), B (välja sida) och C (granska och analysera), i mitt material, men 
ser ändå att samspelet mellan informationssökning och lärande som hon funnit också finns i 
mitt material.180 Flera studenter beskriver just hur deras informationssökning lättat ju mer de 
arbetat, ju större deras insikt i ämnet blivit. Det är också den vanligaste positiva känslan de 
beskriver, att förståelsen ökar efter hand. Enligt Wilson söker studenterna information för att 
överbrygga ett problem.181 Ett problem som i detta fall är framlagt från lärare och definierat i 
och med att de ska redovisa en viss typ av material i sina arbeten. I sökningen upplever 
studenterna frustration på många sätt, i enlighet med Kuhlthaus teorier. Men de lär sig mer om 
sitt ämne under tiden och under själva informationssökningen. Frustrationen minskar ju 
klarare de blir över vad de söker. De tre teoretikerna, Wilson, Kuhlthau och Limberg, är 
knutna till varandra och i detta material har jag sett hur deras teorier bekräftas. 
 
 
6.4. Sammanfattning av diskussionen 
 

När studenternas användning av artikeldatabaserna sätts i relation till deras sökprocesser och 
känslor finner jag en frustration vid användandet av artikeldatabaserna. Studenterna förväntar 
sig konkreta svar på sina frågor i artiklarna. De söker ofta fakta i artiklarna. De vetenskapliga 
artiklarnas funktion är att presentera forskningsresultat och diskutera dessa, inte att presentera 
absoluta svar. Diskrepansen mellan förväntat innehåll och det reella innehållet kan bli stor och 
leder då till frustration och osäkerhet hos studenten. Den typ av information som studenterna 
förväntar sig i forskningsartiklarna finner de oftare på myndigheternas hemsidor. I samband 
med undervisning beskrev en student att hon inte funnit några vetenskapliga artiklar som 
beskrev Indiens miljömål. När vi letade reda på Indiska statens miljödepartement fann vi dem. 
Det var inte analysen hon sökte. Hon hade således letat på fel plats.  
 
Osäkerhet är en drivkraft för studier. Detta menar både Wilson och Kuhlthau.182 183 Hittar 
informationssökaren ingen bra lösning i ett steg i informationssökningen blir det logiska 
steget att förflytta sig bakåt och ta det steget en gång till. Wilson menar att nyckelfrågan är 
hur den osäkerhet individen har löses. För att förklara detta i sin modell för han in Kuhlthaus 
stadier i informationssökning i varje steg i processen.184 En student som identifierat att denne 
har ett problem går således igenom ett antal steg innan han/hon finner sin definition på sitt 
problem. Wilson ser problemlösning som den underliggande motivationen för 
informationssökning.185 Men i detta stadie, för studenterna, är det inte bara den egna 
motivationen som är drivkraften. Det är också att klara kursen och få sina poäng.  
 
Jag har ovan visat hur studenternas beskrivningar av informationssökningen i bilagorna 
speglar de lägre nivåerna av informationskompetens. Den förvirring jag beskrivit ovan är en 
ofullständig informationskompetens. Studenterna har börjat sin resa inom den akademiska 
världen. De har ofta en stor informationskompetens när det gäller att lista ut vilka webb-sidor 
som kan vara användbara och att hantera sökmotorer. Det syns bland annat i den stora 
användningen av myndighetssidor, där de generellt sett verkar nöjda och har funnit bra och 
relevant material. Däremot har de ännu inte utvecklat sin kompetens inom process och 
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kontroll. En jämförelse med de bilagor de skriver till sina b-uppsatser skulle kunna visa om en 
sådan utveckling sker. 
 
Den ofullständiga informationskompetensen speglar också den frustration som studenterna 
beskriver kring sin informationssökning och sitt resultat. Sammanhangen och konsekvenserna 
av olika sökstrategier samt kännedom om informationsresurser finns inte ännu. Det visar sig 
bland annat då studenter har sökt i felaktiga databaser och blivit frustrerade över det dåliga 
resultatet.  
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7. Relevans för praktiken och kommande forskning 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva hur 184 studenter reflekterar kring sin 
informationssökning. Men då jag är en undervisande bibliotekarie vill jag också knyta det till 
praktiken, samt till kommande forskning.  
 
För att kunna dra djupa slutsatser kring konsekvenserna av denna undersökning för 
undervisningen i informationssökning skulle denna studie behöva vidgas med både intervjuer 
och uppföljning av studieresultaten under några år. Men jag menar man redan här kan dra en 
slutsats; vi som bibliotekarier måste möta studenterna i deras verklighet. Studenterna 
använder de verktyg de lärt sig under sina tidigare år och på de sätt de klarat sig tidigare. 
Grundskolans och gymnasiets undervisning i informationssökning är ofta bristfällig och 
eleverna agerar enligt trial and error. De använder sökmotorn Google till mycket stor 
utsträckning och som Wilson beskrev ovan, använder de ett enda sökord i de flesta 
sökningar.186 I gymnasiet kan de få undervisning och större arbeten att utföra men det varierar. 
Sedan börjar de vid universitet med dess krav på underbyggnad och med ett enormt utbud av 
resurser som uppslagsverk, tidskrifter, databaser och litteratur. För många studenter blir detta 
både frustrerande och förvirrande. Både frustrationen och förvirringen har jag beskrivit i 
avsnitten 5.2.5. Hinder och 5.3. Känslor. Jag beskriver där hur studenter ser både bristen på 
material och överflödet av detsamma som problem.  
 
Undervisningen i informationssökning behöver ta hänsyn till studenternas förvirring och 
frustration för att hjälpa studenterna. Hjälpen behöver utgå från dessa behov av person- och 
nivåanpassning. Jag talar här om hjälp som ”sökstugor”, ”boka bibliotekarie” samt 
undervisning, genomgångar, uppbyggda efter programmets behov. Detta måste ske i 
samarbete med lärarna på programmet för att hamna på tidsmässigt optimala tidpunkter.  
 
När studenterna, i enlighet med Wilsons teorier187 och Head & Eisenbergs preliminära 
undersökning188, agerar utifrån sin förförståelse och de inlärda beteendena måste de 
undervisande bibliotekarierna, menar jag, ta sin utgångspunkt i detta och möta studenterna i 
den verklighet där de befinner sig. Detta för att få studenterna att vidga sina perspektiv, ändra 
sitt beteende och mönster. Att lära sig något nytt är att ändra sig. Bibliotekarierna måste också 
tillsammans med lärarna finna vägar att nå studenterna. Jag menar också att den metod som 
används vid Miljövetarprogrammet, självreflektion, är en mycket fruktbar metod. Den är 
användbar både för bibliotekarie, som får en insikt i studenternas arbets- och tankesätt, och 
för studenterna som på detta sett får en feedback på sin informationssökning från en 
bibliotekarie. Nackdelen med metoden är att den är arbetskrävande och blir svårhanterlig när 
ett program har 400 studenter. Metoden borde dock kunna gå att justera med mer 
automatiserade funktioner. Feedbacken, som inte behandlats i detta arbete, skulle kunna göras 
generell. Det är min erfarenhet, och det visas också i detta arbete, att studenterna befinner sig 
på ungefär samma nivå och skulle kunna få ungefär samma feedback. Ett annat sätt vore att 
göra den gruppvis. Mansourian beskriver i sin artikel en självreflektion i form av dagbok men 
skriver inte att feedback givits. I artikeln framgår att studenternas förståelse av och skicklighet 
i informationssökning ökats. 189 
 

                                                           
186 Wilson. (2006). p. 30. 
187 Wilson. (2006). p. 29f. 
188 Head and Eisenberg. p. 13. 
189 Mansourian.  
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Det viktiga i metoden, som jag ser det, är den självreflektion som studenten gör, feedbacken 
är viktig men antagligen mindre betydelsefull. I arbetet med miljövetarstudenterna ger jag 
dem individuell feedback. Jag har dock ingen aning om i vilken utsträckning den individuella 
feedbacken läses. 
 
Förutom självreflektion menar jag att integrering med studenternas övriga undervisning är 
viktig. Informationssökning kan inte fungera i vakuum utan behöver sammanhang. Detta 
menar flera av de artikelförfattare jag refererat ovan. Andrews och Patil menar att framgången 
för kursen berodde på ”the collaboration between library and teaching staff and the 
integration of IL within assessment tasks.”190  
 
Detta arbete har inte diskuterat lärteorier men jag menar att enbart genom att bli 
medvetandegjord om sin informationskompetens kan man ändra den. Att själv reflektera kring 
den är ett sätt att medvetandegöra sin egen förmåga men studenten måste då få hjälp med vad 
den ska reflektera kring. 
 
Studenterna behöver också tidigt tränas i att reflektera kring sitt 
informationssökningsbeteende och bli medvetna om detta för att kunna ta fram sin 
information på ett optimalare sätt. Jag menar att det är intressant att studera studenter i början 
av sina studier. Detta eftersom jag anser att det är lättare att förändra sina sökvanor och inse 
nya mönster innan vanans makt blivit för stor. Genom att se ett tidigt beteende kan man 
således hitta redskap för att tidigt ändra dessa beteenden. Det gör man inte genom att 
undervisa studenter i slutet av sina utbildningar. 

 
Jag har inte iakttagit vilka konkreta resultat, vilka artiklar, böcker och författare studenterna 
redovisar i sina uppsatser. Detta eftersom, återigen, det var processerna, teknikerna och 
känslorna jag fokuserade på. Ett intressant arbete vore därför att sätta det resultat, den uppsats 
studenten skrivit i samband med den bilaga den skrivit. Detta för att se om det är dåligt 
självförtroende eller dålig informationssökning som ger upphov till negativa beskrivningar av 
informationssökningen i bilagan.  
 
Ett stort men intressant projekt vore att följa studenterna individuellt under flera år. De har på 
samma sätt som till sin a-uppsats skrivit bilagor om sin informationssökning också till sin b-
uppsats. Det vore därför intressant att jämföra utvecklingen mellan dessa två bilagor. Det vore 
dessutom intressant att i jämförelsen lägga till hela uppsatserna och se hur studenternas egna 
beskrivningar stämmer överens med det resultat som kommit fram i uppsatserna, kanske i 
form av att granska referenslistorna. Detta vore ett arbete som vore mycket spännande och 
som skulle kunna hjälpa till och underlätta undervisningen i informationssökning genom att 
de skulle ge ökad insikt hur studenter formar sin informationskompetens under flera års 
studier. 
 
 

  

                                                           
190 Andrews and Patil. p. 258. 
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Sammanfattning 
 
Att som bibliotekarie möta studenter och vara en del av deras studier, arbete och utveckling är 
en stor förmån och något att varje dag uppskatta. Att dessutom få det förtroendet att läsa deras 
reflektioner är ytterligare en förmån. 
 
Denna uppsats syftar till att beskriva hur 184 studenter på Miljövetarprogrammet vid 
Linköpings universitet beskriver sin informationssökning. Uppsatsen behandlar 184 texter, 
skrivna av studenterna själva, under åren 2006-2009. Texterna har studenterna skrivit i 
samband med den första uppsatsen under termin två. Studenterna instruerades att beskriva sin 
informationssökning ur flera aspekter; strategi, informationsresurser, sökord, analys samt 
bedömning. Texten lämnades in som en bilaga till själva uppsatsen och skulle omfatta en A4-
sida. 
 
De frågor jag söker besvara är följande. Hur beskriver studenterna sin informationssökning 
med egna ord? Vilka typer av informationsresurser använder de? Vilka typer av 
informationssökningsprocesser beskrivs i deras texter? Vilka känslor speglar deras texter? 
Uppsatsen avser inte beskriva allt i studenternas texter utan koncentrerar sig på dessa tre 
aspekter.  
 
Studenternas beskrivningar knyts teorierna hos Wilson, Kuhlthau och Limberg. Men även 
andra delar av forskningen kring studenter och informationssökning berörs. 
 
Uppsatsen visar att studenterna söker sin information utifrån de givna förutsättningar de har. 
De har instruerats av lärarna att ta fram tre peer-review-artiklar till sin uppsats och söker 
således reda på dessa. De beskriver dessutom andra informationsresurser vilka de har nytta av 
som bakgrund till sina arbeten. Som resurser i informationssökningen använder de i hög grad 
de databaser de fått undervisning i av bibliotekarien. Under åren kan man se en förskjutning 
från databasen Biological Sciences till databaserna Scopus och Ulrich's Periodicals Directory. 
Varför detta skett framgår inte i studenternas texter. Teorin som framförs är att detta beror på 
att Scopus syns mer och att den databasen saknar peer-review-verktyg. Då behövs Ulrich’s för 
det.  
 
Studenterna redovisar också hög användning av myndigheters hemsidor för den typ av 
basinformation som inte forskningsartiklar ger. 
 
Studenternas beskrivningar av de egna sökprocesserna har jag delat in i initial sökprocess, 
informationssamlande, avslutning av sökandet samt hinder. Av studenternas material framgår 
att de ofta börjar sin informationssökning i en utgångspunkt de känner till. Det kan vara en 
nyhet i massmedia eller ett problem som engagerat studenten personligen. Jag har funnit att de 
studenter som börjat med att mer allmänt orientera sig förefaller mer nöjda med sitt arbete än 
de studenter som direkt börjat söka artiklar i artikeldatabaser, de senare förefaller mer 
förvirrade och behöver oftare söka igen. 
 
När studenterna funnit sina artiklar går de vidare i insamlandet med olika tekniker och jag har 
använt Booths beskrivning av söktekniker. De tekniker studenterna oftast beskriver är berry-
picking, footnot chasing, citation searching samt author searching. Dessa tekniker får de 
undervisning om av bibliotekarie. Den vanligaste avgränsningen var tillgång till fulltext. 
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Sökandet avslutades när studenterna uppnått målet, vilket oftast var tre artiklar som skulle 
fungera i a-uppsatsen. De flesta har medvetet avslutat sina sökningar men inte reflekterat 
kring det. Få beskriver att de behövt avsluta informationssökningen på grund av tidsbrist. 
 
Avsnittet Känslor speglar de känslor studenternas texter visar. Hinder och Känslor ligger 
mycket nära varandra. Ett stort hinder för många studenter har varit språkfrågan. Många har 
uttryckt frustration över att behöva läsa så mycket engelska samt svårigheter med att få fram 
rätt terminologi på engelska. 
 
Frustration är också en vanlig känsla som avspeglar sig i studenternas texter. De har uttryckt 
frustration över för mycket information, svårighet att välja rätt databas, svårigheten att hitta 
rätt terminologi. Bristande självförtroende är vanligt. Trots att det finns mycket negativa 
känslor beskrivna dominerar de positiva. Den absolut vanligaste positiva känslan är den av 
ökad förståelse och många studenter beskriver hur de lärt sig mer efterhand. 
 
Min slutsats av studenternas informationssökningsbilagor är att den undervisning i 
informationssökning som bibliotekarier ger vid universitet och högskolor måste medvetet 
möta studenterna där de är och ge dem de redskap de behöver för sin informationssökning, 
utan att för den skull ge dem färdiga ”informationssökningskokböcker”. Studenterna behöver 
mogna i sin informationskomptens och det finns inga genvägar. Att skriva en text om sin 
informationssökning och reflektera kring den, menar jag, är en bra metod. En reflektion gör 
att medvetandet kring de egna processerna ökar och möjligheten för lärande blir därmed 
bättre. Studentens mognande i informationskompetens är ett mål gemensamt för student, 
lärare och bibliotekarie och ett samarbete är därför nödvändigt. 
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Bilaga 1. Uppbyggnaden av 
informationssökningsundervisningen Miljövetarprogrammet 
 
Kurs 1 
Bakgrund. Studenterna är mycket förvirrade och får inte ges information som inte är relevant 
i det sammanhanget. Därför inleder vi med en enkel rundvandring och orientering. Sedan 
följer boksökning. 
Mål: De ska hitta till biblioteket och kunna söka och hantera sina böcker. 
Kännedom om attityd till plagiat och var man kan finna information om det för att undvika att 
råka ut för det. 
Genomförande: Vecka 35 rundvandringar i biblioteket för att hitta dit. Vecka 38 Libris 
lokala. Sökexempel är att hitta material om sjöarna (samråd med Anna Bratt). Kanske 
rapporter och sedan gå vidare till fulltexterna. Plagiathandboken 
 
Kurs 2 
Bakgrund. Kursen är boktung och därför bättre att avvakta med databaser. Många söker 
lättare hjälpmedel via nätet och därför bör vi ta in nätet i detta moment. 
Mål: De ska ha en kännedom om Internet. Känna till redskap för att kunna ha en kritisk 
attityd till information. Känna till sökmotorernas funktion er och inriktningar. 
Genomförande. Vecka 45 Granska ett antal falska internetsidor. Titta på ett antal sökmotorer 
för att se vad de kan användas till för att avslöja och för att söka. Sökexempel är 
forskningsmetodiska sidor typ Göteborgs. Nationalencyklopedin. Varna för susning.nu! 
 
Kurs 3 
Bakgrund. Under denna kurs kommer de att börja fundera på sin a-uppsats. I 
formuleringsläget ska då informationssökning komma in. Det är då lämpligt med databaser i 
detta läge. När uppsatserna presenteras ska bibliotekarie vara med och ha synpunkter på 
informationssökning. 
Mål: De ska känna till att det finns en mängd databaser inom olika områden. De ska kunna 
hitta dit. De ska känna till en databasvärd djupare (CSA). De ska kunna söka fram artiklar de 
finner i databaser. De ska få redskap för att bedöma om en artikel är relevant. (?) De ska 
känna till skillnad mellan fulltext och fjärrlån. De ska kunna beställa fjärrlån online. 
Genomförande. En vanlig trist orientering i databaser och demonstration av koppling till e-
tidskrifter? Ett villkor är att de ska ha formulerat ett sökbehov. 
 
Kurs 4 
Bakgrund. Följa upp deras sökningar genom närvaro på seminarierna. Önskemål är att 
särskilt avsnitt ägnas i uppsatsen åt att beskriva informationssökningen. 
Mål: De ska förstå nyttan och jobbet med informationssökning och förstå kopplingen in i sin 
egen uppsats. 
Genomförande: De författar ett avsnitt i uppsatsen om informationssökningen. Bibliotekarie 
närvarar vid oppositionen och har synpunkter. 
 
 
Fastslaget efter sommarmöte 2004. 
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