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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to investigate how students at an 

upper secondary school for adults use school and public library when 
searching for information for school assignments. The focus in this 
investigation is on the feelings and experiences of the process of the 
information seeking and use. The focus is also on the students’ 
experiences of school and public libraries and the help they recieve from 
them in learning. 

 
The method used is focus groups interviews. Two groups were 
interviewed. The results of the study show that these students use the 
school library as a place where they can search the Internet, use 
computers and work in groups. They often feel that the library staff are 
not available because there are always too many students asking 
questions. The experiences from the public library is that it is easier to 
get help there even if you must wait your turn. The librarians are often so 
eager to help that some students feel a need to tell them that they will do 
the search themselves. 

 
The results also show that students with an immigrant background find it 
difficult to find the proper information for their school assignments as it 
takes longer for them to read through information and decide if the 
information is useful or not. Sometimes they also have difficulties to 
follow the teacher, and because of that they can lose their confidence in 
their school work. 
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1 Inledning 
 
Det talas idag mycket om att vi nu har ett informationssamhälle där kunskaper som att 
hitta den information man söker, att kunna värdera informationen kritiskt samt att kunna 
använda informationen värderas högt. Ett begrepp som används oftare idag är 
informationskompetens. Det traditionella undervisningssättet med en lärare som lär ut 
från en kateder har i många fall ersatts av andra metoder. I skolorna idag jobbar man 
ofta med flexibelt lärande eller problembaserat lärande (PBL) som metod och de 
studerande får ofta självständiga uppgifter där det ingår informationssökning för att lösa 
dem.  
 
Att börja studera igen i vuxen ålder innebär för de flesta stora omställningar. Vare sig 
man har blivit arbetslös, vill studera vidare för att kunna byta jobb eller helt enkelt vill 
förkovra sig innebär studierna ett annat sätt att leva under studietiden. Ofta förändrar 
man sitt sätt att vara och tänka när man studerat en tid. Kunskapslyftet innebar att 
många som tidigare inte haft ekonomiska möjligheter att studera nu fick chansen. Det 
var många som satte sig på skolbänken igen som upptäckte att skolans arbetssätt 
förändrats och för många innebar det en stor utmaning. Det är ingen självklarhet att man 
som vuxenstuderande är van vid att strukturerat söka efter information eller har någon 
vana vid att använda biblioteket och dess resurser (Bontenbal, 2000). I många fall 
räcker inte heller bibliotekets resurser till för de studerande (Almerud, 2000). Ett annat 
problem bland vuxenstuderande kan vara en svårighet att identifiera sig som student 
igen efter att ha varit borta från utbildningsvärlden medan man arbetat eller bildat familj 
(Given, 2002). 
 
På biblioteken och i forskningen talas det mycket om att antalet studerande har ökat (se 
t.ex. Höglund et al, 1995; Thórsteinsdóttir, 1997) och att studenter i allt högre grad 
söker sig till folkbiblioteket för att låna litteratur och för att få hjälp med sina sökningar. 
Folkbiblioteken har därmed börjat få en ny roll när de, förutom att ge service till 
allmänheten, ska hjälpa studerande i allt högre grad. Ibland tas detta upp som ett 
problem inom biblioteksvärlden eftersom en del anser att studerandegruppen får en 
högre grad av service än andra grupper som besöker biblioteket. I bland annat projektet 
Vuxbib som Statens kulturråd initierade framkommer att bibliotekspersonal ofta 
upplever vuxenstuderande som en krävande grupp (Eliasson, Flöög, Gärdén & Persson, 
2005). Ett begrepp som används mycket idag är också livslångt lärande. Där räknas inte 
bara studerande in utan det livslånga lärandet är en process som pågår hela livet 
(Larsson, 1998). Det blir viktigt att möta människors olika informationsbehov på 
folkbiblioteken.  
 
Det formulerades både i regeringens proposition om vuxnas lärande (2000/01:72) och i 
måldokument inom olika projekt och biblioteksverksamheter (se t.ex. Länsbiblioteket i 
Stockholms län, 2006) att det är viktigt att främja vuxnas lärande och att det är viktigt 
att även folkbiblioteken tänker i dessa banor. Gruppen vuxenstuderande är väldigt 
heterogen och definieras ofta på olika sätt. Ibland kallas alla för studenter även om de 
studerar på olika nivåer som både högskola och Komvux mm och ibland även 
gymnasiet. Berglund, Eliasson, Flöög och Persson (2004) skriver att uttrycket 
vuxenstuderande oftast används om dem som studerar på Komvux medan 
högskolestudenter utgör en annan grupp. Dessa kallas oftast studenter.  
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Det har tidigare gjorts många undersökningar om studenters informationssökning (se 
t.ex. Kuhlthau, 1993; Höglund et al, 1995; Thórsteinsdóttir, 2005) men man behöver 
fortsätta att undersöka studerande och då gärna i mindre grupper som är klart 
definierade som exempelvis högskolestuderande, vuxenstuderande och 
distansstuderande. För att kunna jämföra olika grupper och se om behoven skiljer sig 
eller är likartade mellan till exempel komvuxstuderande och högskolestudenter när det 
gäller informationsbehov, informationssökning och biblioteksanvändning är det viktigt 
att undersöka varje grupp för sig.  
 
1.1 Val av ämne 
 
Jag har jobbat många år som biblioteksassistent på olika slags bibliotek som filialer till 
folkbibliotek, integrerat skol- och folkbibliotek, gymnasiebibliotek, universitetsbibliotek 
och komvuxbibliotek. Jag känner att frågor om just komvuxbiblioteket och dess 
studerande/låntagare ligger mig varmt om hjärtat, dels för att jag själv tog upp mina 
studier igen i vuxen ålder men dels också för att jag i mitt jobb på Komvux kände att det 
fanns saker att göra för att förbättra och underlätta arbetet både för elever och för 
bibliotekspersonal samt även lärarna. I arbetet med komvuxeleverna stötte jag på olika 
problem som de upplevde med sina skoluppgifter, både med informationssökning och i 
mötet med biblioteket. Många valde att fråga personalen och väntade sig att få en bok 
relevant för ämnet i sin hand. Att bli hänvisad till en dator för att själv söka gav ofta 
upphov till protester och negativa kommentarer om att det till exempel var för svårt att 
söka, att de provat men inte hittat nåt eller att de hade för ont om tid. Många blev också 
frustrerade över situationen med kurslitteratur eftersom många förväntade sig att 
komvuxbiblioteket skulle tillhandahålla den. Jag upplevde också att många elever på 
Komvux behövde ett stort stöd i sin informationssökning. Även om många varit på en 
genomgång i grupp i biblioteket hände det ofta att de inte visste hur man söker i 
katalogen eller hur man hittar i biblioteket. Andra problem som jag hört eleverna prata 
om är att de inte förstår uppgiften de fått av läraren och därför inte vet vilken 
information de ska söka eller att de har olika uppfattningar om begreppet information.  
 
I utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskapen har vi i flera kurser 
återkommit till begrepp som användarperspektiv och användarundervisning samt 
informationskompetens. Vi stötte tidigt på Carol Kuhlthau i vår kurslitteratur och 
hennes teorier om informationssökning som process. Kuhlthau introducerade en modell 
som utgick från studenterna och deras upplevelser och känslor vid deras 
informationssökningar. Hon menar att informationssökning är en process i olika faser 
(Kuhlthau, 1993). Vi har också bekantat oss med Christine Bruce som har formulerat en 
annan modell där hon tittat på hur pedagoger inom högskolan (lärare och bibliotekarier) 
ser på begreppet informationskompetens. Bruce delar in deras beskrivningar av 
informationskompetens i sju olika kategorier. Louise Limberg, som bland annat studerat 
gymnasieelever, kom fram till att eleverna såg på informationssökning på tre olika sätt: 
för att hitta svar på specifika frågor, för att hitta information för att kunna bilda sig en 
egen mening i frågan och för att söka och använda information (granska och analysera). 
Hon kom också fram till att informationsprocessen var relaterad till lärande (Limberg, 
1998; Limberg et al, 2002).  
 
Att utveckla informationskompetens är något som i någon mån formuleras som mål 
inom utbildningar både på grund-, gymnasie- och högskolenivå. I vuxenutbildningen 
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har gymnasiekurserna på Komvux samma läroplaner som gymnasieskolan för 
ungdomar. 
Det är inte klart formulerat på vilket sätt eleverna ska få denna kompetens att kunna 
hitta, värdera och använda information. I diskussionen om det livslånga lärandet har 
fokus ställts även på folkbibliotekens roll i vuxnas lärande (Almerud, 2000). Samtidigt 
som man kan ifrågasätta om folkbibliotekets resurser tas till vara när det gäller 
vuxenutbildningen har åsikter hörts bland annat i Vuxbibprojektet om att gruppen 
vuxenstuderande tar för mycket av resurserna på folkbiblioteken eftersom de ofta är 
ovana både vid biblioteket och vid att söka information (Almerud, 2000; Eliasson et al, 
2005).  
 
Genom ökad kunskap om dessa gruppers behov av information kan biblioteken bättre 
anpassa sin service. Det är också viktigt att se på vilket sätt biblioteken – både 
skolbibliotek och folkbibliotek – kan ge stöd åt vuxnas lärande. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilket behov av stöd de studerande vid 
Komvux har för sina fördjupningsuppgifter i skolarbetet, hur de utför sin 
informationsökning för dessa uppgifter samt hur de upplever sin egen 
informationssökningsprocess. Syftet är också att se om de studerande använder sig av 
bibliotek (till exempel skol- eller folkbibliotek) som hjälp i sitt lärande samt vilken 
uppfattning de i så fall har om biblioteken och deras service. Problemet belyses i den 
här uppsatsen ur de studerandes synvinkel och uppsatsen fokuserar på de studerandes 
sätt att söka information för sina studier och på vilket sätt användningen av bibliotek 
och dess resurser kan påverka och utveckla de studerandes informationskompetens och 
lärande. Uppsatsen vill också belysa de komvuxstuderandes syn på skol- och 
folkbibliotek, vad de använder biblioteken till och hur de upplever användningen av 
bibliotek. Gruppen som studeras i den här uppsatsen är således vuxna som studerar vid 
Komvux. Därmed har studerande vid högskola, universitet, folkhögskola, SFI, särvux 
samt övriga former av vuxenutbildning valts bort.  
 
Följande övergripande frågeställning är formulerad för att uppnå syftet med uppsatsen: 
 

• Hur uppfattar de komvuxstuderande informationssökning och användning av 
olika redskap för detta i samband med sina studier? 

 
För att underlätta undersökningen av detta har frågan delats in i dessa mindre 
frågeställningar: 

 
• På vilket sätt söker och använder de studerande information till 

fördjupningsuppgifter? 
      
• Hur upplever de studerande informationssökningsprocessen? 

 
• Använder de studerande något bibliotek för sin informationssökning och hur 

upplever de sina kontakter med biblioteken? 
 
• Vilket behov av stöd upplever de studerande att de behöver för sina uppgifter? 



 

 4 

 

 

1.3 Informationssökning  
 
Sökning efter lämplig litteratur på svenska har gjorts i olika bibliotekskataloger och 
Libris webbsök och Bibliotek.se. Sökord har varit komvux, komvux*, vuxenutbildning, 
vuxenstuderande var för sig men även i olika kombinationer med informationssökning, 
bibliotek, livslångt lärande mm. Jag har även sökt i Artikelsök samt använt mig av 
referenslistor i magisteruppsatser inom samma och närliggande områden samt i Vuxbibs 
forskningsgrupps Delrapport 2.  Sökningar har också gjorts i databaserna LISA, för 
biblioteksrelaterade artiklar, och ERIC för artiklar som behandlar pedagogik. Sökord 
som använts är adult students, mature students i kombination med information, 
information seeking, library, school library, information literacy. Eftersom det råder en 
viss begreppsförvirring när det gäller vuxenstuderande, eller den engelskspråkiga 
litteraturens ”adult student”, handlade en hel del litteratur (t.ex. Givens) om studier på 
högskola eller universitet (eller motsvarande). Den svenska litteraturen om 
komvuxstuderande och bibliotek och/eller informationssökning som jag hittat är främst 
magisteruppsatser (se t.ex. Wellner, 2000; Goode & Nilsson, 2004). 
 
1.4 Disposition 
 
I kapitel 1 redovisas uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar samt 
avgränsning, min egen informationssökningsprocess när det gäller litteratur och 
information till uppsatsen samt uppsatsens disposition. Kapitel 2 innehåller bakgrund 
om vilka de komvuxstuderande är, historik om Komvux och statens satsningar på 
vuxenutbildning. I kapitlet ingår också avsnitt om andraspråkselever, vuxnas lärande, 
vuxenpedagogik samt bibliotekens roll för de studerande. I kapitel 3 redogörs för 
tidigare forskning om information och barriärer, studenters 
informationssökningsbeteende, informationskompetens, vuxenstuderande och skol- och 
folkbibliotek. Där finns även ett avsnitt om språkets betydelse för informationssökning 
och biblioteksanvändning i ett andraspråksperspektiv. I kapitel 4 behandlas de teoretiska 
utgångspunkterna som används för att analysera undersökningen. Kapitel 5 utgör 
metoddelen där det beskrivs vilken metod som använts, varför den är vald, om att arbeta 
med fokusgrupper och hur urval och rekrytering till intervjuerna gjorts. Använd 
analysmetod redovisas och också hur undersökningen genomförts. Sist i kapitlet tas 
även etiska aspekter på undersökningen upp. I kapitel 6 presenteras resultatet och 
analysen av undersökningen. Det Komvux som är med i undersökningen presenteras 
först och sedan följer resultat och analys av fokusgruppsintervjuerna och de valda 
teorierna kopplas till resultatet av undersökningen. Kapitel 7 innehåller diskussion och 
slutsatser där uppsatsens frågeställningar diskuteras i förhållande till vad som 
framkommit i intervjuerna och analysen. Efter det följer en reflektion över uppsatsen, 
metoden och över arbetet med undersökningen samt idéer till vidare forskning. I det 
sista kapitlet, kapitel 8, finns en sammanfattning av hela uppsatsen och till sist följer 
källförteckning samt två bilagor med brevet till de studerande och intervjuguiden.  
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2 Bakgrund 
 
I detta kapitel ger jag en bild av vilka de som studerar på Komvux är. Jag ger också en 
kortfattad inblick i synen på kunskap och lärande samt vuxenpedagogik. Detta är viktigt 
för uppsatsen eftersom synen på kunskap och lärande förändrats och det numera handlar 
mer om att forma sin egen kunskap. Det påverkar sättet som studier på Komvux 
bedrivs. Det är också viktigt att se att vuxna kan ha andra behov i sin lärandesituation. 
Eftersom informationssökning och lärande ligger nära varandra (se t.ex. Limberg, 1998) 
har också detta betydelse för uppsatsens innehåll. Därefter kommer jag också in på 
några synsätt inom lärande för elever som inte studerar på sitt modersmål utan på ett 
andraspråk vilket också kan ha betydelse för deras sökning av information till 
skoluppgifter. Jag ger sen en inblick i bibliotekens roll för de studerande och därefter 
följer en kort historik över hur den kommunala vuxenutbildningen utvecklats i Sverige 
finns med för att försöka ge en förståelse för vilken betydelse den har haft och har idag. 
Jag presenterar också kort villkoren för Kunskapslyftet som var en viktig del av 
Komvux verksamhet under åren 1997-2002 samt ett kort avsnitt om hur den kommunala 
vuxenutbildningen ser ut i dag.  
 
2.1 Vilka är de komvuxstuderande? 
 
Vilka är det som studerar på Komvux? Den kommunala vuxenutbildningen är öppen för 
personer som är 20 år och däröver fram till 64 års ålder. Det innebär att 
åldersspridningen kan se väldigt olika ut i olika grupper och vid olika kursperioder. En 
del kommer direkt från gymnasiet för att läsa upp något betyg som var för lågt. Andra 
har varit ute i arbetslivet i åratal men bestämt sig för att få grund- eller 
gymnasiekompetens för att kanske söka ett annat jobb eller för att studera vidare. Vanan 
vid att arbeta mer självständigt och processorienterat, som man nu ofta gör inom 
utbildningar, kan därför också skilja sig mycket inom en grupp på Komvux och innebär 
att de studerande både har olika förutsättningar för lärandet och också olika 
förväntningar på utbildningen men även på sig själva.  
 
Antalet elever på Komvux i Sverige har minskat med 28 procent under de senaste fyra 
åren vilket innebär från 317 200 elever till 226 850. Det visar Skolverkets officiella 
statistik av utbildningsresultat för Komvux och Nationellt Centrum för Flexibelt lärande 
(CFL). Majoriteten av eleverna på Komvux är kvinnor (65 procent). Under läsåret 
2003/04 studerade 80 procent av eleverna i gymnasial vuxenutbildning vilket motsvarar 
182 114 studerande. Man kan också se att andelen kortutbildade, d.v.s. elever med 
utbildning som högst motsvarar grundskola, var 18 procent. När det gäller tiden för 
studierna var det 5,1 procent som studerade på kvällstid och 1,6 procent inom ”ej 
schemalagd undervisning” vilket innebär till exempel distans- eller flexundervisning. 
Statistiken visar också att komvuxstuderande på gymnasienivå minskat med 9,6 procent 
mellan läsåren 2002/03 och 2003/04 medan studerande på grundläggande nivå ökade 
med 0,4 procent under samma period (Skolverket, 2005). När det gäller de 
komvuxstuderandes ålder visar statistiken att medianåldern under de senaste åren varit 
32 år. (Skolverket, 2002; 2005). 
 
Andelen studerande på Komvux i Sverige som var födda utomlands var under läsåret 
2003/04 totalt 73 423 till antalet vilket gör 34,4 procent av de komvuxstuderande. 
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Under läsåret 2000/01 var antalet komvuxstuderande födda utomlands något högre med 
77 536 personer vilket utgjorde 24,4 procent av alla studerande på komvux. På 
gymnasienivå var motsvarande siffror 42 666 studerande och 23,4 procent respektive 50 
839 och 18,7 procent av alla studerande på gymnasienivå på Komvux (Skolverket, 
2002; Skolverket, 2005). 
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Figur 1. Studerande på Komvux 1995/96 – 2003/04. 

 
Figuren visar antalet studerande på Komvux under läsåret före Kunskapslyftet 
(1995/96), under tiden det pågick (1997/98-2000/01) samt läsåret efter (2003/04). Man 
kan i tabellen se hur antalet studerande på Komvux ökade när Kunskapslyftet startade 
1997 och att antalet minskade igen efter Kunskapslyftets slut 2002. 
 
Komvuxstuderande är ofta en heterogen grupp med olika bakgrund och behov. Vissa 
studerande kommer direkt från gymnasieskolan för att läsa upp betyg i några ämnen 
medan andra har varit borta från studierna en längre tid och nu valt att börja studera igen 
för att bli behörig till högre studier eller för att kunna förkovra sig inom sitt yrke. Det 
finns ofta en oro hos dessa studerande menar flera forskare (se t.ex. Given, 2000; 
Bontenbal, 2000; Veal, 2000) att t.ex. besöka biblioteket. 
 
2.2 Andraspråkselever och lära nde 
 
Drygt 23 procent av de komvuxstuderande som läser på gymnasienivå är födda 
utomlands (Skolverket, 2005). Det är därför viktigt att se på även hur de studerande i 
den gruppen tillgodogör sig undervisningen och vilket stöd dessa studerande behöver. I 
en undersökning som gjordes 1998 av International Adult Literacy Servey, som leds av 
OECD, framkommer att vuxna invandrares läs- och skrivförmåga på svenska är sämre 
än hos svenskarna (Myrberg, 2001). Detta kanske inte är så förvånande i sig men det 
finns tydliga samband mellan deras läs- och skrivförmåga och i vilken utsträckning de 
deltar i kompletterande utbildning. Invandrare deltar inte lika ofta som svenskar i 
vuxenutbildning (ibid. s.13). Mats Myrberg skriver också att de höga förväntningarna 
som det svenska samhället har på läs- och skrivförmåga förstärker de svenska 
invandrarnas läs- och skrivproblem. I undersökningen kommer det också fram att av 
invandrare som har kommit till Sverige i vuxen ålder (efter 18 år) är det inte riktigt var 
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femte som höjt sin formella utbildningskompetens efter invandringen. Det är 13 procent 
av dessa vuxna invandrare som har höjt sin utbildningsnivå till en gymnasial 
yrkesutbildning och 15 procent till teoretisk gymnasieutbildning. Av 40 000 
långtidsarbetslösa invandrare (1998) har bara var fjärde deltagit i Kunskapslyftet. I den 
gruppen av invandrare som har mycket god läs- och skrivförmåga i undersökningen är 
deltagandet i vuxenutbildning på samma nivå som svenskfödda med motsvarande läs- 
och skrivförmåga (Myrberg, 2000, s.255). 
 
Ett förslag för att hjälpa elever som invandrat och därför studerar på ett annat språk än 
sitt modersmål är att ha en språkpolicy i skolan. Jim Cummins, pedagog och forskare i 
Kanada, skriver i artikeln Andraspråksundervisning för skolframgång (2001, s.89) att 
detta är nödvändigt. Han menar att andraspråkselever kan behöva fem år för att komma 
i kapp studiemässigt. Andraspråkseleverna ökar på de vanliga lektionerna i skolorna och 
därför måste lärarna definiera om sina roller och skolorna anpassas till dessa nya 
förhållanden, skriver Cummins vidare. Cummins bygger sina iakttagelser på 
ungdomsskolan. Något som också är viktigt när det gäller om eleven ska lyckas eller 
inte i skolan är interaktionen mellan lärare och elev (Cummins, 2001, s.97). Därför har 
Jim Cummins skapat en modell för ”inlärning av det kunskapsinriktade språket”. 
Modellen bygger på tanken att det skapas ett utrymme i interaktionen mellan lärare och 
elev. Det är i detta utrymme som inlärningen sker och identiteter förhandlas. Cummins 
menar att inlärningsprocessen måste ses från två håll: kognitivt engagemang och 
identitetsinvestering.  Interaktionen innefattar lärarens strategier och arbetsformer samt 
innehåller budskap om identitet, det vill säga det som läraren förmedlar att eleven är och 
kan bli (Cummins, 2001, s.89). Det är också viktigt att ha en undervisningsmiljö där alla 
får komma till tals och att eleverna upplever respekt och bekräftelse. Ur detta skapas 
gemenskap och eleverna blir genom den motiverade att delta aktivt i samhä llet även 
utanför skolan. Genom detta kognitiva engagemang och genom att investera i elevernas 
identitetsskapande menar Cummins (2001, s.93) att eleverna kan fokusera på sin 
språkanvändning, både muntlig och skriftlig, och det innebär i sin tur att de blir 
motiverade att fortsätta läsa när de kan relatera texter till sina egna upplevelser och 
bakgrund.  
 
Ett av problemen som Cummins (2001, s.106) ser med en skola som inte har någon 
språkpolicy är att det lätt blir invandrarna eller gruppen som anses vara själva 
problemet. Men genom att införa en språkpolicy där alla lärare får möjlighet att vara 
med att diskutera kan man istället få in nya kunskaper och ny forskning och man 
undviker att elevernas ”språkliga och kulturella resurser” nedvärderas.  
 
2.3 Synen på kunskap och lärande 
 
Synen på kunskap har också förändrats. Tidigare sågs kunskap mer som fakta eller 
färdiga produkter som de studerande skulle lägga till tidigare kunskaper (Hedin & 
Svensson, 1997, s.13). Ju mer fakta en person hade desto större ansågs kunskapen vara. 
Den synen på kunskap brukar även kallas ytinriktad och innebär att läraren överför eller 
förmedlar kunskapen till de studerande, och också kontrollerar att de lärt sig genom till 
exempel skriftliga prov. Den syn som numera blivit allt vanligare är den holistiska, 
djupinriktade, synen på kunskap där man istället sätter själva lärprocessen i centrum 
(ibid.). Det är viktigt att kunskapen kan relateras till förståelse istället för prestation. En 
person kan bäst använda sig av den nya kunskapen när den relateras till det som man vet 
sen tidigare (Bruner, 1996/2002, s.12)  



 

 8 

 

 

 
En metod som utgår från den lärande processen är problembaserat lärande (PBL) som 
introducerades i Sverige på 1980-talet (Dahlgren, 1998, s.2). Studier om 
utbildningseffekter på 1970 och –80-talen visade att elever ofta brast i sin förståelse av 
det centrala innehållet i utbildningen. På grund av dessa undersökningsresultat ökade 
intresset för en ändrad inriktning av undervisningen där eleverna istället själva skulle 
formulera problemen och där inlärningsprocessen hamnade i centrum istället för 
eleverna (ibid.). I PBL arbetar man i grupparbeten kring ett problem som gruppen löser 
tillsammans med hjälp av en handledare. Man utgår från en process som i sin grundform 
hade åtta olika steg men som också ändras för att passa in i olika utbildningar och från 
olika utgångspunkter. Eleverna arbetar ofta i grupp, formulerar själva problemet, forskar 
kring det, analyserar och framlägger en redovisning av resultatet i någon form. 
Examinations formen i PBL skiljer sig från den traditionella på det sättet att eleverna 
delar med sig av sina resultat till de andra vilket också utgör ett tillfälle till lärande 
istället för att varje elev presterar för sin egen och lärarens skull (ibid. s.6). Dahlgren 
menar att fördelarna med PBL är att lärandet är baserat på elevens egen verklighet, 
lärandet är flexibelt och eleven ifrågasätter och omprövar sina kunskaper samt en ökad 
utveckling av elevernas samarbetsförmåga (ibid. s.17). Nackdelar med PBL som 
framkommit i olika undersökningar (se t.ex. Dafgård, 2001; Björck, 2004) är bland 
annat att metoden kan upplevas som ineffektiv. Det är också svårt för studenten att 
överblicka hur mycket tid som går åt för arbetet (Dafgård, 2001, s.125).  
 
Flexibelt lärande är något som också vuxit fram i ett samhälle där informationen fått 
större betydelse och där man utgår från att individen tar aktivt ansvar för sitt lärande. 
Eftersom alla ska ha tillgång till lärandet är det viktigt att varje enskild person kan 
bestämma hur och när studierna ska bedrivas (Kjellin, Perme & Skärgren, 2004, s.19). 
Det är sedan skolornas ansvar att se till att detta fungerar organisatoriskt. Exempel på 
flexibla former kan vara validering, prövning och distansstudier (ibid. s.34).  
 
I den nya synen på lärande har man också uppmärksammat att olika personer har olika 
sätt och metoder att lära och att olika personer fungerar olika i lärsammanhang. 
Utbildningar har idag mer börjat acceptera att eleverna måste få använda sina olika 
lärstilar för att lärandet ska bli lättare. De fyra vanligaste perspektiven på lärstilar är 
kontexten, sinnespreferenser (VAK), bearbetning och svarsmönster (CFL, 2006). 
Modeller som handlar om kontexten utgår från hur den studerande vill ha miljön för att 
kunna prestera väl. Det kan vara temperatur i lokalen, belysning, valet mellan att sitta i 
fåtölj eller vid skrivbord, lyssna på musik samtidigt, ta flera korta raster eller en lång 
(ibid.). VAK betyder visuell, auditiv och kinestetisk/taktil och utgår alltså från våra 
sinnen. Olika personer tar emot information på olika sätt. Vissa lär sig bäst genom att se 
informationen och bra sätt för dem är att använda är kartor, bilder, diagram osv. Andra 
tycker bäst om att diskutera och lyssna och använder således sin auditiva förmåga mest. 
Kinestetisk (rörelse) och taktil (känsel) använder vissa personer och de lär sig bäst om 
det ingår experiment och egna undersökningar i undervisningen som gör att de kan 
använda sin egen kropp eller sina händer. Enligt statistiken använder 30 procent den 
visuella lärstilen, 22 procent den auditiva och kinestetisk/taktil 48 procent (ibid.). 
Många växlar också mellan olika lärstilar och klarar sig därför bra i olika 
inlärningssammanhang. Den traditionella undervisningen bygger mest på de visuella 
och de auditiva lärstilarna (ibid.).  
 



 

 9 

 

 

När det gäller bearbetningen av informationen i hjärnan finns också olika modeller och 
de bygger ofta på teorier hur de olika hjärnhalvorna fungerar. I svarsmönster-modeller 
finns teorier om att det även är viktigt vad människor gör med informationen när de 
tagit emot den och även bearbetat den (CFL, 2006). De studerande svarar olika på 
inlärning om de till exempel styrs inifrån dem själva eller av samhällets förväntningar 
och värderingar. En annan infallsvinkel är om de studerande lär sig att upptäcka 
samband eller om de lär sig att upptäcka skillnader i informationen. Ett tredje sätt är om 
de studerande tycker om att reflektera och analysera eller om de hellre vill prova själva 
och lära av sina egna försök (ibid.). 
 
De inlärningsteorier som tas upp här är kognitivt orienterade och har tagits med som 
bakgrund till de modeller som senare används som teori och i analysen (kapitel 4 och 
6). 
 
Forskningen visar att informationssökning är nära sammanknippad med lärande (se t.ex. 
Limberg, 1998). För att på bästa sätt ge stöd till studerande anser jag det viktigt att veta 
hur lärandet fungerar och på vilket sätt det relaterar till informationssökning.  
 
2.4 Vuxnas lärande och vuxenpedagogik 
 
En av de första frågorna som dyker upp när ämnet vuxenutbildning tas upp är om det är 
någon skillnad mellan utbildning och undervisning för vuxna jämfört med för barn och 
ungdomar och vad den i så fall består i. Att det är praktiskt för en vuxenstuderande att 
läsa ämnen mer koncentrerat eftersom de ofta kombinerar studierna med arbete och 
familj kan vara en skillnad.  
 
Det är en vanlig uppfattning att det blir svårare och svårare att lära ju äldre man blir.  
Olika forskare har undersökt problemet och konstaterat att vissa undersökningar som 
gjorts som ett tvärsnitt av en större grupp där olika åldrar finns representerade inte är 
tillförlitliga eftersom man inte kan jämföra över tid. Därför har undersökningar nu gjorts 
där forskaren följt samma personer under en längre tidsperiod och studerat förändringar 
i lärandet. Hård af Segerstad et al (1996, s.31) menar att det framkommit i 
undersökningar att om det finns en övre gräns för när lärandet blir sämre så inträffar det 
vid ungefär 75 år och därefter.  
 
Den amerikanske forskaren Malcolm S. Knowles (1984) var övertygad om att vuxnas 
sätt att lära sig skilde sig från hur barn lär sig. En vuxen människa är till skillnad från ett 
barn självstyrd, menar Knowles, och bör därför få fatta sina egna beslut. Därför behöver 
en vuxen studerande också få veta varför de ska lära sig vissa saker. Vuxna lär sig också 
bäst när de ser att ämnet har betydelse för dem. Knowles menar att det är viktigt att 
fokusera på processen istället för på innehållet (ibid.). När en person blir vuxen 
förändras personligheten från att vara en beroende människa till en självstyrd som kan 
fatta egna beslut. Knowles (1980, s.57f) beskriver också att en vuxen person skaffar sig 
en bas av egna erfarenheter att stå på och som den studerande vuxna kan använda i sitt 
lärande. En vuxen har en vilja att lära och är öppen för det. Knowles menar att när en 
person blir vuxen ökar viljan att lära mest inom sfären av de sociala roller man har. 
Vidare menar han att en vuxens tidsperspektiv förändras från att användningen av 
kunskapen är vilande till att kunskapen kan användas omedelbart. Detta innebär också 
att den vuxne lärande går från att se på lärandet som något inom sig själv till att det är 
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problemet som står i fokus. Knowles menar också att en vuxen har en inre motivation 
att lära (Knowles, 1980, s.57f; 1984). 
 
De vuxna studerande är ofta mer motiverade eftersom de nu har ett annat mål med 
studierna. Att de varit borta från skolmiljön kan göra att de nu värderar studierna högre 
och de vill därför också jobba hårdare (Given, 2002; Bontenbal, 2000). Lisa Given 
(2002) menar också att de vuxna har andra erfarenheter av både arbetsliv och livet i 
övrigt och att de tar med sig sina erfarenheter och värderingar även in i klassrummet. 
Även Margareta Wellner (2000, s.26) menar i magisteruppsatsen Komvuxstuderandes 
informationssökning att de vuxenstuderande använder sin arbetslivserfarenhet till att 
kompensera att de inte har så stor erfarenhet av ett undersökande arbetssätt i skolarbetet. 
 
I litteraturen om vuxenpedagogik finns en ganska enig bild av vilka förutsättningar som 
skall finnas för att vuxnas lärprocesser ska underlättas menar Hård af Segerstad et al 
(1996, s.32). Något som är viktigt för de vuxna studerande är att identifiera ett behov av 
att lära sig något nytt. Även själva lärsituationen måste upplevas som meningsfull och 
begriplig och man behöver utveckla och fördjupa de studerandes personliga strategier 
för att lära och (ibid. s.32). Som CFL (2006) har uppmärksammat har olika personer 
ofta olika inlärningsstilar som fungerar bäst för en själv när man ska lära sig något nytt. 
Men det är inte alla vuxna som har någon egen lärstil och därför måste utbildarna tänka 
på att ha strategier för att hjälpa även dessa att hitta ett bra sätt att lära som fungerar för 
just den personen (Hård af Segerstad et al, 1996, s. 33).  
 
2.5 Komvux – historik och utveckling 
 
Staten har under senaste de åren satsat en hel del på att vuxna ska kunna utbilda sig 
genom att ge ekonomiska möjligheter till detta. Från början var tanken att utbilda 
arbetskraft medan det nu mer handla r om att förbereda inför utbildning på högskola 
eller liknande. Kommunerna har sedan 1960-talet ansvar för vuxenutbildningen på 
grund- och gymnasienivå men det har på senare år tillkommit andra utbildare som 
kommunen köper utbildningen av istället för att driva den själv. Det har också skett 
förändringar inom pedagogiken och synen på kunskap och lärande vilket också kort 
behandlas i det här kapitlet som bakgrund till hur man arbetar på Komvux idag. 
 

2.5.1 Vuxenutbildningen mellan 1938 och 1996 
 
Vuxenutbildningen har sina rötter i folkbildningen men läsåret 1938/39 inrättades 
Statens aftonskola vid Högre Allmänna Läroverket i Stockholm. Syftet med aftonskolan 
var att äldre studiebegåvade elever skulle kunna avlägga studentexamen. Det var 
tidigare vanligt att man gjorde det via korrespondenskurser (Höghielm, 1997, s.375). Ett 
tiotal år senare, 1948, började staten allt mer intressera sig för de vuxna som ville 
studera och 1954 inrättades ett statligt kompletteringsgymnasium. 1960 beslöt 
regeringen att kommunerna skulle ta över ansvaret för vuxenutbildningen. Målet för 
undervisningen av vuxna på den tiden var att man skulle utbilda arbetskraft för den 
svenska arbetsmarknaden. Lärarna fick undervisning i vuxenpedagogik. 
Kompletteringsgymnasiet växte fort i storlek och man började samarbeta med 
kvällsgymnasierna (ibid.s.377). 
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På 70-talet började målen för vuxenundervisningen att ändras. Från att ha inriktats på att 
utbilda arbetskraft blev målet att vidareutbilda dem med kort utbildning. En viktig idé 
var att man skulle ta vara på vuxnas egen förmåga och erfarenheter (Höghielm, 1997, 
s.379).  
Under 1980-talet menar Höghielm att det fanns tre huvudsakliga grunder för Komvux 
som vuxenutbildare. För det första använde man sig av det som företrädarna för 
vuxenpedagigiken förespråkade. För det andra tog man till sig folkbildningstraditionen 
där man menade att både det kulturella och det pedagogiska arvet fanns samt för det 
tredje att kunskapsidealen och kurskraven hämtades från ungdomsutbildningen 
(ibid.s.380).   

2.5.2 Kunskapslyftet 
 
Under läsåren 1993/94 till 1996/97 fick kommunerna ett extra bidrag för att ordna 
gymnasial och påbyggnadsutbildning eftersom regeringen valt att satsa på utbildning av 
arbetslösa. 1 juli 1997 kom det s.k. Kunskapslyftet och det pågick till och med 31 
december, 2002. Syftet med Kunskapslyftet var att personer med kort utbildning och 
arbetslösa skulle kunna vidareutbilda sig och innebar att regeringen bidrog med extra 
statsbidrag till ca 100 000 årsstudieplatser (Skolverket, 2005, s.91). Karin Lumsden 
Wass skriver i avhandlingen Vuxenutbildning i omvandling (2004, s.13) att regeringen 
ville med Kunskapslyftet både öka tillgången till studieplatser och förändra och 
utveckla den kommunala vuxenutbildningen mot ett livslångt lärande. Under de senare 
åren av Kunskapslyftet minskade regeringen successivt bidraget (Skolverket, 2005, 
s.91). Regeringen menade att det var viktigt att även efter Kunskapslyftet fortsätta att 
förnya vuxenutbildningen och därför kom ett nytt statsbidrag till kommunerna som 
skulle användas till studieplatser. För att kommunerna skulle vara berättigade till stödet 
skulle de utveckla infrastrukturen, pedagogiken och metodiken för att främja vuxnas 
lärande (Prop. 2000/01:72, s.92). Ett annat villkor var att kommunerna skulle vara 
samordnare för informationsinsatser, vägledning och utbildningsmöjligheter. 
Regeringen föreslog också satsningar på kompetensutveckling av lärare samt forskning. 
Det bidraget kommer att finnas kvar till och med år 2008 (Skolverket, 2005, s.92). År 
2003 infördes också ett rekryteringsbidrag till vuxenstuderande vilket finansierade ca 21 
000 vuxenstuderande under 2003 och ca 27 000 år 2004 (ibid.). 

2.5.3 Komvux idag 
 
Kommunal vuxenutbildning består idag av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial 
vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Den grundläggande utbildningen motsvarar 
grundskolenivå och syftar bland annat till att vuxna ska kunna studera vidare. Den som 
har fyllt 20 år och saknar grundskolekompetens har rätt att gå på Komvux 
grundläggande vuxenutbildning. Gymnasiekurserna på Komvux motsvarar 
ungdomsgymnasiets kurser och syftar också till att förbereda för högre utbildning. 
Påbyggnadsutbildning syftar till att utbilda vuxna till en ny nivå i deras yrke eller nya 
yrken. 
 
Läroplanen som gäller för Komvux är Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 
94). Målen för kunskapen är detsamma som för ungdomsgymnasiet men sättet att 
undervisa behöver inte vara likadant. När det gäller kursplaner använder sig Komvux på 
gymnasienivå för närvarande av samma som gymnasieskolan för ungdomar. På 



 

 12 

 

 

Komvux grundläggande nivå finns nya kursplaner och man håller på att utarbeta sådana 
även för gymnasienivån på Komvux (Skolverket, 2006). 

 
Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 
Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att arbeta. Eleverna 
skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och 
lösa problem både självständigt och tillsammans med andra (Skolverket 2006, 
Skolfs 1994:2, s.2) 

 
Vuxenundervisningen ska enligt regeringens proposition utformas enligt 
följande punkter: 

• Undervisningen skall utgå från kursdeltagarnas livserfarenheter 
• Undervisningen skall utveckla individerna socialt  
• Undervisningen skall vara problemorienterad 
• Man skall använda sig av tekniker som baserar sig på erfarenhetsutbyte 
• Kursdeltagarna skall ha ett påtagligt inflytande på kursplanering och genomförande 

av undervisningen 
• Utvärderingen skall utgöras av en ömsesidig (lärare – kursdeltagare) mätning av 

kursinnehåll och uppläggning 
(Prop.2000/01:72, s.32) 

 
När det gäller bibliotek ska läraren enligt Lpf -94: ”se till att eleverna tillägnar sig bok- 
och bibliotekskunskap” (Lpf-94). I samma läroplan står också att arbetsmiljön i skolan 
utformas så att: 
 

eleverna får tillgång till handledning och läromedel av god kvalitet samt andra 
hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer 
och andra tekniska hjälpmedel (Skolverket 2006, Skolfs 1994:2, s.9) 

 
Vuxenutbildning anordnas idag inte bara av kommunerna själva utan köps numera 
också in från andra utbildare. Detta fenomen har Magnus Karlsson och Jan-Ola 
Pettersson (2005) studerat i magisteruppsatsen Vuxenutbildning på entreprenad. De 
kom bland annat fram till att detta innebär att folkbiblioteken får agera skolbibliotek 
eftersom dessa nya utbildningsanordnare oftast inte har något eget bibliotek (ibid. s.67). 
Något annat som framkom i deras studie var att statliga styrdokument inte är anpassade 
till att andra än kommunen ska organisera utbildning. Därför blir det också viktigt att 
avtalen mellan bibliotek och utbildningsanordnare är tydliga eftersom folkbiblioteken 
annars inte har någon skyldighet att agera skolbibliotek (ibid. s.68). 
Utbildningsanordnaren har ett stort ansvar, menar Almerud (2000, s.18) men att det är 
lätt att följa traditionen utan att kanske tänka på vad som behövs idag. 
 
Man kan också fundera på vad den demografiska utvecklingen har för betydelse för 
vuxenutbildningen i framtiden. De äldre har blivit en allt större del av befolkningen. 
Parallellt med det omsätter vi kunskap i en allt snabbare takt. Claes-Göran Wenestam 
(2005), professor i pedagogik, menar i Lärande i vuxenlivet  att det därför kommer att 
uppstå ett växande behov av studier på högre nivå för vuxna.  Han delar in studerande i 
tre olika grupper: ungdomsstuderande, uppgraderingsstuderande och 
utbildningskonsument. Uppgraderingsstuderande är de som till exempel har föråldrade 
kunskaper inom sitt yrke och riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och därför 
måste komplettera sina kunskaper. Utbildningskonsumenter är de som utbildar sig mer 
för nöjes skull och som i många fall är ålderspensionärer (ibid. s.43f). Lärandet är också 
viktigt för att inte utestängas från socialt deltagande. Lisa Given (2002), som är forskare 
i Kanada, skriver i artikeln Envisioning the mature re-entry student också om att det nya 
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fokuserandet på livslångt lärande kommer att påverka vuxenutbildningen i framtiden. 
Det är viktigt att kombinera produktivt arbete med lärande under hela livet för att 
förlänga de ekonomiskt produktiva åren under ens liv (ibid. s.80). 
 
2.6 Bibliotekens roll för de studerande 
 
I det här kapitlet framkommer dels vilka lagar som styr de olika biblioteken, dels görs 
några nedslag i debatten kring bibliotek och studerande.  
 
Bjarne Stenquist (2003, s. 86) beskriver situationen på ett bibliotek och menar att de 
studerande frågar efter studielitteratur, referenslitteratur, hjälp med informationssökning 
och även uppsatsskrivande, en lugn plats att sitta på samt längre öppettider. Stenquist 
menar vidare att studenterna inte bryr sig om vem som finansierar vilket bibliotek utan 
använder sig av det som känns bäst eller är lättast att nå. Glesbygdsverket har också 
uppmärksammat att det behövs lokala bibliotek som kan ge stöd till de studerande. 
Detta är kanske särskilt viktigt för de distansstuderande (Glesbygdsverket, 2001, s.56). 

2.6.1 Skolbibliotekets roll 
 
Läroplanen förutsätter undersökande arbetssätt och en förutsättning för att eleverna ska 
kunna arbeta på det sättet är biblioteket. Men detta poängteras inte i läroplanen, menar 
Monica Nilsson i Skolbiblioteket: skolans informationscentrum (1998, s.14). Vem är det 
då som ansvarar för att studerande har tillgång till bibliotek för sina studier? 
När det gäller skolbibliotek står det i bibliotekslagen: 
 

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt 
för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.  
(Bibliotekslagen, 1996:1596) 
 

Efter en ändring i bibliotekslagen kom ett tillägg i januari 2005 där det lagts till att 
bibliotek ska samverka och att kommuner och landsting ska anta planer för 
biblioteksverksamheterna. Skollagen från 1985 nämner ingenting om skolbibliotek utan 
hänvisar till bibliotekslagen. Det finns även en paragraf som säger att det ska finnas 
tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Det står också att det är kommunerna 
som ansvarar för folk- och skolbiblioteken (Bibliotekslagen, 1996:1596) 
 
När det gäller bibliotek i Komvux regi finns ingen statistik för hur många det är1. För 
bibliotek på gymnasiet har Statens kulturråd statistik för hur många skolor och elever 
som har tillgång till gymnasiebibliotek och på vilken nivå från 2002. Av 
gymnasieskolorna är det 325 skolor eller 60 procent som har ett bemannat skolbibliotek. 
Det innebär att 83 procent av gymnasieeleverna har tillgång till ett bemannat 
skolbibliotek. 7 procent har tillgång till ett integrerat kommunbibliotek, vanligtvis en 
filial till folkbiblioteket. Detta innebär att 90 procent av gymnasieeleverna har en god 
tillgång till biblioteksservice (Statens kulturråd, 2003). Eftersom Komvux ibland har 
sina lokaler på gymnasieskolor har de komvuxstuderande i de fallen tillgång till 
gymnasiebiblioteket.  

                                                 
1 E-post Statens Kulturråd, 2006-03-20 
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2.6.2 Folkbibliotekets roll 
I bibliotekslagen (1996:1596) som gäller från 1 januari 1997 står: 
 

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning 
och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång 
till ett 
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs 
tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek. 
(Bibliotekslagen, 1996:1596) 

 
Detta innebär att alla kommuninnevånare ska kunna använda sig av ett folkbibliotek och 
att även studerande ska ha tillgång till detta bibliotek. 
 
Ett samarbete mellan olika folkbibliotek och högskolebiblioteken har länge funnits när 
det gäller att låna litteratur av varandra, s.k. fjärrlån. Denna service är något som 
studerande använder sig av för att låna studielitteratur. I takt med att de 
vuxenstuderande ökat har också trycket på folkbiblioteken ökat och därför har nya idéer 
om hur man ska kunna stötta vuxnas lärande kommit upp. Som ett extra stöd för 
studerande har en del bibliotek nu börjat anställa en särskild studiebibliotekarie. Helena 
Jannert definierar i skriften Studiebibliotekarie: tankar och idéer om en ny yrkesroll 
studiebibliotekarien som en person som har särskilt ansvar för vuxna studerande 
(Jannert, 2001, s.3). Studiebibliotekariens uppgift är den utåtriktade kontakten mot 
studenter, utbildningsanordnare och bibliotek och att även planera bibliotekets service 
mot utbildning och lärande (ibid.). En studiebibliotekarie bör enligt Jannert ha teoretiska 
grunder i pedagogik, kunskaper om webbproduktion, kunskap i omvärldsanalys, kunna 
analysera den egna verksamheten samt upprätta och underhålla nätverk med aktörer 
inom verksamheten (ibid. s.10ff). En relativt ny tjänst är ”boka en bibliotekarie” som 
några bibliotek har börjat med. Det innebär en möjlighet att boka tid hos en 
bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning. Tjänsten vänder sig främst till 
studerande som vill ha stöd och vägledning vid uppgifter, uppsatsskrivning eller 
projektarbete. 
 
Det har forskats om distansstuderande och vilken hjälp de behöver på biblioteket. När 
man studerar på distans har man oftast sitt högskolebibliotek på en annan ort och söker 
sig därför ofta till det lokala folkbiblioteket för att få hjälp med kurslitteratur. 
Thórsteinsdóttir (2005, s.143) menar att många distansstudenter även använder 
folkbiblioteket som studieplats. Några föredrar högskolebiblioteket på deras egen ort 
istället, även om de läser vid något annat lärosäte, men det är inte alla orter som har 
något sådant. Respondenterna i Thórsteinsdóttirs (2005) undersökning uppgav bland 
annat att folkbibliotekets personal var mycket hjälpsamma även om biblioteket var litet 
och inte hade så stora resurser. Detta uppvägdes av att de skickade efter material från 
andra bibliotek. Respondenterna menade också att det trevliga bemötandet de fick 
många gånger uppvägde att de inte kunde få fram informationen de sökte (ibid. s.144f). 
Detta ställer ju krav på biblioteken att de kan vara flexibla och möta behov från olika 
slags låntagare och även personer som studerar på olika sätt. Att distansstudenterna i 
hennes undersökning valde folkbiblioteket för att det kändes bra bekräftas också av 
Statens kulturråd (i Stenquist, 2003, s.85) som menar att studerande inte bryr sig om 
vem som finansierar biblioteket utan de går till det som är närmast och känns bäst. Om 
så är fallet bör man kanske titta på hur resursfördelningen ser ut till de olika biblioteken. 
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2.7 Sammanfattning  
 
I kapitlet beskrevs vilka de komvuxstuderande är och det togs också upp lite om synen 
på lärande och kunskap samt synen på vuxenstuderande. Det beskrevs också att vuxna 
har andra förutsättningar att lära än ungdomar, som t.ex. Knowles (1980) menar. Folk- 
och skolbibliotekets olika roller togs också upp i kapitlet. De studerande på Komvux har 
sedan Kunskapslyftet avslutades minskat. Eftersom det diskuteras att antalet studenter 
som söker sig till folkbiblioteken har ökat i antal kan det vara intressant att titta på 
statistik för detta för att utreda vilka grupper av vuxenstuderande som använder 
folkbiblioteket. Ett sådant perspektiv är andraspråkselever. Vuxenutbildningen, som 
blev kommunal vuxenutbildning, beskrivs också och intentionerna med kunskapslyftet. 
Något som är viktigt för uppsatsen är också att se vilka de komvuxstuderande är vilket 
visas genom statistiken och artiklar. 
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3 Tidigare forskning 
 
Följande kapitel är en genomgång av den litteratur som har funnits intressant och 
relevant för den här uppsatsen, samt även tidigare forskning i ämnet. Här behandlas 
olika aspekter av information, studerandes informationssökning, användning av 
bibliotek samt andraspråkselevers situation. 
 
3.1 Information och informationsbehov 
 
Det finns många olika forskare som har studerat begreppet information och även 
informationsbehovet och hur olika personer söker information. Enligt Buckland (1991, 
s.3) kan man se information på tre olika sätt: information-as-process där informationen 
ses som en process, information-as-knowledge där information är själva kunskapen man 
får ut av den och information-as-thing där informationen ses som ett ting, till exempel 
ett dokument. Buckland påpekar att det är vanligt att informa tion ses som något 
datorbaserat som elektroniska databaser, informationssystem och datorteknik men han 
menar att det är viktigt att se på information ur alla tre synvinklarna (Buckland, 1991, 
s.5) 
 
Wilson (1981) menar i On user studies and information needs att man för att kunna 
söka efter information dels måste ha ett behov av information och dels även 
uppmärksamma detta behov. Enligt Wilson påverkas behovet av information av en rad 
olika faktorer som egenskaper hos den enskilde personen, de olika roller som personen 
har i livet (till exempel yrkesroll), den personlighet man har, relationer till andra och 
den miljö man befinner sig i vid olika sociala situationer (ibid.). Behovet av information 
är nära relaterat till andra mänskliga behov som kan delas upp i tre kategorier: 
fysiologiska behov, känslomässiga behov och kognitiva behov (ibid.). Wilson menar 
vidare att de tre kategorierna påverkar varandra och att en person genom behovet av att 
tillfredsställa dessa behov söker information (ibid.)  
 
Det finns flera undersökningar som visar att olika faktorer kan påverka 
informationssökningen. Richard E. Rubin, professor på Kent State University delar in 
dessa faktorer i olika barriärer som han menar kan vara fysiska, policy/procedurer, 
ekonomiska, juridiska samt sociala (2000, s.33). Fysiska barriärer kan till exempel vara 
att biblioteket ligger otillgängligt vilket kan skapa problem för låntagare. Det kan också 
vara svårt för handikappade att komma in eller använda biblioteket. Bibliotekets policy 
kan försvåra användning även om reglerna i sig kan vara nödvändiga, menar Rubin 
(ibid. s.33). Det kan också gälla tillgång till personal eller restriktioner på grund av 
ålder. Ekonomiska barriärer menar Rubin också att det kan finnas. Biblioteket kanske 
inte har råd med ny teknik eller tar ut avgifter för användning av datorer. Juridiska 
barriärer kan vara copyright eller andra restriktioner för tillgång till information (ibid. 
s.33). Med sociala barriärer menas att det främst är personer med högre utbildning som 
använder bibliotek och att minoriteter kan känna sig utestängda (ibid. s.34). Buckland 
beskriver sex olika typer av barriärer: identifikation, tillgång, pris för användaren, 
kostnad för den som tillhandahåller information, förståelse/kognitiv tillgång och 
acceptabilitet (Buckland, 1991, s.78f). Identifikation innebär att man måste identifiera 
vilken källa som är användbar för att söka i. Med tillgång avses att användaren måste få 
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fysisk tillgång till informationen. Pris för användaren innebär det som användaren får 
betala för tillgången till informationen och det kan innebära pengar, tid och 
ansträngning. Kostnaden för den som tillhandahåller informationen är den kostnad som 
t.ex. biblioteket lägger ner på att erbjuda information och service till användarna. 
Förståelse/kognitiv tillgång innebär att användaren måste förstå informationen. Med 
acceptabilitet menas att användaren måste acceptera informationskällan som trovärdig 
(ibid.). I de olika projekten i Vuxbib har också olika barriärer upptäckts (Eliasson et al, 
2005, s.80). Det kan vara hinder hos användarna som fysiska och psykiska 
funktionshinder, läs- och skrivsvårigheter, ovana vid att använda bibliotek. Barriärer 
kan också finnas i biblioteken som till exempel bristande kompetens hos 
bibliotekspersonalen, bris tande marknadsföring eller dålig ekonomi (ibid. s.80).  
 
Tid är något som idag uppmärksammas som en viktig barriär menar Dalgleish och Hall 
(2000) i Uses and perceptions of the world wide web. Samtidigt som det är positivt att 
det med teknikens hjälp går lätt och snabbt att överföra information mellan olika källor 
kan det också finnas svårigheter med att lokalisera just den informationen som man 
behöver. Något som ofta är mycket frustrerande är också när tekniken krånglar så att 
man får vänta på informationen fast man vet att det borde gå fort att få fram den (ibid. 
s.114). 
 
3.2 Studerandes informationssökning 
 
Personer som deltar i undervisning har oftast ett behov av information och de är också 
medvetna om detta behov. En sådan situation är när de får uppgifter i skolarbetet där det 
behövs information för att kunna lösa dessa uppgifter. Det har utförts undersökningar på 
hur studenter i olika former av undervisning söker information och då både i 
ungdomsskolan och på högskolan (se t.ex. Höglund et al).  
 
Carol Kuhlthau (1993) har i sina studier av elevers informationssökning kommit fram 
till en modell där hon menar att sökningen av information är en process och att det är 
olika känslor och tankar inblandade i olika faser av processen. Hon upptäckte bland 
annat att elever var osäkra när de stod inför att börja söka information till någon uppgift 
och att de kände olust och ovilja. Det som eleverna hade svårast med att var att välja 
väg i informationssökningen. Kuhlthau argumenterar för att det finns vissa mönster i 
informationssökningsprocessen. Från början är tankarna om uppgiften osäkra och vaga 
men blir sen allt klarare och mer fokuserade. Kuhlthau delar in processen i sex olika 
steg:  
 

 
Figur 2. Modell över informationssökningsprocessen (Kuhlthau, 1993, s.43). 

 
I den första fasen, initiation, där eleven först får uppgiften av sin lärare blir han/hon 
först medveten om att det finns ett behov av kunskap för att kunna göra sin uppgift. 
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Man vet inte riktigt vad uppgiften kommer att innebära och därför blir tankarna på den 
vaga och oklara. I den fasen är osäkerhet och ängslan vanliga, menar Kuhlthau (1993, 
s.42). I fas två, selection, väljer eleven ett område eller ett ämne att utforska. 
Osäkerhetskänslorna byts ofta mot optimism när ämnet är valt och 
informationssökningen kan börja. I den här fasen menar Kuhlthau (1993, s.42) att 
tankarna kretsar i kring vad uppgiften ska innehålla, vilken information som finns 
tillgänglig och tiden man har till förfogande för uppgiften. Man väger också de ämnen 
som finns mot vad man har för egna intressen. Att ha valt ämne är viktigt och Kuhlthau 
menar att känslorna av ångest och rädsla ofta dyker upp igen om valet av ämne blir 
försenat men avtar igen när ämnet är valt. Det är oftast i fas tre, exploration, som 
eleverna kommer till biblioteket och känslor som förvirring, osäkerhet och tvivel ökar 
under den här fasen. Det beror ofta på att man missförstått informationssökningen, 
menar Kuhlthau (1993, s.42,46), och eleverna letar efter det rätta svaret istället för att 
analysera och välja den information som de själva anser vara relevant för arbetet. Den 
fjärde fasen kallar Kuhlthau (1993, s.46) för formulation. Här börjar 
osäkerhetskänslorna försvinna och självförtroendet ökar. En viktig orsak till det är att 
man här har formulerat fokus för uppgiften vilket är en viktig punkt i processen enligt 
Kuhlthau eftersom eleverna ofta känner att det här blir en vändpunkt i arbetet med 
uppgiften. Intresset för uppgiften ökar under den här fasen. I fas fem, collection, samlas 
informationen till uppgiften och Kuhlthau (1993, s.49) beskriver här hur interaktionen 
mellan eleven och informationssystemens funktioner är som störst. Hon menar att 
eleven har riktningen klar för sig och kan specificera särskilda behov av information för 
uppgiften. I och med det fortsätter självförtroendet att öka. Fas sex är search closure 
och innebär att uppgiften ska slutföras. Känslorna som är vanliga under den här fasen är 
ofta lättnad, tillfredsställelse om sökningarna gått bra eller besvikelse om de gått mindre 
bra, skriver Kuhlthau (1993, s.49). 
 
Kuhlthau har fått kritik för sin modell av bland andra Louise Limberg (1998) och 
Christine Bruce (1997). Kuhlthau menar att hon har ett konstruktivistiskt perspektiv och 
att hon kan påvisa att informationssökning är en process och hennes modell visar att 
processen går längs en tidslinje. Men Limberg menar att Kuhlthau inte har tagit med i 
någon grafisk modell att personer även rör sig fram och tillbaka längs denna tidslinje 
trots att hon fått sådana resultat i undersökningar (Limberg, 1998, s.58). Kuhlthaus 
modell kritiseras också för generaliserbarheten, skriver Limberg (1998, s. 59) och menar 
vidare att trots att Kuhlthau visar i sin studie att människor söker information på olika 
sätt framgår inte detta i hennes modell. Enligt det konstruktivistiska sättet att se menar 
Kuhlthau att ”en person konstruerar sin egen personliga värld och den konstruktionen 
rymmer allt som personen tänker, känner och gör i en dynamisk lärprocess” (Kuhlthau, 
1993, s.15, min övers.). Detta kan vi se i Kuhlthaus modell över 
informationssökningsprocessen. Enligt den fenomenografiska synen som Limberg har i 
sin studie är den uppfattning en person har av ett fenomen också personens kunskap om 
fenomenet (Limberg, 1998, s.67). Även Bruce (1997) har ett fenomenografiskt 
perspektiv i sin avhandling. Hennes kritik mot Kuhlthaus modell är bland annat att den 
är en beskrivning av hur eleverna rör sig genom processen istället för att visa hur detta 
relaterar till elevernas värld (Bruce, 1997, s.77). 
 
Louise Limberg, professor vid Högskolan i Borås, har bland annat forskat på hur 
gymnasieelever söker och använder information i sitt skolarbete. I Limbergs (1998) 
avhandling Att söka information för att lära undersökte hon hur gymnasieelevers 
informationshantering var relaterat till lärande. Studien hade en fenomenografisk ansats. 
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Limberg (1998, s. 97) följde en gymnasieklass under ett helt år och klassen arbetade 
under den här tiden med olika projekt om EU. Eleverna intervjuades tre gånger under 
arbetet. Hon kom fram till tre olika kategorier när det gällde elevernas uppfattning om 
informationssökning: 
 

A: Att söka fakta 
B: Att väga information för att välja rätt 
C: Att granska och analysera 

 
Uppfattningen i kategori A är att det man söker är fakta och att det måste finnas ett rätt 
svar vilket eleverna med den här uppfattningen inriktar sig på att få fram när de söker 
information. Det finns också lärare och bibliotekarier som ofta pratar om faktasökning i 
stället för informationssökning. Det som skiljer fakta från information menar Limberg 
(1998) är att faktakunskap kan mätas som hur många rätta svar man har eller vad man 
har eller inte har. Man kan flytta fakta till sin redovisning utan att ha förstått därför att 
helheten saknas. Synen på kunskap är ytinriktad. Informationen uppfattas ibland som 
flummig och vag eftersom man inte får några klara besked. Dessutom skulle 
informationen var för sig ge svar på frågeställningarna för att vara relevant för uppgiften 
ansåg denna kategori.  
 
I kategori A uppfattade man att problem med informationsöverflöd var något som gick 
att lösa med att inte skaffa så mycket information, menar Limberg (1998, s.148). 
Elevernas bedömning av när informationen var tillräcklig för uppgiften gjordes utifrån 
vad som var lagom mycket för att man både skulle hinna och orka läsa det. Det var 
också viktigt i den här kategorin att materialet var lätt att få tag på, läsa och förstå (ibid. 
s.150). När det gällde trovärdigheten bedömde kategori A det som att experterna var 
trovärdigast eftersom de hade mest fakta i ämnet. I kategori A bedömdes även språket 
och källor skrivna på ett enklare språk ansågs som mindre trovärdiga. Partiskt material 
uppfattades av den här kategorin som flummig och de menade att vinklade artiklar inte 
innehöll några fakta (ibid. s.153f.). 
 
Vissa av eleverna i Limbergs (1998) undersökning var medvetna om att det kunde 
finnas olika uppfattningar i en fråga och de försökte hitta en balans mellan dessa. 
Limberg (1998, s.172) placerar deras uppfattningar i kategori B. Om den ena sidan 
vägde över anslöt sig eleverna till den åsikten. Om informationen var relevant för 
arbetet bedömdes också genom det som kunde läsas mellan raderna. Limberg (1998, 
s.145) visar också hur relevanskriterierna förändrades under informationssökningen. I 
början var det överblick och orientering som var viktigt men det blev sedan viktigare 
med fördjupande och förklarande information. Det var också viktigt att informationen 
var aktuell. Problem med informationsöverflöd i kategori B löstes genom att man 
sållade informationen genom att bedöma den och genom att strukturera (ibid. s.149).  
 
De elever som hade uppfattningar enligt kategori B formulerade sina svar som ja eller 
nej, ett val mellan två sidor. Tillräckligt med information ansåg eleverna att de hade när 
de skaffat sig överblick över vilken information som fanns inom räckhåll och när 
informationen täckte delämne och frågeställningar (ibid. s.150). Eleverna menade att 
olika typer av informationskällor skulle vara representerade och sökningar i olika 
bibliotek skulle vara gjorda. Det fanns också en koppling, skriver Limberg (1998, 
s.151), mellan hur man skulle hantera informationsöverflödet och vad som var 
tillräckligt med information. Trovärdigheten bedömdes i kategori B utifrån innehåll och 
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yttre tecken precis som i kategori A med den skillnaden att man här fokuserade mer på 
innehållet. Även expertinformationen skulle granskas, jämföras och vägas mot annan 
information skriver Limberg (1998, s.154). Uppfattningen om partiskt material 
förändrades i kategori B från att försöka hitta en balans mellan de olika uppfattningarna 
till att acceptera den ena sidans syn (ibid. s.155). 
 
I den tredje kategorin, C, fanns enligt Limberg (1998, s.146) uppfattningar om att man 
skulle granska informationen kritiskt för att förstå och att man skulle värdera den för att 
sen kunna resonera sig fram till ett svar. I den här kategorin tyckte eleverna att det var 
viktigt att hitta och använda information av olika åsikter och även mer neutral 
information för att de bättre skulle förstå vad det handlade om. När det gällde 
informationsöverflöd hanterade kategori C det på samma sätt som kategori B, det vill 
säga att de i den här kategorin bedömde informationsmättnad utifrån flera olika 
aspekter. De tyckte att de hade tillräckligt med information när de kunde diskutera och 
analysera ämnet (ibid. s.152). Det var viktigt för den här gruppen att informationen 
skulle vara från olika parter. I kategori C fanns uppfattningar om att man kunde använda 
partisk information för att jämföra och genomskåda argument. De kom fram till att det 
inte finns någon opartisk och objektiv information (ibid.s.156). 
 
Limberg (1998, s.211f) kom fram till att det fanns ett samspel mellan de uppfattningar 
som eleverna hade om informationssökning och informationsanvändning och de 
inlärningsresultat de visade. De elever som uppfattade informationssökning som att 
söka fakta visade ett sämre inlärningsresultat än de elever som hade uppfattningen att 
information måste granskas och analyseras kritiskt (ibid.s.211f; Limberg et al 2002, 
s.31). 
 
Intressant för den här studien är hur vuxna studerande utför informationssökning och 
vilka problem de stöter på. Vuxna studerande har ofta varit borta från studierna, för att 
till exempel jobba, och mycket har hänt i både skolan och biblioteket under den tiden. 
Gayle R. Christian, Caroline Blumenthal och Marjorie Patterson (2000), bibliotekarier i 
Atlanta, skriver i sin artikel The information explosion and the adult learner om hur 
informationsflödet har ökat på senare tid men också hur tekniken förändrats och hur den 
implementerats i undervisningen. Också på biblioteken förändras tekniken och därmed 
sättet att söka information. De vuxna studerande har kanske inte lika mycket vana vid 
datorer som ungdomarna och behöver därför ett annat stöd i informationssökningen 
(ibid. s.21). Eftersom vuxenstuderande är en så heterogen grupp med olika utveckling är 
det även viktigt att de får tillfälle att lära på sitt sätt.  
 
Även Kevin F. Bontenbal (2000) menar i artikeln Challenges faced by reference 
librarians in familiarizing adult students with the computerized library of today att det 
är svårt för vuxna studerande att följa med i den snabba tekniska utvecklingen med 
datorer i biblioteken. Många av de vuxna studerande återvänder till skolmiljön efter 
flera år och upptäcker då att mycket har förändrats. I biblioteket finns till exempel 
katalogen via en dator istället för en kortkatalog, det finns elektroniska databaser och 
CD-rom som innebär nya sätt att söka information än dem som de vuxna studerande var 
vana vid från sin skolgång. De vuxna studerande blir därför ofta oroliga när de ska 
använda biblioteket och de behöver mer tid från bibliotekarierna för hjälp med 
exempelvis datorerna än de yngre (Bontenbal, 2000, s.70). De vuxna har å andra sidan 
med sig erfarenheter från livet och arbetslivet som de kan använda i sin problemlösning 
även i undervisningssituationen. Detta pekar Christian et al (2000, s.22) på och menar 
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att vuxna studerande har goda möjligheter att tillgodogöra sig det nya arbetssättet i 
undervisningen med mer kritiskt tänkande och självständig informationssökning.  
 
Något som också påverkar hur de studerande söker information är hur motiverade de är 
för uppgiften. En vanlig uppfattning bland forskare som utvecklat modeller för 
informationssökningsprocessen är att de frågor som människor söker information om 
kommer ifrån ett eget intresse (Gross, 2001). Men ofta frågar människor någon annan 
som sen söker informationen till dem. Det kan vara i skolan där eleven får en fråga av 
en lärare eller i arbetslivet där man i vissa yrken samlar information till andra. Melissa 
Gross har undersökt detta problem och även skapat en modell för att arbeta med detta i 
skolan. Hon menar att en ålagd fråga ibland kan minska motivationen och även 
förståelsen av uppgiften till skillnad från frågor som har med personliga intressen att 
göra (Gross, 2001). Vidare menar Gross att det påverkar referensarbetet på biblioteket 
eftersom beteendet när det gäller informationssökning kan skilja sig åt beroende på om 
frågan är ställd av eget intresse eller genom någon annan (ibid.). Margareta Wellner 
(2000, s.44) menar att de studerande som hon har intervjuat för sin uppsats har valt 
ämnen för sina fördjupningsuppgifter efter eget intresse samt genom sin livserfarenhet 
och de har då haft en stor förförståelse för ämnet som de kunnat bygga vidare på. Även 
Frances Jacobson Harris (2005) menar I found it on the Internet att en ålagd uppgift ofta 
kan ta kål på nyfikenheten för att söka information. När biblioteket används för att söka 
information till en uppgift som någon annan bestämt kan eleverna börja att associera 
biblioteket med hemläxor och med något obehagligt (ibid. s.3).  
 
Annelie Goode och Inga-Marie Nilsson (2004) har i magisteruppsatsen 
Informationssökning – en del av vuxenutbildningen undersökt hur ett femtiotal 
studerande inom vuxenutbildningen på gymnasienivå söker information för sina studier. 
Respondenterna i den undersökningen läser inom olika former av vuxenutbildning som 
på distans, flexibelt etc. Författarna kom bland annat fram till att eftersom 
vuxenstuderande är en heterogen grupp finns många olika skillnader i bland annat ålder 
och studievana vilket påverkar hur de söker information. Goode och Nilsson kom också 
fram till att graden av informationssökning hänger nära samman med vilken form de 
studerar i. Flexibel utbildning och distansutbildning är de mest självständiga formerna 
av studier och eleverna ägnar här större tid åt informationssökning än de som studerar i 
traditionella kurser (Goode & Nilsson, 2004, s.60). Begreppet informationssökning är 
enligt Goode och Nilsson starkt förknippat med att söka på Internet. Många studenter 
associerar att söka information med att man använder en dator medan man vid 
sökningar i böcker talar om att leta fakta (ibid. s.62).    
 
De studerande idag använder webben, the World Wide Web, i stor utsträckning för att 
söka information. Detta kan ses också ur ett ekonomiskt perspektiv menar Dalgleish och 
Hall (2000, s. 105). Eftersom studerande ofta har en pressad ekonomisk situation 
försöker de på olika sätt hålla nere kostnader för kursböcker och kopiering. Att söka på 
Internet kan då vara ett bättre alternativ ur den aspekten (ibid.).  
 
3.3 Informationskompetens 
 
Information literacy, eller informationskompetens, är ett begrepp som kommit att 
användas om kunskaper och förmågor som behövs för att kunna söka och använda 
information. Begreppet används på olika sätt. Enligt ALA:s (American Library 
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Association) definition är information literacy förmågor och kunskaper hos en person. 
Information literacy innebär enligt ALA att en person kan:  
 

• bestämma i vilken omfattning informationen behövs 
• få fram informationen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 
• kritiskt utvärdera informationen och dess källor 
• infoga den utvalda informationen till sin egen kunskapsbas  
• använda informationen effektivt för ett särskilt syfte.  
• förstå de ekonomiska, juridiska och sociala aspekter som omger användningen 

av information, samt lokalisera och använda informationen på ett etiskt och 
lagligt sätt.  

(American Library Association, ALA, 1989) (min övers.) 
 
Christine Bruce har kritiserat denna behavioristiska syn på informationskompetens. Hon 
har i sin avhandling The seven faces of information literacy från 1997 undersökt 
begreppet ur ett fenomenografiskt perspektiv och då studerat hur pedagoger i högre 
utbildning uppfattade begreppet och deras förståelse av det. Hon menar att 
informationskompetens inte är något som olika personer kan utan att det istället handlar 
om olika sätt hur personer förstår information. 
 
3.4 Vuxenstuderande och skolbiblioteken 
 
I följande avsnitt presenteras litteratur och forskning om hur de studerande utnyttjar 
biblioteken och deras resurser. En del forskning är gjord på högskolestudenter, en del på 
elever i grundskola och gymnasium och viss forskning på vuxenstuderande och 
bibliotek.  
 
Komvuxstuderande har ofta tillgång till ett skolbibliotek. Ibland är det ett särskilt 
bibliotek för Komvux och ibland är det ett gymnasiebibliotek som även de 
komvuxstuderande kan utnyttja. På skolorna finns ett mål för elevernas lärande i vilket 
skolbiblioteket har en roll inte bara som informationsförmedlare utan även ur ett 
pedagogiskt perspektiv.  
 
Komvuxstudier bedrivs idag på flera olika sätt. Förutom traditionella lektioner studerar 
många på distans, via lärcentra, genom flexibelt lärande osv. Skolbiblioteket får därmed 
en varierande roll för den studerande beroende på vilken tillgång han/hon har till ett 
sådant. Vissa orter har ett särskilt komvuxbibliotek som de studerande kan använda sig 
av och där litteraturen är avpassad för de ämnen som läses vid den aktuella skolan. 
Andra Komvux är inrymda i gymnasieskolor och de studerande kan använda sig av 
gymnasiebiblioteket. Vid distansstudier och på mindre orter kanske det är 
folkbiblioteket på orten eller närmaste större ort som de studerande får använda sig av. 
Frågan är också hur man definierar skolbibliotek/komvuxbibliotek eftersom det till 
exempel kan finnas ett rum med böcker på en skola men ingen personal, eller någon 
skola kan ha en boksamling men personal bara viss tid i veckan. När det gäller 
skolbibliotek finns bland annat en definition som säger att det är ett skolbibliotek om 
det finns en bibliotekarie anställd för minst sex timmar per vecka. Litteraturen handlar 
oftast om studerande som använder skolbiblioteket på grundskola, gymnasium eller 
högskola/universitet men inte om studerande som användare av ett komvuxbibliotek.   
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Ross Todd och Carol Kuhlthau (2005) har studerat en rad skolbibliotek i Ohio där över 
13 000 studerande från olika stadier – från tredje klass till klass tolv – ingick i studien 
som de beskriver i Student learning through Ohio school libraries. Todd och Kuhlthau 
ville se om skolbiblioteket kunde ge eleverna någon hjälp i lärandet. De utförde en 
enkätundersökning via webben som var både kvantitativ och kvalitativ. Resultaten som 
de kom fram till var att ett effektivt skolbibliotek var till hjälp för eleverna på många 
sätt och att skolbiblioteket spelar en aktiv roll i elevernas lärande på alla de olika 
stadierna (ibid. s. 63). Hjälpen kan ses på två olika sätt, menar författarna. Det ena är att 
hjälpen från biblioteket är som en ingång eller stimulering (input) som engagerar 
eleverna i lärprocessen, och det andra sättet är en hjälp som får en effekt 
(outcomes/impact) för elevens prestationer. Todd och Kuhlthau (2005, s. 85) menar 
vidare att resultaten också visar att eleverna själva förstod betydelsen av att biblioteket 
engagerade sig i deras lärprocess.  
 
Inte heller Elisabeth Tallaksen Rafstes (2001) undersökning gäller vuxna studerande 
utan gymnasieelevers användning av skolbiblioteket som rum. Men det finns ändå 
intressanta resultat som är värda att ta upp här. Hon kom i avhandlingen Ett sted å laere 
eller et sted å vaere fram till att en stor del av elevernas användning av skolbiblioteket 
var relaterad till fritiden. Hon märkte att eleverna i hög grad använde skolbiblioteket för 
läxläsning eller avkoppling och sociala aktiviteter. Biblioteket kan också användas till 
att vänta på bussen, på kamrater eller vid håltimmar men Rafste menar att eleverna i 
undersökningen inte använde biblioteket så mycket som ”väntrum”. Olika grupper av 
elever bildade också normer för vilka aktiviteter som skulle finnas på biblioteket när det 
gällde de sociala aktiviteterna vilket fick till följd att biblioteket fick en viss status (ibid. 
s.263). 
 
Det är också viktigt för skolbiblioteket vilken inställning skolledning och lärare har till 
det och vilken plats det ska ha i lärandet. I Rafstes (2001) undersökning hade 
skolledning och lärare på de två skolorna olika inställning till biblioteket och hur det 
skulle användas. På den ena skolan såg de inte biblioteket som ett undervisningsrum 
eller att det ingick i undervisningen utan mer som att bibliotekarien och eleverna själva 
ansvarade för användningen av det. Lärarna menade att eftersom eleverna använde 
biblioteket för fritidsaktiviteter var det inte deras ansvar (Rafste, 2001, s.326; 343). 
Därför socialiserades inte eleverna in i användningen av biblioteket för skolbruk, menar 
Rafste, utan de använde biblioteket mest för till exempel tidningsläsning och chat. På 
den andra skolan däremot var ledningen och lärarna mer positiva till biblioteket och de 
ansåg också att biblioteket var viktigt i elevernas undervisning. Elevernas socialisering 
in i skolbiblioteket var både undervisnings- och fritidsrelaterad på den skolan (ibid. 
s.237f). Men även om användningen av skolbiblioteket var större på den ena skolan var 
den totala användningen ändå ganska liten. Rafste (2001, s. 412) kom även fram till att 
skolbiblioteket bör integreras med den lärande miljön i skolan på ett tydligare sätt och 
att skolbiblioteket bör användas som ett utvidgat klassrum. Det bör också vara kopplat 
till läroplanen för att användas på bästa sätt för elevernas lärande (ibid.). 
 
3.5 Vuxenstuderande och folkbibliotek 
 
Använder de studerande bibliotek? I artikeln De studerande och biblioteken, som ingår i 
SOM-undersökningen 2001, visas att av de tillfrågade studerande hade en mycket stor 
del besökt biblioteket minst en gång det senaste året medan det av de icke-studerande 
var färre. Internetanvändningen är något som har ökat på biblioteken. Enligt SOM-
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undersökningen har internetanvändningen ökat på biblioteken från 1998 (Berglund et al, 
2002, s.365) vilket även hänger samman med den allmänna utvecklingen av Internet 
under dessa år. Folkbiblioteken i Sverige har ökat tillgången på datorer med 
internetuppkoppling från 1389 stycken år 2000 till 3877 stycken år 2004 (SCB, 2006). 
Detta gör att internetanvändningen underlättats för både studerande och icke studerande 
på folkbiblioteken. 
 
Det diskuteras idag inom biblioteksvärlden vilken roll folkbiblioteket ska ha i de vuxnas 
lärande. En del menar att de vuxenstuderande tar allt för mycket av folkbibliotekets 
resurser medan andra tycker att det är naturligt att folkbiblioteket är ett stöd i det 
livslånga lärandet (Almerud, 2000; Ericson, 2000, s.28). Under senare år har Statens 
kulturråd uppmärksammat att studerande i högre grad söker sig till folkbiblioteket och 
de har därför satsat pengar i projekt för att stödja vuxnas lärande. Sex olika delprojekt 
har fått ekonomiskt stöd och det har även tillsatts en forskningsgrupp som har studerat 
och sammanställt de olika projektens resultat (Statens kulturråd, 2006). I 
forskningsgruppens rapport framkommer det bland annat att man fått fram olika 
uppfattningar från projektbiblioteken när det gäller användarundersökningar av vuxna 
studerande eftersom man menar att frågan redan är analyserad i så stor utsträckning 
medan andra av projektbiblioteken gjort egna användarundersökningar (Eliasson et al, 
2005). Dessa visar bland annat att användarna tycker att biblioteken ska utveckla 
informationen om vilka tjänster biblioteken har, och även studiemiljön har 
kommenterats. Undersökningarna visar också att de studerande är positiva till 
biblioteket och att man får den hjälp man behöver men att det är bemötandet och 
attityden som är det allra viktigaste (ibid. s.62). 
 
Folkbiblioteken och högskolebiblioteken har i viss mån olika syn på hur man bäst tar 
hand om de vuxenstuderande vilket har konstaterats i olika undersökningar. 
Högskolebiblioteken har ofta en mer pedagogisk roll som gör att studenterna får stöd i 
sin informationssökning medan bibliotekarierna på folkbiblioteket har fortsatt att ge 
service på det sätt som de är vana, d.v.s. söka fram informationen som låntagaren vill 
ha. Mats Ericson, som är generaldirektör för Nätuniversitetet, säger i en intervju av 
Almerud (2004) att folkbiblioteken ”agerar curlingföräldrar” åt högskolestudenter vilket 
innebär att bibliotekarierna ger studenterna så mycket service så att de inte behöver ta 
ansvar själva. Uttrycket ”curlingföräldrar” användes först i samband med 
barnuppfostran där man menar att dagens föräldrar ofta ”sopar banan” framför sina barn 
så att de ska kunna glida genom livet utan problem. Frågan som diskuterats är om man 
inte gör barnen en björntjänst genom att inte lära dem ta itu med problemen. Detsamma 
menar artikelförfattaren Almerud som skriver att bibliotekarierna på folkbiblioteken 
ofta agerar curlingföräldrar åt de studerande. De studerande kommer till biblioteket och 
frågar vad som finns på biblioteket i ett visst ämne och bibliotekarien gör hela sökjobbet 
åt den studerande och tar fram de böcker som finns. Högskolebiblioteken däremot låter 
studenterna själva söka sin information i större utsträckning eftersom det ofta ingår i 
den uppgift som de har fått av sin lärare (Eriksson i Almerud, 2004). Ericson diskuterar 
utifrån sin roll inom Nätuniversitetet där det handlar om distansstuderande men jag 
menar att även komvuxstuderande söker sig till folkbiblioteken. Studier på den nivån 
kan också läsas på distans vilket inte framgår så ofta av litteraturen.  
 
Vuxenstuderande förknippas ofta med problem och otillräcklighet på folkbiblioteken. 
Även om biblioteken har ambitionen och viljan att vara ett bibliotek för alla menar Åse 
Hedemark och Jenny Hedman (2002, s.28) i sin magisteruppsats Vad sägs om 
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användare? att personalen på folkbiblioteken ofta upplevde vuxenstuderande i 
Kunskapslyftet som resurskrävande på bekostnad av andra grupper. De 
vuxenstuderande ansågs vara ovana och med ett stort hjälpbehov vilket i sin tur är 
tidskrävande (ibid. s. 28). Även i rapporten från projektet Vuxbib (Eliasson et al, 2005) 
framkommer att många inom bibliotekspersonalen på de olika projektbiblioteken tycker 
att gruppen vuxenstuderande redan har fått mycket uppmärksamhet. Eftersom den 
uppmärksamheten blir på bekostnad av andra grupper är det svårt att få 
bibliotekspersonalen att engagera sig för de vuxenstuderande. På några ställen har man 
på biblioteken övergått till att kalla vuxenstuderande för ”vuxna i lärande” för att kunna 
räkna in fler vuxna i gruppen och på så sätt slippa känna motvilja mot att prioritera en 
enda grupp. Många av problemen som beskrivs är praktiska som fjärrlånehantering eller 
brist på kurslitteratur (ibid. s.57).  
 
Katarina Jonzon har i magisteruppsatsen Kunskapslyftet och huvudbiblioteket i 
Linköping (2005) undersökt hur studerande inom kunskapslyftet upplevde biblioteket 
och även hur bibliotekariernas arbetssituation förändrats i och med Kunskapslyftet. 
Undersökningen bestod både av enkäter och av intervjuer med de studerande. Dessutom 
intervjuade hon fyra bibliotekarier. Jonzons slutsatser är bland annat att de flesta av de 
studerande i Kunskapslyftet var nöjda med biblioteket och den service de fick där. De 
ville i vissa fall ha mer litteratur och nyare men i stort sett hittade de den litteratur de 
sökte. Jonzon menar också att det finns ett ökat behov av bibliotek och biblioteksservice 
när arbetssättet blir mer undersökande. Den hjälp de studerande ville ha handlade om 
informationssökning och hjälp med att hitta i hyllorna (ibid. s.61). Bibliotekarierna i 
Jonzons undersökning såg att trycket på informationsdisken ökat när Kunskapslyftet 
infördes. De hade också fått en mer pedagogisk roll genom att istället för att hämta fram 
information visa de studerande vägarna till informationen (ibid. s.61). 
 
Linköpings stadsbibliotek har även studerats av Ann-Kristin Henrikssons och Raija 
Holmgren (2005). De har i magisteruppsatsen Folkbiblioteket – en del i infrastrukturen 
runt vuxnas lärande undersökt vilken samverkan det finns mellan olika aktörer runt 
vuxna i lärande. De har intervjuat två bibliotekarier, en rektor, en politiker i 
bildningsnämnden, en utbildningschef samt en bibliotekskonsulent/projektledare. Deras 
resultat visar bland annat att informanterna trodde att samverkan mellan till exempel 
folk- och universitetsbibliotek skulle öka men att det kunde vara problematiskt med de 
dubbla arenor som kommunal vuxenutbildning och utbildning via lärcentra kunde 
innebära. 
 
I en magisteruppsats från 1997, Grundvuxstuderande på Lilla Edets folkbibliotek, 
undersöker Inger Andersson och Lena Peterson vilket förhållande vuxenstuderande på 
grundskolenivå har till folkbiblioteket. Författarna har bland annat undersökt om 
folkbiblioteket används av de studerande på grundvux och hur studierna påverkar de 
studerandes läs- och biblioteksvanor. De kom fram till att både lärare och skolledning 
har ambitionen att de studerande ska använda biblioteket för sin utbildning men det 
finns ingen struktur kring hur det ska användas. De studerande på grundvux uppgav att 
de gick mer till biblioteket nu när de studerade än tidigare. Men författarna kom fram 
till att de studerande saknar sökkunskaper i tillräcklig omfattning för att lösa 
självständiga uppgifter i skolarbetet. Samarbetet mellan skola och folkbibliotek var inte 
så bra utan skolledningen tog mycket förgivet om vad bibliotekspersonalen hade för 
möjlighet till exempel tidsmässigt.  
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Robin E. Veal (2000) skriver i artikeln Understanding the characteristics, concerns and 
priorities of adult learners to enhance library services to them att även om vuxna 
högskolestudenter är medvetna om vilken service de kan få på högskolebiblioteket vill 
de ändå använda sig av folkbiblioteket eftersom det känns mer familjärt och bekvämt.  
Det är viktigt att komma ihåg att för vuxna är studierna oftast bara en del av deras liv 
och Veal påpekar att det under referenssamtal med vuxna studerande är viktigt att tänka 
på detta. De vill gärna ha praktisk och effektiv hjälp. Att bli informationskompetent är 
inget mål i sig för dessa studenter utan referenssamtalet bör vara kort och kärnfullt och 
snabbt komma fram till vad studenten har för behov av information (ibid. s.116).  
 
3.6 Språkets betydelse för vuxenstuderandes 
biblioteksanvändning 
 
Ett stort antal, ca 23 procent, av de studerande på Komvux på gymnasienivå är födda 
utomlands (Skolverket, 2005). Att studera på ett annat språk än sitt modersmål kan ha 
sina särskilda problem. Exempel på sådana problem kan vara att man inte förstår vad 
läraren säger, att man inte förstår det man läser eller att man kanske inte hinner läsa 
litteraturen så snabbt som det behövs för att följa med i kursen. Idag när det finns många 
elever med invandrarbakgrund också i vuxenutbildningen måste man även här tänka ut 
strategier för att anpassa undervisningen för dessa studerande som har ett annat språk än 
svenska som modersmål.  
 
Yelena Jönsson-Lanevska (2004) har i magisteruppsatsen Porten till förståelse: svenska 
bibliotek och invandrare undersökt hur tre olika bibliotek förhåller sig till invandrarnas 
behov av litteratur och hjälp i biblioteket. Hon har intervjuat personal på ett 
stadsbibliotek, ett komvuxbibliotek och ett stadsdelsbibliotek. Vidare har hon intervjuat 
ett antal invandrare om deras syn på biblioteken. Bland annat har Jönsson-Lanevska 
definierat ett antal problem som ofta dyker upp när invandrare lånar eller söker 
information på svenska bibliotek. Det kan vara saker som ter sig enkla för oss men som 
blir till stora problem för invandrarna. Ett sådant problem är att man kan vara ovan vid 
uppslagsverk därför att man inte har använt det tidigare på grund av att informationen 
inte är fri i landet man kommer ifrån (ibid. s.43). Andra problem är att det är svårt att 
hålla reda på att man ska slå upp på efternamnet, man är ovan vid att lösa uppgifter 
självständigt, eller har helt enkelt inte förstått uppgiften. Det kan också vara svårt att 
förklara vad man menar på ett annat språk vilket gör att det lätt blir missförstånd. 
Reglerna för utlån kan också verka byråkratiska och SAB-systemet kan te sig 
obegripligt (ibid. s.43). 
 
Sanja Letic tar upp liknande problem i sin magisteruppsats Invandrare och bibliotek 
(1998) där hon undersökt hur invandrare från forna Jugoslavien använder de svenska 
biblioteken och hur biblioteken hanterar litteraturen. Att ett land delats för med sig 
förvirring över språket och till vilket land man hör. Letic menar att bibliotekspersonalen 
inte har tillräcklig kunskap i hur man ska hantera detta med indelning av litteraturen 
från dessa länder och att det därför uppstår irritation och förvirring bland 
invandrarlåntagarna när till exempel en känd författare hamnar inom fel språkområde 
(ibid.). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt redovisas de teorier som används som utgångspunkt för undersökningen. 
Kapitlet är indelat i två olika delar och tar upp teorier om informationssökning, 
informationskompetens och biblioteksanvändning.  
 
4.1 Informationssökning och informationskompetens 
 
När det gäller informationssökning har här tagits fasta på Limbergs (1998, s.143ff) tre 
kategorier, A, B och C, av elevers sökning och användning av information där hon utgår 
ifrån hur eleverna ser på informationen de söker, om det är fakta, hur de ska väga 
informationen för att välja rätt och hur de ska granska och analysera informationen. 
Även om hennes undersökning är baserad på observationer och intervjuer av 
gymnasieelever kan den ändå vara relevant för den här uppsatsen eftersom de 
komvuxstuderande läser på gymnasienivå.  
 
En annan utgångspunkt är Kuhlthaus (1993) modell som bygger på affektiva aspekter 
på elevernas informationssökning och som också är intressant för den här 
undersökningen eftersom ett av syftena är att undersöka de studerandes upplevelser. 
Hennes modell visar att det är olika känslor, tankar och agerande som dominerar vid 
olika faser i informationssökningen. Det är viktigt att se om dessa känsloaspekter finns 
även hos de vuxna studerande.  
 

1. Task initiation – eleverna introduceras till uppgiften av sina lärare 
2. Topic selection – eleverna ska bestämma ett ämne att fördjupa sig i 
3. Prefocus exploration – ett första utforskande av information om delämnet 
4. Focus formulation – formulering av ett fokus på ämnet 
5. Information collection – informationssökning och insamling av information 
6. Search closure – avslutning av informationssökningen, förberedelser för 

bearbetning och redovisning börjar 
 
(Kuhlthau, 1993, s.35ff) 
 
När det gäller informationskompetensen är det viktigt att få med Bruces tankar om 
informationskompetens eftersom hennes sätt att tänka kring detta fenomen skiljer sig 
från Kuhlthaus modell och ALA:s definition. I stället för att undersöka individens 
beteende när det gäller själva informationssökningen fokuserar Bruce på 
informationskompetens som begrepp. Bruce kunde identifiera sju olika beskrivningar 
eller kategorier (Bruce, 1997, s.110ff):  

• Kategori 1: Informationskompetens ses som användning av 
informationsteknologi för informationsåtervinning och kommunikation. 

• Kategori 2: Informationskompetens ses som att hitta information. 
• Kategori 3: Informationskompetens ses som en process. 
• Kategori 4: Informationskompetens ses som att kontrollera information.  
• Kategori 5: Informationskompetens ses som att bygga upp sin personliga 

kunskapsbas inom ett nytt intresseområde. 
• Kategori 6: Informationskompetens ses som att jobba med kunskap och 

personliga perspektiv så att nya insikter nås. 
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• Kategori 7: Informationskompetens ses som en vis användning av information 
för andras bästa. 

(Bruce, 1997, s.110ff, egen övers.) 
 
Bruce menar att dessa kategorier är hierarkiskt ordnade med kategori ett underst och 
kategori sex och sju som sidoordnade på den högsta nivån. I de första fyra kategorierna 
ses information som något externt, något som finns utanför personen. Informationen är 
också objektiv. En ändring i detta perspektiv sker i kategori fem där informationen 
istället ses som något inom en person, något som en person reflekterar över och 
använder för att bygga upp sin egen kunskapsbas. I kategorierna sex och sju ses 
informationen som något som kan transformeras och som kan bli transformerad (Bruce, 
1997). Hennes kategorier finns samtidigt på olika nivåer men är ändå sammanbundna 
med varandra (ibid, s.110ff). 
 
Bruces sätt att se på informationskompetens skiljer sig från t.ex. ALA:s definition som 
är en lista över förmågor som en person ska ha för att vara informationskompetent. En 
sådan uppfattning av begreppet gör att fokus hamnar på vilka källor man söker i och hur 
tekniken fungerar. Bruce menar istället att informationskompetens inte är förmågor hos 
en person utan olika uppfattningar som personer har om fenomenet.  
 
4.2 Studerandes användning av skol- och folkbibliotek 
 
Här presenteras de teorier jag har valt att använda för att analysera hur de studerande 
använder bibliotek för sina studier. Loertschers (2000) taxonomi för kunskapsbaserat 
lärande används här för att se hur de studerande använder biblioteken, det vill säga både 
skolbiblioteket och folkbiblioteket. Loertschers taxonomier handlar om skolbibliotek i 
ungdomsskolan och inte för vuxenstuderande men det kan ändå vara relevant att ta med 
hans studier här eftersom hans modell ger en struktur till användningen av bibliotek. 
 
Loertscher (2000) har fyra taxonomier för skolbiblioteket: bibliotekariens taxonomi (the 
library media specialist’s taxonomy), lärarens taxonomi, studentens taxonomi samt 
skolledarens taxonomi (the administrator taxonomy). Studentens taxonomi, som 
används som modell här, har skildrats i nio olika punkter för hur studerande kan förhålla 
sig till biblioteket. Dessa punkter menar Loertscher är olika nivåer från studerande som 
inte alls använder bibliotekets resurser till studerande som litar på att biblioteket 
kommer att vara ett stöd i ett livslångt lärande (ibid. s. 43ff). 
  
1. Ingen användning (No involvement) 
I den första nivån används inte biblioteket alls. Det kan till exempel bero på regler i 
biblioteket, elevens schema eller att man har en buss att passa efter lektionerna. 
Eleverna kan också vara helt ointresserade av biblioteket och de aktiviteter som detta 
ordnar. Alla elever behöver inte heller biblioteket.  

 
2. Spontan användning (Spontaneous involvement)  
När eleven hittar något intressant material eller aktivitet på biblioteket är det mer 
oväntat och ofta efter att bibliotekspersonalen till exempel skyltat med intressanta 
böcker och ordnat mysiga sittplatser att läsa tidningar. 

 
3. Hjälp med information, material och teknik (Information/materials/technology 
assistance) 
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Eleven använder biblioteket för att få hjälp med specifik information och material som 
de också frågar bibliotekspersonalen om och det kan var både för skolans uppgifter och 
för fritidsintressen. Eleven frågar också om tekniken med exempelvis multimedia och 
webben. 
På den här nivån är fokus på kreativitet, analys och utvärdering.   
 
4. Riktad motivation/program (Directed motivation/program) 
Eleven är aktiv och läser, lyssnar och producerar eget material efter att ha deltagit i 
någon motivationskampanj från biblioteket. Det kan vara till exempel bokprat eller 
demonstrationer för att visa vad biblioteket kan erbjuda.  
 
5. Baskunskaper (Utilization skills) 
Eleven skaffar sig baskunskaper i att använda biblioteket. Med baskunskaper menas att 
eleverna kan använda biblioteket, och också andra bibliotek, och vet hur datanätverk 
och andra resurser i biblioteket kan användas. 

 
6. Strukturerad interaktion (Structured interaction) 
Eleven deltar i aktiviteter som biblioteket ordnar för att man på ett bättre sätt ska söka, 
hitta och använda information. Det kan till exempel vara visning av biblioteket för 
klassen eller genomgång av hur man söker i bibliotekets katalog eller vissa databaser. 

 
7. Eleven blir en kompetent läsare (The student becomes a power reader) 
Eleven har utvecklat en läsvana och läser böcker i olika genrer och former. Det innebär 
också att eleven har ett bra ordförråd, bra stavning, bra på grammatik och gott 
självförtroende i sitt eget skrivande. 
 
8. Eleven blir kompetent i sitt lärande (The student becomes a power learner) 
Eleven använder principerna för informationskompetens och sin egen lärstil för att själv 
bygga sin egen modell för informationskompetens. Elever på den här nivån kan ta sig an 
en uppgift och veta hur de ska gå tillväga med den. 

 
9. Livslång användning (Life-long use) 
Eleven har kunskaper och vilja att använda biblioteket även senare i livet när studierna 
är avslutade. 
(Loertscher, 2000, s. 43ff, min tolkning) 
 
Sex av Loertschers nivåer användes för att analysera hur respondenterna använder sig 
av skol- och folkbiblioteket: ingen användning; spontan användning; hjälp med 
information, material och teknik; riktad motivation/strukturerad interaktion; 
baskunskaper samt livslång användning. Riktad motivation (4) och strukturerad 
användning (6) har jag slagit ihop till en kategori och jag har utelämnat kategorierna 7 
och 8.  Loertscher ser nivåerna i taxonomin som en process och att man utgår från ingen 
användning för att sen använda biblioteket mer och mer men jag anser istället att det är 
möjligt för samma person att befinna sig på olika ställen i modellen vid olika 
situationer. Att få en bild av hur de studerande använder bibliotek är viktigt dels för 
förståelsen av deras lärsituaion men också för att kunna förbättra servicen på biblioteket 
till den här gruppen. 
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5 Metod  
 
I följande kapitel beskrivs vilken metod som valts och varför, hur metoden är vald samt 
hur olika delar under förberedelser för undersökningen samt själva intervjuerna har gått 
till. 
 
5.1 Val av metod 
 
Min strävan var att få en förståelse för hur de komvuxstuderandes situation i 
utbildningskontexten ser ut och undersöka hur de uppfattar och upplever 
informationssökning och användning av bibliotek i sina studier. För att kunna 
undersöka detta ansåg jag att en kvalitativ metod var lämplig (Widerberg, 2002; 
Repstad, 1999).  
 
Den vanligaste metoden vid kvalitativ forskning är intervjuer, menar Widerberg, även 
om det finns andra kvalitativa metoder också som till exempel enkäter (2002, s.65). 
Man kan intervjua enskilda personer eller i grupper. Fokusgruppsintervjuer har valts 
som metod för den här uppsatsen eftersom det passade för forskningsfrågan och verkade 
vara ett bra sätt att få fram vad de studerande själva tyckte. Fokusgrupper som metod 
beskrivs mer ingående nedan. För att nå syftet med undersökningen i denna uppsats har 
två fokusgruppintervjuer med studerande på Komvux gjorts. Resultatet av dessa 
intervjuer behandlas vidare i kapitel 6.  
 
5.2 Fokusgrupper 
 
Att välja fokusgrupper kan vara lämpligt i flera olika situationer menar David L. 
Morgan (1998), professor på Portland State University. Det kan vara när det finns stora 
olikheter mellan människor i deras sätt att leva och tänka eller när man ska undersöka 
handlande och motivation. Eftersom människor försöker förstå varandra vill de ofta veta 
hur andra tänker och hur de skulle ha gjort i samma situation vilket är intressant när 
man undersöker hur människor handlar i en viss situation och varför de gör så. En 
annan situation är när man ska förstå olikheter eftersom man då kan betona skillnaderna 
mellan olika fokusgrupper (Wibeck, 2000, s.41). 
 
Ämnet som skulle diskuteras på fokusgruppsintervjuerna var bestämt innan vilket 
skiljer en fokusgruppsintervju från ett gruppsamtal (Wibeck, 2000, s.45). Jag agerade 
som moderator för båda intervjuerna vilket innebar att jag var samtalsledare. Jag ställde 
både frågor och försökte lämna ordet fritt för deltagarna att ta upp egna synpunkter på 
ämnet. Ett av syftena med att intervjua i fokusgrupper är att man kan få fram fler idéer 
än vid enskilda intervjuer (Wibeck, 2000, s.45).  
 
En fördel med fokusgrupper, menar Wibeck, kan vara att de får betydelse för deltagarna 
eftersom de måste förbereda sig och tänka efter vad de själva tycker. Hon skriver vidare 
att fokusgrupper, liksom andra kvalitativa forskningsmetoder, ger forskaren möjlighet 
till upptäckande (ibid. s.126). Morgan (1998) säger att även gruppeffekter kan studeras 
eftersom deltagarna förklarar för varandra och ifrågasätter varandra. Därför blir 
diskussionen i fokusgruppen mer än summan av samma antal individuella intervjuer 
(ibid.).  
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En av svagheterna i fokusgruppsmetoden är moderatorn (intervjuledaren) men även 
individuella intervjuer och enkätundersökningar påverkas av intervjuaren (Wibeck, 
2000, s.128). Det är viktigt att tänka på att det inte är moderatorn utan 
kommunikationen mellan gruppens medlemmar som bestämmer vad som ska 
diskuteras. Moderatorns roll är att till exempel uppmärksamma makt- och 
dominansförhållanden i fokusgruppen och vid behov se till att fördela ordet så att alla 
får komma till tals.  
 
5.3 Urval och rekrytering 
 
Eftersom jag genom mitt arbete som biblioteksassistent sedan tidigare har kontakter på 
ett komvuxbibliotek valde jag att göra mina fokusgruppsintervjuer på detta bibliotek. 
Då det kändes viktigt att få med studerande som är intresserade av att diskutera mitt 
valda ämne valde jag att genom kontakt med lärare på Komvux få hjälp med att hitta 
elever till fokusgrupperna. Dessa ombads att dela ut informationsblad om min 
undersökning samt ta upp namn och telefonnummer till eventuellt intresserade.  
 
Morgan (1998, s. 56) skriver att ett vanligt sätt att välja ut deltagare till en fokusgrupp 
är efter syftet med undersökningen. Målet i en fokusgrupp är att få insikt och förståelse 
genom att intervjua och höra efter vad människor tycker och där vill man få en så 
givande diskussion som möjligt. För att få igång en livlig diskussion är det bättre att 
använda sig av personer som är insatta i forskarens ämne. Slumpmässigt utvalda 
människor kanske inte har något alls att säga i ämnet (ib id.). Därför valdes studerande 
på Komvux som läste ämnen där man kunde förvänta sig att de fick 
fördjupningsuppgifter, till exempel omvårdnad, samhällskunskap, svenska och historia. 
Studien fokuserar på studerande inom dessa ämnen därför att detta enligt min erfarenhet 
är ämnen där man använder sig av informationssökning på egen hand eller i 
grupparbeten. Ämnen som till exempel matematik har valts bort eftersom man där 
sällan använder sig av ett arbetssätt med informationssökning för fördjupningsarbeten. 
 
Hur många grupper som behövs till studien och hur många deltagare det ska vara i varje 
grupp behövs också tänkas igenom. I den här studien är två grupper intervjuade och det 
diskuteras vidare i avsnitt 8, reflektion.  När det gäller antalet deltagare i varje grupp 
finns olika åsikter hos olika forskare. Om det är fler än fyra kan det vara svårt att hålla 
alla uppmärksamma och också ha svårt att ha ögonkontakt med alla vilket anses viktigt 
för att det inte ska bildas subgrupper som talar sinsemellan. En annan viktig aspekt är 
också vilket utrymme deltagarna får beroende på hur många som är med i gruppen. Det 
kan vara lättare att få feedback om man inte är för många (Wibeck, 2000, s.50). Men om 
det är färre än fyra och någon hoppar av blir gruppen väldigt liten.  
 
Jag kontaktade först lärarna på Komvux för att se om de ville hjälpa mig. Ett fåtal lärare 
erbjöd sig att hjälpa till och jag skickade informationsbrevet (se bilaga 1) för att delas ut 
i klassrummen. Jag kom också överens med dessa lärare att de studerande antingen 
kunde ta kontakt med mig direkt, vilket det inte var någon som gjorde, eller lämna namn 
och telefonnummer till läraren så jag kunde ringa upp. En av lärarna lyckades samla in 
fyra namn och jag tog kontakt med dessa studerande. Vi bokade en tid på biblioteket 
men en av dessa elever hoppade av i sista stund. Men läraren i fråga hade samtidigt 
hittat två villiga elever till som kom till intervjun utan att jag kontaktat dem innan. Till 
den andra gruppen ordnade en annan lärare så att fem elever skulle komma till den tid vi 
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bokat vilket fyra av dem gjorde. På det viset hade kanske inte alla deltagare så mycket 
erfarenhet av fördjupningsuppgifter som jag tänkt mig från början, men eftersom 
intresset var så ljumt för att vara med beslutade jag att de elever som ville vara med var 
välkomna även om de inte engagerat sig i ämnet tidigare. 
 
För att få ytterligare grupper kontaktade jag ett annat Komvux och gjorde samma sak 
där med kontakter med lärarna, och några försökte hjälpa till men de fick ingen att ställa 
upp på intervjun. Skälen de studerande uppgav var oftast att de inte hade tid för att de 
hade så mycket skolarbete och sedan skulle vidare till arbete eller hämta barn på dagis.  
Jag bestämde mig då för att det var bättre att analysera det material jag hade fått istället 
för att det skulle dra ut ännu mer på tiden med att leta respondenter och sen kanske inte 
hitta några fler i alla fall. Därför är intervjupersonerna få men båda grupperna fungerade 
bra och alla fick komma till tals. 
 
5.4 Intervjuerna 
 
Efter att jag läst metodböcker om fokusgrupper som intervjumetod (Wibeck, 2000; 
Morgan, 1998; Krueger, 1994, 1998) och fått förståelse för vad som skiljer 
fokusgrupper från andra sätt att intervjua planerade jag hur intervjuerna skulle gå till 
rent praktiskt och gjorde även en intervjuguide (bilaga 2). Vid intervjuer i fokusgrupper 
är det meningen att deltagarna själva ska diskutera med varandra. Intervjuerna kan vara 
antingen ostrukturerade eller strukturerade. I den här uppsatsen valdes det senare 
eftersom jag inte har någon tidigare erfarenhet av metoden. Det kändes bäst med 
strukturerade för att jag inte skulle glömma bort något som jag tänkt fråga om. I en 
strukturerad fokusgruppsintervju styr moderatorn mer vilka frågor som diskuteras 
genom att ställa frågor till gruppen eller kanske avbryta en diskussion som inte är 
intressant för studien och ställa någon annan fråga istället. I den ostrukturerade 
fokusgruppsintervjun diskuterar deltagarna mer med varandra de ämnen som de själva 
tar upp (Morgan, 1998). Jag har i dessa fokusgruppsintervjuer ställt frågor från 
intervjuguiden för att få igång diskussionen i olika ämnen och även frågat vidare när 
diskussionen stannat av eller när det verkat som om respondenten haft mer att säga i 
frågan. Men jag har också försökt vänta på att respondenterna själva tagit upp olika 
aspekter. I grupp A kom till exempel källkritiken upp flera gånger och i B-gruppen togs 
frågor om invandrares informationssökning och användning av bibliotek upp.  
 
Intervjuerna varade i ungefär en timme var och lite extra tid tillkom för presentationer 
och lite allmänt prat. Respondenterna medgav inspelning av intervjuerna och en 
diktafon användes där ljudfilen sen kunde överföras direkt till datorn. Intervjuerna 
transkriberades i sin helhet efter att båda intervjuerna var genomförda.  
 
5.5 Analysmetod 
 
I analysen av materialet var det innehållet i det som sades som jag var intresserad av. 
Man kan också undersöka till exempel hur gruppdynamiken fungerar eller hur språket 
används men här var det deras åsikter som var det viktiga. När det gäller innehållsanalys 
kan man använda samma tillvägagångssätt som vid till exempel enskilda intervjuer 
(Wibeck, 2000, s. 87). För att analysera materialet gick jag först igenom de 
transkriberade intervjuerna för att hitta olika teman. Eftersom jag själv transkriberade 
intervjumaterialet kan man säga att analysarbetet började redan där. Krueger (1994) 
menar just att datainsamling och analys är parallella processer när man analyserar 
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fokusgruppsdata och därför börjar analysen redan när material samlats in från den första 
gruppen (ibid.).  
 
Intervjuguiden följdes till stor del när den första analysen gjordes och diskussionens 
olika delar placerades in under lämpliga rubriker, som motsvarade frågorna i 
intervjuguiden. Ett nytt område blev det som handlar om andraspråkselever eftersom det 
inte fanns med i intervjuguiden men var något som kom upp i diskussionerna i grupp B 
och som behöver få ett eget område. Efter det studerades varje del för sig och frågorna 
som diskuterats samlades ihop under underrubriker. Under rubriken om bibliotek till 
exempel delades diskussionen upp under rubriker som bibliotekspersonal, datorer, osv. 
Därefter studerades om några samband kunde hittas med den lästa litteraturen. 
Loertschers taxonomi fö r studenter användes för att jämföra hur de studerande använde 
skolbiblioteket och folkbiblioteket. Hur de studerande sökte och bearbetade information 
jämfördes med Limbergs kategorier och för att se hur de studerande upplevde 
informationssökningsprocessen har Kuhlthaus modell använts.  
 
Wibeck (2000) menar också att det för fokusgrupper inte finns några analysmetoder 
som man måste använda utan att forskaren kan själv upptäcka, utprova och förbättra 
metoder men att det ändå är viktigt att analysen är strukturerad (ibid. s.87). Med det i 
tankarna är intervjumaterialet genomlyssnat och läst flera gånger för att försöka 
upptäcka nya infallsvinklar och angreppssätt. 
 
Rent praktiskt har analysen gått till så att ”klipp och klistra”-metoder har använts både i 
datorns ordbehandlingsprogram samt med papper, färgpennor och sax i de utskrivna 
intervjuerna. Det första sättet kändes praktiskt eftersom texten lätt kunde flyttas in på 
rätt ställe i analysen och uppsatsen medan det andra sättet gav en bättre överblick över 
materialet.  
 
5.6 Etiska överväganden 
 
Intervjuer innehåller ofta känsliga uppgifter. För att de deltagande intervjupersonerna 
skulle känna sig trygga i att säga vad de verkligen tycker kändes det lämpligt att 
personuppgifterna behandlades konfidentiellt. Respondenterna informerades om detta 
förfarande. De flesta tyckte inte att det spelade någon roll om deras namn fanns med 
men eftersom några tyckte att de inte ville det bestämdes att inga riktiga namn skulle 
finnas med i texten från undersökningen. I de fall respondenterna har nämnt en viss 
lärare har även deras namn tagits bort för att inte någon ska känna sig utpekad.  
 
5.7 Beskrivning av kontexten för undersökningen 
 
För att få en bakgrund och därmed en större förståelse för kontexten för den här 
uppsatsens fokusgruppsintervjuer beskrivs här det Komvux som respondenterna 
studerar vid. Avsnittet är uppdelat i tre delar där först själva skolan och flexibelt lärande 
beskrivs och sedan kommer en del där biblioteket och resurserna där beskrivs. Ett 
avsnitt beskriver också kort hur folkbiblioteket i den aktuella kommunen ser ut och 
fungerar. 
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5.7.1 Komvux 
Fokusgrupperna har jag träffat på ett Komvux som ligger i en stad i Mellansverige. På 
detta Komvux studerar ca 800 personer. Kurserna som Komvux erbjuder är både på 
grundläggande och på gymnasial nivå. På skolan finns också svenska som andraspråk, 
särvux, svenska för invandrare (sfi) samt ett av ungdomsgymnasiets program som hör 
till en annan gymnasieskola men som har lokaler här och även utnyttjar biblioteket vid 
behov. 
 
Skolledningen på Komvux ger på skolans webbsida sin syn på kunskap och lärande. De 
vill bland annat att de studerande ska tillägna sig kunskaper för att förstå sammanhang 
och utveckla förmågan att reflektera och dra slutsatser. De ser lärandet som en aktiv 
process där eleverna tar ansvar för sitt lärande och vill ta vara på de studerandes egna 
kunskaper.  De studerande ska också ha inflytande över sina studier. 
 
När det gäller det flexibla lärandet på skolan har man börjat ta in studerande under 
terminernas gång även om det finns en terminstid utsatt (Lärare 1, 20062). Den som 
studerar svenska på distans kan i princip börja när som helst under terminen och är klar 
med kursen när målen för kursen har uppnåtts. Studieformerna är friare på det sättet att 
det finns både dagkurser och distanskurser. De flesta av distanskurserna är en blandform 
där man både har kursträffar på skolan och på ett forum på Internet, samt ibland 
handledning och föreläsningar på tider utanför de ordinarie kursträffarna. 
Kvällskurserna har blivit allt färre till förmån för distanskurserna. Det finns även elever 
som studerar helt och hållet på distans, till och med från andra länder (Lärare 1, 2006). 
 
Validering tillämpas mycket inom vårdkurserna där det är vanligt att eleverna har med 
sig arbetslivserfarenhet i bagaget som kan räknas som likvärdig den kunskap som 
förmedlas på kurserna. Det är också mycket vanligt nu att studerande vill läsa upp 
betygen och de gör det genom prövning, d.v.s. de går inte en kurs utan läser in 
studiematerialet på egen hand och tentar sen för att få betyg (ibid.). 
 
Friare examinationsformer förekommer och det har blivit allt vanligare med hemprov, 
muntliga redovisningar och seminarier samt redovisningar med opposition men 
skrivningar i sal är trots det vanligare fortfarande (ibid.).  

5.7.2 Skolbiblioteket 
 
Skolan har ett bibliotek som är öppet hela skoldagarna: måndag till torsdag 8-17 och 
fredag 9-15. Biblioteket används av alla olika utbildningar på skolan. Bibliotekets 
personal är en bibliotekarie på heltid samt två assistenter på vardera 75 procent. 
Bokantalet uppskattas till 40 000 volymer och det finns också 75 tidskrifter. Biblioteket 
har 13 datorer med Internet för att söka information och även skriva arbeten.  Det finns 
också två datorer med enbart bibliotekets (och kommunens andra biblioteks) katalog 
online. Katalogen finns även tillgänglig via Internet både på skolan och hemifrån 
(Bibliotekarie13, 2006). 
 

                                                 
2 E-post 2006-02-07 
3 E-post 2006-02-07 
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Databaser som finns tillgängliga på bibliotekets internetdatorer är 
Nationalencyklopedin, Landguiden4 och Artikelsök. Det finns också ett abonnemang via 
kommunen som innebär att man kan söka i Alex (författarlexikon) från alla datorer på 
skolan, även ifrån salar och lärares arbetsrum, och samma sak gäller databasen 
EBSCOhost där man kan söka tidskriftsartiklar. Artikelsök har fått ett rejält uppsving i 
användarantal på skolan efter det att den kopplades till Presstext och Mediearkivet, 
berättar bibliotekarien. Landguiden används också mer och mer på skolan men det finns 
ingen statistik på hur många användare det är (ibid.). 
 
Bibliotekarien på Komvux har visningar i biblioteket och lektioner i 
informationssökning för olika klasser. Det är läraren som bokar in dessa visningar och 
lektioner. Bibliotekarien har för de studerande på gymnasienivå lektioner i 
informationssökning och källkritik samt visar hur man söker i de olika databaserna 
medan det på grundläggande nivå och sfi mest är visning av vad som finns på 
biblioteket. Visningarna sker i samråd med lärarna för att nivån ska bli rätt och 
informationen relevant för den nivå eleverna befinner sig på (ibid.). 
 
Biblioteket på Komvux skriver på sin webbsida att eleverna själva ska kunna hämta 
kunskaper och utöka den kunskap som undervisningen ger (ibid.).  
 

5.7.3 Folkbiblioteket 
 
På folkbiblioteket i kommunen finns ingen studiebibliotekarie som förekommer på flera 
andra orter men däremot har folkbiblioteket en tjänst som kallas ”boka en bibliotekarie” 
och som innebär att man kan boka tid med en bibliotekarie, ensam eller i studiegrupp, 
och få hjälp med informationssökning till en uppgift. Tjänsten har funnits i ungefär ett 
och ett halvt år och har i genomsnitt en användare per månad (bibliotekarie 3, 20065). 
Det är mest studerande som använder tjänsten och av dessa är några komvuxstuderande. 
De som är mest ovana får mycket hjälp medan de som är vana får stöd i 
informationssökning genom till exempel visning av sökstrategier (ibid.). 
 
Från Komvux är det ca 4 km till folkbiblioteket som ligger i andra änden av stan. 
Folkbiblioteket har öppet måndag till lördag. Det finns 120 svenska och utländska 
dagstidningar samt 840 tidskrifter. Biblioteket har 11 datorer med Internet där vissa 
också har uppkoppling mot databaser och 3 av datorerna har ordbehandlingsprogram 
(bibliotekarie 2, 20066).  
 
5.8 Presentation av fokusgrupperna 
 
Två grupper intervjuades och de kallas här för grupp A och grupp B. Eftersom 
respondenternas namn skulle vara konfidentiella gavs de namn i den här studien där 
grupp A:s respondenter har namn som börjar på A medan grupp B:s respondenter har 
namn som börjar på B. 
 

                                                 
4 Landguiden är ”Länder i fickformat” online. Utrikespolitiska institutet. http://www.landguiden.se/ 
5 E-post 2006-03-06 
6 E-post 2006-03-02 
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I grupp A deltog fem personer i intervjun, tre män och två kvinnor. Det fanns en stor 
spridning på hur länge de hade studerat vid Komvux. Adam och Alexander läste sin 
första termin vid Komvux och kom direkt från gymnasiet. Adam läste två ämnen, 
matematik B och engelska B, och Alexander fem ämnen: engelska B, matematik B, 
naturkunskap A, religion A och idrott B. Även Anders läste sin första termin men hade 
varit ute i arbetslivet tidigare. Han läste nu matematik och engelska på B-nivå. Agnes 
läste på sin tredje termin och läste nu engelska B och matematik B. Amanda var den 
som hade läst flest ämnen: samhällskunskap A, naturkunskap A, svenska A och 
företagsekonomi A. Hon läste nu samhällskunskap B, svenska B, engelska B och 
religion A. Alla respondenterna i Grupp A hade ett ämne gemensamt så de kände igen 
varandra innan intervjun även om de inte kände varandra väl. Amanda var den som 
hade mest erfarenhet av studierna på Komvux och var en av dem som pratade mycket. 
Alexander gick sin första termin men hade mycket bestämda åsikter om vissa saker. 
Anders hade inte så mycket erfarenhet av Komvux och var också den som var tystast. 
Adam och Alexander fyllde gärna i och nästan pratade i munnen på varandra ibland. 
 
I grupp B deltog fyra personer i intervjun varav alla var kvinnor som läste till 
undersköterskor. Två av dem, Bella och Beatrice, var invandrare och läste på sin tredje 
termin. De andra, Birgitta och Bodil, var på sin andra termin. Inom den utbildningen 
ingår ett antal olika kurser som omvårdnad, medicin, människan socialt och kulturellt, 
etik och arbetsmiljö under tre terminer. Eleverna har även praktik – arbetsplatsförlagd 
utbildning (APU) – som kommer in tre gånger under utbildningen och är på 3, 4 
respektive 3 veckor. 
 
I gruppen pratade alla fyra. De lyssnade på varandra och försökte förstå hur de andra 
menade. Bodil, som var yngst, pratade mest och Beatrice pratade minst. Men ingen var 
helt tyst eller pratade på bekostnad av de andra.
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6 Resultat och analys 
 
I följande kapitel redovisas resultatet för undersökningen och analysen av den. De 
redovisas under rubriker som motsvarar olika teman som kommit fram i intervjuerna 
och som i sin tur bygger på intervjuguiden.  
 
6.1 Analysmetod 
 
Eftersom det var innehållet i det som respondenterna berättade som var intressant för 
uppsatsen valdes innehållsanalys som analysmetod. De inspelade intervjuerna 
transkriberades noggrant och namnen kodades. Respondenternas yttranden i delades sen 
in i kategorier utifrån intervjuguiden som hur det går till att jobba med 
fördjupningsuppgifter, källor, biblioteksanvändning, kunskaper för informationssökning 
samt upplevelser. I dessa kategorier kunde sedan mindre områden identifieras. Inom 
bibliotek till exempel delades svaren in i användning av bibliotek på olika sätt 
(folkbibliotek, skolbibliotek, bibliotek som rum, bibliotekspersonalens stöd, barriärer). 
Materialet lästes igenom flera gånger för att hitta olika kopplingar och vinklingar till de 
valda teorierna och litteraturen från kapitel 3 och 4. Respondenternas yttranden 
placerades också i de olika teoretiska modellerna för att jämföra hur de använder 
bibliotek, hur de förhåller sig till information och hur de upplever 
informationssökningen. 
 
6.2 Arbetet med fördjupningsuppgifter  
 
Grupperna fick frågan hur de gör när de fått en fördjupningsuppgift som de ska lösa och 
som de behöver söka information till. Förekomsten av fördjupningsuppgifter i de olika 
ämnena beror till stor del på läraren och hur denne vill lägga upp sin undervisning. Till 
viss del beror det också på vilka ämnen som läses menade respondenterna. I kurserna i 
samhällskunskap och naturkunskap har respondenterna jobbat mycket med 
fördjupningsuppgifter. De studerande har fått uppgifter som innefattar analys och 
källkritik samt att formulera ett pm efter regler som mer används på högskolan än 
gymnasienivå som en förberedelse inför högre studier. Även inom vårdutbildningen 
arbetar de studerande ofta med fördjupningsuppgifter. I engelskkursen ingick många 
mindre uppgifter och grupparbeten. Respondenterna beskrev fördjupningsuppgifter och 
menade att den typen av uppgifter kunde vara olika stora. Ibland kallades de för 
fördjupningsuppgift, ibland eget arbete eller PM. Oftast var det ganska givet vad 
uppgiften skulle handla om. I vårdutbildningen kunde det vara till exempel en sjukdom, 
en särskild grupps behov av social omsorg eller att undersöka hur de svenska lagarna 
påverkar vårdarbetet.  
 
När de skulle börja söka information framgår det att de flesta av respondenterna började 
med antingen läroboken och sen Internet, eller till Internet direkt och de gick då först till 
någon av de mest kända sökmotorerna, som Google eller Alta Vista. Det lättaste sättet 
var att söka där och sen följa länkar och genom dem hitta bra webbsidor eller nya ord att 
använda för vidare sökning. Några av respondenterna ville hellre använda sig av 
läroböckerna för att få förståelse för ämnet först.  
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I början av uppgiften försökte flera av respondenterna bestämma på vilket sätt de skulle 
utföra uppgiften och hur stor den skulle göras. De ville också förstå lärarens intentioner 
med uppgiften så att det skulle bli så bra som möjligt. Men de kände också att det i 
betygssystemet fanns faktorer som påverkade hur det skulle arbeta med en uppgift. I 
betygskriterierna för målet med kursen finns specificerat vad eleven ska göra. 

 
Dom rekommenderar ju en eller två [böcker] för vissa kurser. Sen får man ju ta 
reda på mycket själv. När det räcker… det är väl beroende på vad man vill ha 
för betyg. Alltså det är ju dom kriterierna som gäller och då får man ju gå utifrån 
dom. Räcker det med godkänt om man vill ha det då sänks ju ribban lite grann. 
Och VG höjer den och MVG då är den ganska hög så då får man utgå ifrån det 
när informationen räcker. Ska man ha bra betyg får man analysera en del. Så då 
behövs det mer information än om man vill ha ett godkänt. Så det är ju upp till 
var och en vad man väljer att satsa på. Det är ju också individuellt när det räcker 
med information. Men dom kräver ju också att man ska ha med den här ”mål för 
kursen” eller att den ska finnas med… viss information ska ju finnas med för att 
få… då är man ju godkänd. Men sen resten är ju upp till var och en (Bodil) 

 
De studerande gjorde också ibland egna frågeställningar till fördjupningsuppgifterna 
och de upplevde att om de hittat en bra frågeställning så var det lättare att veta vilken 
information de skulle söka efter. Ibland har de hemprov som innebär att de får en större 
uppgift att utföra och då var ämnet givet. Uppgiftens storlek och betygskriterierna 
verkade styra på vilket sätt uppgiften skulle utföras. Det var lättare att göra en uppgift 
där svaret var mer givet och det var också lättare att göra en egen frågeställning när de 
var intresserade av ämnet. Ofta lade de ner mer tid på uppgiften då också. 
 
6.3 Informationssökning  
 
I det första avsnittet tas upplevelserna kring informationssökningen upp. Därefter 
kommer ett avsnitt om att söka information på Internet som har fått ett eget avsnitt 
eftersom respondenterna lade stor vikt vid detta. Övrig informationssökning som t.ex. 
att söka böcker och artiklar samt utnyttja andra källor tas upp i avsnittet därefter.  

6.3.1 Upplevelser av informationssökningen 
Olika upplevelser och känslor uppstår under informationssökningsprocessens olika faser 
och elevernas tankar och handlingar påverkas ofta av dessa känslor enligt Carol 
Kuhlthau (1993). Kuhlthaus modell har använts för att placera in det som 
respondenterna i undersökningen har berättat i intervjuerna om sina upplevelser när de 
arbetat med uppgifterna.  
 
1 Eleverna introduceras till uppgiften av sina lärare 
 
Osäkerhet om hur stor uppgiften skulle göras upplevdes av flera av respondenterna i 
undersökningen. Det verkar också vara tungt ibland i början av ett arbete innan de vet 
hur stor uppgiften ska göras, hur mycket arbete man ska lägga ner på den och också att 
man ofta tar med väldigt mycket i början som man försöker läsa och sen sortera ut det 
viktigaste av. De tyckte att det kändes som om de fick lägga ner mycket arbete i onödan. 
 

Såna arbeten tar alltid längre tid fast man har studievana så att säga. Hur lång tid 
ska jag sitta vid datorn? Vilka delar ska jag ta ut? (Bodil) 
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Respondenterna diskuterade vad det beror på att det kan vara så svårt att börja med 
uppgiften och att man bara skjuter upp det. Adam tror helt enkelt att det är lathet. Agnes 
kallar det för flykttendens, att man fast man vet att man borde plugga plötsligt gör något 
annat i alla fall, som att se på TV. Respondenterna i A-gruppen diskuterade också 
betydelsen av att ha lärarens stöd, att de kan ha en dialog medan de utför uppgiften så 
att de är säkra på att de förstår hur de ska göra. Agnes tog upp att det är bra med de 
lärare som de kan kontakta på deras arbetsrum och de andra i gruppen höll med om att 
de flesta lärare fungerar så. De kan också få några minuter ibland mellan två lektioner 
där de kan hinna fråga. 
 
Respondenterna menade att det förmodligen berodde på lathet att de inte kom igång 
med uppgiften medan Kuhlthau menar att det är vanligt med känslor av osäkerhet i det 
här första stadiet och att tankarna präglas av oklarhet.  
 
2 Val av ämne - eleverna ska bestämma ett ämne att fördjupa sig i 
 
Respondenterna uttryckte ingen särskild vånda inför att välja ämne så som Kuhlthau har 
beskrivit det i sin informationssökningsprocess men däremot tyckte de att det var 
jobbigt att bestämma andra saker om arbetet, t.ex. hur stort arbetet skulle göras. 
Ämnesvalet var ofta inom vissa ramar. På omvårdnadskursen till exempel hade 
respondenterna fått i uppgift att välja en sjukdom och skriva om den samt om 
omvårdnad i samband med den sjukdomen. Kuhlthau menar att en vanlig känsla i den 
här fasen är optimism vilket kan stämma med respondenterna eftersom ingen av dem 
tog upp detta som något problem. Birgitta berättar exempelvis om vilka webbsidor hon 
skulle välja när ämnet är en sjukdom eller lagar som berör omvårdnad, vilket tyder på 
optimism. 
 
3 Ett första utforskande av information om ämnet 
 
Enligt Kuhlthau är det i den här fasen som eleverna kommer till biblioteket första 
gången för att söka information. Informationssökningen är ofta missförstådd och 
handlar ofta om att söka fakta eller rätt svar istället för att fördjupa sig i vad för 
information som finns och själv bilda sig en uppfattning i ämnet. 
 
Beatrice och Bella uttryckte att det var svårt att hitta information om inte läraren eller 
bibliotekarien gett dem rätt bok i ämnet.  

 
Vi kanske läser en halv bok till exempel, och hittar ingen information som vi 
behöver (…) Jag tror att det finns olika böcker som vi behöver på skolan. Mycket 
olika ämnen som vi måste läsa. Dom [bibliotekspersonalen] är snälla men många 
gånger hittar de inte boken som vi kan använda. (Bella) 
 

Det kan innebära en hel del stress, berättar Bodil, när man kör fast och inte hittar den 
information man söker. Beatrice tyckte att det blir väldigt svårt om hon letar 
information för en uppgift men inte hittar något relevant. Hon ville gärna fråga läraren 
direkt och menade att de ibland är uppmuntrande medan de andra gånger håller med när 
hon säger att hon inte kan. Detta innebar för henne att hon tappade självförtroendet och 
tyckte att det bara var alla andra som kunde. Om hon däremot fick uppbackning av 
läraren så kunde hon tro på sig själv och kämpa vidare. 
 

När jag letar och inget hittar tappar jag mitt självförtroende. Dom andra kan, det 
är jag som inte kan. Så jag blir jätteledsen. Och springer direkt till läraren: ”jag 
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vill prata med dej. Jag vill ha hjälp.” Och sen beror det på vilken lärare och på 
vilket humör dom är på när jag går dit. Ibland säger de: ”nej du kan inte. Du 
måste kämpa och du kan inte.”  Men det är ofta som de säger ”jo du kan” och 
jag  ”jo jag kanske kan och jag kämpar på…” Om de säger till mig ”Jo du kan!” 
(Beatrice). 

 
Enligt Kuhlthau är känslorna i den här fasen ofta förvirring, frustration och tvivel vilket 
vi kan se att några av respondenterna också uttrycker. Tankarna kring uppgiften är 
fortfarande oklara.  
 
4 Formulering av fokus på ämnet 
 
Amanda och Agnes pratar båda om att det är viktigt att hitta kärnan och att fokusera på 
ämnet. Agnes ville gärna diskutera med läraren i början för att vara säker på att hon 
hade förstått uppgiften. 

 
Det är väl det där att hitta kärnan… (Amanda) 
…vara fokuserad på det jag letar efter (Agnes) 

 
Anders uttrycker att uppgiften blir lättare när man kommit igång med den och man 
börjar förstå vad det är för information man behöver till arbetet. 
 

När man har satt igång med det då är det ju klart att det är lättare. Man börjar forma 
sig nånting. Som i början då bara man plockar in en massa grejer som man ska läsa 
och så är det jävligt tungt i början. Och så får man sortera ut det där och så börja 
forma nånting. Då känner man ju att man har uträttat nånting. När man vet att en 
uppgift snart ska vara klar och det inte har hänt nånting då är det klart då känns det 
inte riktigt bra för då vet man att man kommer aldrig och klara det (Anders). 

 
Kuhlthau menar att känslorna ändras i den här fasen och blir mer klara. Tankarna om 
uppgiften blir klarare och intresset för uppgiften ökar. Detta kan man se i citatet ovan 
där respondenten menar att det är jobbigt i början för att man inte vet vad man ska göra 
med informationen som man hittat men att det klarnar när man börjar formulera sin 
egen uppgift. 
 
I A-gruppen diskuterades hur det är att göra fördjupningsuppgifter och flera tyckte att 
det är ”ok”, eller att man ”får gilla läget”. Alexander tyckte att det har betydelse vilket 
ämne det är. Han menade att om han tycker att uppgiften handlar om något intressant 
”kan det vara ganska trevligt” med fördjupningsuppgifter. Men han menade också att 
det är i princip samma sak om man ska läsa till ett prov så det var inget som var 
specifikt för fördjupningsuppgifter. Gillar man ämnet går det lättare. Kuhlthau menar i 
sin modell istället att intresset för uppgiften ökar under processen när man kommit till 
fjärde fasen. 
 
5 Informationssökning och insamling av information 
 
Bodil upplevde oftast informationssökningen som rolig, särskilt när hon hittade det som 
hon sökte. Hon menade att hon förmodligen är för trött när hon inte hittar det hon söker 
och att det är bättre att börja om igen när man är utvilad. Agnes berättade att hon 
funderade mycket på uppgiften hela tiden som hon höll på med den och inte bara när 
hon satt och läste och skrev. 
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Så det är ju en process som pågår även när man lägger ifrån sig boken eller stänger av 
datorn att man bearbetar det lite under tiden. (Agnes) 

 
Kuhlthau menar att självförtroendet ökar i den här fasen. För respondenterna verkade 
självförtroendet öka när de kom till nästa fas och uppgiften var färdig. 
 
6 Avslutning av informationssökningen, förberedelser för bearbetning och redovisning 
börjar 
 
Respondenterna utryckte vilken lättnad det var när uppgiften var klar och de hade klarat 
av den. Då steg självförtroendet. De klarade det trots att det var besvärligt och jobbigt. 
Respondenterna berättade att känslor som ”jag klarade av det fast det var tungt i början” 
brukar dyka upp när uppgiften börjar bli klar och de ser att de kommer att klara av den. 
Agnes menade att hon ofta känner en lättnad när arbetet är klart och en stolthet över att 
ha klarat av det fast det var tungt och svårt i början. Beatrice upplevde en stor lättnad 
när hon fick hjälp av en kompis i hemlandet som kunde förklara uppgiften på 
modersmålet. Eftersom det var så svårt för henne upplevde hon att hon var ”jätteorolig” 
och det var en stor lättnad när hon klarade av uppgiften och kursen. Kuhlthau menar att 
känslorna i den här fasen ofta är lättnad och tillfredsställelse om 
informationssökningarna har gått bra vilket stämmer med flera av respondenternas 
upplevelser. 
 
Sammanfattning  
Kuhlthau menar att informationssökningen är en process. I början upplevde 
respondenterna en osäkerhet i hur de skulle forma uppgiften och hur läraren menar att 
det ska vara. Respondenterna menade att det berodde på lathet att de inte kom igång 
med uppgiften i tid utan drog ut på det för att sen upptäcka att de fick tidsbrist. 
Kuhlthau säger att tankarna präglas av osäkerhet i det här stadiet vilket man kan se hos 
respondenterna. När det gäller val av ämne tycks inte respondenterna tycka att det är så 
svårt som Kuhlthaus undersökning visar. Samtidigt menar Kuhlthau att fasen innehåller 
optimism när ämnet är valt vilket kan ses hos några av respondenterna eftersom de 
berättar att de vet var de ska söka information om ämnet. I fas tre kommer ofta eleverna 
till biblioteket första gången, menar Kuhlthau och de har ofta med sig en uppfattning 
om att informationssökning går ut på att hitta ett rätt svar. En av respondenterna menar 
också att det är svårt att hitta information eftersom så mycket är andras åsikter, och han 
hittar därför inte något rätt svar. En annan respondent har motsatt uppfattning och menar 
att det är viktigt att se olika personers uppfattningar i ämnet för att själv skapa sig en 
bild. Enligt Kuhlthaus modell är tankarna kring uppgiften fortfarande oklara i den här 
fasen och elever upplever ofta förvirring, frustration och tvivel. Respondenterna berättar 
här om stress och tappat självförtroende när man inte hittar det man behöver. I fas fyra 
blir allt klarare enligt Kuhlthau och man hittar fokus för uppgiften vilket också gör att 
intresset för uppgiften ökar. Flera av respondenterna uttrycker att det är viktigt att hitta 
kärnan i uppgiften och att vara fokuserad, samt att allt blir lättare när man sorterat ut det 
som är viktigt för ens egen uppgift. Det är också det som fas fem handlar om enligt 
Kuhlthau eftersom här samlar in mer specifik information för uppgiften och inte så 
allmänt. Kuhlthau menar också att självförtroende ökar i fas fem medan respondenterna 
mer upplevde att självförtroende ökade efter att uppgiften var avslutad och de hade 
klarat av den. Då upplevdes också lättnad. 
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6.3.2 Informationssökning via Internet  
 
De flesta av respondenterna i både A- och B-gruppen tyckte att det var bra att söka på 
Internet. Diskussionen handlade i båda grupperna om vad man kan hitta på Internet, 
vilka sökmotorer man använde och vilka slags sökord som var bra att använda. Att söka 
information via Internet handlade mycket om att ”googla” (det vill säga söka i någon 
sökmotor och bläddra sig fram genom svaren). En av respondenterna, Alexander, tyckte 
att han hittade den information han behövde genom Internet och behövde inte några 
andra källor men även andra respondenter var positiva till att söka information via 
Internet. En av respondenterna hade anammat att man kunde läsa sig till hur man bäst 
skulle söka i de olika sökmotorerna och hur man trunkerade mm. 

 
Jag tänkte på det som nybörjare på Google så kan man ju läsa…. andra…jag vet 
att Google har och det har säkert dom andra en hjälp hur  man söker och hur 
man skriver och sätta inom citat, plus och så vidare. Att man på Internet kan läsa 
hur man söker. (Agnes) 

 
I samhällskunskapen hade en respondent skrivit ett arbete om barnsoldater. Hon 
berättade hur hon fått hjälp av läraren att avgränsa ämnet och att hon då också upplevde 
att det blev lättare med vilka sökord hon skulle använda. 

 
Ofta om man gör som typ en analysuppgift som jag gjorde om barnsoldater på 
samhällskunskapen (det är där vi gör mest egna arbeten) då sa hon ju det att det 
är alldeles för brett om man ska göra en analys av barnsoldater för det finns i 
hela världen. Även här i Sverige som åker iväg, eller som invandrare som 
kommer hit som har varit barnsoldater. Så man skulle inrikta sig på ett specifikt 
land och då får man ju automatiskt ett nytt sökord till det och då blir det ju 
lättare (Amanda). 

 
En annan respondent hade fått tips tidigare i utbildningen om Info Medica7 där hon 
gärna började sökningen om det gällde någonting om sjukdomar. Hon visste att det 
fanns länkar vidare och även andra sätt att söka på om hon ville ha mer information. 
Problemet verkade i stället vara att det var lätt att få för mycket information om ett 
sådant ämne. 

 
Om vi säger att jag ska söka på stroke. Då kan jag ju… Ja då går jag ju på Info 
Medica. För det vet jag ju att där finns det mycket information då. Och dom har 
ju länkar vidare också. Jag kan ju även söka på Eureka på stroke. Och komma 
till… ja då kommer man säkert till Karolinska institutet8 och massvis med olika. 
Både… det är ju privatpersoner som också har lagt in information om det. Så 
man får ju försöka och sålla lite. (Birgitta) 

 
När det gällde att få länktips av lärarna, som också kom upp i båda grupperna, skilde sig 
uppfattningen mellan Anders i grupp A och Birgitta och Bodil i grupp B. Birgitta och 
Bodil var vana vid att lärarna tipsade om var man kunde leta för att underlätta för 
eleverna och hade litteratur- och länktips i studiehandledningen medan Anders tyckte att 
lärarna inte sa så mycket om hur man skulle gå till väga: 
 

                                                 
7 Info medica. Sjukvårdsrådgivningen. Ett samarbete mellan landstingen och Apoteket. 
http://www.infomedica.se/ 
8 Karolinska institutet. http://kib.ki.se/kib/ 
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Ja… det är nog inte så många lärare som säger hur man ska göra tror jag. Dom 
kan ju säga i och för sej gå in på nätet eller... På nätet får man ju… det är ju inte 
ofta man får veta webbadresser och sånt (Anders) 

 
Detta visar på olika inställning hos lärarna vad informationssökning går ut på. Vid 
frågan om de använder sig av skolbibliotekets webbsida med länkar menade Agnes först 
att hon inte använde dem men ändrade sig när Amanda börjar prata om Landguiden och 
drog sig till minnes att hon också börjar på skolans sida när hon använder sig av vissa 
databaser. 
 

Landguiden som finns här på skolan. Den använder jag. Och så har dom ju även 
tidningsartiklar som jag inte har tillgång till hemma som jag kan använda här. 
(Amanda) 

  
I grupp B använde flera av respondenterna kommunens hemsida där de upplevde att det 
fanns aktuellt material. Flera av respondenterna i båda grupperna tyckte också att man 
kunde leta vidare på webbsidor genom att klicka sig vidare på olika länkar. Man kände 
till exempel till Länkskafferiet och kunde leta sig vidare därifrån: 

 
Då får man lite tips efter hand också. Skolverket9 har en sida och då tittar man på den 
sidan och då fortsätter man att titta på den och så Mimers brunn10 för där är det arbeten 
ibland kan det var svårt att förstå en uppgift till exempel när man aldrig har behövt 
producera ett pm så är det väldigt abstrakt för mig (Agnes) 

 
I vårdutbildningens omvårdnadskurs används ofta lagarna för att koppla ihop med 
vilken omvårdnad olika grupper av människor har rätt att få. Birgitta och Bodil har 
upptäckt att riksdagen har lagarna utlagda på sin webbsida och de upplevde att det var 
mycket lättare att hämta dessa där istället för att låna lagböckerna. 
 

Det är mycket billigare med Internet också istället för att beställa själva boken. När 
man redan har Internet, det kostar ju en del. Nu ska vi ha två böcker och det är en 
del pengar. Och då är det lättare också vill man bara ha nånting, om man inte 
behöver hjälp från en bok, så har man väldigt mycket information på Internet. 
(Bodil). 

 
Det var viktigt för Bodil att hålla ner kostnaderna för kurslitteraturen. 
 
I undersökningen framkom att de komvuxstuderande i stor utsträckning sökte 
information via Internet. De sökte ofta med hjälp av sökmotorer men kände också till 
olika länkar som var användbara. På vårdutbildningen fick de ibland länktips av lärarna.  

6.3.3 Övrig informationssökning 
 
Andra vägar som respondenterna i de båda grupperna fann användbara var till exempel 
att titta i kursboken. En av respondenterna brukade se vad förlaget hade för övrig 
produktion och kunde hitta intressant litteratur på det viset. Broschyrer var ett annat sätt. 
Även böcker diskuterades. En respondent framhöll att det var bra att titta i många olika 

                                                 
9 Här avses Länkskafferiet och Kolla källan! som finns på myndigheten för skolutvecklings webbplats. 
http://lankskafferiet.skolutveckling.se/; http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/kall_lathund.html  
10 Mimers brunn är en kunskapssajt för elever och lärare som skapades av fyra studerande på IT-
gymnasiet i Kista. På sidan kan bl.a. elever publicera sina arbeten. Sidan drivs i samarbete med 
Studentum. 
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böcker när man skulle göra en fördjupningsuppgift och att det var bra med uppslagsverk 
också. 
 

I olika kurser vi får av läraren vilken bok vi kan använda. Och de pratar om 
olika information. Olika böcker som vi kan använda inom den speciella [kursen] 
då kan vi komma till biblioteket och fråga. (Bella) 

 
Inom vårdutbildningen, som respondenterna i grupp B gick, hade de en vidare syn på 
information än i A-gruppen. De menar att man kan hitta information på väldigt många 
olika ställen fast man kanske inte tänker på att det är information. 

 
Man kan ju få information var som helst, som barn på kollo eller… Och så har man ju  
mormor och morfar och deras hälsokurer och så där förr i tiden. Det har man ju lärt sig 
av. Också. (…) … sin familj och uppväxt och sånt som man tar med sig. Och sen om 
man träffar nya vänner så lär man sig saker som dom gör. (Bodil).  

 
Även dagstidningar, nyheter på TV samt andra TV-program är informationskällor. Det 
sänds ibland bra program om handikappade som de kan ha användning för i 
utbildningen. De läser även romaner i utbildningen för att få vårdtagarens perspektiv. 
 
Sammanfattning 
Respondenterna söker till stor del informationen till sina fördjupningsuppgifter på 
Internet. De använder sig av sökmotorer som Google men också länktips som de fått 
från sina lärare.  
I B-gruppen hade de en vidare syn på informationssökning än i A-gruppen och menade 
att information kan man få på olika ställen t.ex. genom att fråga andra människor, läsa 
tidningar eller se på TV. 
  
6.4 Informationsanvändning 
 
Här används Limbergs (1998) indelning i kategorier för att placera in vilka 
uppfattningar de studerande i undersökningen hade när det gällde vad för slags och hur 
mycket information de behövde, samt hur de skulle använda den.  

6.4.1 Relevanskriterier 
Kategori A – Material som berör frågeställningarna och var för sig ger svar på dem 
Limberg (1998) menar att elevens uppfattning är att information är fakta och de söker 
ofta ett rätt svar, som de förväntar sig ska finnas på en webbsida eller i en viss bok, när 
de söker information. Adam uttryckte att han dels tycker att det är bra att få två-tre 
böcker av bibliotekarien och han tycker att det räcker som källor. Han tycker också att 
det är bra att bibliotekarien hjälper till att ta fram böckerna eftersom han/hon vet var de 
bästa böckerna för ämnet finns.  

 
Dom… bibliotekarierna… dom vet ju ofta vilka… vad temana är… Vet var alla 
böckerna är… Först visar dom ju hyllan där det finns och sen där kanske tre fyra 
olika böcker som finns mycket information om det… då kanske man lånar dom 
tre. (Adam) 

 
Även Bellas och Beatrices uppfattningar kan passa in i den här kategorin där man även 
tycker att materialet ska vara lätt att få tag på. Både Bella och Beatrice säger att de 
gärna vill ha rätt bok, antingen av bibliotekarien eller av läraren. När Bella inte får rätt 
bok i handen av bibliotekarien uppfattar hon det som att bibliotekarien inte vet vad hon 
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behöver. Beatrice tyckte att det var lättast att köpa den boken som läraren 
rekommenderade istället för att leta information själv.  

 
Jag tycker att det är lättare när jag bara läser den där boken som läraren 
rekommenderar. Jag vet att här läser jag bara flera sidor.  (Beatrice) 

 
Kategori B – Materialet ger svar på frågeställningar – direkt eller indirekt 
I den här kategorin menar Limberg att materialet kan hjälpa till att svara på frågan och 
att eleverna menar att det ska vara aktuellt material. Att informationen kan svara på 
frågeställningen indirekt menar Limberg är den viktigaste skillnaden mot kategori A, 
dvs. eleverna läste också mellan raderna. Amandas uppfattning placeras in här. Hon 
väljer lite olika källor och väljer oftast både någon bok och letar på Internet och hon 
menar att materialet ska vara aktuellt, särskilt när det gäller samhällskunskapen. Hon 
läser därför också tidningar till sådana uppgifter. 
 

Jag brukar när jag gör eget arbete brukar jag ha med någon bok. (Amanda) 
 
Birgittas uppfattning passar in här till viss del. Hon väljer gärna webbsidor som hon vet 
innehåller mycket information om det hon söker men det kan vara både privata och från 
myndigheter. 
 
Kategori C – olika infallsvinklar på informationen 
Uppfattningar om att man måste granska informationen kritiskt för att förstå den och för 
att själv resonera sig fram till ett svar finns i kategori C, menar Limberg (1998). 
Eleverna hade uppfattningen att information kunde vidga perspektiven. Här passar 
Alexanders uppfattning in där han uttrycker att han vill ha olika slags källor, även 
hemsidor med personliga åsikter, eftersom det hjälper honom att själv ta ställning till 
frågan om han får läsa olika vinklingar.  

 
Jag tycker det kan vara ganska bra med egna åsikter alltså. För då är det ju ingen 
som styr över vad man ska tycka och vad man ska tänka. Utan det kan vara fritt 
att tänka vad man vill istället för att nån säger att så här ska de va. Det tycker jag 
är ganska bra. (Alexander) 

 
Han hävdar också med bestämdhet att man måste vara kritisk mot allt man läser, både 
böcker och webbsidor. Bodil tyckte att det var viktigt att vara kritisk även mot 
läroböckerna eftersom de också är skrivna av någon med en egen åsikt och därför blir 
vinklade åt något visst håll. Hennes uppfattning passar också in i kategori C. 
 
I Limbergs (1998) undersökning tog eleverna upp både vad en informationskälla 
handlade om och typ av källa som kriterier för användbarhet. De pratade också om hur 
lättillgänglig en källa var. Man kan se här att respondenterna menar att olika slags källor 
är användbara. 

6.4.2 Informationsöverflöd 
Kategori A – mekanisk reduktion av informationsmängden 
I kategori A finns uppfattningen att det bäst att sluta söka information när man har så 
det räcker för att slippa problemet med att få för mycket information att läsa igenom och 
ta ställning till. De flesta av respondenterna tyckte att det lätt blev för många träffar när 
de sökte på Internet. Agnes menade att eftersom det går så fort att klicka sig fram så gör 
det inte så mycket om det blir för många träffar. 
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Ibland ser man ju, nä det här blev inge bra det var för brett, man får upp 
trettitusen sidor. Men det går ju så snabbt så då får man ju välja ett par stycken 
(Agnes). 

 
Men det fanns även andra åsikter i gruppen. Anders menade att man måste läsa en hel 
del i onödan som inte kan användas sen. 
 
Kategori B och Kategori C – sållar genom att strukturera 
I kategori B såg eleverna till att de hade information från olika vinklar av ämnet 
(Limberg, 1998). Amanda använde sig av tekniken att kombinera olika sökord för att på 
så vis strukturera redan i sökningen. Bodil sa att hon valde men inte hur och vad hon 
sållade bort. 
 

Det finns ju väldigt mycket information på Internet. Och det finns väldigt 
mycket länkar man kan gå vidare från en del hemsidor så där så man… Det 
finns ju information i överflöd. Man får ju verkligen välja vad man ska... (Bodil) 

 
Även Bella höll med om detta att det inte skulle vara för mycket information. Birgitta 
uttryckte också att det som lärarna ville ha var deras reflektioner. 

 
Ja och sen ska det väl inte, jag vet att vi har pratat om det, och det ska ju inte vara 
för mycket information heller utan det ska ju var det som är viktigast. Det ska ju 
inte vara femton utan det ska ju vara det som är väsentligt. (Bodil) 

 
Agnes menade att man får använda sökord som leder fram till bra sökresultat. Hon 
använde sig även av boolesk logik i sökningarna. 

 
(…) man tränar sig själv också i bra sökord (Agnes) 

 
I Limbergs (1998) undersökning såg de flesta av eleverna problem med 
informationsöverflöd vilket man också kan se här. Respondenterna talar om att de får 
för många träffar på Internet, att man måste sålla på något sätt, och att det är svårt 
ibland att hitta just det man söker. I kategori A, där Limbergs elever använde det antal 
källor som man ansåg ha tid med, kan man se att uppfattningen också här var att man 
slutade söka, eller valde bland de första träffarna, för att hantera informationsöverflödet. 
Det visade sig också att respondenterna kunde ha olika uppfattningar vid olika tillfällen. 
Agnes var medveten om att det krävdes bra sökord för att få ett mer precist sökresultat 
och genom detta kunna sortera ut överflödigt material, men hon menade också att hon 
vid för många träffar valde ut några som verkade bra och lämnade resten för att hon inte 
orkade gå igenom fler. 

6.4.3 Informationsmättnad 
Kategori A - Lagom 
Här kan man se uppfattningen att man väljer så mycket information som behövs för att 
kunna lösa den aktuella uppgiften (Limberg, 1998). Eleverna hade också uppfattningen 
att de skulle orka och hinna läsa igenom allt, materialet skulle vara lätt att få tag på och 
också lätt att förstå. 
 

Så det är ju upp till var och en vad man väljer att satsa på. Det är ju också 
individuellt när det räcker med information. Men dom kräver ju också att man ska 
ha med den här mål för kursen eller att den ska finnas med… viss information ska 
ju finnas med för att få… då är man ju godkänd. Men sen resten är ju upp till var 
och en. (Bodil) 



 

 47 

 

 

 
Agnes hade uppfattningen att man ofta fick upp för många träffar när man sökte på 
Internet men att man inte orkade leta igenom allt utan bestämde sig för några stycken. 
Hon var inte rädd för att missa något väsentligt. 
 
Kategori C – tillräckligt för att analysera och diskutera 
Enligt Limberg (1998) tyckte elever i den här kategorin att informationen skulle komma 
från olika parter och innehålla överblick men också djup och bredd. Alexander uttryckte 
att han ville ha material från olika källor för att kunna analysera och diskutera sig fram 
till vad han själv tyckte i frågan. Han menade att det var bra med olika åsikter i 
informationen så att han fick tänka ut själv vad han tyckte i förhållande till dessa. 
 
Limberg (1998) kom fram till att eleverna som hade C-uppfattningen hade tillräckligt 
med material när de kunde analysera och diskutera frågan. Detta kan man främst se hos 
Alexander som ville ha material från olika parter för att diskutera sig fram till vad han 
tyckte var viktigt i frågan. Även Bodil ville ha material från olika vinklar och menade 
att t.ex. läroböckerna var vinklade på ett sätt men att annat material kanske gav en 
annan synvinkel. Men man kan också se att hon tyckte att man fick anpassa materialet 
efter hur uppgiften skulle göras enligt betygskriterier och kursmål. 

6.4.4 Trovärdighet 
Kategori A – yttre tecken. Expertinformation viktig 
Officiella webbsidor från myndigheter användes gärna av Agnes, Birgitta och Amanda. 

 
Då tar man ju officiella sidan som det står. Om det nu är politik eller om det är nato 
eller så där man försöker hitta original hemsidan så att säga om det är myndigheter 
(Agnes) 

 
Dessa respondenter menade att informationen var mer trovärdigt om det var en officiell 
webbsida. 
  

Jag tycker att man ofta kan se att det är en privat hemsida, och den behöver inte 
vara dålig för det men om man ska leta fakta och så där då kanske man mer letar 
efter företagssidor eller statliga sidor eller… (Birgitta) 

 
Liknande uppfattningar kan men se i den här kategorin hos Limberg där eleverna tyckte 
att den information de fick av experterna var den mest användbara (Limberg, 1998, 
s.153).  

6.4.5 Hantering av partiskt material 
Respondenterna hade lite olika inställning till vilka källor de valde att söka i och hur de 
bedömde när det fanns tillräckligt med information för att kunna utföra uppgiften på ett 
bra sätt. I både A- och B-gruppen diskuterades hur man ser om en webbsida är seriös. 
Om det var en myndighets sida kunde man lita mer på det som stod där än om det var en 
privatpersons egen webbsida.  
 
A-gruppen diskuterade också livligt om ifall böcker är säkrare källor än webbsidor. De 
menade att det var lättare för vem som helst att publicera någonting på Internet än att få 
en bok utgiven på ett förlag. Amanda tyckte också att det är text som är kontrollerad när 
det är en bok. Alexander hävdade med bestämdhet att man alltid måste tänka kritiskt 
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vad man än läser, vare sig det är på Internet eller i en bok. Amanda menade att det ändå 
kändes säkrare med böcker.  

 
Det är väl ingen som sitter och kollar precis alla böcker. Det är klart dom har ett 
förlag bakom. Men förlaget är ju dom vill ju ha pengar. Vet man att det här 
kommer att sälja så är det ju inte säkert att det är hundra rätt alltså. Att alla 
böcker stämmer. Så är det ju absolut inte bara för att det är en bok. Det har jag 
jättesvårt och tänka mig. Det är ju fortfarande olika tolkningar från olika 
personer. (Alexander) 

 
Även i grupp B diskuterades hur kritisk man bör vara till böcker och då särskilt 
läroböckerna som de blir hänvisade att läsa och arbeta med i kurserna. Bodil menade att 
även läroböcker var skrivna av någon med en egen åsikt och att det därför var bra att 
läsa flera böcker för att få bredare kunskap och olika infallsvinklar på ämnet.  

 
Ja för oftast dom här läroböckerna. Dom är ju skrivna av nån. Och det är ju deras 
tolkning av… Då får man ju bara deras alltså synvinkel på det hela. Då är det ju bra 
om man läser andra böcker också. För då får man lite bredare kunskap om det med 
lite andras infallsvinklar så där på det man läser (Bodil). 
 

Beatrice var av en annan åsikt när det gällde läroböcker. Hon köpte genast det som 
läraren sagt var kurslitteratur för annars tyckte hon att det blev förvirrat om hon inte 
visste vad hon skulle läsa. Även Bella tyckte att det var bra att få veta vilka böcker man 
skulle läsa så att man kunde gå till biblioteket för att låna dem. 
 
Kategori A – partiskt material ger bristfällig information 
Några av respondenterna menade att enskilda personers åsikter inte var någon 
information. Det var då viktigt att tänka på det när man läste olika webbsidor så att man 
lärde sig att upptäcka om det var en persons egna åsikter. Adam uttryckte att det är svårt 
med privata hemsidor eftersom han anser att de inte innehåller någon information utan 
bara privata åsikter om något. 

 
Annars är det rätt så svårt med hemsidor eller information på nätet. Ofta kan det 
ju vara egna åsikter det som skrivs den som har gjort hemsidan och så vidare. 
Ingen information över huvud taget. (Adam) 

 
Uppfattningen som vi tydligt ser här är att en persons åsikter inte kan räknas som 
information. I Limbergs (1998) undersökning uppfattade eleverna att det var flummigt 
med partisk information eftersom den inte gav några säkra svar och de menade att 
informationen inte innehöll tillräckligt med fakta. Detta kan man se hos respondenten 
Adam som inte heller bedömer partisk information som användbar för sin uppgift. 
 
Kategori B – partiskt material ska balanseras 
Birgitta menade att webbsidor som var privata kunde vara bra men att man också skulle 
använda webbsidor från olika myndigheter. Amanda vill ha med både någon bok och 
webbsidor. Enligt Limberg (1998) hade eleverna uppfattningen att det var svårt med 
partiskt material och att de behövde material från olika uppfattningar för att skapa en 
balans i frågan. Detta gjorde också respondenterna Birgitta och Amanda.  
 
Kategori C – partiskt material kan användas för att förstå olika ståndpunkter 
Alexander ville gärna läsa om vad olika personer hade för åsikter i en fråga för att själv 
kunna ta ställning till vad han tyckte. 
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Jag tycker det kan vara ganska bra med egna åsikter alltså. För då är det ju ingen 
som styr över vad man ska tycka och vad man ska tänka. Utan det kan vara fritt att 
tänka vad man vill och tänka vad man vill istället för att nån säger att så här ska de 
va. Det tycker jag är ganska bra. (Alexander) 

 
Här kan man se att respondenten tycker att det behövs information med olika 
ståndpunkter för att kunna bilda sig en egen uppfattning i frågan.  
 
Limberg (1998, s.157) menar att dessa uppfattningar om partiskt material samvarierar 
med elevernas uppfattningar om relevanskriterier och informationsmättnad. Detta kan 
man se att det även gör även här när det gäller Alexander.  
 
Sammanfattning avsnitt 6.6 
Respondenternas uppfattningar om information har redovisats under Limbergs (1998) 
kategorier för att få en struktur. Man kan här se att Alexanders uppfattningar ofta passar 
in i kategori C medan Agnes, Birgitta och Amanda uppfattar informationen på olika sätt 
när det gäller olika kriterier. Limberg menar att uppfattningarna om partiskt material, 
relevanskriterier och informationsmättnad samrelaterad vilket tydligt syns när det gäller 
Alexanders uppfattningar. 
 
6.5 Informationskompetens 
 
I detta avsnitt har de sex första av Christine Bruces (1997) kategorier för uppfattningar 
om informationskompetens använts, vilka tidigare beskrivits i kapitel 4, för att se om 
det fanns någon koppling till respondenternas syn på information.  
 
I den första kategorin menar Bruce (1997, s.110;117ff) att informationskompetens ses 
som användning av informationsteknologi. Respondenterna i undersökningen diskuterar 
till stor del informationssökning utifrån vad de använder för teknik för sökningarna, 
som till exempel datorer. 
 
I den andra kategorin ses informationskompetens som att hitta information (Bruce, 
1997, s.110;122ff). Att känna till olika informationskällor kan vara till nytta för någon 
som jobbar med att hjälpa andra att hitta information, menar Bruce, eller för eget bruk 
(ibid.). 
Respondenterna talar om att de är vana vid att använda vissa sökmotorer och att det då 
blir lätt att hitta information som de söker. De känner till hur dessa ska användas. De 
pratar också om vikten av att lära sig rätt funktioner i sökmotorerna och vilka databaser 
som är bra till vad. Bruce (1997, s.110;128ff) menar att i den tredje kategorin uppfattas 
informationskompetens som en process. En av respondenterna uttrycker en sådan 
uppfattning.  

 
Så det är ju en process som pågår även när man lägger ifrån sig boken eller 
stänger av datorn att man bearbetar det lite under tiden (Agnes) 

 
Agnes talar här om informationssökningen och att skriva uppgiften som en process som 
pågår under hela arbetet. Informationskompetens ses i den fjärde kategorin som att 
kontrollera information och organisera information så att man lätt kan hitta den (Bruce, 
1997, s.110;132ff). En sådan uppfattning hos respondenterna är till exempel att man kan 
spara webbsidor som bokmärken för att lätt komma tillbaka till dem. 
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Och sen när man hittar en bra sida så finns det ju ofta länkar. Det kan ju ofta bli 
så att man springer iväg åt nåt håll så att man kommer knappt tillbaka för man 
hittar mer och mer grejer. Och man behöver ju inte skriva ut det, man kan spara 
det på favoriter (Birgitta). 

 
Den femte kategorin innehåller uppfattningar om att informationskompetens är att 
bygga upp en personlig kunskapsbas (Bruce, 1997, s.137ff). Användningen av 
information är det intressanta i den här kategorin. Information beskrivs som reflektion 
och varje person ser informationen på sitt eget sätt. Respondenterna berättar att lärarna 
vill att de ska reflektera över informationen och att meningen med uppgifterna inte är att 
bara skaffa en massa information. Det är viktigt att de studerande ger sin egen syn på 
den lästa informationen. 

 
Dom är ju ute på nåt vis efter våra reflektioner (Birgitta) 

 
Här närmar sig deras diskussion den skillnad som Bruce vill göra mellan information 
som ses som någonting objektivt utanför personen och information som istället ses som 
något subjektivt som personerna själva skapar inom sig genom egna erfarenheter. 
 
Bruce (1997, s.143ff) beskriver kategori sex som att informationskompetens ses som att 
man jobbar med sin person för att vidga sin kunskap. Hon ger ett exempel där en 
informant berättar om att han läser en bok och stöter på referenser så vill han läsa dessa 
böcker också för att vidga sitt kunnande inom ämnet (ibid.) Detta kan man se att 
respondenterna i undersökningen gör på Internet när de börjar med en känd webbsida 
och sedan klickar sig vidare med hjälp av länkar. 
 
Sammanfattning avsnitt 6.7 
De komvuxstuderandes uppfattningar har här placerats in i Bruces kategorier av synen 
på informationskompetens. Man kan se att respondenternas uppfattningar om 
information kan variera för samma person. Bruce (1997) menar att olika kategorier kan 
finnas samtidigt, vilket skiljer sig från exempelvis Kuhlthaus modell där 
informationssökningen ses som en process. Ett exempel är Birgittas uppfattning att 
information ska organiseras och uppfattningen att det är viktigt att göra egna 
reflektioner. Dessa uppfattningar är i kategori fyra respektive fem.  
 
6.6 Kunskaper för informationssökning 
 
Grupperna fick frågan om de tycker att de behöver vara bra på något särskilt för att 
lyckas bra med sina fördjupningsuppgifter. I grupp A pratade de om att det var viktigt 
att hitta ”kärnan” i uppgiften och att vara fokuserad på det man letade efter. De kunde 
alltid fråga någon om de fastnade. Det var olika vem de frågade i olika situationer. 
Ibland vid datorerna kunde någon fråga den som satt bredvid. När det gällde att förstå 
uppgiften frågade man antingen någon annan elev eller läraren. De upplevde det oftast 
inte som svårt med att söka information till sina uppgifter även om det kunde vara 
jobbigt och det blev oftast roligare om man var intresserad av ämnet. 

 
Fast jag vet vissa som har haft det trassligt i början just för att dom inte … ja 
dom har inte haft nån rutin alls det har tagit jättemycket längre tid för dom. Men 
det [sökning på Internet] är ju inget som är svårt att lära sig bara nån hjälper en i 
början. Så går det ju väldigt lätt sen.  (Amanda) 
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Inte heller i B-gruppen uttrycktes att det behövdes några särskilda egenskaper för att 
klara uppgifterna när de fick den frågan. De tyckte att om man var intresserad så kunde 
man hitta det man sökte. De pratade också om att informationssökning inte bara gällde 
Internet utan att man kunde hitta information på många ställen. Information var också 
något som man sökte efter även i andra sammanhang än skolarbete. 

 
Näe…jag tror det handlar mycket om intresse. Alltså… vill man ha… vill man 
alltså ha den här informationen så tror jag att då… skaffar man den. På nåt sätt. 
Sen behöver det inte vara på Internet. Utan det kan vara nån kompis eller nån 
gammal bok. (Bodil) 

 
Beatrice har tidigare gett uttryck för att hon tycker att det är svårt med 
informationssökning, särskilt på Internet. 
 
I båda grupperna uttryckte de att barn idag har det lätt med informationssökning för att 
de växer upp med datorerna och använder dem från de är små. De är därför inte så rädda 
för att försöka med nya funktioner på datorn och använda nya program. Respondenterna 
i båda grupperna satte också likhetstecken mellan att vara van vid att använda en dator 
och att vara bra på att söka information. 

 
Barn och det här med och söka och Google och det här, det har dom (Birgitta) 

 
Bodil mindes hur hon som yngre satt mycket med kompisarna och ”kom på olika 
knappar man kunde trycka på”. Till stor del trodde grupperna att det berodde på att barn 
idag spelade mycket spel vid datorn.  

 
Som det är nu är alla så vana vid datorer från dom är små liksom och dom som 
är små nu dom blir ju alltså… (…) dom börjar från dom är jättesmå på skolan. 
Då blir det så självklart. Dom har ju suttit och spelat spel från dom är små. Dom 
har ju en vana vid datorn… (Alexander) 
 

Anders menade också att högskolestuderande säkert är duktiga på informationssökning, 
vilket är intressant eftersom det i så fall skulle innebära att bara man börjar på 
högskolan så kan man söka information på ett bra sätt. Han sa inget om varför han 
trodde det eller när de i så fall har fått lära sig det och gjorde ingen reflektion över att 
det kanske var bra att öva sig på detta redan tidigare under skolgången som 
grundskolan, gymnasiet och Komvux.  
 
Sammanfattning avsnitt 6.8 
De komvuxstuderande visar här att de tycker att det är jämförbart med att vara van vid 
datorer och att söka information. 
 
6.7 Bibliotekets roll i de studerandes lärande 
  
När det gäller användning av bibliotek berättade båda grupperna att de ibland var på 
skolans bibliotek och ibland på folkbiblioteket men användningen varierade både 
mellan de olika respondenterna och för olika tillfällen. Ett par av dem använde nästan 
inte något av biblioteken alls. Tiden styrde en hel del vilket bibliotek respondenterna 
använde. Det är lättare att slinka in på skolbiblioteket på någon liten rast och hinna söka 
någon bok eller artikel än att åka till folkbiblioteket.  
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Det märks bland respondenterna att de har olika sätt att studera och att flera av dem är 
medvetna om att de själva kan påverka studiesituationen. Bella tycker till exempel att 
det är lättare att koncentrera sig på att jobba med studierna om hon sitter på biblioteket 
eftersom hon när hon är hemma bara kommer på annat som hon kan göra. Hon sitter 
hellre på folkbiblioteket än i skolbiblioteket för att hon upplever det förra som lättare att 
hitta i. 

 
När jag gör mina läxor hemma tänker jag att jag måste göra kaffe, jag måste 
göra det, jag måste… (Bella) 

 
Birgitta tycker å sin sida att det är bekvämare att sitta hemma och upplever det som en 
fördel att hon hinner göra lite annat vid sidan om. Hon söker mycket hemifrån på 
Internet, även i bibliotekskatalogerna. Hon menar att eftersom hon ofta inte vet riktigt 
vad hon letar efter kan sökningarna ta lång tid och då tycker hon att det är bra att göra 
det hemifrån. Bodil tycker också att det är bra att sitta hemma och studera eftersom hon 
vill ha musik på medan hon läser.  

 
Jag kan ju inte sitta här och lyssna på musik. Utan det [biblioteket] ska ju vara 
anpassat till alla dom som vill ha det tyst. (Bodil). 

 
För att lättare se hur de studerande använder sig av skol- och folkbibliotek och om det 
är någon skillnad mellan biblioteken delas resten av kapitel 6.9 in i en del för 
skolbiblioteket och en del för folkbiblioteket.  

6.7.1 De studerandes användning av skolbiblioteket 
 
Flera av respondenterna menade att man kunde använda skolbiblioteket på raster och 
före och efter skolan. En av respondenterna använde ofta skolbiblioteket på morgonen 
eftersom hon ofta kom så tidigt på grund av kommunikationerna. Hon använde den 
tiden mest till att läsa tidningar, men även till att passa på att söka i någon databas eller 
på Internet.  
 

Skolans [bibliotek] är ju lättare. Då kan man ju göra på den där lilla rasten 
mellan lektioner då behöver man ju inte stanna kvar efter (Amanda). 

 
Rafste (2001) har undersökt användningen av bibliotek på två gymnasieskolor i Norge. 
Hon menar att skolbibliotek ibland används som ”väntrum” när elever väntar på att en 
lektion ska börja, eller väntar på någon person och det berättar några av de 
komvuxstuderande också om.  
En respondent i undersökningen använde ofta skolbiblioteket som väntrum på grund av 
kommunikationerna. Hon fick ofta skjuts till skolan på morgonen och fick vänta på att 
lektionerna skulle börja.  

 
Jag skulle vilja att det var öppet lite tidigare på morgonen. Jag är här jättetidigt 
ibland och sitter och väntar från halv åtta, sju ibland, på att lektionen ska börja. 
Det hade vart jättebra. Fast det förstår man ju, jag menar, att dom inte öppnar 
klockan sju på biblioteket för att det är en person som är här. (Amanda) 

 
De komvuxstuderande läser dagstidningar och tidskrifter i väntan på att lektionen ska 
börja, väntar på skjuts efter lektionernas slut etc. Skolbiblioteket används också som 
studielokal. Ibland träffas man där för grupparbeten eftersom det är lättare än hemma 
hos någon.  
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Om man har såna lektionstider så kan man ju komma en stund före och vi har ju 
försökt använda när det är ledigt det här grupprummet för att göra grupparbeten. 
Så slipper man åka hem till folk. Så mycket lediga utrymmen har inte vi. Så då 
försöker man klämma in sig på biblioteket och jobba på lite grann. (Agnes) 

 
Rafste (2001) kom också fram till att en stor del av elevernas användning av 
skolbiblioteket var för fritidsbruk som till exempel tidningsläsning och chat samt även 
social samvaro. Däremot verkar inte skolbiblioteket på Komvux användas så mycket för 
fritidsbruk och sociala aktiviteter som Rafste beskriver från undersökningen i sin 
avhandling. Ingen av komvuxeleverna berättar att de brukar chatta, mejla eller bara 
umgås i biblioteket utan de är oftast där för att söka information, skriva på datorerna, 
grupparbeta eller vänta. Att de inte använde datorerna för fritidsbruk kan bero på att de, 
även om de brukade göra det, inte gärna ville uppge det eftersom det finns tydliga 
anvisningar i biblioteket på skolan att datorerna bara får användas för skoluppgifter.  
 
När det gäller litteraturbeståndet på skolbiblioteket tycker Birgitta att skolans bibliotek 
är väl anpassat för vårdutbildningen som de går och hon utnyttjar skolans bibliotek för 
utbildningen. 

 
Men här på skolan, jag tycker att det här biblioteket just för våran utbildning så finns 
det väldigt mycket böcker. Det är om man är intresserad av nånting annat som man 
kanske går till stora biblioteket. Dom här klassuppsättningarna som finns i det där 
rummet är jättebra. Mycket böcker om omvårdnad och medicin och… (Birgitta). 

 
Loertschers taxonomi för studerande - skolbiblioteket 
 
Loertschers (2000) taxonomi för studerande användes för att se hur de använder 
biblioteken som redovisats ovan (kapitel 4.2). Respondenternas användning av de olika 
biblioteken har placerats in i taxonomierna. De studerandes användning av 
folkbiblioteket redovisas med hjälp av Loertschers taxonomi i avsnitt 6.9.2. I avsnittet 
som följer placeras användningen av skolbiblioteket in. 
 
1. Ingen användning.  
 
Särskilt en av respondenterna, Alexander, menar att han i stort sett aldrig använder 
något bibliotek.  

 
Jag brukar nöja mej ganska bra med Internet. Jag har inte varit mycket på biblioteket i 
mina dar (Alexander). 

 
Bodil har inte heller använt skolbiblioteket mer än någon gång när hon skrivit något på 
datorn. Inte heller Anders är någon användare av biblioteket.  
 
2. Spontan användning.  
 
Skolbiblioteket användes på olika sätt vid olika tillfällen. Det hände att de som var vana 
vid att söka information i biblioteket även slank in på en rast eller medan de väntade på 
någon och då passade på att söka i någon databas eller läsa en tidning och kunde hitta 
något lämpligt material till skolarbetet. Amanda utnyttjar skolbiblioteket före och 
mellan lektioner, och passar då på att söka i databaser och läsa tidningar och tidskrifter. 
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Skolans är ju lättare. Då kan man ju göra på den där lilla rasten mellan lektioner 
då behöver man ju inte stanna kvar efter. (Amanda) 

 
3. Hjälp med information, material och teknik 
 
Flera respondenter använder biblioteket och resurserna som finns där (Agnes, Amanda, 
Bodil, Birgitta och Bella) medan några av dem verkar välja bort det alternativet och 
istället söka informationen på andra sätt (Internet hemifrån t.ex). 
 
Adam brukar fråga om hjälp av bibliotekarien när han ska skaffa material till någon 
uppgift. Han menar att det är bra att få den hjälpen eftersom bibliotekarierna är de som 
vet hur biblioteket fungerar och på vilka avdelningar man ska leta. Han lånar gärna de 
böcker som bibliotekarien visar.  

 
Det beror på vilka ämnen man har. Om man till exempel har andra världskriget, 
och kanske vill ha bakgrund till hur det blev. Då går man ju ofta fram till 
informationen och frågar. (Adam) 

 
Bella brukar också fråga om speciella böcker, särskilt sådana som läraren har 
rekommenderat. Så gör även Beatrice men hon köper också en hel del av 
kurslitteraturen. Agnes har bland annat frågat efter någon engelsk författare till kursen i 
engelska.  
 
Personalen på skolans bibliotek upplevs som trevlig men väldigt upptagen och därför är 
det svårt att våga fråga. Eleverna har viss förståelse för att personalen är upptagen men 
de ser det ändå som ett hinder att de inte får den tid och uppmärksamhet som de skulle 
vilja. Bella tycker att det är ett problem att hon inte får rätt bok i handen när hon frågar 
om något och hon upplever det som att det är svårt att fråga. Hon upplever det också 
som att personalen rekommenderar olika böcker som sen visar sig vara oanvändbara för 
uppgiften för att de kanske inte vet vilken litteratur de studerande behöver.  

 
För att kanske dom är upptagna och kanske dom vet inte. Kanske den här boken 
eller kanske ta den andra. Och vi förlorar tid när vi jobbar och studerar 
samtidigt. (Bella) 

 
Ibland kanske respondenterna frågar men ändå inte hittar det som de söker och det 
känns stressande eftersom de hela tiden upplever en tidspress. De vill ofta snabbt få tag 
i någon bra och relevant bok för ämnet men har sällan den tid som behövs för att leta 
själv eller vänta på sin tur för att få hjälp. 

 
Jag kom och frågade var man ska leta och de sa till exempel H eller E eller nån 
bokstav, så jag gick där men kunde inte hitta i alla fall. Jag letade flera minuter, 
jag missade min tid, jag hinner inte, och sen gick jag fram till dem igen och sa 
kan du hjälpa mig? Men de var upptagna och sa du får vänta. Och jag väntande 
och jag letade igen men det gick inte... Det hände i alla fall mig (Beatrice) 

 
Adam tyckte att han brukar få bra hjälp av bibliotekspersonalen och menar att 
bibliotekarierna vet var man ska hitta olika böcker om olika ämnen och att det 
underlättar att få hjälp att hitta. 
 
Flera respondenter upplevde också att de frågade andra elever, särskilt vid datorerna, 
och ibland frågade de bibliotekspersonalen om hur man gjorde med ett visst moment i 
Word eller varför det inte gick att skriva ut mm. 
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Det är viktigt med stöd, anser respondenterna, både från lärare och från 
bibliotekspersonal men det är också viktigt att tekniken fungerar. På skolbiblioteket är 
det ibland problem med datorerna som används för informationssökning och att skriva 
arbeten vid. Det är ofta upptaget vid datorerna och ibland är det något tekniskt fel. 
Agnes och Amanda föreslår att biblioteket och datasalarna på skolan ska ha något slags 
samarbetet eftersom datorerna på biblioteket inte räcker till. Som det är nu måste man 
läsa någon datakurs för att få tillgång till datasalarna. Ibland är det dessutom fel på t.ex. 
en diskettstation vilket kan ta lång tid att laga eftersom det numera inte finns någon 
datatekniker på skolan utan endast centralt i kommunen.  
 
4. Riktad motivation/program - Deltar i av biblioteket anordnad aktivitet 
 
Amanda och Bodil använder skolbiblioteket för att skriva arbeten på datorerna och 
Amanda och Agnes söker även i databaser som till exempel Landguiden, 
Nationalencyklopedin och Alex författarlexikon. Agnes berättar att de även brukar 
använda biblioteket för grupparbeten. Amanda har varit med på visning av biblioteket 
där bibliotekarien har visat runt och berättat vilka resurser som finns i biblioteket. 
Agnes minns lite vagt att hon också varit med på det, när vi börjar prata om det. Anders 
visste inte att det fanns sådana visningar. Alexander och Adam har inte heller deltagit. 
Bodil och Birgitta har varit med på en genomgång i biblioteket i början av utbildningen 
men minns inte så mycket av den. 

 
Det har dom visat mej. På samhällskunskapen så hade hon tidsbokning här  så 
då var det en bibliotekarie som berättade om hur man gjorde. Hur man använde 
biblioteket och gick igenom lite. Och på naturkunskapen som jag gick förra 
terminen tror jag det var. (Amanda) 

 
De tyckte att det var bra att det stod tydligt vid datorerna vilka databaser som fanns 
tillgängliga. 
 
Adam och Alexander hade inte varit med på någon introduktion på hur man använder 
skolans bibliotek och inte heller Anders som sa att han inte visste om att biblioteket 
brukar ha sådana.  
 
5. Baskunskaper 
 
Amanda har skaffat sig kunskaper i hur biblioteket fungerar och hon vet vilka databaser 
som finns på datorerna i biblioteket, att det finns tidskrifter som man kan läsa om 
aktuella händelser. Agnes och Birgitta vet hur bibliotekssystemet fungerar och kan 
självständigt söka efter material. Bella tycker att skolbiblioteket är krångligt. Även 
Adam, Beatrice och Anders litar på att bibliotekarien kan hjälpa dem med att få fram 
material än att vilja lära sig själva. Alexander använder inte biblioteket alls. 
 
6. Livslång användning 
 
Det verkar främst vara Agnes och Birgitta som ser bibliotek som något som ingår i en 
större process än själva skolarbetet. Amanda kan använda biblioteket om hon skulle 
studera vidare men hon säger inget om att hon har intresse av att låna för fritidsbruk. 
Även Bodil menar att biblioteket är nåt som ska finnas även om hon själv inte använder 
det i så stor utsträckning. 
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6.7.2 De studerandes användning av folkbiblioteket 
 
Kommunerna har idag även börjat köpa vuxenutbildningar av externa utbildare. Dessa 
nya aktörer har oftast inte några egna bibliotek utan förlitar sig på att kommunerna 
sköter om den delen själva till sina invånare. Därför kommer folkbibliotekens roll i de 
vuxnas lärande att bli allt viktigare framöver. Några av respondenterna använder sig av 
folkbiblioteket. Där använder sig respondenterna mer av ”browsing” (dvs. att man 
snabbt skummar igenom) av hyllorna och de lånar även mer media som är inriktad mot 
fritiden än de gör på skolbiblioteket.  
 

Om man har väldigt mycket tid nån dag, som man aldrig har, då kan man ju gå upp på 
biblioteket på stan. Det är ju roligt att gå och titta och bläddra och så där… (Birgit ta) 

 
Men folkbiblioteket används också för att låna litteratur till studierna. Amanda har varit 
med på en rundvandring på folkbiblioteket med kursen i svenska, och på några andra 
studiebesök i närheten av det biblioteket. Hon tyckte att när hon ändå var i närheten var 
det lätt att stanna kvar där en stund och ”leta efter lite böcker och låna hem”. Både 
Birgitta och Agnes är vana biblioteksbesökare sen tidigare och de uppskattar att gå 
omkring och leta böcker och tycker om den miljö som bibliotek utgör. Agnes är glad åt 
caféet på folkbiblioteket så att man kan få sig något till livs om man ska leta böcker 
direkt efter skolan eller jobbet. Även Bella tycker att bibliotek i allmänhet är en fin 
miljö att vara i, och hon använder hellre folkbiblioteket framför skolans bibliotek som 
hon tycker är krångligt. 
 
På folkbiblioteket är det lättare att vänta på sin tur, upplever de av respondenterna som 
sökt hjälp där, eftersom de vet att när de väl kommer fram så får de den hjälp som de 
behöver. Birgitta uttrycker dessutom att hon ofta upplevt att hon får mer hjälp än hon 
tänkt sig eller vill ha, och att hon nästan får säga till att hon vill fortsätta att leta själv. 
Kuhlthau (1993) poängterar att informationssökningen ofta är missförstådd och att även 
bibliotekarier vill söka fram fakta och ett rätt svar. Även Limberg och Almerud tar upp 
detta problem. I många fall söker bibliotekarien reda på böckerna och lämnar över till 
den studerande istället för att visa hur de kan söka själva. Birgitta upplevde detta när det 
gällde bibliotekarierna på folkbiblioteket. Ibland när hon frågade kanske hon bara ville 
ha hjälp med vilken avdelning hon kunde söka i, men fick då mer hjälp än hon bett om. 
Hon tyckte samtidigt att det var bra att personalen där var så positiv och gärna hämtade 
material i magasinet om det behövdes, men hon menade också att hon ville leta själv när 
hon kunde. 
 
Loertschers taxonomi för studerande - folkbiblioteket 
 
1. Ingen användning.  
 
Alexander använder inget bibliotek utan söker sin information på Internet. Inte heller 
Adam, Anders eller Beatrice uttrycker att de brukar låna något på folkbiblioteket. 
 
2. Spontan användning 
 
Bodil går någon gång ibland till folkbiblioteket och hon berättar att hon där har hittat 
broschyrer från olika organisationer om olika hand ikapp och sjukdomar som var 
användbara i skolarbetet. Även Birgitta och Amanda brukar titta in på folkbiblioteket. 
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3. Hjälp med specifik information och material 
Flera av respondenterna (Agnes, Amanda, Birgitta och Bella) uppger att de har frågat på 
folkbiblioteket om var de kan hitta någon viss bok eller material om ett visst ämne. 

 
…men på stora biblioteket på stan där står man i kö liksom. Så man får ju vänta 
på sin tur. Men sen tycker jag man får jättemycket hjälp. Frågar man en 
bibliotekarie om hjälp och vad man söker efter så dom hjälper till kanske mer än 
man behöver ha ibland så där ”men nu kan jag leta”. (Birgitta) 

 
4. Riktad motivation/Deltar i av biblioteket anordnad aktivitet 
Ett par av respondenterna använde även folkbiblioteket som rum för läxläsning mm. 
Bella tyckte att det var en fin miljö att sitta och läsa i och att hon kunde koncentrera sig 
på läxläsningen bättre på biblioteket än hemma. De andra föredrog att sitta hemma eller 
att utnyttja håltimmar på skolan. 

 
Jag tror att det är väldigt viktigt att ha biblioteket för dom som vill ha det. Och 
sitta. Men jag själv skulle kunna ha musik på och då måste jag ju anpassa mej. 
Jag kan ju inte sitta här och lyssna på musik. Utan det ska ju vara anpassat till 
alla dom som vill ha det tyst. Och komma kanske hemifrån och ta det lugnt och 
sitta och plugga där. Medans jag som inte har några barn och alltså har det 
väldigt lugnt hemma så där skulle känna mej tryggare hemma än och sitta och 
plugga på ett bibliotek. (Bodil) 

 
Ingen av respondenterna nämner något om att de till exempel använt sig av tjänsten 
”boka en bibliotekarie”. Amanda har varit med på visning och rundvandring i 
folkbiblioteket men på initiativ av läraren. 
 
5. Baskunskaper i biblioteksanvändning 
Agnes, Amanda, Bodil och Birgitta är de som är säkrast på biblioteksanvändning. 
Agnes och Birgitta har använt bibliotek länge och gör det även på fritiden.  
Alexander säger att han inte använder biblioteket men det framgår inte om han ändå har 
skaffat sig kunskaper om hur det fungerar. Inte heller Anders verkar kunna hitta den 
information han behöver på biblioteket eftersom han dels tyckte att det verkade så bra 
att kunna gå på en visning på biblioteket (som han inte visste fanns), dels menade att det 
som i huvudsak fanns på ett bibliotek var uppslagsböcker. Agnes och Birgitta går till 
folkbiblioteket för att låna både för studierna och för rekreation. Bodil använder 
folkbiblioteket ibland till att söka efter information till studierna. Även Bella använder 
folkbiblioteket, gärna som studielokal, eftersom det är lättare att koncentrera sig där än 
när hon sitter hemma. Hon tycker också att folkbiblioteket är lättare att använda än 
skolbiblioteket. 
 
6. Kunskaper för livslång användning 
Agnes och Birgitta är de av respondenterna som använt sig av folkbiblioteket redan 
innan de började studera och de tycker om att gå runt att se vad som finns på 
biblioteket. De lånar gärna både litteratur för studierna och för fritiden. 

 
Jag däremot har använt stadsbiblioteket väldigt mycket. Det har blivit väldigt 
fint nu med caféet också det var ju nåt som man verkligen saknade förut. När 
man letade böcker och man stod där direkt efter jobbet... (Agnes) 
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Även Bella använder sig av folkbiblioteket men kanske mer för att det är en fin miljö att 
vara i. Hon vill också att ungdomar ska lära sig använda biblioteket eftersom hon menar 
att det är bra för dem. Amanda har kunskaper i att använda även folkbiblioteket men 
hon säger ingenting om att hon brukar gå dit för att låna för fritiden. Bodil vill gärna se 
informationssökning som något större än det som hon gör för sina skoluppgifter och på 
biblioteket. Hon är öppen för att information är något som man kan inhämta från olika 
håll. Men hon har en grundförståelse för hur man använder biblioteket och kan utnyttja 
det om hon vill.  
 
Här kan man se att biblioteket kan användas på olika sätt. Vissa av respondenterna 
utnyttjar biblioteket som studielokal medan andra föredrar att sitta hemma. Ändå vill 
man ha biblioteket, det ska finnas där när behovet uppstår. 
 
Sammanfattning av Loertschers taxonomi och de studerandes användning av skol- 
och folkbibliotek.  
 
I figuren nedan ses till vänster de olika faserna i biblioteksanvändningen och i de två 
kolumnerna skolbiblioteket och folkbiblioteket kan man utläsa vilka av de 
komvuxstuderande i undersökningen som använder sig av något bibliotek och på vilket 
sätt. 
 
 Skolbiblioteket Folkbiblioteket 
Ingen användning  
 

Alexander, Anders Adam, Alexander, Anders, 
Beatrice 

Spontan användning  Amanda, Bodil Amanda, Birgitta, Bodil  
Hjälp med information, 
material och teknik 

Adam, Agnes, Amanda, Beatrice, 
Bella, Birgitta och Bodil 

Agnes, Amanda, Bella, Birgitta 
och Bodil  

Riktad motivation/program- 
Strukturerad interaktion 

Agnes, Amanda, Birgitta, Bodil  Agnes, Amanda, Bella, Birgitta, 
Bodil, 
 

Baskunskaper Agnes, Amanda, Birgitta,  Agnes, Amanda, Bella, Birgitta 
och Bodil  

Livslång användning Agnes, Amanda, Bella, Birgitta,  Agnes, Bella, Birgitta, Bodil 
 
Figur 3.  Sammanställning av skol- och folkbibliotekets användning efter Loertschers modell. 

Man kan i sammanställningen i figur 3 se att två av respondenterna varken använder 
skol- eller folkbiblioteket men det är också två till som inte använder folkbiblioteket. 
När det gäller den spontana användningen är det samma respondenter på båda 
biblioteken men en tillkommer på folkbiblioteket. Det är lättare att vara med på 
aktiviteter i skolbiblioteket vilket kan bero på att skolbiblioteket har fler aktiviteter som 
riktar sig till studerande. Det är sju av respondenterna som brukar fråga personalen på 
skolbiblioteket men fem som gör det på folkbiblioteket även om någon respondent 
uttrycker att det fungerar bättre på folkbiblioteket tack vare kösystemet. Det är också 
fler av respondenterna som självständigt använder folkbiblioteket än skolbiblioteket 
men de som har baskunskaper från skolbiblioteket har det även för folkbiblioteket. De 
respondenter som är vana vid att använda sig av bibliotek använder både skolbiblioteket 
och folkbiblioteket för sina studier men lånar även för fritiden.  
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6.8 Barriärer för informationsanvändning 
Flera av de barriärer som Buckland (1991, s.78f) beskriver återfinns i respondenternas 
uttalanden. Detta redovisas i avsnittet nedan. 
 
Identifikation 
När det gäller att identifiera en lämplig källa där informationen kan finnas upplever 
några av respondenterna det som svårt att leta efter böcker. Det beror både på att det 
finns så många böcker att det är svårt att veta var de ska leta men också att det är svårt 
att hitta i biblioteket. Det kan också gälla på Internet att det kan vara svårt att hitta den 
sidan man behöver. 
 
Tillgång 
Några av respondenterna har inte tillgång till Internet hemifrån, eller som i Beatrice fall 
där barnen också vill använda Internet och därför försöker skynda på henne. På 
biblioteket kan datorerna vara upptagna. Böcker som respondenterna behöver är ibland 
redan utlånade. 
 
Pris för användaren 
Ett problem med att söka information som återkom vid olika diskussionsfrågor var 
tidsaspekten. Flera av respondenterna tog upp att det tog lång tid att söka på Internet 
och att det tog lång tid i biblioteket.  
 

Jag tycker jag behöver så lång tid när jag sitter vid Internet och söker och söker. 
Om jag söker en sak kommer det upp flera saker och jag måste läsa allting. Till 
slut fattar jag nånting (Beatrice) 

 
Respondenterna återkom flera gånger till att de har ont om tid och att man inte kan stå 
och vänta på biblioteket för att få hjälp. Ofta har de en buss att passa eller de ska hämta 
barn på dagis efter lektionerna. Respondenterna i undersökningen upplever till stor del 
tidsbrist som ett problem och detta gäller två aspekter. Det första är att 
informationssökning framför allt på Internet är tidskrävande och det är frustrerande att 
inte hitta den information man har tänkt sig. Det andra gäller mer hela livssituationen 
och att man efter skolan har andra åtaganden som familj eller jobb att sköta och därför 
inte har tid att vänta på hjälp på biblioteket eller att till exempel från skolan gå till 
stadsbiblioteket. Denna barriär kan man se att Buckland (1991, s.78) beskriver i en av 
kategorierna som pris för användaren. Priset för användaren innebär inte bara pengar 
utan till stor del tid, menar Buckland (1991, s.78).  
 
Ett annat sätt att se på pris som barriär är ansträngningen som användaren måste lägga 
ner för att informationen ska bli tillgänglig (ibid.). Respondenterna berättar om att det 
kan vara svårt att läsa, svårt att koncentrera sig, svårt att hitta i biblioteket och förstå 
SAB-systemet.  Det gäller också att våga fråga när man inte förstår (ibid.). Några av 
respondenterna tycker att det är svårt att fråga bibliotekspersonalen för att de är så 
upptagna. Pengar kan också vara ett problem eftersom de studerande har kostnader för 
Internet och kurslitteratur. De har inte råd att exempelvis köpa alla böcker som används 
i en kurs.  
 
Kostnad för den som tillhandahåller information 
Respondenterna menar att skolbiblioteket borde ha fler datorer och längre öppettider. 
Här kan man se att skolbibliotekets ekonomi blir till en barriär. Om datorer går sönder 
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kan det ta lång tid för biblioteket att få hjälp från datatekniker på grund av 
personalnedskärningar. Även bibliotekspersonalen har minskat under de senaste åren 
vilket också medför att det blir svårare för de studerande att få hjälp i biblioteket. 
 
Förståelse/kognitiv tillgång 
Det är viktigt menar respondenterna att de förstår uppgiften och hur läraren menar att 
den ska göras. Därför är det också viktigt att läraren finns tillgänglig för att kunna svara 
på frågor. Detta tycker inte respondenterna är något problem. Buckland (1991, s.79) 
skriver att man genom upplysning eller undervisning kan komma förbi denna barriär 
vilket också respondenternas resonemang pekar på.  
 
Språket kan innebära att man inte förstår det man läser och det berättar de två 
respondenter som är invandrare om. Buckland (1991, s.79) menar att man genom 
översättning kan underlätta för användarna eller också genom undervisning. Beatrice 
och Bella i fokusgrupp B som båda har svenska som sitt andra språk tyckte att de hade 
svårt ibland att följa med i undervisningen eftersom lärarna pratade för fort eller att 
texterna som de skulle läsa var för svåra. Något som både Bella och Beatrice tycker är 
att det många gånger är svårt att uppfatta och förstå vad läraren menar. De upplever det 
som lättare att läsa eftersom de måste översätta i huvudet medan de läser. Det är svårare 
att hinna det när någon pratar. Bella föreslår också att man skulle kunna ha en bok 
samtidigt med texten för att lättare följa med när läraren pratar. 
 

Många gånger när läraren pratar kan vi inte förstå alls. Därför behöver vi 
böcker. Det är lättare för oss att läsa. När vi läser förstår vi mer än när vi hör 
olika personer prata. Jag har många gånger tänkt att det skulle vara bra om vi 
har en bok för att läsa samtidigt. Vi behöver båda. För vi måste ordna olika ord i 
huvudet när  
någon pratar. Men det är lätt för oss att läsa. (Bella) 

 
Myrberg (2001) som har studerat vilken betydelse invandrares förmåga att läsa på 
svenska har för dem i deras studier menar att det svenska samhället ställer stora krav på 
att folk kan läsa och skriva. En stor del av informationen är skriftlig, till exempel 
samhällsinformation som handlar om sjukvård, politik mm. Vi ser också i vårt samhälle 
på utbildning, och högre utbildning, som någonting mycket viktigt.  
 
Cummins menar att det tar fem år för andraspråkselever att komma ifatt till samma nivå 
som de skulle vara på om de läste på sitt hemspråk. Både Bella och Beatrice tycker att 
det tar längre tid för dem att göra sina läxor och uppgifter än för de svenska eleverna. 
De menar att det är språket som hindrar dem men också att det är svårare när de inte 
känner till hur det svenska samhället fungerar eftersom många uppgifter i ämnen som 
omvårdnad och arbetsmiljö utgår från hur det är i Sverige och från svenska lagar. Det är 
också svårt att veta vilken bok som är bra för uppgiften. Om det är för svårt språk i den 
blir den oanvändbar till uppgiften.  
 

Jag tror det finns en speciell sak jag… jag kan prata som invandrare. Vi behöver 
mer information. Om olika böcker. Till exempel om olika lagar som finns i 
Sverige. Och vilken metod, vilket system som används i Sverige. Inom 
omvårdnad till exempel. Kanske har svenskar det lättare att hitta olika 
information. Men för invandrare blir det lite svårt beroende på biblioteket och 
att man ska leta efter många böcker. För att veta lite mer och göra våra läxor. 
(Bella) 
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Man kan se att respondenterna både upplever att det är svårt med språket och att följa 
med i allt som läraren säger och att det kan vara svårt att läsa svåra saker på svenska. De 
upplever också att det är svårt därför att de inte har tillräckliga allmänna kunskaper om 
till exempel hur samhället är uppbyggt i Sverige. I Bucklands (1991, s.78) aspekter på 
barriärer diskuterar han just detta med förståelse och menar att för att komma förbi 
denna barriär behövs antingen mer förklaring eller mer undervisning. En förklaring 
skulle till exempel kunna innebära att informationen översätts vilket man kan se att 
respondenterna som är invandrare skulle vara hjälpta av. 
 

Jag sökte hjälp hos mina kompisar och jag kom fram till en kompis som, vi hade 
samma ämne, som läste psykologi i vårat land. Så när hon berättade på mitt språk. 
Lite grann bara. Vi satt bara i samtal tjugo minuter. Så kort: Du ska läsa så och 
Jaha! Jaaaa okej! Nu förstår jag! (Beatrice). 

 
Här kan man se att det är just språket som är barriären för respondenten. Hon har inga 
problem att förstå själva ämnet när hon får det förklarat på sitt hemspråk. 
 
Acceptabilitet 
Att acceptera en källa kan enligt Buckland (1991, s.79) innebära dels att källan som 
sådan är trovärdig, dels att användaren kan acceptera det som står där även om det inte 
stämmer överens med tidigare uppfattningar. Respondenterna har gett uttryck för att 
myndigheter är trovärdigare än privatpersoner när det gäller webbsidor. Detta beror på 
att det är lättare att publicera på Internet för vem som helst vilket gör att det känns 
säkrare med myndigheter. Det känns också säkrare med böcker framför webbsidor. 
 
Sammanfattning 
Den barriär som de flesta uttryckte av de komvuxstuderande i undersökningen var 
tidsaspekten. Det gällde både att informationssökningen slukade tid och att de hade ont 
om tid eftersom de hade kanske även familj och arbete förutom studierna. För de två 
invandrarkvinnorna var även språket en barriär eftersom det var svårt för dem att följa 
med i undervisningen ibland och också att söka information. 
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7 Diskussion och slutsatser 
 
En diskussion kring resultatet och analysen av undersökningen finns i följande kapitel 
och slutsatser för uppsatsen utifrån frågeställningarna redovisas. Diskussion och 
slutsatser kommer att gå in i varandra och redovisas därför här i ett gemensamt kapitel 
eftersom bilden av vad som framkommit i och med detta blir tydligare. 
  
7.1 På vilket sätt söker och använder de studerande 
information till fördjupningsuppgifter? 
 
De komvuxstuderande arbetar ofta med fördjupningsuppgifter och är därför vana vid att 
skriva arbeten både enskilt och i grupp. I en undervisningssituation är det lätt att 
identifiera informationsbehovet som enligt Wilson (1981) är det första steget i 
informationssökningsprocessen. Respondenterna i undersökningen utgår från att när de 
fått sin uppgift av läraren så finns ett behov av att söka information till den uppgiften. 
Buckland (1991) menar att det finns tre olika sätt att se på information men att det är 
vanligt att informationen ses som datorbaserad. Det är en uppfattning som 
respondenterna i undersökningen till stor del har eftersom de vid frågan om hur de gör 
vid fördjupningsuppgifter direkt börjar berätta om hur de söker på Interne t. 
Respondenterna är också övertygade om att barn som använt datorer från att de var små 
också kommer att vara duktiga informationssökare, vilket också pekar på att de 
förknippar informationssökning med datorer. Även Goode och Nilsson (2004) kommer i 
sin magisteruppsats fram till att informationssökning är starkt förknippat med att söka 
på Internet. Buckland (1991) skriver att det istället är viktigt att se informationen från 
alla tre synvinklarna: information som process, som kunskap och som ting.  
 
Vuxna som kommer tillbaka till studierna efter att ha jobbat kan upptäcka att tekniken 
förändrats mycket på biblioteken. Exempelvis är kortkatalogen oftast ersatt med en 
katalog via datorn och man har tillgång till Internet och databaser. Christian et al (2000) 
och Bontenbal (2000) menar att de vuxna kanske inte är lika vana vid datorer som de 
yngre studerande och därför behöver ett större stöd i sin informationssökning. Christian 
et al (2000) menar vidare att vuxna har andra erfarenheter som de tar med sig i 
undervisningen. Flera av respondenterna i undersökningen är dock vana vid att använda 
datorer och tycker att det är bra att man exempelvis kan söka hemifrån i bibliotekens 
kataloger. Att vara datorvan förbättrar inte söktekniken i sig men de studerande kanske 
kan koncentrera sig mer på sökandet av information om de inte behöver lägga så mycket 
energi på själva användningen av tekniken. Samtidigt som det är viktigt att se 
informationen från olika håll som Buckland (1991) menar, för att inte ensidigt se den 
som datorbaserad, är det också viktigt att användarna har bra söktekniker särskilt som 
en av de största barriärerna för en tillfredsställande informationssökning hos 
respondenterna är tiden, vilket diskuteras vidare nedan.  
 
Limberg (1998) visar med sin undersökning att eleverna uppfattar informationssökning 
och informationsanvändning på olika sätt vilket hon placerat in i olika kategorier, A, B 
och C. Vidare menar Limberg att sättet som eleverna uppfattar informationssökning och  
–användning är nära förknippat med lärande eftersom hon kunde visa att elever som 
hade uppfattningar enligt kategori A hade ett sämre inlärningsresultat än de elever som 
uppfattade informationen enligt kategori C. I den här uppsatsen menar några av 
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respondenterna att det viktiga med informationssökningen till uppgiften inte är att söka 
så mycket information som möjligt utan de förstår att det är deras egna reflektioner över 
informationen de läser som är det väsentliga. Dessa respondenter har också 
uppfattningar om informationssökning och –användning enligt kategori C vilket tyder 
på att dessa resultat stämmer med Limbergs. Respondenternas inlärningsresultat är inte 
undersökta utan det är deras egna uttalanden som ligger till grund för detta resonemang.  
 
Slutsats 
Resultaten i uppsatsen visar att flera av de komvuxstuderande i första hand söker 
information på Internet. Detta kan bero på att det är enklare att söka hemifrån och slippa 
stå i kö på biblioteket för att få hjälp. Det kan också bero på att respondenterna har en 
syn på information som datorbaserad. De använder informationen på olika sätt. 
Respondenter som ser informationssökning som fakta reflekterar inte heller över den 
lästa informationen. De har därför svårare att använda partisk information och själva 
bilda sig en uppfattning i frågan. De som vill ha olika åsikter i informationen för att 
reflektera ser inte informationssökningen som fakta utan mer som att de skapar något 
eget. 
 
7.2 Hur upplever de studerande informationssöknings- 
processen? 
 
Det finns olika barriärer till information och också till användning av bibliotek. 
Buckland (1991, s.78) delar upp dessa barriärer i sex olika aspekter. Den barriär som är 
mest framträdande i undersökningen är tidsaspekten. Respondenterna upplever att det är 
pressande att det tar lång tid att söka information men också att de ofta ska iväg till jobb 
eller hämta barn på dagis direkt efter lektionerna och därför inte hinner stanna på 
biblioteket. Dalgleish (2000, s.109) menar att de studerande upplever internetsökningar 
som tidskrävande och de blir därför frustrerade när de inte snabbt får fram den 
information de tänkt sig. Att det tar lång tid kan till exempel bero på att man inte vet 
riktigt var och hur man ska leta. Dalgleish (2000) hade sett i sin undersökning att de 
studerande var otåliga och gärna ville ha snabba lösningar. Han menar att man å ena 
sidan har en vinst med att det går lätt och snabbt att söka på webben medan man å andra 
sidan kan ha förseningar på grund av fel med tekniken (ibid).  
 
Att välja ämne till en uppgift kan enligt Kuhlthau (1993) orsaka känslor av osäkerhet 
och ångest men respondenterna uttryckte inte att detta var något problem. Det kan bero 
på att ämnena var ganska givna vilket var tydligast i vårdutbildningen. En uppgift kunde 
till exempel vara att skriva om en sjukdom och även om de skulle välja ut en specifik 
sjukdom så var ämnesvalet begränsat. De studerande som läste till exempel 
samhällskunskap valde ämne utifrån ett bredare område, men osäkerhetskänslorna 
uppstod när storleken på arbetet skulle bestämmas och de skulle tänka ut hur de skulle 
utföra uppgiften. De studerande uppfattade att svårigheterna med att komma igång med 
arbetet ibland var lathet och kopplade inte helt ihop det med den osäkerhet de också 
talat om. De talade också om att det blev lättare med uppgiften när de börjat forma den 
efter eget huvud, och detta kan tolkas som det fokus som Kuhlthau beskriver i 
modellen. Den tidslinje som Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen 
följer har inte varit så lätt att följa hos de komvuxstuderande. 
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Bruce (1997) utgick, liksom Limberg (1998), från personers uppfattningar i ett 
fenomenografiskt perspektiv när hon undersökte synen på informationskompetens. Som 
tidigare visats i uppsatsen kom Bruce fram till olika kategorier som representerar olika 
uppfattningar om informationskompetens. Hon menade att samma person kunde se på 
informationskompetens på olika sätt i olika situationer och att kategorierna därför kunde 
finnas samtidigt. I uppsatsens undersökning är Bruces kategorier jämförda med hur de 
studerande ser på informationsökning och –användning. Man kan se att också 
respondenterna i uppsatsen hade olika uppfattning vid olika tillfällen.  
 
Wellner (2000) upptäckte att de komvuxelever hon intervjuade valde ämnen till sina 
fördjupningsuppgifter efter egna intressen och att deras förförståelse för ämnet utgjorde 
en bra grund för skrivandet. Respondenterna i den här undersökningen uttryckte inte att 
de valde uppgift efter intresse men några av dem konstaterade att det gick lättare att 
göra en uppgift när man var intresserad av ämnet. Jacobson Harris (2005) och Gross 
(2001) menade att elever som blir ålagda att göra en uppgift kan tappa intresset för att 
söka information men här hade respondenterna inställningen att man får gilla läget även 
om det är både roligare och lättare när man är intresserad av ämnet. Det kan bero på att 
vuxna är mer motiverade till studierna vilket det finns teorier om. I den tidigare 
presenterade forskningen kan man se att det finns åsikter om att vuxna är mer 
motiverade för sina studier än ungdomarna. Knowles (1980) menar att motivationen är 
en av punkterna i vuxenpedagogiken som skiljer sig från pedagogik för barn. Given 
(2000) skriver också att vuxna studerande ofta ses som motiverade. 
 
Slutsats 
I undersökningen kan man se att de studerande uppfattar informationssökningen på 
olika sätt vid olika situationer vilket också Bruce påvisar när hon undersöker 
uppfattningar om informationskompetens. De studerande upplever att det finns flera 
barriärer till informationen vilka skolledning, bibliotek och lärare borde försöka minska 
för att de studerande ska tillgodogöra sig kunskaperna på bästa sätt. Vid exempelvis den 
frustration som uppstår vid tidsnöd eller teknikfel är det svårt för de studerande att söka 
relevant information för sina uppgifter. 
 
7.3 Använder de studerande något bibliotek för sin 
informationssökning och hur upplever de sina kontakter med 
skol- och folkbiblioteket?  
 
Som vi kunde se i avsnitt 6.9.2 använde sig flera av de komvuxstuderande av både skol- 
och folkbiblioteket medan andra inte använde något bibliotek alls. I statistiken från 
SOM-rapporten (Berglund et al, 2002) kunde man se att de flesta av alla studerande 
någon gång besökt biblioteket det senaste året och det var också en stor del som 
använde datorer på biblioteket. Veal (2000) menar att vuxenstuderande väljer det 
bibliotek som känns mest familjärt eller bekvämt. I den här undersökningen framgick 
det att respondenterna valde det bibliotek som passade bäst men också som de trivdes 
med, på det sätt som Veal menar. Ibland gick de studerande till caféet på folkbiblioteket 
innan de satte igång att söka information. Respondenterna använde skolbiblioteket för 
att de kunde slinka in där på någon rast eller före eller efter en lektion för att söka 
böcker eller leta i någon databas. Skolbiblioteket användes också för grupparbeten. 
Folkbiblioteket användes också till att söka böcker och de ”browsade” mer där i 
hyllorna.  
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Andersson och Peterson (1997) väckte en viktig fråga i sin magisteruppsats. De menade 
att lärare och skolledning har en ambition att de studerande ska använda biblioteket men 
inte hur det ska användas. Rafste (2001) menade att det i hennes undersökning kunde 
ses en skillnad mellan hur eleverna använde skolbiblioteket beroende på skolledningens 
och lärarnas inställning till biblioteksanvändning i undervisningen. En av 
respondenterna i uppsatsen, Amanda, berättade om att de i ett ämne varit på 
introduktion på biblioteket som läraren bokat in och att exempelvis de databaser och 
länkar som visats då varit användbara för hennes arbete med fördjupningsuppgifter. 
Detta visar på vikten av samarbete mellan bibliotek och lärare och att biblioteket 
integrerat i undervisningen. Läraren hade också tagit med sig sina elever till 
folkbiblioteket för att de skulle bli bekanta med detta. Rafste (2001) menar att det är 
viktigt att biblioteksanvändningen finns med i undervisningen och därför borde vara 
med redan i läroplanen.   
 
Flera av de studerande använder både skol- och folkbiblioteket för sina uppgifter medan 
några tycker att de klarar sig utan. Fördelar med skolbiblioteket är att det finns litteratur 
som passar för kurserna och att man kan slinka in där på raster. Fördelar med 
folkbiblioteket är att det är större med mer allmän litteratur och trevlig miljö med café. I 
undersökningen kunde ses att respondenterna tyckte att bibliotekspersonalen på skolan 
var trevliga men väldigt upptagna och därför hände det att de studerande inte ville fråga 
eftersom de inte hade tid att vänta eller att de kände att de var besvärliga som kom med 
en fråga till. Ibland blev de hänvisade en hylla eller ett signum men kunde inte leta sig 
fram till boken på egen hand i alla fall.  
 
På folkbiblioteket upplevdes kösystemet som positivt. När det väl var ens tur så fick 
man den tid man behövde. Några av respondenterna upplevde också att bibliotekarierna 
på folkbiblioteket hjälpte till mer än de behövde i sin iver att ge bra service. I en artikel 
av Almerud tas fenomenet curlingföräldrar upp i samband med bibliotekariernas service 
till studenter. Det är viktigt att inte tappa den pedagogiska rollen där man kan visa de 
studerande hur de kan hitta informationen.  De studerande var samtidigt glada över 
bibliotekariernas vilja att hämta fram information från exempelvis magasinet, vilket 
innebar att de inte behövde dra sig för att fråga om besvärliga saker. Informanterna i 
Jonzons (2005) magisteruppsats uppgav att de var nöjda med bibliotekets service. Om 
de behövde mer hjälp handlade det oftast om informationssökning eller att hitta i 
hyllorna. Jonzon menar att de studerande får ett större behov av bibliotek när 
arbetssättet är mer undersökande.  
 
På olika folkbibliotek har personalen upplevt vuxenstuderande som en krävande grupp 
som är okunniga i informationssökning och som vill ha mycket hjälp. 
Bibliotekspersonal tycker att gruppen har fått mycket uppmärksamhet redan och att det 
är dags att fokusera på andra grupper. Detta uppmärksammades bland annat i Vuxbib-
projektets delprojekt (Eliasson et al, 2005). Även Hedemark och Hedman (2002) 
konstaterar att dessa åsikter finns på bland bibliotekspersonalen på olika bibliotek. Detta 
kan till en del bero på att man på folkbibliotek arbetar på ett sätt där man är van att 
skaffa fram informationen till låntagarna och inte att ha en undervisande roll var de 
själva kan hitta den. Vi har också sett här att de studerande går till det bibliotek som 
passar bäst och deras förväntningar kanske inte stämmer överens med bibliotekets mål 
eller personalresurserna. De komvuxstuderande som brukar besöka folkbiblioteket 
menar dock att de får en bra service. Bibliotekarierna i Jonzons (2005) undersökning 
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hade märkt att trycket på informationsdisken hade ökat under Kunskapslyftet. Kanske 
minskningen av komvuxstuderande under de senaste åren gjort att trycket inte känns 
lika stort på folkbiblioteket.  
 
Trasiga diskettfack eller att alla datorerna var upptagna upplevdes stressande. Två av 
respondenterna efterlyste ett samarbete med datasalarna vilket inte fanns nu. Dalgleish 
och Hall (2000) uppmärksammade att det blir en frustration av att veta att tekniken 
medger snabb informationssökning och samtidigt upptäcka att datorerna inte fungerar.  
 
De två invandrarkvinnorna i undersökningen upplevde skolbiblioteket som krångligt 
och som att de inte fick tillräcklig hjälp av personalen. De tyckte att det skulle finnas en 
särskild person som kunde informera dem om vilken information de behöver därför att 
det är svårare för dem att förstå hur exempelvis det svenska samhället fungerar. 
Jönsson-Lanevska (2004) definierade flera barriärer som också stämmer in på 
respondenterna i den här uppsatsen. Svårigheter med att förklara vad man behöver kan 
lätt leda till missförstånd eller oklarheter som exempelvis Beatrice som inte förstod 
vilken hylla hon skulle gå till. En annan svårighet kan vara ovana vid att lösa uppgifter 
självständigt, vilket stämmer på både Bella och Beatrice som vill ha en bok där 
informationen står så att de inte behöver läsa i onödan. Det är då lätt att bibliotekets 
arbetssätt krockar med de studerandes förväntningar på vad biblioteket ska hjälpa till 
med. 
 
Idag skärs det ofta i kommunernas budgeter och minskade personalresurser blir följden. 
Det är naturligtvis enklare att synliggöra biblioteket om man har tillgång till fler 
bibliotekarier och biblioteksassistenter eftersom man då kan få tid att utveckla dessa 
frågor ute på biblioteken. Mer samarbete mellan biblioteket och lärarna skulle också 
underlätta för alla inblandade.  
 
När det gäller de studerandes syn på biblioteken använder de skolbiblioteket som 
studielokal, till exempel för att skriva på datorerna eller sitta och jobba med 
grupparbeten. I dessa fall kan man inte säga att de utnyttjar bibliotekariens kompetens i 
någon högre grad och man kan då fråga sig vad det beror på? Beror det på att 
biblioteken inte kan mer eller beror det på att biblioteken inte visar upp att de kan utföra 
även annan service? Om den studerande tror att det man kan göra i biblioteket bara är 
att söka på Internet och skriva arbeten i Word kanske de inte tänker på att en 
bibliotekarie är någon de skulle kunna bolla en idé om ett ämne i en 
fördjupningsuppgift? Detta kan naturligtvis även falla på att det inte finns tillräckligt 
med resurser och att bibliotekspersonalen får hålla sig till de traditionella 
biblioteksuppgifterna trots att de har viljan att få en mer pedagogisk roll. 
 
Det synsätt som Cummins (2001) beskriver skulle inom komvuxundervisningen kunna 
innebära att biblioteket ser invandrarna som problem därför att de till exempel behöver 
mer tid för instruktion för att förstå vad bibliotekspersonalen menar eftersom språket 
kan bli för svårt eller hur bibliotekssystem fungerar i Sverige. Om personalen inte har 
de tidsresurser som behövs kan invandrarna ses som problemet i stället för själva 
resursbristen. Detta är något som verkar ha inträffat på folkbiblioteken när personalen 
uttrycker att de vuxenstuderande upplevs som ett problem därför att de tar så mycket av 
resurserna. Om resurserna är för små känner sig personalen frustrerad och gruppen 
vuxenstuderande ses som problemet. 
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Slutsats 
De studerande vid Komvux har under de senare åren minskat vilket innebär att trycket 
på folkbibliotekets informationsdisk borde ha minskat. Men många av de studerande på 
Komvux kommer att gå vidare till högre studier och kommer kanske även som studenter 
att besöka folkbiblioteket eftersom de går till det bibliotek som känns bekvämast enligt 
Veal. De komvuxstuderande upplever att skolbiblioteket har brist på personal och därför 
frustrerande att vänta på att få hjälp, medan de som lånar på folkbiblioteket upplever 
kösystemet som positivt. Att integrera biblioteksanvändningen i läroplanen skulle 
innebära att alla studerande skulle socialiseras in i en användning av biblioteket. 
 
Invandrarna på ”vanliga” komvuxkurser behöver ett bättre stöd för att lättare förstå hur 
de ska söka information och också förstå det undersökande arbetssättet bättre om de inte 
är vana vid det sen förut. Bibliotekspersonal och lärare behöver bättre kunskaper om 
vilka barriärer som en studerande med svenska som andraspråk kan uppleva vid 
informationssökning och användning av biblioteket. Annars är risken att invandrarna 
ses som problemet i biblioteket istället för att se att biblioteket har för små resurser. 
    
7.4 Vilka behov av stöd upplever de studerande att de 
behöver för sina studier? 
 
Det är viktigt att komma ihåg i biblioteksarbetet att för vuxna är studierna bara en del av 
deras liv därför vill de ofta ha snabb och praktisk hjälp (Veal, 2000). Det kanske är 
därför de studerande inte verkar se den pedagogiska rollen som skolbiblioteket har utan 
de tycker att det viktiga är att de får hjälp till rätt hylla och att de blir visade vilka 
databaser mm som finns på datorerna. De vill att biblioteket ska hjälpa dem att ta fram 
informationen som de behöver när de inte själva kan eller hinner. Det har tidigare i 
kapitlet diskuterats att tiden kan ses av de studerande som en barriär till informationen. 
Därför är det viktigt att som bibliotekspersonal och lärare förstå de studerandes 
situation. Samtidigt finns en risk att bibliotekspersonalen agerar som curlingföräldrar 
(Almerud, 2004) vilket inte hjälper de studerande att bli självständiga i 
informationssökningen. 
 
Interaktionen mellan lärare och elev är viktig för lärandet. I Beatrices fall hade en lärare 
sagt direkt till henne att hon inte borde gå en vanlig komvuxkurs eftersom hon inte 
hängde med riktigt i språket medan andra lärare peppade på och backade upp henne. 
Det är enligt Cummins (2001) interaktionen mellan lärare och elev som skapar utrymme 
för att utveckla identiteten och också där lärandet sker. Att fokusera på språket innebär 
att eleven blir medveten om vilken form språket har och hur det används. Eleven lär sig 
också att analysera kritiskt när det gäller hur språket ser ut och används. Genom att få 
kritiska kommentarer från sin lärare om hur hon hanterar språket kommer Beatrice inte 
att kunna vara tillräckligt kognitivt engagerad och kan därför inte satsa på sig själv i 
inlärningsprocessen. Cummins menar nämligen att det är ett kognitivt engagemang och 
identitetsinvestering som kan aktivera elevernas tidigare kunskaper. Det kan då bli 
svårare för exempelvis Beatrice att ta fram kunskaper från tidigare utbildning och andra 
erfarenheter om interaktionen med läraren är låg. I andra ämnen där interaktionen är 
högre och Beatrice upplever ett tydligt stöd från läraren känner hon sig också säkrare i 
sitt lärande. I vissa länder har man inte fri tillgång till litteraturen på biblioteket utan får 
fråga vid en disk för att få titta på en bok. Det kan vara en förklaring till att Bella och 
Beatrice upplever det så jobbigt att leta själva i biblioteket, men även SAB-systemet i 
sig kan vara ett hinder (Jönsson-Lanevska, 2004). 
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Flera av respondenterna upplevde att det var mycket viktigt med stöd från läraren vid 
självständiga uppgifter och de menade att de oftast hade det stödet att de kunde ringa 
och fråga eller stanna kvar en stund efter en lektion. Vid informationssökningen söker 
de studerande även stöd i biblioteket och ibland också från andra studerande. När det är 
böcker de söker frågar de ofta bibliotekspersonalen om hjälp. För vissa är det svårt att 
förstå hur bibliotekssystemet fungerar. Att bli hänvisad till en avdelning kan vara för 
svårt eftersom det ter sig obegripligt hur böckerna är ordnade i biblioteket. För andra är 
biblioteket använt i många sammanhang och det är en självklarhet att söka själv, och att 
även bläddra och titta för att hitta något intressant.  
 
Slutsats 
Stöd från läraren är väldigt viktigt för lärandet som vi ser i exemplet med Beatrice ovan. 
Ett kognitivt engagemang är viktigt för att kunna använda tidigare erfarenheter från 
utbildning och om engagemang från läraren är lågt minskar chansen att ta vara på dessa 
kunskaper. 
För vuxna är studierna oftast bara en del av livet vilket är viktigt för lärare och 
bibliotekspersonal att veta. Att de studerande ofta ser tidsbrist som ett hinder till lärande 
beror just på att de har så mycket annat de måste hinna som att jobba och ta hand om 
familjen vid sidan om studierna. 
 
7.5 Reflektion och vidare forskning 
 
Fokusgrupp som metod har både för- och nackdelar. Att vara moderator i en fokusgrupp 
kräver många olika saker som till exempel flexibilitet och lyhördhet (Wibeck, 2000). 
Eventuellt kan vissa aspekter ha fallit bort i intervjuerna på grund av att det var första 
gången jag agerade som moderator. Eftersom respondenterna var villiga att förklara 
vidare per telefon eller via e-post senare kunde något av detta problem minskas. Det är 
även praktiskt att vid fokusgruppsintervjuer ha en medhjälpare som antecknar och 
stöttar moderatorn men vid dessa intervjuer fanns inte den möjligheten rent praktiskt, 
varför jag valde att utföra fokusgruppsintervjuerna utan medhjälpare. Förutom att hålla 
fokus på frågorna ska moderatorn även se till att alla får komma till tals. I dessa grupper 
kändes det inte som något problem. Det var inte någon som dominerade utan alla fick 
säga vad de tyckte, ibland efter att jag direkt frågat något. I båda grupperna var 
stämningen avslappnad och trevlig, även om en viss oro kunde upptäckas i början av 
samtalen över att intervjuerna skulle spelas in samt vad dessa skulle komma att handla 
om. Detta gick dock snart över i båda grupperna.  
 
Det var svårt att få några respondenter till undersökningen och något som ytterligare 
försvårade rekryteringen var att skulle kunna träffas samtidigt vilket kan kännas som en 
nackdel med fokusgruppsmetoden. Studerande på Komvux har ofta ett oerhört pressat 
schema eftersom de ofta har både tuffa studier samt familj och barn och även 
deltidsjobb. De som tillfrågades uppgav till största delen detta skäl till att inte vilja 
delta. Därför ställdes inga krav på att respondenterna skulle läsa vissa ämnen men i 
första hand vände jag mig till lärare inom till exempel omvårdnad och samhällskunskap 
för att hitta några studerande. 
 
Något som kan ha påverkat respondenterna är att de visste att jag studerar på BHS och 
att jag tidigare jobbat på det aktuella biblioteket. Kommentarer om biblioteken kanske 
blev mer positiva än de skulle ha blivit om jag inte haft anknytning till bibliotek. Det 
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kändes som om respondenterna var öppna och vågade säga vad de tyckte, men man kan 
också tänka sig att de inte var medvetna om problemet men ändå var försiktiga med 
kritiken. Det kanske är lättare att som intervjuare (moderator) veta vilka frågor man ska 
ställa när man har jobbat inom det aktuella fältet eftersom det finns en viss förförståelse 
för fenomenet. 
 
Det skulle vara intressant att forska vidare i detta ämne. Dels skulle det vara intressant 
att göra större studier ur de studerandes perspektiv, dels skulle problemet kunna vinklas 
mot lärarnas och bibliotekariernas åsikter och upplevelser av de studerandes 
informationssökning och hur man skulle kunna använda biblioteket som en pedagogisk 
resurs i vuxnas lärande. Ett stort ämne är också språkets betydelse för den stora gruppen 
av olika nationaliteter och vad man kan göra för att underlätta deras lärande. 
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8 Sammanfattning  
 
Den här uppsatsen handlar om studerande vid Komvux och på vilket sätt de ser på och 
använder olika resurser för informationssökning för sitt lärande. Eftersom debatten 
inom biblioteksvärlden har handlat en del om att vuxenstuderande tar så mycket av 
bibliotekens resurser kändes det relevant att göra en undersökning om hur de studerande 
själva anser att de utnyttjar skol- och folkbibliotek och var de söker sin information. 
Syftet med uppsatsen var att undersöka vilket behov av stöd de studerande vid Komvux 
har för sina fördjupningsuppgifter i skolarbetet, hur de utför sin informationsökning för 
dessa uppgifter samt hur de upplever sin egen informationssökningsprocess. Syftet är 
också att se om de studerande använder sig av bibliotek (till exempel skol- eller 
folkbibliotek) som hjälp i sitt lärande samt vilken uppfattning de i så fall har om 
biblioteken och deras service.  
Den övergripande frågeställningen i uppsatsen var: Hur uppfattar de komvuxstuderande 
informationssökningar i samband med sina studier? Denna frågeställning delades sen in 
i fyra mindre.  
 
För att svara på frågeställningarna utfördes en kvalitativ studie där nio 
komvuxstuderande intervjuades i två fokusgrupper. Moderatorn ställde frågor utifrån en 
intervjuguide men även spontana diskussioner fanns med, och respondenterna fick 
själva ta upp de frågor som intresserade dem.   
 
I bakgrundsavsnittet gavs en inblick i vilka de komvuxstuderande är, syn på kunskap 
och lärande. Eftersom uppsatsen handlar om vuxna gavs också en bakgrund över synen 
på vuxnas lärande och vuxenpedagogik. Det redogordes också för bibliotekens roll för 
de studerande. En historik över Komvux avslutade kapitlet. 
 
Stöd har tagits hos bland andra Limberg, Bruce och Kuhlthau för att analysera hur de 
studerande söker, hanterar och ser på information. 
 
I metodavsnittet redovisades valet av metod för undersökningen. En kvalitativ ansats 
valdes och intervjuerna genomfördes med fokusgrupper. I avsnit tet beskrevs också hur 
urval och rekrytering gjordes, vilka etiska överväganden som gjordes, hur 
fokusgruppsintervjuerna gick till och också att innehållsanalys valdes som analysmetod. 
 
I avsnittet för resultatet och analysen redovisas först kontexten för undersökningen. I 
resultatet framgick att respondenterna till stor del använde sig av Internet och olika 
sökmotorer för att söka information till sina uppgifter. De flesta av respondenterna 
ansåg att de klarade av att hitta information via Internet på ett tillfredsställande sätt. Det 
fanns en viss osäkerhet när det gällde hur stor uppgiften skulle göras och de kände stor 
tillfredsställelse när fördjupningsuppgiften var avklarad. Respondenterna var medvetna 
om att de skulle vara källkritiska men hade inga särskilda strategier för detta. Vissa 
barriärer kunde identifieras varav tiden var den mest tydliga. Respondenterna hade ofta 
ont om tid för att de var på väg till jobb eller familj, och de upplevde också att 
informationssökningen tog mycket tid. Skolbiblioteket användes som studielokal och 
för att snabbt komma åt ett bibliotek när man ville söka i någon databas. De använde 
också datorerna på biblioteket för att skriva arbeten. Personalen upplevdes som trevlig 
och hjälpsam men väldigt upptagen. Folkbiblioteket användes av några av 
respondenterna för att fråga om litteratur, och för rekreation. Folkbiblioteket lockar 
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också mer till att ”browsa” i hyllorna och det är lättare att fråga i informationsdisken 
tack vare deras kösystem.  
 
Avsnittet med diskussion och slutsatser delades upp efter frågeställningarna. I 
diskussionen resonerades om hur de komvuxstuderande sökte information till sina 
fördjupningsuppgifter och att de oftast började med att söka på Internet.  Hur de 
uppfattade informationssökningen och hur de använde informationen kopplades till 
Limbergs och Bruce forskning och Kuhlthaus modell för 
informationssökningsprocessen. Eftersom kritik har riktats mot Kuhlthaus modell för att 
den bara visar processen som linjär har större vikt lagts vid Limbergs och Bruces 
fenomenografiska synsätt att det är de studerandes uppfattningar som undersöks. I 
uppsatsen konstaterades också att de studerande kan uppleva barriärer både mot 
informationssökningen och mot användningen av bibliotek. Den mest framträdande 
barriären var tidsbristen vilken diskuterades. Det konstaterades att vuxna studerande har 
många andra åtaganden än skolan så som familj och jobb som gör att de blir frustrerade 
om exempelvis biblioteksbesökt drar ut på tiden. Barriärer för de invandrarstuderande 
var bland annat språket och att de inte visste så mycket om det svenska samhället. 
Därför konstaterades att det var extra viktigt med ett lärarstöd för dem. 
Det diskuterades också att det är viktigt att integrera biblioteksanvändningen bättre i 
undervisningen och att ett sätt att göra detta är genom att införa det i läroplanen.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
Undersökning av komvuxstuderandes 
informationssökning och användning av bibliotek 
 
Undervisning sker idag ofta med hjälp av PBL (Problembaserat lärande) och andra 
metoder som kräver att de studerande självständigt söker information till sina uppgifter. 
Därför är det viktigt att undersöka behovet av olika resurser som kan behövas för dessa 
uppgifter och hur man som studerande upplever att jobba på detta sätt.  
 
Jag som skriver detta heter Ewa Drakenberg Rolander och jag studerar Biblioteks- och 
informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Jag skriver nu min magisteruppsats som 
handlar om hur komvuxstuderande söker information. I min uppsats tänker jag 
undersöka hur studerande på Komvux ser på detta och jag söker Dig som tycker att det 
är intressant att få prata om detta med andra studerande och dela med Dig av Dina 
erfarenheter. Din åsikt behövs!  
 
Undersökningen ska ske genom intervjuer i grupp. Jag söker därför några 
komvuxstuderande som vill hjälpa mig med detta. Fem personer diskuterar ämnet 
tillsammans och för undersökningen behövs totalt 15 personer som delas i tre grupper. 
Samtalen bandas men uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt, dvs. inga namn 
kommer att nämnas i uppsatsen, och inte heller på vilken skola undersökningen är gjord.   
 
Intervjun kommer att ta ungefär två timmar, och vi kommer att träffas på er skola vid ett 
tillfälle under november. Jag är medveten om att studiesituationen ofta är pressad och 
förstår att Du har mycket att göra även utanför skolan, men jag hoppas ändå att Du kan 
ta Dig tid för detta samtal då det är mycket betydelsefullt för mig.  
 
Jag kan nås på  
Telefon hem: xxx-xxx xx 
Mobil: xxx-xxx xx xx 
E-post: xxxxxxxxxxxx.se 
 
 
Ewa Drakenberg Rolander 



 

 79 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide  
Strukturerad fokusgruppsintervju 
 
Öppningsfrågor – för att bekanta sig med varandra, handla om fakta (tas ej med i 
analysen). 

 
• Presentera sig lite kort för att dels bekanta sig i gruppen, dels för att få namnen 

och rösterna på bandet. 
• Vilka kurser? Vad är målet med studierna? 
• Studiesituation (jobbar också)?  

 
Introduktionsfrågor – för att introducera ämnet, för att underlätta interaktionen i 
gruppen, bör vara öppna 
 

• Vad för slags uppgifter får du som fördjupningsuppgifter? 
§ Vissa ämnen 
§ Vissa lärare 
§ Enskilda arbeten 
§ Grupparbeten 

• Hur går det till när du jobbar med en fördjupningsuppgift? 
§ Hur och med vad börjar du? 
§ Vad är ditt mål med uppgiften? 
§ Hur väljer du ut det som du vill ha med/som är viktigt? 
§ Tar du hjälp av andra och i så fall vilka? 
§ Brukar du hitta information som du är nöjd med? 
§ Vad händer om du inte hittar något? 
§ Hur vet du när uppgiften är färdig? 
§ Har det någon betydelse för arbetet hur den ska redovisas? 

 
Övergångsfrågor – för att föra diskussionen framåt mot nyckelfrågorna 

 
• Vilka källor använder du och varför? 

§ Andra elever 
§ Personer i vardagen/familjen 
§ Läraren 
§ Internet 
§ Databaser 
§ Läroböckerna/kursböckerna 
§ Uppslagsböcker 
§ Tidskrifter 
§ Tidningar 
§ Biblioteket 
§ Bibliotekspersonal 
§ Andra resurser på biblioteket 
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• Använder du något bibliotek för dina uppgifter och i så fall vilket/vilka? 
• Vilka resurser i biblioteket använder du i så fall? 

 
§ Datorer 

• databaser 
• Internet 

o bibliotekets eller skolans webbplats 
o Google 

• skrivprogram (Word t. ex) 
• bibliotekets katalog 

§ Bibliotekarier (bibliotekspersonal) 
§ Böcker  
§ Studieplatser 

• Behöver man ha några särskilda egenskaper och/eller färdigheter när man 
arbetar med fördjupningsuppgifter? 

§ Datorkunnig 
§ Logiskt tänkande 
§ Kritiskt tänkande 
§ Slutledningsförmåga 
§ Utvärdering 

 
Nyckelfrågor – viktigast, mellan två till fem till antalet, ägnas mer tid. Frågorna 
ställs när en tredjedel eller hälften av den utsatta tiden gått.  
 

• Hur upplever du fördjupningsuppgifter och informationssökning? 
§ Roligt 
§ Tråkigt 
§ Osäkerhet 
§ Förvirring 
§ Optimism/pessimism 
§ Frustration 
§ Tvivel 
§ Självförtroende 
§ Lättnad 
§ Tillfredsställelse 

 
• Ändrar sig den känslan under arbetets gång och i så fall på vilket sätt? 
• Hur upplever du lärarens roll respektive din egen roll i arbetet med 

fördjupningsuppgifter? 
• Hur upplever du arbetet i biblioteket  
• Hur upplever du kontakten med bibliotekspersonalen? 
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Avslutande frågor – deltagarna får möjlighet att uttrycka sin slutliga position, 
reflektera över vad som sagts, eller moderatorn gör sammanfattning och frågar varje 
deltagare om det stämmer med vad som sagts. 
 
Håller den öppen för att här fråga om saker som kommit upp under intervjun men som 
inte blivit tillräckligt diskuterade. 
 
Slutfrågan 

• Är det något vi har missat?  
• Någon som vill tillägga något?  


