
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2000:50

Komvuxstuderandes informationssökning

MARGARETA WELLNER



Svensk titel: Komvuxstuderandes informationssökning

Engelsk titel: Students way of information seeking at an upper secondary school for
adults.

Författare: Margareta Wellner

Handledare: Christina Persson, kollegium 3

Abstract:

The purpose of this study is to examine how adult students, studying at an upper
secondary school for adults, search for information for their independent tasks in
different subjects. These independent tasks are frequent in most subjects and is a part of
the ”investigation-work”. For most adult students this is a new way of learning. Fifteen
qualititative interviews  with adult students have been conducted. Previous studies of
information seeking in learning contexts conducted by Kuhlthau, Limberg and Kühne
are described. The adult students in my investigation mostly seek information in books
or by the Internet. Because there is a very small library and no librarian at the upper
secondary school for adults, most of the students go to the public library for information
seeking. The education of information seeking has varied. Most adult students have
good experience of this ”investigation-work” at school. They think this is a good way of
learning. But they ask for more education in information seeking skills, particularly
information seeking strategies on the Internet. The adult students former experience
often compensate the lack of practise in ”investigation-work”.
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1 Inledning

Under  de senaste åren har tillströmningen av studerande till folkbiblioteken ökat. De
som till att börja med bidrog till ökningen var studerande på gymnasiet, komvux och
högskolor. En bidragande orsak till den ökade tillströmningen av studerande  till
biblioteken var förutom det ökade antalet studerande, ett förändrat arbetssätt i skolan.
Det nya arbetssättet, som går under beteckningen ”Problembaserad inlärning”(PBI) eller
”Problembaserat lärande”(PBL) har alltmer slagit igenom i undervisningen på alla
nivåer. Den problembaserade undervisningsmetoden, som innebär ett undersökande
arbetssätt medför att de studerande i stor utsträckning själva på egen hand får söka
kunskap utifrån ett problem att lösa. Biblioteket blir då en naturlig plats för
informationssökning (Egidius 1995, sid. 210).

För den som studerat på komvux för att skaffa sig eller komplettera sin grundläggande
utbildning och sedan fortsätter med en högskoleutbildning, blir folkbiblioteket i den
egna kommunen ofta den plats dit man söker sig för att söka information. Det kan dels
bero på att man studerar på distans eller att man upplever att det  är lättare att få tag på
litteratur där än på högskolebiblioteket. (Thórsteinsdóttir 1997, sid. 11).

Sedan höstterminen 1997 har tillkommit en ny grupp studerande, nämligen studerande
inom kunskapslyftet. Regeringens speciella satsning på kunskapslyftet är att erbjuda
vuxna utbildning motsvarande den som ungdomar idag får i gymnasieskolan. (SOU
1997 : 27, sid.11).  Dessa studerande, som antingen har grundskola eller mindre än
treårigt gymnasium bakom sig utgör i många fall en ganska studieovan grupp
studerande Liksom för  andra grupper av studerande innebär studier i kunskapslyftet
ofta ett undersökande arbetssätt.  För denna grupp studerande är det undersökande
arbetssättet ofta  ett helt nytt sätt att studera och skaffa sig kunskaper på. Hur söker då
dessa, i stor utsträckning studieovana studerande, information till sina  självständiga
fördjupningsuppgifter? Frågan har väckts hos mig i mitt arbete på ett folkbibliotek, dit
många studerande i kunskapslyftet vänder sig. Undervisningen i kunskapslyftet är i min
hemkommun förlagd till komvux, vars bibliotek är mycket litet och obemannat. De
studerande hänvisas  i stället till folkbiblioteket.

Enligt Statistisk Årsbok ’99 har utlåningen av facklitteratur på folkbiblioteken i Sverige
varit större än utlåningen av skönlitteratur sedan år 1994 (Statistisk årsbok ’99, tab.453).
Orsaken till detta kan vara det ökande antalet vuxenstuderande och högskolestuderande,
som söker sig till folkbiblioteket under sin utbildning. Den facklitteratur som lånas är
dels kurslitteratur, i den mån den lånas ut och dels övrig litteratur, som den studerande
är i behov av för arbete med självständiga fördjupningsuppgifter.

En fråga jag ställt mig är om de studerande i kunskapslyftet, som kanske avslutade sina
tidigare studier för många år sedan och dessutom varit vana vid det tidigare
”traditionella” sättet att studera, känner till vilka möjligheter till informationssökning
som finns  på ett folkbibliotek och som  kan erbjudas dem. Ytterligare en fråga som
väckts är om de vuxna studerandes erfarenheter från t.ex. arbetslivet har haft någon
inverkan på deras informationssökning. Kan dessa erfarenheter kompensera deras
studieovana?  Vuxna elevers inlärning baserad på erfarenhet har bl.a. studerats av Kolb,
som menar att erfarenheter från vuxenlivet kan överföras till inlärningssitutioner utan att
det finns någon direkt koppling mellan erfarenheten och studieuppgiften (Kolb se
Sutherland, 1997, sid. 86). För att få svar på frågor om vuxenstuderandes
informationssökning har jag genomfört en intervjuundersökning av 15 personer, som
studerar i kunskapslyftet eller på komvux.



2 Syfte och frågeställningar

Jag har valt att göra en intervjuundersökning där mitt intresse ligger i att undersöka
vuxenstuderandes informationssökning i en lärande situation. Eftersom många
studerande i kunskapslyftet påbörjar sina studier utan att ha studievana och studierna
dessutom medför nya undervisningsmetoder, är det intressant att undersöka om
informationssökningen kan vara ett problem för den studerande.

Syftet med undersökningen  är att försöka ta reda på hur vuxna studerande i
komvux/kunskapslyftet söker information till självständiga fördjupningsuppgifter (se
6.1, sid. 25).
För att nå syftet med undersökningen har jag ställt ett antal frågor om
informationssökning  till en grupp vuxenstuderande, för att få en bakgrund och
förståelse för deras informationssökning (bilaga 2).

För den studerande på komvux innebär en självständig fördjupningsuppgift  att man
väljer ett ämne för uppgiften, söker information från olika källor, sovrar och värderar
den insamlade informationen. Den insamlade informationen sammanställs slutligen till
en redovisning, som kan ske muntligt och- eller skriftligt.

Jag kommer att använda mig av termen ”ett undersökande arbetssätt” i denna uppsats,
som innebär att den studerande utgår från ett problem eller en frågeställning i sin
informationssökning.

Frågeställningar:
Var och hur söker den vuxne studerande information till självständiga
fördjupningsuppgifter?
Har den vuxenstuderandes erfarenheter från t.ex. arbetslivet haft någon inverkan på
deras informationssökning?
Känner den vuxenstuderande till vilka möjligheter till informationssökning som finns
och hur man kan utnyttja dessa?
Får den vuxenstuderande någon vägledning i informationssökning av läraren?
Hur bedömer den vuxenstuderande sitt insamlade material?
Hur uppfattar den vuxenstuderande att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt?
Vad upplever den vuxenstuderande att hon/han lär sig genom ett undersökande
arbetssätt?

2.1 Disposition

Kapitel ett är uppsatsens inledning där jag inleder med att notera att det skett en ökning
av studerande, som söker sig till folkbiblioteken. Ytterligare en grupp som tillkommit
sedan höstterminen 1997 är de vuxna, som studerar i kunskapslyftet. Många av dessa
vuxenstuderande är studieovana och möter ett för många nytt undersökande arbetssätt  i
undervisningen. De frågor jag ställt till ett antal vuxenstuderande behandlar  dessa
komvuxelevers informationssökning i samband med självständiga
fördjupningsuppgifter och om deras erfarenheter från vuxenlivet kan kompensera deras
studieovana.



Kapitel två utgör uppsatsens syfte, som är att undersöka hur vuxna studerande på
komvux/kunskapslyftet söker information till självständiga fördjupningsuppgifter. De
frågeställningar som använts för att nå syftet med uppsatsen redovisas också.
Kapitel tre   behandlar de praktiska förutsättningarna för vuxenstudier. Kapitlet ger
bakgrunden till de möjligheter till vuxenstudier som nu erbjuds  i Sverige. Det ger en
beskrivning av komvux tillkomst och den svenska regeringens satsning på ett femårigt
kunskapslyft. Det innehåller dessutom mål och riktlinjer samt pedagogiska-metodiska
riktlinjer för kunskapslyftet. De källor jag använt mig av är bl.a. Statens offentliga
utredningar (SOU), som har anknytning till kunskapslyftet samt Lpf 94, läroplan för de
frivilliga skolformerna.
Kapitel fyra  är ett teorikapitel som behandlar den litteratursökning, som jag gjort i
samband med uppsatsens skrivande. Kapitlet behandlar tidigare forskning i Sverige om
informationssökning och lärande, där Kühnes och Limbergs avhandlingar presenteras.
Vidare behandlar kapitlet Kuhlthaus forskning  om informationssökning i
inlärningssituationer och de s.k. göteborgspedagogernas inlärningsforskning, som bl.a.
ligger till grund för skolans nuvarande läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94. I kapitlet finns
även ett avsnitt om forskning som berör vuxenstuderandes motivation. Kapitlet avslutas
med en redovisning av skolans mål att främja elevers färdighet att hantera en stor
mängd information samt det kunskapsbegrepp som definieras i  skolverkets läroplan för
de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Det beskriver även några forskares olika
definitioner av information och kunskap.
 I kapitel fem presenteras den kvalitativa intervjumetod jag använt mig av för att
genomföra uppsatsens intervjuundersökning och därmed få en djupare förståelse för ett
antal vuxenstuderandes informationssökning. Dessutom redovisas urvalet av uppsatsens
informanter samt intervjuundersökningens genomförande.
Kapitel sex är ett beskrivande kapitel . Det ger en definition av fördjupningsuppgifter
och intervjuerna redovisas med utgångspunkt från de teman, som finns i frågemanualen
(bilaga 2).
Kapitel sju  utgörs av en analys och diskussion av undersökningens resultat, där jag
försöker besvara uppsatsens frågeställningar och dra slutsatser av
undersökningsresultatet. Undersökningens resultat ställs i detta kapitel i relation till
uppsatsens teoretiska utgångspunkter.
Kapitel åtta avslutar uppsatsen med en sammanfattning.



3 Bakgrund

3.1 Vuxenstuderande i Sverige

För att få en bakgrund till de vuxenstuderandes studiesituation idag följer här en kort
beskrivning av vuxenutbildningens utveckling i Sverige. De källor som ligger till grund
för beskrivningen är bl.a. Statens offentliga utredningar ( SOU), som utkom 1996 och
1997  inför starten av kunskapslyftet den 1 juli 1997 samt Lpf 94, läroplan för de
frivilliga skolformerna.

Under 1990-talet har antalet studerande i den kommunala vuxenutbildningen i Sverige
hela tiden ökat i takt med att människors utbildningsbehov ökat (Statistisk årsbok ’99,
tab.426). Att det svenska samhället befinner sig i en omställningsperiod från industri-
till kunskapssamhälle är allt fler människors ökade utbildningsbehov ett uttryck för.
Den grundläggande utbildning vuxna erhållit sedan tidigare har inte visat sig tillräcklig i
den föränderliga värld vi nu lever i. Att skaffa sig en grundläggande utbildning och en
yrkesutbildning är inte längre en garant för att få finnas kvar i arbetslivet.
Omstruktureringen från industri- till kunskapssamhälle har enligt utredningen medfört
att nya övergripande kunskaper och färdigheter och dessutom specialiserade kunskaper
efterfrågas inom olika områden (SOU 1996 : 27, sid. 18).

3.2 Bakgrunden till komvux tillkomst

Möjligheten till högre utbildning i Sverige var tidigare under 1900-talet framförallt en
ekonomisk fråga. En stor del av befolkningen saknade då ekonomiska möjligheter att
skaffa sig en högre utbildning. Den tidigaste formen av undervisning för vuxna i
Sverige har sitt ursprung i folkbildningsverksamheten med undervisning på
folkhögskolor och i studiecirklar. Den formellt kompetensgivande vuxenutbildningen
har sin början 1938 då Statens aftonskola på Kungsholmen i Stockholm inrättades.
Dessförinnan hade det vanligaste sättet att skaffa sig studentexamenskompetens för
vuxna varit genom korrespondensstudier, som länge fortsatte att dominera (Höghielm
1997, sid. 375).

Efter andra världskrigets slut 1945 insåg man från statligt håll att de möjligheter för
vuxna som då fanns för gymnasial utbildning var otillräckliga. Man ansåg att de
vuxenstuderandes ”större mognad och självständighet bör göra det möjligt för dem att i
snabbare takt och under friare och för den vuxne lämpade studieformer inhämta
gymnasiets kurser ”(SOU 1948:27, s.341). Detta citat och dess källa refereras i en
artikel av Robert Höghielm  kallad ”Komvux särart och pedagogiska utgångspunkter”,
som ingår i antologin ”Vuxenpedagogik i teori och praktik” (SOU 1997:158). I denna
artikel ges en bakgrund till komvux tillkomst. Det första kvällsgymnasiet startades 1953
av Kursverksamheten (KV) i Stockholm och 1954 inrättades statens
kompletteringsgymnasium, som allteftersom verksamheten växte inledde ett samarbete
med kommunala kvällsgymnasier som tillkommit från slutet av 1950-talet. 1962 fanns
det 35 st. kvällsgymnasier. En studentexamen i ett begränsat antal ämnen kunde då ge
rätt till universitetsstudier och något senare kunde även ges bidrag till studier för en
komplett studentexamen. De undervisningsideal som denna vuxenundervisning
präglades av var att lärarna skulle ge fina översikter, blandade med ett mindre antal
frågor av övergripande typ. De studerande fick sedan skaffa sig detaljkunskaper genom
självstudier och därefter diskutera med läraren vad man fått ut av detta (ibid, sid. 376-
377).



Den 1 juli 1968 tog kommunerna över ansvaret för komvux och man började då knyta
an till de äldre folkbildningsidealen och dess pedagogik. Till att börja med var målet för
vuxenutbildningen att kunna förse den svenska arbetsmarknaden med välutbildad
arbetskraft. När målen för komvux 1970 ändrades till att bli fördelningspolitiska skulle
man i första hand rekrytera de korttidsutbildade och resurssvaga i samhället. Höghielm
sammanfattar i sin artikel komvux som utbildningssamordnare på 1980-talet: ”Något
förenklat kan man säga att komvux ärvt ideologin från folkbildningen och regelsystemet
från ungdomsskolan” (Höghielm 1997, sid. 380). 1994 fick komvux (inklusive
grundläggande vuxenutbildning) en gemensam läroplan med gymnasieskolan, Lpf 94
(Läroplan för de frivilliga skolformerna).

Sedan 1991 har varje kommun skyldighet att erbjuda grundläggande vuxenutbildning
upp till och med årskurs 9 i grundskolan. Denna utbildning ersatte den tidigare
grundvuxutbildningen, som gav utbildning till och med motsvarande årskurs 6, och den
utbildning som motsvarade grundskolans högstadium, tidigare kallat etapp 1 i komvux.
Kunskapspropositionen (prop. 1990/91:85, Växa med kunskaper) och riksdagsbeslut
från samma år visade på vikten av att inom komvux prioritera den grundläggande
vuxenutbildningen för vuxna svenskar och invandrare med kort utbildning. I Kunskaps-
propositionen framhölls, att även om den grundläggande vuxenutbildningen ges hög
prioritet måste det även finnas möjligheter att komplettera sin utbildning på gymnasial
nivå. Det framtida behovet av att alla vuxna har kunskaper motsvarande
gymnasieskolans kärnämnen framhölls i Agenda 2000, Utbildningsdepartementets
arbete om kunskap och kompetens för nästa århundrade. Från och med läsåret 1992/93
började den nya gymnasieskolan  där alla utbildningar är treåriga att genomföras
(Sjögren 1994, sid. 113).

3.3 Sveriges läge 1996

Fram till och med 1995 steg arbetslösheten i Sverige. Ekonomiskt halkade delar av
Sveriges befolkning efter och många industriarbeten försvann. Detta drabbade till stor
del de lågutbildade i samhället. Strukturomvandlingen av det svenska näringslivet har i
ett internationellt perspektiv gått långsamt. Nya konkurrensvillkor kräver en anpassning
av produktionsstrukturen, som medför organisationsförändringar och
kompetensutveckling. Den svenska befolkningens utbildning ger landet ett ganska bra
utgångsläge, där vi har en genomsnittlig placering jämfört med OECD-länderna. Vi
ligger därmed före många länder i Asien, Central- och Östeuropa samt Latinamerika.
Jämfört med OECD-länderna finns det i Sverige relativt många i äldre åldersgrupper,
som inte har mer formell utbildning än folk- eller grundskola. Utbildningsexpansionen
kom dock igång relativt sent i Sverige. Dessutom är det jämförelsevis många yngre som
inte går vidare till högskoleutbildning. När det gäller befolkningens kompetens visar de
få internationella jämförelser som finns att Sverige ändå trots detta har ett bra
utgångsläge. Det gäller både läsförståelse och naturvetenskapliga och tekniska
kunskaper (SOU 1996:27, sid. 37-38).

3.4 Kunskapslyftet

Dagens och framtidens samhälle ställer allt högre kunskapskrav på den enskilde
individen både på arbetsplatser och i privatlivet. För att kunna möta dessa krav och för
att Sverige skall kunna hävda sig i en allt hårdare internationell konkurrens, finns det ett
behov att höja den svenska befolkningens utbildnings- och kompetensnivå. En snabb
utveckling av kunskapssamhället anses nödvändig. Satsningar kommer att krävas både



på en förstärkt ungdomsutbildning, ett kunskapslyft för de grupper som annars riskerar
att hamna utanför arbetsmarknaden och ett livslångt lärande (SOU 1996:27, sid.9).

År 1995 tillsatte den svenska regeringen en kommitté om ett nationellt kunskapslyft för
vuxna (U 1995:09). Dess uppdrag var att föreslå mål för ett nationellt kunskapslyft för
vuxna som en del i en strategi för livslångt lärande. Arbetet skulle avspegla hela
vuxenutbildningen och visa vilken kontinuerlig utbildning och fortbildning som vuxna
behöver i ett samhälle där kraven på kompetens höjs. Kunskapslyftskommittén
överlämnade sitt slutbetänkande till regeringen ”Kunskapsbygget 2000 – det livslånga
lärandet” (SOU 2000:28 i april år 2000.

År 1996 lade den s.k. kunskapslyftskommittéen fram delbetänkandet ”En strategi för
kunskapslyft och livslångt lärande” (SOU 1996:27). Mot bakgrund av  bland annat detta
betänkande beslöt riksdagen i juli 1996 att genomföra en femårig satsning på
vuxenutbildning med början 1 juli 1997. Denna satsning på ökad utbildning riktade sig i
första hand till arbetslösa och därutöver till anställda som helt eller delvis saknar treårig
gymnasiekompetens och syftar till att öka sysselsättningen och tillväxten. Denna
femårsperiod skall avlösas av ett nytt vuxenutbildningssystem, som skall kunna möta
vuxnas utbildningsbehov även i framtiden. Verksamheten skall styras av den enskilde
individens behov, önskemål och förutsättningar. Till detta kommer beaktande av den
lokala arbetsmarknadens behov.

3.4.1 Mål och riktlinjer för kunskapslyftet

I kommitténs förslag till mål för kunskapslyft och livslångt lärande framhålls att
”kunskapslyftet är till för de grupper som nu och i framtiden kommer att sakna de
förutsättningar som krävs för att delta i det livslånga lärandet. De skall erbjudas
utbildning på grundskole- och gymnasienivå”(SOU 1996 : 27, sid.9). Målet för
kunskapslyftet är ”delaktighet i samhällsutvecklingen, anställningsbarhet och möjlighet
till vidare studier” (ibid, sid.10).

Kommittén ansåg att det var nödvändigt att den enskildes rätt till vuxenundervisning
utsträcktes till att även omfatta utbildning på gymnasienivå. Det har visat sig att
kunskaper på gymnasienivå blivit näst intill oundgängliga i takt med att samhället har
förändrats och allt fler aktiviteter baseras på ny teknik, inte minst ny
informationsteknologi (ibid, sid.55). Utbildningen på gymnasienivå syftar dels till att
stärka individernas delaktighet i samhället och ställning på arbetsmarknaden för att
därigenom minska risken för utslagning, dels för att ge möjlighet för vidare studier och
arbete.

Den enskildes rätt till vuxenutbildning kan bestämmas genom en individuell
utbildningsplan och ”en rättighet att inom planens ram tillägna sig kunskaper via kurser
i gymnasieskolans kärnämnen och karaktärsämnen eller motsvarande där en tänkbar
nivå skulle kunna var utbildning motsvarande fyra terminer/1500 gymnasiepoäng”
(ibid, sid.10).

Den formella kompetens som ämneskunskaper ger kan ge personliga förutsättningar för
vidare studier och vad det innebär av behörighet för olika typer av vidareutbildning.
Därutöver tillkommer en reell kompetens i form av ämnesövergripande kunskaper och
kvalitativa egenskaper som självtillit, social kompetens, problemlösningsförmåga,
kreativitet, förmåga att lära nytt, förmåga att inhämta och värdera information,
omställningsförmåga, flexibilitet och ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt som



behövs för att kunna gå vidare i det livslånga lärandet ute i samhället. Kommittén anser
dessutom att datakunskap är ett slags baskunskap som  speciellt bör poängteras i detta
sammanhang. Möjligheter till IT-orientering och IT-träning i de kurser man läser är
något som alla vuxna bör få möjlighet till. Med tanke på det livslånga lärandet och den
utveckling av distansutbildningen som förutsågs ansågs detta särskilt viktigt (ibid,
sid.56).

3.4.2 Pedagogiska-metodiska arbetssätt

År 1998 redovisade Kunskapslyftskommittén sitt delbetänkande ”Vuxenutbildning och
livslångt lärande – situationen inför och under första året med kunskapslyftet”, som ett
led i kommitténs uppdrag att årligen rapportera om utvecklingen på
vuxenutbildningsområdet (SOU 1998:51). Att ge den studerande bästa möjliga
förutsättningar för eget lärande, eget självständigt tänkande och eget ansvarstagande är
målet för den pedagogisk-metodiska verksamheten. Inom vuxenutbildningen måste
denna verksamhet speciellt vara inriktad på lågutbildades förutsättningar.

Att övergå från förmedlingpedagogik till den studerandes eget sökande efter kunskap,
individuellt eller i grupp är en utvecklingstendens som kommittén menar framstår
relativt tydligt i kunskapslyftet. De studerande uppmuntras då av lärarna att själva
formulera frågeställningar och söka svar, att söka sin egen kunskap. Lärarens roll blir då
framförallt som handledare och källa. Man menar dessutom att den moderna tekniken –
exempelvis att söka i olika databaser och via Internet – uppmuntrat till sådana
arbetsformer (SOU 1998:51, sid.233). Ett allt större eget ansvarstagande för studierna
sker dessutom när den studerande i egen takt arbetar med en frågeställning, gör en egen
problemformulering, söker och analyserar informationen för att försöka komma fram till
ett eller flera svar på den ställda frågan.

När det gäller utveckling av sociala basfärdigheter såsom förmåga att kommunicera, att
tänka kritiskt och kreativt och att utveckla självtillit och social kompetens, menar
kommittén att man genom att ge specialarbeten en självklar roll i den kommunala
vuxenutbildningen får ett större utrymme att öva kommunikativa färdigheter.
Specialarbeten, som är obligatoriska för alla elever i gymnasieskolans nationella eller
specialutformade program, har tidigare inte förekommit i komvux (ibid, sid.276).

3.4.3 Starten för Kunskapslyftet

Med början 1 juli 1997 startade så kunskapslyftet som är en femårig satsning på
vuxenutbildning. I och med denna satsning har omfattningen av främst gymnasial
vuxenutbildning ökat. Dessutom är avsikten att bättre anpassa vuxenutbildningen till de
krav som individen, arbetslivet och samhället kommer att ställa på 2000-talet.

Målet med kunskapslyftet är dels att öka sysselsättningen och öka tillväxten, dels att
stimulera det befintliga vuxenutbildningssystemet till förändring.
Målgruppen är i första hand vuxna arbetslösa som helt eller delvis saknar 3-årig
gymnasiekompetens, men kunskapslyftet vänder sig också till anställda med kort
utbildning (SOU 1997 : 158,  sid.17). Kunskapslyftet har inneburit en ökning av antalet
studerande på framförallt gymnasial nivå. I november 1997 var t.ex. antalet studerande
ca 45 000 fler än året innan. (Statistisk årsbok ’99, tab.426).



4 Teori

4.1 Litteratursökning

Eftersom jag valt att skriva min uppsats om vuxenstuderandes informationssökning har
den litteratur jag valt anknytning till informationssökning i inlärningsmiljö. Ett av de
mest kända namnen inom detta område är den amerikanska biblioteks– och
informationsforskaren Carol Collier Kuhlthau, vars teorier jag har kommit i kontakt
med  under min utbildning i  biblioteks- och informationsvetenskap.

Andra centrala texter för uppsatsen är de avhandlingar, som är gjorda av de svenska
biblioteks- och informationsforskarna Louise Limberg och Brigitte Kühne. Limbergs
avhandling behandlar informationssökning och lärande i gymnasieskolan, medan
Kühnes avhandling gäller grundskolan. Jag har även använt mig av deras
litteraturförteckningar och litteraturförteckningar från tidigare magisteruppsatser, som
berört liknande ämnen. Ett flertal av dessa uppsatser har berört gymnasiebibliotek.

1998 presenterade Carin Carlsson sin magisteruppsats Folkbiblioteket i
kunskapssamhällets och folkbildningens tjänst: En undersökning av folkbibliotekets roll
och förutsättningar i utbildningssammanhang. Hennes hypotes är att regeringens
satsning på ett nationellt kunskapslyft gjordes utan att folkbiblioteken fanns med i
planeringen, trots att det ökande antalet studerande skulle innebära ett ökat tryck på
folkbiblioteken. Hypotesen i hennes undersökning bekräftades vid genomgången av de
dokument, som låg till grund för kunskapslyftet (Carlsson, 1998).

1999 tillkom ytterligare en magisteruppsats som behandlar kunskapslyftet. Den har
titeln Folkbiblioteken och kunskapslyftet: debatt, bibliotekarier, elever och är skriven av
Birgitta Olsson. Hennes undersökning visar också att biblioteksutnyttjandet ökat kraftigt
i samband med kunskapslyftets införande och att både bibliotekarier och
kunskapslyftsstuderande  upplevt att det skulle behövts utökade resurser på
folkbiblioteken för att kunna tillgodose behoven hos de kunskapslyftsstuderande, som i
många fall är ovana biblioteksbesökare och i större behov av hjälp än andra besökare på
folkbiblioteket. (Olsson, 1999).

Jag har dessutom gjort kompletterande sökningar i Libris nationella databas. Förutom
Kulthaus texter och ett fåtal utländska texter har jag mest använt mig av svenskt
material, eftersom jag undersökt svenska förhållanden. Med utgångspunkt i biblioteks-
och informationsforskning i Sverige kommer jag att nedan presentera två studier, som
gjorts under 1990-talet och behandlar informationssökning i inlärningssituationer. Det
gäller de två tidigare nämnda avhandlingarna av Limberg och Kühne.

4.2 Tidigare forskning i Sverige

Under 1990-talet har två doktorsavhandlingar skrivits  i Sverige, som behandlar
informationssökning och lärande. Inte någon av dessa avhandlingar behandlar vuxnas
informationssökning. Den första av dessa avhandlingar har skrivits av Brigitte Kühne.
Hennes avhandling blev klar 1993 och har titeln Biblioteket skolans hjärna?
Skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan. Hon ville
studera om och i så fall vilken roll skolbiblioteket och bibliotekarien kan spela i en
inlärningsprocess (Kühne 1993, sid. 71). Louise Limbergs avhandling blev klar 1998
med titeln Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan



informationssökning och lärande. Den fråga som Limberg ställde sig gällde vad
eleverna lär sig om ämnet genom den information de söker och använder för en viss
inlärningsuppgift (Limberg 1998, sid. 19).

Kühnes avhandling behandlar det s.k. Barketorpsprojektet i Kalmar. Huvudsyftet med
projektet  var att göra en utvärdering av själva undervisningsprocessen när skol- och
folkbiblioteket integrerades i undervisningen, i samband med att man införde det
”undersökande arbetssättet” med biblioteket som bas i årskurserna 3-9. Varje årskurs
genomförde ett antal temaarbeten i samråd med lärare och skolbibliotekarier och med
undervisningen till största delen förlagd till skol- eller folkbiblioteket.
Kühne ville bl.a. försöka ta reda på i vilken utsträckning man kunde träna elever till
självständigt arbete i biblioteket och därmed uppnå bättre kunskaper i
informationssökning, göra elever och lärare uppmärksamma på den mängd
kunskapskällor som finns på ett välförsett bibliotek och försöka ta reda på hur elevernas
kunskapsbehållning blev genom ett undersökande arbetssätt med biblioteket som bas
(Kühne 1993, sid. 71). Målet med det biblioteksbaserade undersökande arbetssättet var
att ge eleverna ”nycklar” till ett framtida kunskapssökande och därmed inkörsporten till
ett livslångt lärande (ibid, sid. 199). Under projektets gång noterades att söktekniken
hos de flesta elever förbättrades betydligt, men att man även kunde se att ”eleverna
behöver kontinuerlig och systematisk undervisning i bibliotekskunskap och ofta
återkommande praktiskt användande och utnyttjande av bibliotekets material i olika
sammanhang för att det ska ge resultat” (ibid, sid. 204). För att eleverna skall förstå
vilket värdefullt redskap dessa ”nycklar” för framtida kunskapssökande är, måste enligt
Kühne träningen  i informationssökning vara integrerad i den övriga undervisningen.
Om undervisningen i bibliotekskunskap skett isolerat har eleverna inte kunnat förstå vad
det hela skulle gå ut på (ibid, sid. 238).

Kühnes  slutsatser av  Barkestorpsprojektet är att det inte är lätt att lära elever att söka
sig fram till information på biblioteket. För att uppnå ett bra resultat krävs mycket tid,
ett välutrustat bibliotek och mycket planerat samarbete mellan skolan och biblioteket.
Dessutom lönar det sig att lära elever bibliotekskunskap, eftersom hon erfar att eleverna
blir mer självständiga, mer positiva och mer kreativa. Eleverna själva anser dessutom att
de lär sig mera med detta sätt att arbeta i skolan. De flesta lärare uppfattar det som ett
positivt arbetssätt, medan de hade något delade meningar om det var ett bra arbetssätt
för ”svaga” elever. Kühnes erfarenhet från projektet var att de ”svaga ” eleverna med
extra hjälp klarade biblioteksarbetssättet bättre än den traditionella undervisningen
(ibid, sid. 241).

Louise Limberg presenterade 1998 sin avhandlingAtt söka information för att lära: en
studie av samspel mellan informationssökning och lärande. För att studera samspelet
mellan informationssökning och inlärning valde Limberg att följa en gymnasieklass
under ett fördjupningsarbete i ämnet samhällskunskap. Ämnet för
fördjupningsuppgiften var ”Vilka fördelar och nackdelar följer av ett eventuellt svenskt
medlemskap i EU?”  Undersökningen inriktades på hur eleverna sökte information för
uppgiften, vilken information de tog fasta på och använde sig av, samt på vad de lärde
sig om ämnet för fördjupningsarbetet. Eleverna sökte och använde både tryckt
information från tidskrifter, databaser, böcker, kampanjmaterial och lagtexter och
muntlig information, som man fick från experter och massmedia (Limberg 1998, sid.
93-96).



Resultatet av undersökningen visar att elever erfar informationssökning på olika sätt.
Limberg kom fram till att eleverna uppfattade informationssökning och
informationsanvändning på tre olika sätt:
A. Att söka fakta
B. Att väga information för att välja rätt
C. Att granska och analysera

Den första gruppen uppfattade informationssökning som att söka fakta för att ge svar på
ställda frågor. Den andra gruppens uppfattning var att informationssökningen skulle ge
dem kunskaper i ämnet, som skulle göra det möjligt att bilda sig en egen uppfattning i
frågan. Den tredje gruppens uppfattning av informationssökning innebar att de kritiskt
granskade, reflekterade över och bedömde olika informationskällor för att kunna förstå
olika ståndpunkter och värderingar. De såg det som väsentligt att kunna sätta in ämnet i
ett större sammanhang.

Elever med A-uppfattning ändrade inte sin uppfattning om informationssökning under
processen. Dessa elever uppfattade informationssökning som att skaffa en lagom mängd
fakta som besvarade deras frågeställningar var för sig, snarare än att söka information
för att bearbeta och analysera den i syfte att förstå och bedöma ett ämne (ibid, sid. 161).

Elever med B-uppfattning förändrade sin uppfattning av informationssökning under
processen. De trodde i början av arbetet att när de skaffat tillräckligt mycket
information skulle de kunna avgöra för- och nackdelar med ett EU-medlemskap.
Överflödet av information gav dem insikt om att detta var omöjligt. I stället skulle de
själva komma fram till ett svar och ta ställning genom att använda den information de
erhållit (ibid, sid. 163).

För elever med C-uppfattning innebar informationssökning att skaffa och använda
information för att förstå ett ämne. De ansåg det som väsentligt att kunna sätta in ämnet
i ett större sammanhang. De menade att informationen skulle vara beskrivande och
argumenterande, om möjligt också neutral. I denna grupps informationssökning fanns
inslag av aktiv kritisk granskning och analys av informationen (ibid, sid. 164). Det är
också denna grupp av elever som får det bästa inlärningsresultatet (ibid, sid. 221)

En slutsats Limberg drar av sitt undersökningsmaterial är att det finns ett samspel
mellan informationssökning och ämnesinnehåll. Skillnader i elevernas uppfattning av
ämnet påverkar hur de söker och använder information samtidigt som skillnader i hur
eleverna uppfattar informationssökning påverkar både vad de lär sig i ämnet och hur de
söker information (ibid, sid. 169). Enligt Limberg innebär förändrade sätt att tänka, dvs
fördjupade mer komplexa uppfattningar av ett fenomen, att eleverna lärt sig något om
ämnet. Analysen av vad eleverna lärde sig inriktades därför på att följa förändringar i
elevernas sätt att tänka om ämnet under processen (ibid, sid. 176).

4.3 Forskning om informationssökning

Den amerikanska forskaren Carol Kuhlthau har i sin mångåriga forskning om
informationssökning sin utgångspunkt i arbetet som skolbibliotekarie på en high-school.
Hon anser att insikten i vad användaren upplever är ett värdefullt sätt att förstå
informationssökning ur användarens perspektiv, eftersom hon uppfattat elever som
vilsna och osäkra när de kommit till biblioteket för att söka information. Limberg



(1998) bygger även sin forskning på Kuhlthaus teorier om informationssöknings-
processen. Enligt Kuhlthau inleds informationssökningen med att användaren har ett
problem. ”The gap between the user’s knowledge about the problem or topic and what
the user need to know to solve the problem is the information need” (Kuhlthau 1993 sid.
5).

Kuhlthau ser informationssökning som ”a primary activity of life” (ibid, sid.14).
Människor söker information för att få en djupare och bredare förståelse av sin omvärld.
Sin syn på inlärningsprocessen grundar hon på uppfattningen att människor konstruerar
sina egna personliga världar, som dessutom innefattar tankar, känslor och handlingar.
De amerikanska forskarna John Dewey, George Kelly och Jerome Bruner är de tidigare
forskare, vars teorier ligger till grund för Kuhlthaus forskning. Det är deras teorier om
tankekonstruktionsprocessen ”The Construction Process” som beskriver inlärning som
en process indelad i olika faser av känslor, tankar och handlingar.

Den amerikanske pedagogen, psykologen och filosofen John Dewey beskrev inlärning
som en aktiv individuell process. Han menade att inlärning äger rum genom en
kombination av handlande och reflektion över konsekvenserna av detta. Tankar,
handlingar och känslor är tre aspekter av detta reflekterande tänkande (ibid, sid. 17).

Den amerikanske psykologen George Kelly menade att formandet av nya
tankekonstruktioner och rekonstruktion av gamla är en process, som fortgår genom hela
livet. Liksom Dewey betonade han inflytandet av känslor i
tankekonstruktionsprocessen. Han hävdade att ”almost everything new starts with
confusion”. Dessa faser av förvirring och hot kan enligt Kelly brytas av att en hypotes
läggs fram för att en person skall kunna gå vidare med sin uppgift. För att finna mening
och göra omvärlden begriplig gör en person ett antal val, som grundar sig på
förutsägelser om vad som kan komma att hända (ibid, sid. 19-23).

Liksom Dewey och Kelly bekräftar den amerikanske psykologen Jerome Bruners
forskning  att människan är aktivt involverad i att göra sin omvärld begriplig, snarare än
att vara en passiv mottagare av information. Bruner betonar dessutom att människans
möjlighet att tolka erhållen information är central i tankekonstruktionsprocessen.
Tidigare erfarenheter ligger till grund för denna tolkningsförmåga (ibid, sid. 25).
Kuhlthaus forskning knyter dessutom an till Robert S. Taylors tankar om
biblioteksanvändares informationsbehov, alltifrån omedvetna och dåligt formulerade till
klart uttalade informationsbehov (ibid, sid. 31-32).

Att människors känslor, tankar och handlingar är av betydelse i en inlärningsprocess är
något som Kuhlthau fört med sig i sin forskning om elevers informationssökning.
I informationssökningsprocessen urskiljer hon sex olika steg. Varje steg av
informationssökningsprocessen påverkas av elevernas tankar, känslor och handlingar.
Det första steget innebär att stå inför en ny uppgift och den oro och motvilja eleverna
oftast känner inför detta. De behöver förbereda sig för ämnesvalet genom att förstå
uppgiften och jämföra med tidigare erfarenheter. Det andra steget i processen innebär
val av ämnesområde. Under den tid eleverna försöker bestämma sig för ett ämne består
känslan av osäkerhet. När ämnet väl är valt är det vanligt att man ger uttryck för
optimism inför det fortsatta arbetet. Steg tre innebär ett utforskande av ämnet. I detta
steg bör eleverna skaffa sig en överblick av ämnet för att kunna gå vidare till
fokuseringen av ämnet. Många elever upplever detta steg som det svåraste i processen.
De blir osäkra på den information de finner och upplever en oförmåga att kunna
precisera vad det är man söker. Problemformuleringen som innebär en fokusering av



ämnet  är det fjärde steget i processen och blir för många elever en vändpunkt i arbetet.
Problemformuleringen innebär också en avgränsning av arbetet och de kan känna en ny
tillförsikt. Därmed ökar intresset för uppgiften och eleverna upplever att det blir mycket
lättare att hitta den rätta informationen. Det femte steget innebär insamling av
information och de som har en klar fokusering av sitt ämne kan känna sig tillfredsställda
i sitt sökande. Många elever tycker att intresset för ämnet ökar vid detta steg.
Den avslutande informationssökningen sker i steg sex. Då upplever eleverna ofta en
känsla av lättnad. Däremot kan man känna sig mer eller mindre missnöjd med sitt
resultat (ibid, sid. 35-37).

Informationssökningsprocessen är enligt Kuhlthau en generell process, som är
oberoende av kontext, situation och ämnesinnehåll. Limberg anser dock att innehållet i
informationen påverkar sökprocessen. Fokuseringen av ämnet som är vändpunkten i
processen blir avgörande för den fortsatta informationssökningen (Limberg 1998, sid.
58). Den slutsats Kuhlthau drar av sina undersökningar är att informationssöknings-
processen kan liknas vid en inlärningsprocess i sex steg eller faser.  Det informations-
sökning går ut på är enligt Kuhlthau att skapa mening, innebörd (ibid, sid. 42).

Osäkerheten ”the uncertainty principle” som Kuhlthau lägger stor vikt vid i sin
beskrivning av informationssökningsprocessen behöver inte endast ses som något
negativt. Cecilia Ekeroth, menar utifrån sin egen erfarenhet som gymnasiebibliotekarie
att om man accepterar osäkerheten och ser den som nödvändig, men också som en
möjlighet, innebär det att man får chansen att skaffa sig förkunskaper i ämnet. Det
material som då insamlas kan man sedan sålla ut information ifrån och därmed få en
förståelse för ämnet. Osäkerheten gör att vi inser att vi har behov av information och att
den är nödvändig för att starta informationssökningsprocessen. Formuleringen av ämnet
innebär att tankarna klarnar och sökningen blir mera målmedveten. Dessutom
underlättar formuleringen tolkningen av informationen (Ekeroth 1998, sid. 43).

När den vuxenstuderande kommer till biblioteket för att söka information kan denne få
hjälp med detta av en bibliotekarie. Är då bibliotekarien en handledare för den
studerande?  Kuhlthau ser bibliotekarien som en ”mediator”, dvs den som förmedlar den
information som finns på ett bibliotek till den informationssökande. Hon beskriver fem
olika nivåer av informationsförmedling, som kan tillhandahållas av en bibliotekarie
som informationsförmedlare:

1. Organizer som organiserar information utan att ge instruktioner.
2. Locator som ger ”färdiga svar” på enkla frågor.
3. Identifier som hjälper till med ämnessökning genom att identifiera några källor.
4. Adviser som identifierar källor och dessutom föreslår en sökstrategi.
5. Counselor som för en dialog med användaren och handleder denne genom

informationssökningsprocessen

På den sistnämnda nivån är bibliotekarien inte bara en person, som tillhandahåller källor
och hjälper till att finna material och information. Denne är dessutom en handledare
med en rådgivande roll, som ger vägledning i informationssökningsprocessen (Kuhlthau
1993, sid. 138-143).  ”The user is guided through the dynamic and fluid process of
seeking meaning” (ibid, sid. 143). Den nivå som bibliotekarien befinner sig på som
informationsförmedlare är även beroende på var i informationssökningsprocessen den
studerande befinner sig och hur omfattande frågan är. En studerande som söker
information på ett folkbibliotek  möter oftast  olika bibliotekarier som
informationsförmedlare. En folkbibliotekarie har därför inte samma möjlighet som en



skolbibliotekarie att bli en verklig handledare för den studerande utan är istället en
”adviser”, som kan identifiera olika källor och ge förslag på sökstrategier.

4.4 Inlärningsforskning

1977 utkom boken Inlärning och omvärldsuppfattning – en bok om den studerande
människan. Den är skriven av en grupp pedagogikforskare vid Göteborgs universitet, de
s.k. Göteborgspedagogerna : Ference Marton, Lars Owe Dahlgren, Lennart Svensson
och Roger Säljö. Dessutom redogörs för deras forskning i en bok med titeln Hur vi lär,
som är redigerad av Ference Marton, Dai Hounsell, och Noel Entwistle. Boken skrevs
ursprungligen på engelska och översattes till svenska 1986. Göteborgspedagogernas
forskning bygger på den syn om kunskap och inlärning som bl.a. ligger till grund för
skolans nuvarande läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94. Limberg kopplar också sin forskning
om gymnasieelevers informationssökning till Göteborgspedagogernas
inlärningsforskning (Limberg, 1998).

Inlärning ses i första hand som ”en aktivitet hos oss själva varigenom våra uppfattningar
av företeelser och händelser i vår omvärld förändras” (Inlärning 1977, s. 12).
Göteborgspedagogerna menar att all inlärning sker med ett visst mått av förförståelse
och är inte intresserade av inlärning av t.ex. meningslösa stavelser. ”Att lära sig är att
sträva mot meningsfullhet och att ha lärt sig något är att ha begripit meningen med det”
(Hur vi lär 1986, sid. 41).

Göteborgspedagogerna har bl.a. studerat studenters inlärning genom att läsa och det har
då visat sig att det fanns ett samband mellan vad studenterna förstod av en text och hur
de försökte närma sig den. Försöker studenten memorera så mycket som möjligt av
orden kallar forskarna förhållningssättet ytinriktning. Detta sätt riktar sig mot textens
yta, inte mot textens innehåll (Inlärning 1977, sid. 54). Den andra inriktningen där
studenter direkt inriktar sig på att förstå budskapet i texten, dvs. det fenomen i
omvärlden som texten handlar om, kallas djupinriktning (ibid, sid. 56).

Sättet att organisera innehållet i en text som en komplex helhet betecknas som
holistiskt, medan sättet att endast ordna och gruppera delarna betecknas som atomistiskt
(Hur vi lär 1986, sid. 92). Göteborgspedagogerna finner dessutom att det råder stor
samstämmighet mellan ytinriktning och atomistisk inriktning samt mellan
djupinriktning och holistisk inriktning. För att uppnå den djupa förståelse och en
uppfattning av helheten i en framställning som ger det bästa inlärningsresultatet,
framstår enligt forskarna den holistiska inriktningen som en nödvändig förutsättning för
att uppnå detta resultat (Inlärning 1977, sid. 61).

Forskargruppen betonar att all inlärning måste  ses utifrån sitt innehåll. ”Det man lärt
sig kan vara många olika saker, från tidigare okända fakta till en helt ny uppfattning av
ett komplicerat ämnesinnehåll eller ett fenomen” (Hur vi lär 1986, sid. 97).  Förutom
förståelse för ett visst innehåll kan man också ha lärt sig förmågan att lära, dvs. hur man
behandlar sitt inlärningsmaterial. ”Det är detta utforskande av innehåll och relevant
kunskap och särskilt av relevanta organisationsprinciper som representerar färdighet i
att lära och även färdighet i att lära sig lära i dess djupaste mening” (ibid, sid. 97).

Däremot kan det finnas yttre omständigheter i inlärningssituationen, som uppmuntrar
till ytinlärning. Göteborgspedagogernas slutsats av detta blir att förklaringen till detta
förhållningssätt ligger i de krav och förväntningar som är inbyggda i ett skolsystem,
t.ex. läroplaner och prov (Inlärning 1977, sid. 117).



Hur eleverna tänker om undervisningens innehåll har sedan mitten av 1970-talet varit
utgångspunkten för forskning om tänkande och inlärning. Torsten Madsén,
utvecklingsledare vid Centrum för kompetensutveckling, Högskolan, Kristianstad
presenterar i en översikt nya forskningsperspektiv på gymnasielevers lärande. I
läroplanskommitténs betänkande 1992 (SOU 1992:94, kap.2) lyfts tre olika aspekter av
kunskap fram, nämligen kunskapens konstruktiva, kontextuella och funktionella
aspekter.

Den första aspekten innebär att inlärning är en mycket aktiv, skapande process hos den
lärande individen. Dagens forskare anser att kunskap inte är något som överförs till
individen. Kunskaperna konstrueras i stället av individen på basis av de gjorda
erfarenheterna, som ett sätt att göra tillvaron begriplig. Den andra aspekten är
kunskapens kontextuella aspekt. Enligt denna aspekt är kunskapen både vid inlärning
och användning beroende av sitt sammanhang. Skall kunskapen bli begriplig, måste
sammanhanget, som ofta är underförstått lyftas fram. Lär sig eleven endast att klara de
problem som gäller i skolan, medför det svårigheter att tillämpa kunskaperna i andra
sammanhang. Den tredje aspekten är kunskapens funktionella aspekt, att se kunskapen
som redskap att lösa praktiska och teoretiska problem. Skall eleverna kunna se att deras
kunskaper kan tillämpas någon annanstans än i skolan, måste de se vidare än att endast
klara skolarbetet. För att kunskapen skall kunna användas i flera sammanhang måste
lärandet styras av intresse för ämnet eller förståelse för vad kunskaperna kan användas
till (Madsén 1998, sid. 117-119).

Begreppet elevaktivitet leder enligt Madsén  inte automatiskt till ett aktivt, mentalt för-
hållningssätt hos eleven. Eleverna måste dessutom ha ett djupare intresse för innehållet i
uppgiften för att lära sig och förstå den. Det finns annars en risk att de med minsta
möjliga ansträngning bli godkända av läraren. Läsning, som är centralt i de flesta
studiesituationer, speglar också elevernas förhållningssätt i lärandet. Ytläsning av texter
innebär att eleverna fokuserar sin uppmärksamhet främst på återgivning av texten  med
sikte på att klara en provsituation. Djupläsning innebär däremot att eleven själv försöker
tolka textens innebörd genom att relatera den till egna erfarenheter (ibid, s. 121).
Relationen mellan eleven och undervisningsinnehållet kan ofta vara ett hinder för
meningsfullt lärande. Om eleven inte förstår meningen med och innebörden i det
undervisningen handlar om, saknas det för inlärningen nödvändiga aktiva
förhållningssättet och någon inlärning kan inte ske.

För att elever skall förstå innehållet i skolans undervisning är det viktigt att läraren är
uppmärksam på elevernas förförståelse av det undervisningen skall handla om. Den
amerikanske forskaren Howard Gardner drar efter en mängd undersökningar den
slutsatsen att det som händer när elever inte känner igen skolans kunskaper i nya
sammanhang, är att elevernas egna intuitiva teorier slår ut skolämnenas
förklaringsmodeller (ibid, sid. 125). För att motverka detta är det viktigt att lärare inte
tar ämnenas innehåll och perspektiv för givna. Lärare behöver därför hjälpa eleverna att
se skillnaden mellan vardagstänkande och skolämnenas teorier och begrepp samt inrikta
elevernas uppmärksamhet på deras eget lärande.

Hur skall då dessa forskningsresultat kunna omsättas i praktiken? Madsén poängterar att
det är viktigt att ta fasta på och utnyttja elevernas föreställningar om ämnesinnehållet.
Läraren skall ställa äkta frågor, dvs. frågor som har anknytning till elevernas egna
erfarenheter och liv, inte kontrollfrågor. Lärarens uppgift är att hjälpa elever att urskilja
mönster och sammanhang. Elevernas möjlighet att ställa äkta frågor och jämföra med



sina egna erfarenheter gör det möjligt för dem att få perspektiv på sin egen situation. Att
låta eleverna skriva mera i olika sammanhang har enligt Madsén varit till hjälp för
elever att utveckla sina föreställningar om kunskap och lärande. Elevernas eget
tänkande blir då synliggjort (Madsén 1998, sid. 134).

4.5 Motivation

Att den vuxenstuderande är mer motiverad än den yngre redovisas i flera studier som
visar de vuxnas starka studiemotivation. I en svensk undersökning från 1990 tillfrågades
124 komvuxlärare med erfarenhet av ungdoms- och vuxenundervisning om vad det är
för skillnad att undervisa vuxna och ungdomar. Av de intervjuade komvuxlärarnas svar
framgick att den vuxenstuderande är mer motiverad, tar större ansvar och har mer
självdisciplin. Innehållet i undervisningen påverkas dessutom av den vuxenstuderandes
erfarenheter och krav på effektiv undervisning (Larsson 1992, sid. 90-108).

En amerikansk studie av Wigfield och Eccles, som återges av Pintrich och Schunk över
de val vuxenstuderande gör som är styrande för deras motivation, visar att de påverkas
av fyra faktorer:
1. Ämnets betydelse för den vuxenstuderandes eget liv, dvs. om personen  ifråga anser

att ämnet är viktigt för honom/henne själv.
2. Den studerandes inre motivation, dvs. det intresse ämnet väcker när man arbetar

med en uppgift.
3. Den studerandes yttre motivation, dvs. den nytta den studerande anser sig ha av

ämnet för att uppnå ett visst mål, t.ex. att kunna utbilda sig för ett visst yrke.
4. Märkbara negativa effekter av deltagande i studier, t.ex. mindre tid för sport och

sociala aktiviteter (Wigfield & Eccles se Pintrich & Schunk 1996, sid. 293-296).

Viktiga faktorer för den  studerandes motivation är alltså det personliga intresset för
ämnet och möjligheten till utvidgade kunskaper i ämnet. Något som också är av stor
vikt är att studierna upplevs som relevanta, dvs går att använda i verkligheten utanför
studiemiljön. ”Det handlar också om att innehållet i studierna är i kontakt med hur vi i
vardagen tolkar de fenomen, som studierna handlar om. Det är först då som varaktiga
förändringar uppstår. Om varaktiga omtolkningar uppstår leder detta till att vi kan
utnyttja vardagen att bygga vidare på; vi möter vardagen på en annan nivå” (Larsson
1996, sid. 23)

Newstead m.fl. har gjort en brittisk undersökning för att ta reda på vuxna studenters
motivation, jämfört med yngre. Denna studie jämfördes med en annan  studie över
studenters benägenhet att fuska och de åldersskillnader detta uppvisade. Av den
sistnämnda studien framgick att vuxna över 25 år var betydligt mindre benägna att fuska
än yngre studenter.  De undersökta studenterna visade sig ha tre huvudmotiv för sina
studier:
1. Man vill göra ett avbrott för att fylla ut tiden och göra något annat medan man

funderar på vad man vill göra med sitt liv, eller man studerar för att ta del av det
sociala liv det innebär.

2. Man studerar för att kunna  förbättra sina yrkeskvalifikationer och därmed kunna få
en högre levnadsstandard.

3. Man studerar för sin personliga utvecklings skull eller av intresse för ett  visst ämne.

Jämfört med yngre studenter var det flera av de vuxenstuderande som studerade för sin
personliga utvecklings skull eller av eget intresse. Det var endast ett fåtal av de äldre
studenterna, som var benägna att studera för att fylla ut tiden jämfört med de yngre



studenterna i undersökningen. Dessa skillnader i motivation kan vara en trolig
förklaring till åldersskillnaderna i fuskbenägenhet.  Bilden som framträder är att vuxna
studenters inre motivation är betydligt större än de yngre studenternas (Newstead m. fl.
1997, sid. 182-190).

Något som tydligt framgår av dessa undersökningar är att motivationen eller viljan att
lära sig ofta är starkare hos vuxna än yngre studerande. Vuxna är oftast mer motiverade
för studier än yngre och det egna, personliga intresset för ett ämne är styrande för deras
motivation. Upplevs studierna som autentiska, dvs. verkliga, innebär det att den
studerande kan överföra och utnyttja sina kunskaper i vardags- eller yrkeslivet och på så
sätt få en djupare förståelse för innehållet i studierna.

4.6 Skolverkets läroplan (Lpf 94)

Denna uppsats behandlar informationssökning i skolmiljö. Syftet är att undersöka hur
komvuxstuderande söker information till självständiga fördjupningsuppgifter. De ställs
då inför uppgiften att i vissa fall hantera en stor mängd information. I Skolverkets
läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) betonas skolans mål att främja elevers
färdighet att hantera information:

”Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig
och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka
kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika
alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka”
(Lpf 94, sid. 25).

Denna text visar att skolans mål att främja elevers färdighet att hantera information
ställer stora krav på dem att kunna använda den på ett bra sätt. Det behövs då träning i
att kunna sovra och använda informationen. Den forskning som läroplanen grundar sig
på utgår i stor utsträckning från den inlärningsforskning, som de s.k.
göteborgspedagogerna Marton, m.fl., bedrivit.

4.6.1 Kunskapsbegreppet

I Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning definieras kunskapsbegreppet på
följande sätt:
” Kunskapen utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man
redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man
gör ” (SOU 1992:94, Kap. 2.2 Bildning och kunskap (särtryck), s. 29).
Det betonas att kunskap inte är något entydigt begrepp. De fyra olika kunskapsformer
som presenteras är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa begrepp
förutsätter och samspelar med varandra. I läroplansutredningen Skola för bildning
presenteras dessa kunskapsformer i syfte att utvidga kunskapsbegreppet och motverka
att den ena eller andra kunskapsformen ensidigt betonas framför andra.

Faktakunskaper är kunskap som information, regler och konventioner. Denna kunskap
är av kvantitativ karaktär och gör att vi vet att något förhåller sig på ena eller andra
sättet. Antingen har vi denna kunskap eller inte, kommer ihåg eller har glömt bort den.
Förståelsekunskap är kunskap av kvalitativ karaktär. Samma fenomen kan förstås på
kvalitativt olika sätt och kunskapen kan bedömas i termer av mer eller mindre
kvalificerad förståelse. Att förstå är att begripa, att uppfatta meningen eller innebörden i



ett fenomen. Fakta och förståelse hänger intimt ihop med varandra. Fakta är förståelsens
byggstenar. Det är fakta, som vi med förståelse försöker se en mening i. Färdighet kan
ses som den praktiska motsvarigheten till den teoretiska förståelsen. Vi vet hur något
skall göras och kan utföra det. Förtrogenhetskunskap är den osynliga delen av kunskap
som ofta kallas bakgrundskunskap. Genom erfarenhet lär vi oss t.ex. att göra
bedömningar och tillämpa regler. Vi kan använda tidigare erfarenheter i nya situationer.
Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga upplevelser, som att se, lukta,
känna och veta t.ex. när något skall påbörjas eller avbrytas.

Förutom den kunskapsförmedling som begreppen fakta, förståelse, färdighet eller
förtrogenhet utgör har skolan också i uppgift att främja elevernas kunskapande förmåga.
Arbetet är målet för kunskapandet, förmågan att formulera och utveckla problem och
komma fram till slutsatser. Kunskapandet omfattar såväl färdigheter, t.ex. att använda
kunskapskällor och förtrogenhet som att kunna göra riktiga bedömningar (Skola för
bildning, kap. 2.2).

4.6.2 Information och kunskap

När elever söker information i ett visst ämne blir sökandet, urvalet och
sammanställningen av informationen ett sätt att skaffa sig kunskaper i ämnet. Att
eleverna skall ” tillägna sig och utveckla kunskaper” innebär att man ser inlärning som
en förändring i förståelsen (Lpf 94, sid. 25). Finns det då olika sätt att definiera
information respektive kunskap?

Höglund och Persson ger begreppet information en vid innebörd. Information definieras
som ”potentiellt relevanta data.” Enligt deras definition innefattar det alla de slag av
information som behövs vid problemlösning (Höglund & Persson 1985, sid. 42-43).
Limberg beskriver information som ett svårfångat begrepp och att det inom biblioteks-
och informationsvetenskapen finns många och skiftande definitioner. Hon tar bl. a. upp
Höglund & Perssons och Tengströms definitioner. Tengström skiljer mellan ”data”,
”information” och ”kunskap”. Data kan dels stå för enkla upplysningar, dels för
information lagrad i dokument som tecken eller i digital form i databaser. Tengström ser
information dels som en upplysning för att minska mottagarens osäkerhet, dels något
som ökar mottagarens kunskap. Information i den andra meningen, ( = potentiell
kunskap) är något som kräver en komplex mental process att tillägna sig. När ordet
information står för ”potentiell kunskap” krävs det att mottagaren klarar av besvärliga
tolkningsprocedurer om informationen verkligen skall kunna omvandlas till ”kunskap”
(Tengström 1987, sid. 86-87). För Limberg har kunskap en subjektiv dimension, dvs
den är ett sätt för någon att begripa något. Kunskap utvecklas i ett socialt sammanhang
som omfattar perspektiv och värderingar (Limberg 1998, sid. 21).

Kühne skiljer mellan ”information” och ”kunskap” i bibliotekssammanhang:
”Information är i detta sammanhang t.ex. upplysningar, fakta, begrepp, svar på olika
frågor jag ställer, vilka jag kan leta upp, ta reda på, kontrollera mot andra uppgifter i
olika källor, t.ex. på ett bibliotek.” ”Kunskap är för mig när dessa upplysningar, svar etc
placerats in i ett sammanhang i mitt inre, integrerats med mina tidigare erfarenheter och
kunskaper, kanske omformat min tidigare världsbild. Kunskapen blir på det sättet unik
för varje enskild individ, medan informationen är objektiv och oföränderlig tills nyare
forskningsrön eventuellt korrigerar eller omvärderar den” (Kühne 1993, sid. 51). När



informationen i form av t.ex. en upplysning om något integreras med individens tidigare
erfarenhet, kanske även förändrar tidigare uppfattning av en företeelse i världen, har
upplysningen omvandlats till kunskap.

Överfört till bibliotekssammanhang anser Kühne att det är viktigt att eleven lär sig
färdigheten att söka, dokumentera och bearbeta information från ett biblioteks olika
medier. När eleven bearbetar informationen har han kommit in på förmågan att skapa
sin egen kunskap. Redovisningen kan ge upphov till nya frågor och i bästa fall ge
upphov till ett livslångt lärande (ibid, sid. 28).



5 Metod

I följande metodkapitel presenterar jag den kvalitativa  metod jag använt mig av för att
genomföra min undersökning om komvuxstuderandes informationssökning.
Undersökningen har genomförts som en kvalitativ intervjuundersökning. I det brev som
alla intervjuade fick, framgick att jag själv som intervjuare dessutom arbetar på
Stadsbiblioteket (bilaga 1).

5.1 Kvalitativ metod

Jag har valt att göra min undersökning av vuxna studerandes informationssökning  med
hjälp av  en kvalitativ metod. Metoden består av intervjuer med vuxna studerande på
komvux. Syftet med undersökningen är inte att generalisera. Däremot är jag intresserad
av att få en djupare inblick i ett begränsat antal studerandes informationssökning.
Eftersom jag tidigare mött ett antal  vuxenstuderande i en informationssökningssituation
på Stadsbiblioteket där jag arbetar och kontakten då varit ganska flyktig, vill jag försöka
få en helhetsbild av deras informationssökning och därigenom en ökad förståelse.
Kvalitativa metoder syftar  till att fånga egenarten hos den enskilda individen och
dennes speciella livssituation (Holme & Solvang 1997, s 82). I kvalitativa metoder finns
det få enheter och metoden strävar efter att få en helhetsbild av dem i relation till
frågeställningen. Syftet blir att skapa en ökad förståelse för de undersökta problemen
(ibid., sid 88).

För att genomföra en kvantitativ undersökning, t.ex. en enkät, behövs ett stort material
för att kunna göra statistiska generaliseringar. Den kvalitativa metoden  kräver ett
mindre antal deltagare, som inte behöver vara slumpmässigt utvalda. Metoden är
informell och präglas av närheten till det som undersöks, både fysiskt och socialt. De
undersökta förhållandena redovisas med hjälp av deskriptiva beskrivningar med syfte
att skapa ökad förståelse för den företeelse som undersöks (ibid., sid. 93).

5.2 Kvalitativ intervju

Den kvalitativa intervjuformen innebär att intervjun sker i form av ett samtal. Detta
samtal kan utgå ifrån ett antal frågeområden, som intervjuaren vill belysa. Dessa
frågeområden ligger då till grund för analysen av intervjuerna för att beskriva
variationer av uppfattningar hos intervjupersonerna. Genom intervjun får vi
uppgiftslämnarens egen syn på det han talar om, t.ex. hans inställning till sina studier
etc. (Ekholm & Fransson 1987, sid. 10).

Intervjuerna sker i form av s.k. respondentintervjuer. Det  innebär att personer som
själva är delaktiga i den företeelse som studeras (i denna uppsats vuxenstuderande på
komvux) blir intervjuade (Holme & Solvang 1997, sid. 104). Holme och Solvang skiljer
mellan informant- och respondentintervju. En informantintervju innebär att den person,
som blir intervjuad själv står utanför den företeelse som studeras, men har mycket att
säga om den. De intervjuade i min undersökning kommer trots detta att fortsättningsvis
benämnas informanter, eftersom detta begrepp oftast används i magisteruppsatser i
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås.

Intervjuerna med de komvuxstuderande i denna undersökning genomfördes i samtliga
fall utom ett med hjälp av bandspelare. Att en av intervjuerna inte blev inspelad på band
berodde på att bandspelaren inte fungerade vid inspelningstillfället. Det finns många



fördelar med att spela in intervjuer på band. Som intervjuare kan man koncentrera sig på
vad informanten säger och slipper ägna tiden åt att skriva. Med hjälp av bandspelaren
kan man få veta exakt vad som sagts och man kan även återigen höra hur det sagts,
eftersom även tonfall kan höras igen (Repstad 1999, sid. 70).

5.3 Urval

Urvalet av medverkande i en kvalitativ intervju skall inte vara slumpmässigt. Det som
bör beaktas är istället att få största möjliga bredd i urvalet. För att få ut så mycket
information som möjligt av intervjuerna är det viktigt att välja personer som har breda
kunskaper om de företeelser vi undersöker. Det är också av vikt att beakta
intervjupersonernas förmåga att uttrycka sig och deras villighet att delta i
undersökningen (Holme & Solvang 1997, sid. 104).

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer med komvuxstuderande för att försöka ta reda
på hur man söker information till självständiga fördjupningsuppgifter. Urvalet av
intervjupersoner (informanter) har skett med hjälp av en komvuxstuderande, som
dessutom är medlem av elevrådet och har ett stort kontaktnät på skolan. En förutsättning
för att man skulle bli intervjuad var att man har gjort eller påbörjat någon självständig
fördjupningsuppgift. Det andra kriteriet var att försöka se till att den kvinnliga
dominansen inte skulle bli alltför stor, eftersom majoriteten av de komvuxstuderande på
den skola jag undersökt är kvinnor.  Resultatet blev att sjutton personer visade sig
villiga att bli intervjuade, varav elva kvinnor och sex män.

5.4 Genomförande

Jag har genomfört intervjuer med femton personer, förutom en provintervju, med
studerande på komvux vårterminen 1999. Mitt syfte med intervjuerna var att få veta
något om hur studerande på komvux söker information till självständiga fördjupnings-
uppgifter i olika ämnen. De ämnen där fördjupningsuppgifter förekommer är främst
samhällsorienterande ämnen.

Jag vände mig först till skolans biträdande rektor för att få lite hjälp med urvalet och
han hänvisade mig till en lärare, som arbetar på en avdelning inom komvux, där
eleverna arbetar helt på egen hand i vissa ämnen och vid behov får hjälp av en
handledare i varje ämne. Vid kontakten med den läraren sa han sig vara villig att hjälpa
till och nämnde att han kunde ta hjälp av någon i elevrådet.

Vid ett senare besök hade jag med mig ett brev där jag presenterade mitt syfte med
intervjuerna och på vilket sätt de skulle genomföras (bilaga 1). Vid detta besök gick
elevrådsrepresentanten med mig runt i skolan och frågade några som hon trodde kunde
vara lämpliga, om de gjort självständiga fördjupningsuppgifter och kunde tänka sig att
bli intervjuade. Jag presenterade mig och delade samtidigt ut mitt brev (bilaga 1) och
den första person vi stötte på visade sig vara villig att medverka i en provintervju. Jag
fick på så sätt namn och telefonnummer på sjutton personer, så att jag senare kunde
bestämma tid  med var och en för intervjun. Jag genomförde senare intervjuer med
femton av dessa personer. Två intervjuer gick inte att genomföra, främst beroende på
tidsbrist hos dem som skulle bli intervjuade. Till min förvåning var det endast två
stycken av de tillfrågade, som inte var intresserade av att bli intervjuade. Samtliga av de
intervjuade ställde sig dessutom positiva till att intervjuerna skulle spelas in på band.
Alla intervjuer utom en spelades in på band. Den första egentliga intervjun efter
provintervjun blev inte bandinspelad på grund av att det var fel på bandspelaren. Jag



fick i stället föra anteckningar under intervjun och jag skrev sedan ned dessa på
ordbehandlaren samma dag som intervjun gjordes.

Samtliga intervjuer genomfördes på komvux, de flesta av dem i ett litet grupprum som
en lärare ställde till förfogande. Intervjuerna gjordes i april - maj  vårterminen 1999 och
varje intervju tog ca 30-40 minuter att genomföra. Som underlag för intervjuerna hade
jag  en manual med några olika teman för intervjun som utgångspunkt och med vars
hjälp jag försökte täcka in de intervjuades svar (bilaga 2). Jag skrev ut samtliga
bandinspelade intervjuer på ordbehandlaren, dock utan att ha krav på att få dem exakt
återgivna, förutom de citat som jag använt mig av i min redovisning.

6 Redovisning av intervjuer med studerande på
komvux/kunskapslyftet

Jag kommer här nedan att redovisa intervjuerna med utgångspunkt från frågemanualen
(bilaga 2) och redovisa varje tema för sig. Dessa teman tar upp frågor om ämnesvalet,
hur informationssökningen går till, litteraturförsörjning från böcker eller Internet,
informationssökning på Stadsbiblioteket, eventuell användarundervisning och för- och
nackdelar med det självständiga sättet att arbeta.

Redovisningen av intervjuerna med de femton komvuxstuderande, som jag intervjuat
belyses med citat från informanterna (se informantförteckningen, som föregår
uppsatsens litteratur- och källförteckning). Citaten är markerade med kursiv stil.
Informanternas ålder var 22-49 år, nio av dem var kvinnor och sex var män. De hade
studerat två till nio terminer på komvux, varav majoriteten (nio st) hade studerat i fyra
terminer.

6.1 Definition av fördjupningsuppgift

Enligt den information jag fått av de intervjuade, skiljer man på  komvux på två typer av
självständiga uppgifter. Det är dels fördjupningsuppgifter, som kan förekomma i de
flesta ämnen men framförallt i samhällsorienterande ämnen. Dessa uppgifter kan i viss
mån påminna om gymnasiets specialarbete.  I en fördjupningsuppgift är de studerande
ganska fria att välja något som man är intresserad av, t.ex. begränsat  till ämnet
samhällskunskap. I de flesta fall får man dessutom en mer eller mindre noggrann
genomgång av hur det färdiga, skriftliga resultatet ska se ut, med t.ex. inledning,
problemformulering osv. Redovisningen kan även i vissa fall ske muntligt,  ibland både
muntligt och skriftligt. Fördjupningsuppgiften är oftast individuell, men kan också göras
i grupp.

En inlämningsuppgift  består oftast i att de studerande får en fråga eller uppgift att
självständigt besvara. I vissa ämnen kanske man har liten valmöjlighet.
Av de intervjuade har jag fått uppfattningen att informationen till de studerande om
utformningen av  de skriftliga fördjupningsuppgifterna har varierat.

”Här på komvux är det väldigt olika hur en rapport ska se ut. Man får olika bud i olika
ämnen” (Informant 8).



Vissa lärare använder en s.k. forskningsbok i ämnena historia, religionskunskap och
samhällskunskap. Det finns även planer på att anordna en obligatorisk kurs för alla som
läser på komvux hur man lägger upp fördjupningsarbeten.  Det finns även en valfri kurs
som heter ”Vetenskaplig metod”. Det är en högskoleförberedande lokal kurs, som t.ex.
tar upp problemformulering och analys.

Varje lärare avgör vilken information som de studerande skall få inför fördjupnings-
uppgiften. En av de intervjuade som dessutom är med i skolans elevråd påpekade att det
på skolan har utarbetats en gemensam mall till hur fördjupningsuppgifter bör utformas,
men att den lätt glöms bort och att många helt enkelt inte känner till den. Med hjälp av
elevrådet togs mallen fram av några lärare på en lärarkonferens och som elevrådet haft
synpunkter på.

”Mallen finns t.ex. i datasalarna, lärarna ska ha kännedom om den, den ska delas ut,
men sedan är det ju som det är. ... det ska finnas, men ... ja det har vi väl någonstans
men jag vill att det ska vara så här.”
 Men hon tänkte ta upp det igen på nästa möte med ledningsgruppen.
”Det är ju vi som har kännedom om det som måste påpeka det” (Informant14).

6.2 Val av ämne

De ämnen som de komvuxstuderande haft självständiga fördjupningsuppgifter i var
framförallt samhällskunskap, men även religionskunskap, historia, svenska,
naturkunskap, biologi, psykologi, företagsekonomi och engelska. En av de intervjuade
hade börjat samla material till sin första fördjupningsuppgift och en var ungefär
halvfärdig med sin första uppgift. I ämnet samhällskunskap har man i allmänhet störst
möjlighet att välja ett ämne helt av eget intresse. Ett relativt aktuellt ämne i t.ex. historia
med möjlighet att lägga in egna värderingar, kan dessutom ge möjlighet till ett högre
betyg.

Av de femton komvuxstuderande, som jag har intervjuat har alla valt någon uppgift av
eget intresse. En av de intervjuade säger att han inte valt något helt fritt ämne som han
kan komma på utan valt ämne med lite vägledning av någon lärare. Eftersom alla
informanter är vuxenstuderande har många haft en stor del av förförståelse av den
uppgift de valt att fördjupa sig i. Man har grundat förförståelsen på t.ex. erfarenheter i
arbetslivet, familjelivet och föreningslivet. Dessa tidigare erfarenheter har de studerande
haft som grund att bygga vidare på.

Ett par av de intervjuade har valt att göra en fördjupningsuppgift om en sjukdom som
någon närstående drabbats av. Informanterna  har på grund av den anhöriges sjukdom
varit mottaglig för att ta till sig all information om sjukdomen, som varit aktuell och
dessutom har de velat veta mera. En av dem har för avsikt att göra en egen hemsida på
Internet, där hon bl.a. kommer att lägga ut information om en sjukdom och
behandlingen av den på en specialistavdelning, för att kunna informera andra anhöriga.

”Jag tror att man ligger på en bra bas i och med att man levt i det i ett år nu”
(Informant15).

Ett  par av informanterna valde en fördjupningsuppgift där de till största delen kunde
bygga på egen erfarenhet. En av dem valde att göra en uppgift om missbruk.



”När jag valt fördjupningsuppgift har jag sett till att det blivit av mitt eget intresse,
inom lärarens ramar, men det är ju töjbart det där. I samhällskunskap skulle vi välja ett
land att presentera och jag valde ett afrikanskt land, eftersom jag varit där nere”
(Informant12).

En av de intervjuade skjuter upp arbetet med fördjupningsuppgifter så länge som
möjligt, eftersom de andra tekniska ämnena han läser tar så mycket tid. Däremot brukar
han gå och grubbla länge på vad han ska välja och börjar inte jobba med det förrän de
sista dagarna före inlämningen. Han hade bl.a. gjort ett arbete om Carl Michael
Bellman.

” Ofta när det finns ämnen att välja på så finns det kanske ändå något som ligger så att
man känner att det här kan man greppa ganska enkelt ändå i och med att vad ska man
säga...jag har levt så pass länge (40 år) ändå, så det finns mycket med hela tiden”
(Informant 2).

Flera av informanterna har läst om något ämne och blivit nyfikna på att vilja veta mera
om något som kommit i deras väg. Nynazismen i Sverige, Hells Angels,
Tjeckoslovakiens delning, motståndsrörelsen i Frankrike under andra världskriget  och
en lokal fattigvårdsinrättning är exempel på sådana val av ämnen.

”Jag har oftast grundat det i ... jag är väldigt intresserad av lokalhistoria. Jag försöker
oftast hitta något annorlunda. Först tittar jag på möjligheterna att skaffa fram material.
Jag försöker hitta något ämne som man oftast inte tänker på” (Informant 14).

Man har även fått uppslag till fördjupningsuppgifter genom aktuella händelser, som
berört någon starkt, TV-program och artiklar i facktidskrifter.  Det handlade t.ex. om
incest och pedofili. En av de intervjuade, som förutom studierna arbetar i en sportaffär,
hade hittat en artikel i en facktidskrift om handeln över Internet och valde därför att
göra en fördjupningsuppgift om detta, för att se hur utvecklingen kan komma att bli.

När den studerande valt ämne för en fördjupningsuppgift har denne alltså i de flesta fall
valt uppgift av eget intresse i ämnet samhällskunskap. Exempel på aktuella företeelser,
som dessutom debatterats mycket i massmedier är nynazismen i Sverige.  Den
livserfarenhet, som de studerande erhållit i arbets- och familjeliv visar sig också i val av
ämnen.

6.3 Informationssökning

Hur man lägger upp sitt arbete med en fördjupningsuppgift beror för en del av de
intervjuade på vilket ämne det gäller. En av informanterna har fått information om att

”vi skall ta upp problemet först (själva grejen).Vi har fått veta hur arbetet skall vara,
vad som skall finnas med, men inte hur vi skall leta fakta. Vi får tips om att man kan
kolla på biblioteket eller Internet” (Informant 4).

Lärarna tipsar också om hur arbetet kan läggas upp t.ex. genom att den studerande
ställer frågor till sig själv och att frågorna kan utgöra kapitelindelning av uppsatsen.
Andra informanter lägger däremot upp sina arbeten på ungefär samma sätt oberoende av
ämne.



”Jag kan gå och grubbla länge hur jag vill göra ett upplägg. Och sedan blir det i stort
sett de sista dagarna, de två sista dagarna” (Informant 2).

En av de intervjuade har haft en kursbok i forskningsmetodik, där man gått igenom
olika steg och hur man börjar samla information.
”Först av intresse titta över allting, sedan gå djupare och djupare” (Informant 3).

6.4 Informationskällor

När man söker information till en fördjupningsuppgift går man i första hand till sin egen
bokhylla, skolans bibliotek, Stadsbiblioteket eller Internet. Några informanter väljer att
börja söka information i uppslagsverk.

”Det material som fanns hittade jag på Stadsbiblioteket. Började med uppslagsverk.
Det har vi ju fått lära oss, att man skall gå till det först för att få en överblick”
(Informant 3).

På Stadsbiblioteket blir personalen tillfrågad och efterhand lär man sig också att söka i
bibliotekets dator.

”Jag gick först till Stadsbiblioteket, letade i datorn och frågade personalen, för jag tror
inte jag kunde den där datorn så bra då. Men nu kan jag den” (Informant 13).

”Börjar samla material till ett arbete genom att gå till Stadsbiblioteket, för det är väl
enklast där egentligen” (Informant 3).

”När jag samlar material till en uppgift börjar jag först med att gå hem och titta i min
egen bokhylla, för jag är lite galen i böcker. Sedan är det naturligtvis Stadsbiblioteket
och det kan även vara biblioteket i S...” (Informant 14).

Några av de komvuxstuderande samlar material till fördjupningsuppgifter från flera
olika håll, t.ex. Stadsbiblioteket, biblioteket i en grannkommun, museet och olika
myndigheter. De olika typer av informationskällor man använder sig av förutom
läroböcker, uppslagsböcker, andra böcker och Internet är tidnings- och tidskriftsartiklar,
broschyrer, personliga intervjuer, intervjuer inspelade på kassettband,  TV-program ,
skivkonvolut och egen erfarenhet. Något som ett par av informanterna dessutom använt
sig av för att söka information är litteraturlistor i böcker. En informationskälla som
några av de intervjuade  använt sig av är den bok om Förintelsen i Europa 1933-1945,
som utgavs av Regeringskansliet 1998. Flera av de intervjuade  har upptäckt nya
informationskällor på vägen i sitt sökande. Man har t.ex. kommit på att man kan vända
sig till makthavare, kommunala tjänstemän, företag, yrkesutövare, föreningar, museer
och andra skolor för att få skriftlig eller muntlig information.

Flera av informanterna söker sin information i första hand i böcker.

”Det är böcker och uppslagsböcker som jag söker fakta i. Jag har varit så dålig på
data, så jag har inte sökt så mycket på Internet, men nu sista terminen har jag väl tittat
lite på Internet” (Informant 12).

Andra väljer att börja söka information med att se vad de kan finna på Internet.



”När jag bestämt mig för ett ämne brukar jag nog börja med att söka på Internet, tror
jag”  (Informant 8).

”Jag har klarat mina uppgifter utan att behöva gå till Stadsbiblioteket. Jag har inte
behövt så mycket vanliga böcker eftersom jag fått så mycket information från Internet”
(Informant 11).

Drygt hälften av de intervjuade har tillgång till Internet hemma, men den som mest
tycktes använda sig av Internet för att söka information hade endast tillgång till det i
skolan.

Några informanter upplever att det är svårt att söka på Internet för att få specifik och
inte för mycket information och vara säker på dess tillförlitlighet som säker källa.

”Allt som kommer via Internet tycker jag blir för mycket och då får jag svårt att gallra”
(Informant 2).

”Jag fick kanske 360 träffar och då tittade jag på vad det var för något. Jag gick vilse
många gånger också, det gjorde jag och kom fel. Det tog jättelång tid, men min sambo
hjälpte mig” (Informant 13).

”Det finns mycket bra på Internet att hämta, men allt är inte bra. Det gäller ju att sålla
och att söka på Internet är inte lätt. Det skulle man behöva ha kurser i, men det finns
inte här” (Informant 15).

Olika lärare tycks också rekommendera Internet som källa i större eller mindre
utsträckning, vissa andra varnar t o m  för att använda Internet för mycket eller avråder
helt, åtminstone när det gäller vissa uppgifter. Dessutom är informationen om hur
noggrant källan måste anges varierande.

Enligt informant 3 är det så mycket som måste finnas med då Internet utgör källan, t.ex.
datum för upprättandet av sidan och en person, som är ansvarig. Ett par av de
intervjuade har fått upplysning av sin lärare om att Libris numera även finns inlagt på
komvux hemsida. En av dem har dessutom fått adressen till Mediearkivet på Internet.
Hon har även fått komvux lösenord, för att kunna söka hemifrån. Lösenordet byts ut
varje termin.

6.4.1 Favoriter bland informationskällor

Det finns informanter som anser att tryckta böcker är den bästa informationskällan.

”Jag föredrar nog böcker som källa framför Internet. Man är ju uppvuxen med det.
Man vet hur man slår. Det är lättare att hantera än att sitta framför en dataskärm. Det
är lättare att sovra från en bok, så det föredrar faktiskt jag” (Informant 7).

”Jag är anti-data vet du, så jag gillar att slå i böcker” (Informant 12).

En annan informant tycker om att intervjua ”för då kan man verkligen fråga det man
verkligen vill veta. I böcker får man bara veta det som står där, men i intervjuer kan
man få veta lite skojigare saker.” Hon tycker också att det är bra med artiklar. ” Det är
för att de ofta är lite korta och koncisa och så kan man få olika folks åsikter för det vill
de gärna ha i uppsatser. Man kan få ämnet belyst från olika håll” (Informant 13).



Andra åter ser Internet som en bra källa.

”Jag har inte behövt så mycket vanliga böcker eftersom jag fått så mycket information
från Internet.... Jag går i första hand in på Internet framför att söka i en bok.. Fördelen
där är också att det blir uppdaterat. Även om en bok är ny, händer det mycket inom t.ex.
samhällsområdet så hellre data än uppslagsverk. Men man kan ju inte vara utan
böckerna heller” (Informant 11).

6.4.2 Informationssökning på Stadsbiblioteket

Eftersom det bibliotek som finns på komvux är litet och obemannat blir Stadsbiblioteket
i kommunen oftast platsen för informationssökning.

”Jag har använt mig ytterst lite av skolans bibliotek. Det är Stadsbiblioteket som gäller.
Frågar man något på Stadsbiblioteket får man hjälp. Det har aldrig varit några
problem. Det har jag 20 års erfarenhet av” (Informant 12).

 ”Där hittar man ju och där får man alltid hjälp att hitta det man inte hittar”
(Informant 15).

Endast en av de intervjuade har trots nio terminer på komvux aldrig använt sig av
Stadsbiblioteket för sin informationssökning. Det är inte alla som känner till att man kan
få information från annat än böcker på ett bibliotek. Vad som kan finnas på ett bibliotek
”får man en släng av i nå´n svenskkurs, tror jag, men annars är det ju så där lite
flummigt” (Informant 14). En av respondenterna hade haft ett studiebesök med guidad
visning på biblioteket och fick se hur det fungerade. Dessutom var det flera som inte
kände till att det finns möjlighet att söka artiklar i databasen Artikelsök på
Stadsbiblioteket. Någon trodde att hon fått tips om det från skolan. De andra som  inte
kände till Artikelsök från början hade fått information om det när de besökt
Stadsbiblioteket.

När vuxenstuderande  söker information i ett visst ämne är det vanligt att de ber
personalen om hjälp, särskilt då de inte är så insatta och att det skulle ta för lång tid att
leta på egen hand.  Många har  börjat att hitta på egen hand och kunnat söka på
Stadsbiblioteket genom upprepade besök. De som sedan tidigare ofta besökt  bibliotek
har av naturliga skäl i större utsträckning sökt på egen hand.

”Jag går nästan alltid själv och letar. Det tycker jag är kul. Jag har alltid gillat böcker
och läst väldigt mycket. Jag har aldrig tyckt att det varit svårt att hitta på biblioteket.
Det är en utmaning det också” (Informant 5).

”Jag har sprungit på bibliotek ganska mycket. Just det där som har intresserat mig, de
hyllorna har jag ju vetat var dom står då. Man ska ju ha gott om tid på sig och så tar
man ut en bok och så tittar man på den och så ställer man tillbaka den och sen tar man
den nästa som står intill i stället. Man går och plockar” (Informant 12).

Alla utom en av de intervjuade har använt sig av Stadsbiblioteket för
informationssökning. De har gjort det för att de tyckt att det lilla obemannade
biblioteket på komvux inte varit tillräckligt. Det finns mycket mera material på
Stadsbiblioteket och besökarna kan även få hjälp om de inte hittar själva. Hur den
vuxenstuderande hittar själv beror till en del på hur van man är som biblioteksbesökare.



Den som varit mycket på bibliotek vet i stort sett hur ett bibliotek är organiserat  och tar
sig tid att gå och leta på egen hand. Den mindre vane besökaren ber i större utsträckning
om hjälp, t.ex. för att denne inte förstår systemet eller inte anser sig ha tid att leta. Men
även en från början ovan biblioteksbesökare lär sig att hitta själv efter att ha fått hjälp
och gjort upprepade besök.

6.5 Att välja ut och sovra information

Många av dem som söker information till fördjupningsuppgifter, samlar först material,
upplever att de får fram mycket information och måste därför sovra. Det är vanligt att
vuxenstuderande väljer ut det som personligen känns viktigt att ta med. Det kan också
uppfattas som ett problem att få för mycket information.

Informanten börjar söka information och upptäcker efter ett tag  att materialet är alldeles
för omfattande och måste därför begränsa uppgiften för att få den mera hanterlig. Även
om det är lätt att få mycket material i ett ämne måste man ändå leta länge för att få rätt
material.

”I vissa stunder känns det näst intill hopplöst att sovra och i vissa stunder så ser man
med en gång” (Informant 13).

”Det är bättre att få för mycket information så att man kan sålla eller snabbläsa än att
få för lite” (Informant 8).

Andra samlar material efter hand som det fattas uppgifter och det händer också att de får
vänta på utlånat material. Det händer även att informanten får ny kunskap om något
ämne i  sin informationssökning. Det har då medfört att tyngdpunkten lagts på detta och
de frågeställningar, som fanns från början  har kunnat ändras under arbetets gång.

En av de intervjuade börjar skriva direkt på datorn när hon hittat lämpligt material och
skriver om sitt syfte med att skaffa kunskap om ett visst ämne. Hon gör en provisorisk
innehållsförteckning, letar efter vad hon kan hitta inom de olika områdena och fyller på
där.

”Hittar jag sedan något väldigt intressant som jag inte har räknat med, fyller jag på
med det också och därför skriver jag inte avgränsning och den specifika frågan förrän
jag kommit så långt att jag ser att det här vinklar jag kanske mer ekonomiskt eller det
här tar jag mer lokalhistoriskt, så att det växer fram då....Och gärna att jag letar efter
om det finns någon så där klurig, rolig sak” (Informant 14).

Flera av de intervjuade upplever att de får fram en stor mängd information, de får ett
informationsöverflöd när de samlat information till sina uppgifter. De inser att vissa
delar måste väljas ut och de måste  sovra och det kan också upplevas som svårt.
Det finns också de som inte upplever detta utan stannar, när de fått lagom mycket
material. De bygger på tills de  känner att de fått lagom mycket material.

6.6 För- och nackdelar med självständig informationssökning

För de äldre av komvuxeleverna är sättet att skaffa sig kunskap genom att själv söka sin
information något nytt. Ungefär hälften av de intervjuade har inte studerat på
gymnasienivå tidigare och några har gått högst tvååriga yrkesförberedande utbildningar.



Den yngsta av informanterna, född 1977 har gått det treåriga barn- och
fritidsprogrammet. Det som tidigare  mest kan påminna om fördjupningsarbeten har
varit olika slag av grupparbeten.

En av de intervjuade som tidigare gått tvåårigt gymnasium med processteknisk
inriktning berättar om hur han kände inför sin första fördjupningsuppgift i historia:

”Man fick ju panik att man skulle presentera en avhandling på tio sidor. Det var väl
mer eller mindre en chockupplevelse” (Informant 3).

Samtliga intervjuade upplever dock det självständiga informationssökandet som ett
övervägande positivt sätt att arbeta. Det som alla intervjuade ser som fördelar med detta
sätt att arbeta är att de tycker att de lär sig mer om ämnet när de  arbetar på det här
sättet. Informanterna  tycker att det är roligt att ta reda på något, som intresserar dem.
De lär sig att leta information, att skriva och att analysera.

”Jag upplever att informationssökningen har förbättrats, för när jag började kunde jag
ju ingenting" (Informant 3).

”Jag vet inte om det är mitt intresse, som har ökat, kanske. Jag är nyfiken av naturen
och vet lite vad jag ska göra, det kanske man inte riktigt visste då. Jag har fått lite
kunskap att söka kunskap och det är ju också en slags kunskap att veta hur man ska
söka” (Informant 5).

 Många av de vuxenstuderande anser att de längre kommer ihåg ämnet om de har gjort
en skriftlig redovisning. Inläsning till prov glöms ganska fort.

” Man lär sig att leta information. Gör man en liten del blir man automatiskt
intresserad av resten. Om jag gör min del blir jag lite nyfiken och vill ta reda på det jag
egentligen inte behöver veta om man ska se till vad skolan kräver” (Informant 6).

”Jag tycker att jag lär mig mycket. Jag får ju den fakta man söker, för man sitter ju och
skriver det och då går det ju in lite mer. Man får ju annan information samtidigt,
särskilt när man söker på Internet” (Informant 8).

Det som är nackdelar med det självständiga informationssökandet är att det tar mycket
tid och att nästan alla lärare vill ha fördjupningar i sina ämnen och ”då kan det gå
inflation i det” (Informant 11).

”Jag tycker att det är ett intressant och spännande sätt att jobba, men det kräver ju
mycket tid och som kritik mot skolan är ju att om man läser så mycket som sju olika
ämnen på en termin, så är det ju ganska häftigt begärt att du ska åstadkomma sju st 10-
poängsuppsatser” (Informant 14).

Något som flera av de intervjuade påpekar är dessutom att man upplever att man lär sig
om en liten del av ett stort ämne.

”Den största skillnaden mot när jag tidigare gick i skolan särskilt när det gäller
samhällsämnena, tycker jag är att du lär dig inte en massa utan du gör en fördjupning.
Det jag lär mig är en specifik grej” (Informant 6).



”När jag läste samhällskunskapen kände jag att jag själv lärde mig något, där fick jag
fördjupat mig. Men det de andra tog upp kunde jag aldrig ta till mig” (Informant 10).

Några efterlyser också mera bakgrund till de ämnen som tas upp.

”Om man tar till exempel psykologin, det är ju en grundkurs som jag går, det är inte
många timmar, det är bara två timmar i veckan vid ett tillfälle, och då skulle jag gärna
struntat i grupparbetet, för jag kommer ju att kunna jättemycket om borderline, när jag
kommer därifrån, men jag hade ju velat lära mig lite om många bitar. Jag hade velat ha
mycket mera bakgrund” (Informant 13).

En av de intervjuade som framförde kritik mot alltför många fördjupningsuppgifter
menade att de vuxenstuderande skulle ha en mentor i skolan. I stället för många mindre
fördjupningsuppgifter ser hon stora fördelar i att göra en större uppgift där olika ämnen
integreras. I sin roll som medlem av elevrådet har hon ”stridit mycket för att påvisa
detta” (Informant 14).

En annan informant säger att ”fördelen med samhällsämnena är att man kan skriva dem
ihop. Skall skriva om reformationen historiskt sett och även hur fyra reformatorer ser
på t.ex. nattvarden” (Informant 3).

I hans fall delar två lärare på ämnena historia, religionskunskap och samhällskunskap.
Där tar en av lärarna upp forskningsmetodiken. ”Det är ungefär som kursen i
Vetenskaplig metod, fast lite mer nedbantat”, säger han.  Den valfria kursen
Vetenskaplig metod ses som en förberedelse för högskolestudier och tar t.ex. upp
problemformulering och analys (jfr 6.3).



7 Diskussion

Detta kapitel utgörs av en diskussion och analys av det material som är resultatet av
denna uppsats undersökning  av komvuxstuderandes informationssökning.

7.1 Informationskällor och informationssökning

En frågeställning som denna uppsats försöker besvara är var och hur den
vuxenstuderande söker information och i vilken utsträckning den vuxenstuderandes
erfarenheter från t.ex. arbetslivet haft någon inverkan på informationssökningen. Vid en
jämförelse av informationssökning av vuxna studerande och studerande på
ungdomsgymnasiet kan en svårighet för den vuxenstuderande vara allmän studieovana i
kombination med ett nytt sätt att arbeta i skolan, ett undersökande arbetssätt, där den
studerande själv söker sig fram till sin egen information. En av de intervjuade, som
avslutade tvååriga  gymnasiestudier för tjugo år sedan, säger att det självständiga sättet
att arbeta i skolan var något helt nytt för henne, så det var bra att få träna sig på komvux
innan man går vidare till eventuella högskolestudier. Något som den vuxenstuderande i
många fall har en fördel av är att denne kan överföra sina erfarenheter av
informationssökning i t.ex. arbetslivet till sin skolsituation. Följande citat är exempel på
detta resonemang ur uppsatsens undersökning:

”När jag hade jobb var jag fackligt ombud och jag har varit med i en fotbollsförening,
så jag är van att få in information och ta reda på saker och ting” (11).

Personliga kontakter, som före detta arbetskamrater, släktingar och vänner är andra
exempel på möjligheter som den vuxne studerande kan använda sig av i sin
informationssökning.

Vuxna elevers livserfarenhet och dess betydelse för deras studier har studerats av bl.a.
Kolb, som definierar inlärning baserad på erfarenhet som ”The process whereby
knowledge is created through the transformation of experience” (Kolb, se Sutherland
1997, sid. 82). Enligt Kolb är inlärning baserad på erfarenhet en fortlöpande process
som grundar sig på erfarenhet. Genom konkreta erfarenheter gör den vuxenstuderande
sina egna observationer och reflektioner, som formar abstrakta begrepp och
generaliseringar. Innebörden i dessa begrepp prövas sedan i nya situationer. Även om
det inte finns någon direkt koppling av erfarenheten till den framtida uppgiften, kan  den
vuxenstuderande överföra sina erfarenheter från vuxenlivet (ibid., sid.85-86).

Den vuxenstuderandes erfarenhet av informationssökning från arbetslivet är oftast helt
olik den, som är aktuell i en skolsituation. Men erfarenheten från arbetslivet gör det
möjligt för den vuxenstuderande att omsätta tidigare erfarenheter i nya sammanhang.

I  de allra flesta fall har de vuxenstuderande i denna undersökning  kunnat välja ämne
efter eget intresse och erfarenhet för en fördjupningsuppgift. Att söka information av
eget intresse innebär en hög grad av motivation, som även främjar inlärningen. Den
inlärningsforskning som de s.k. göteborgspedagogerna bedrivit visar på att om vi vill
använda oss av människors önskan att ta reda på något (dvs. på grund av inre
motivation), måste vi inrikta oss på deras intressen och ställa studieinnehållet i samband
med dessa (Hur vi lär 1986, sid. 75). När man har undersökt vad den studerande lär sig
och hur inlärningen går till har man kommit fram till att inre motivation främjar en
djupinriktning av inlärning. Motsatsen är ytinriktning som påverkas av vad den



studerande tror skall förväntas av andra, dvs yttre motivation  (Hur vi lär 1986, sid. 75-
76). Detta påstående kan belysas av följande citat från några av informanterna i
undersökningen:

”Det är roligt att ta reda på något man tycker är kul” (Informant 4).

”Fördelen är ju att man får söka information om något som man intresserar sig för”
(Informant 8).

”Man ser ju till att man får något som man tycker är skoj annars så funkar det ju inte”
(Informant 12).

Något som några informanter också  poängterat är att deras studiemotivation över
huvud taget är betydligt större i vuxen ålder än under deras grundskoletid. De
vuxenstuderandes egen erfarenhet medför att en anknytning till elevernas egen livsvärld
blir möjlig (Madsén, 1998 sid. 133). Erfarenheter från vuxenlivet har dessutom gjort att
de blivit mera medvetna om sina informationsbehov, vilket också ger en hög grad av
motivation vid informationssökning. En av de intervjuade uttrycker sig på följande sätt:

”Den största skillnaden om man ser till skolgången är att nu kan man ta åt sig mer
information än i åttan och nian för då var det mer ett nödvändigt ont. Det är ju synd att
man inte tog åt sig information bättre då, men bättre sent än aldrig” (Informant 11).

Den vuxenstuderandes starka studiemotivation redovisas i både svenska och utländska
undersökningar. I den svenska undersökningen från 1990 framgick det av intervjuer
med komvuxlärare att den vuxenstuderande är mer motiverad, tar större ansvar och har
mer självdisciplin (Larsson 1992, sid. 90-108).

Wigfields och Eccles amerikanska studie, som återges av Pintrich och Schunk visar på
de faktorer, som påverkar de val som är styrande för de vuxenstuderandes motivation.
De faktorer dessa val påverkas av gäller om den vuxenstuderande anser att ämnet är
viktigt för honom/henne själv, inre och yttre motivation samt de ev. negativa effekter
deltagande i studier kan ge (Wigfield & Eccles, se Pintrich & Schunk, 1996, sid. 293-
296).

En brittisk undersökning av Newstead m.fl. visar att jämfört med yngre studenter var
det flera av de vuxenstuderande som studerade för sin personliga utvecklings skull eller
av eget intresse (Newstead m fl, 1997, sid. 182-190).

7.1.1 Informationssökning på Internet

I kunskapslyftskommitténs betänkande ”En strategi för kunskapslyft och livslångt
lärande” (SOU 1996:27) framhålls vikten av att alla vuxna bör få möjligheter till IT-
orientering och IT-träning i de kurser man läser. De vuxenstuderande jag intervjuat
uppvisar en stor variation i hur man använder sig av Internet i sin informationssökníng.
De intervjuades användning av Internet för informationssökning i studiesyfte varierade
från ingen användning alls till att använda sig av Internet i lika stor utsträckning som
böcker. Variationen  tycks dels bero på de studerandes egen datorvana, som är mycket
varierande, och tillgängligheten till Internet. Studiekamrater med större datorvana är
också till god hjälp vid informationssökning. En av informanterna gick på Datorteket
innan hon började på komvux, dessförinnan hade hon inte suttit vid en dator. En annan
av informanterna hade däremot ca tio års datorvana från sitt arbete.  De olika lärarnas



egen inställning och användning av Internet i undervisningen uppvisar även en stor
variation, som i sin tur påverkar elevernas inställning och användning. Det finns lärare
som uppfattas som mycket kunniga i att använda Internet som informationskälla och
uppmuntrar eleverna att fortsätta söka sin egen information genom att  ge exempel på
olika Internetadresser, som man kan använda sig av. Det finns även lärare som varnar
för att använda Internet för mycket. Frågan är anser jag, om de vuxenstuderande, som
jag intervjuat, verkligen får den IT-träning som avses i kunskapslyftskommitténs
betänkande.

Flera av de intervjuade som har tillgång till Internet hemma börjar ofta sin
informationssökning på Internet. Man söker hemifrån för att det är enklast. I skolan är
det svårare att komma åt att söka. Ibland kan man få all information till en
fördjupningsuppgift från Internet, ibland kompletterar man med information från andra
källor, t.ex. böcker. En av de intervjuade, som inte har tillgång till Internet hemma,
använder sig trots det av Internet i lika stor utsträckning som böcker. Flera av de
intervjuade säger dock att de mer och mer börjar söka information på Internet, men att
de upplever att de får mycket information och att det kan vara svårt att sålla.
En intervjuperson använder sig aldrig av Internet för att söka information till en
fördjupningsuppgift, på grund av att han säger sig inte kunna hitta den information på
Internet, som han skulle vilja ha. Han uppfattar den informationsmängd som finns på
Internet som alltför stor för att kunna gallra ut något som han kan använda sig av i sina
studier.

Får då dessa skillnader i de intervjuades tillgång och vana vid informationssökning på
Internet någon konsekvens för deras lärande?  Undersökningens resultat  visar på att den
studerandes ökade benägenhet att använda sig av Internet i informationssökningssyfte
påverkas av följande faktorer:

1. Datorvana från arbetsliv eller  tidigare studier.
2. Tillgång till Internet i hemmet.
3. Lärares  och studiekamraters kunnighet och intresse.

Resultatet av undersökningen ger en bild av att den studerandes datorvana, lärares och
studiekamraters kunnighet och intresse för informationssökning på Internet ökar deras
benägenhet att använda sig av Internet som informationskälla. De studerande som av
olika skäl har sämre förutsättningar för informationssökning på Internet har därmed ett
sämre utgångsläge än sina studiekamrater. Den möjlighet till IT-orientering och IT-
träning som betonas i kunskapslyftskommiténs betänkande En strategi för kunskapslyft
och livslångt lärande (SOU 1996:27) tycks alltså inte stämma överens med den
verklighet, som redovisas i denna undersökning. Det förefaller alltså som om
skillnaderna i tillgång till information från Internet,  minskar de studerandes möjligheter
till ett likvärdigt utgångsläge för sin informationssökning.

En av de intervjuade i undersökningen framlägger ett önskemål om att  skolan skulle
erbjuda kurser i att söka och sovra information från Internet. För att tillgodose de krav
som kunskapslyftskommittén ställer om IT-orientering och IT-träning, skulle detta
kunna bli ett obligatoriskt inslag i de kurser, som de studerande erbjuds. Ingår det som
ett naturligt inslag i kursen,  upplevs det som meningsfullt för den studerande.
Träningen i informationssökning måste alltså integreras i de olika kurserna. Detta
betonas av  Kühne som påpekar vikten av att informationssökningsundervisningen
måste ske i ett verkligt sammanhang för att de studerande skall förstå vad det går ut på
(Kühne 1993, sid. 238).



Det bibliotek som finns på komvux är mycket litet och obemannat. De relativt sett stora
möjligheter som finns till informationssökning på Internet anses från skolans sida
ersätta biblioteksbortfallet. Trots att flera av de vuxenstuderande tidigare inte sökt så
mycket information på Internet, tycks det bli en informationskälla för de allra flesta,
trots att även vissa lärare varnar för osäkerheten i denna källa. Att allt fler får tillgång
till Internet hemma gör också att tillgängligheten ökar. Det blir då enklare att söka
information där än att t.ex. besöka Stadsbiblioteket. Men de flesta av de
vuxenstuderande jag intervjuat  använder Internet som ett komplement till andra källor.
I och med att allt fler vuxenstuderande får tillgång till Internet även hemma, kan
Internet komma att bli den främsta informationskällan pga. sin lättillgänglighet.
Speciellt kan det bli så för dem som inte är vana biblioteksbesökare sedan tidigare och
inte känner till vilka informationskällor som biblioteket kan erbjuda. Dessa kanske då
inte alls känner något behov av att besöka ett bibliotek för att söka information. Detta
kan innebära att Internet blir den viktigaste informationskällan för många med en
minskad biblioteksanvändning som följd. Det medför att det  i större utsträckning blir
vana biblioteksanvändare som utnyttjar biblioteket för sin informationssökning.

7.1.2 Informationssökning på Stadsbiblioteket

Som tidigare nämnts är biblioteket på komvux där de intervjuade studerar mycket litet
och obemannat. De studerande förlägger därmed mycket av sin informationssökning till
Stadsbiblioteket, som ligger centralt placerat i kommunen på ca tio minuters
cykelavstånd från komvux. Avståndet till Stadsbiblioteket innebär att man inte kan gå
dit under en lektion eller en rast, utan man får utnyttja eventuella håltimmar. Kühne
konstaterar i sin undersökning att  integreringen av biblioteket i undervisningen när man
arbetar med ett undersökande arbetssätt varierar uppenbart mellan de undersökta
klasserna, alltifrån nästan fullständig integrering till att det knappast utnyttjas (Kühne
1993, sid. 203)

Grundskoleelevers utnyttjande av ett bibliotek i undervisningen beror  inte enbart på
den fysiska närheten till ett bibliotek, utan samspelet mellan lärare och bibliotekarier
ligger också bakom (ibid, sid. 203). Dessutom kan ”närheten” tolkas på olika sätt.
Kühne lägger märke till att det ibland förefaller som om ”biblioteket inte får ligga
längre bort än att eleverna enkelt kan komma dit utan att behöva ta på sig några
ytterkläder, annars blir det ”för långt” (ibid, sid. 228). Majoriteten av de intervjuade i
denna uppsats undersökning tycks däremot inte se avståndet till Stadsbiblioteket som ett
hinder för sin informationssökning, eftersom alla utom en varit där. En viktig faktor i
detta sammanhang  kan vara att de vuxenstuderandes ”inre motivation” ofta är betydligt
större än grundskoleelevers.

Vissa av de studerande, som jag har intervjuat har biblioteksvana sedan tidigare besök.
För andra åter ger deras studier och informationssökning anledning till biblioteksbesök.
En av de intervjuade har aldrig haft anledning att besöka Stadsbiblioteket för
informationssökning. Lärarna på komvux har gett tips om att man kan gå till
Stadsbiblioteket för att söka information. Tips om var man kan få information börjar
ofta med:

”Ni kan ju börja med att titta på vad de har på biblioteket” (Informant 14).

När den komvuxstuderande kommer till Stadsbiblioteket har denne oftast fått  ett ämne
eller ämnesområde som skall redovisas genom en fördjupningsuppgift. Uppgiften skall



dessutom redovisas inom en viss tid som den studerande kan uppleva som kort.
Informationssökningen på Stadsbiblioteket kan då se olika ut för de vuxenstuderande,
bl.a. beroende på hur biblioteksvana de är sedan tidigare. För den studerande som sedan
tidigare är biblioteksbesökare kan ett sätt att söka information vara att leta sig fram till
ett ämnesområde som finns på en viss hylla i biblioteket. Genom att söka igenom den
litteratur som finns där, kan man leta sig fram till lämplig litteratur (browsing).

Enligt Kuhlthaus teori om informationssökning som en process befinner sig denna
grupp av studerande på steg tre i informationssökningsprocessen som innebär ett
utforskande av ämnet. Man skaffar sig då en överblick av ämnet för att kunna gå vidare
till fokuseringen av ämnet. Detta steg upplevs enligt Kuhlthau som det svåraste i
processen och medför ofta känslor av osäkerhet (Kuhlthau 1993, sid.35) De som redan
är vana biblioteksbesökare tar sig ofta mer tid att söka på egen hand. Kuhlthau pekar
dessutom på att informationssökning är en process, som även innefattar känslor (ibid.,
sid. 35-37). Eftersom de tidigare funnit den information de sökt kan de gripa sig an
informationssökningen med tillförsikt. Följande citat illustrerar två informanters
informationssökning på Stadsbiblioteket:

”Jag har hittat böckerna på egen hand genom att gå till hyllan och leta” (Informant
12).

”När jag ska gå och leta efter faktaböcker, så vet jag precis. Där hittar jag vad jag vill
ha, eftersom jag lärt mig var böckerna står. Jag tittar efter mycket faktaböcker och jag
har t.ex. hittat matböcker på egen hand utan att någon visat mig.  Jag går där inne och
strosar tills jag hittar annars” (Informant 15).

De vuxenstuderande som är ovana biblioteksbesökare har i mindre utsträckning letat
material på egen hand. Man har i stället bett om hjälp direkt, för att man inte förstått
systemet eller velat ta sig tid att söka på egen hand. Även dessa studerande har befunnit
sig på steg tre i den informationssökningsprocess som Kuhlthau beskriver, dvs.
utforskande av ämnet. Eftersom dessa studerande i mindre utsträckning använt sig av ett
bibliotek för informationssökning sedan tidigare kan de känna en större osäkerhet inför
uppgiften än föregående grupp (ibid, sid. 35-37).

”Jag är ju sådan att jag inte har tid att springa omkring och leta, så jag frågar nå’n.”
(Informant 10).

Men allteftersom man gjort upprepade biblioteksbesök har även den ovane besökaren
efterhand lärt sig att hitta på egen hand, något som även noteras av Kühne i sitt arbete
med Barketorpsprojektet. Kühne konstaterar i sin undersökning att söktekniken
förbättrades betydligt under projektets gång (Kühne 1993, sid. 204). Att övning ger
färdighet och medför en ökad självkänsla för den studerande ger följande citat uttryck
för:

”Ibland tycker jag att det är svårt att hitta, men nu har jag sprungit där ett antal
gånger, så jag vet på ett ungefär var olika delar finns någonstans” (Informant 2).

”Trots att jag inte ens haft lånekort innan jag började läsa på komvux, tycker jag inte
att det är svårt att hitta på biblioteket. Jag använder mig ganska mycket av det idag.
Jag har faktiskt lärt mig mycket om biblioteket under detta året” (Informant 6).



De vanligaste sätten att söka information på Stadsbiblioteket har alltså för den ovane
besökaren varit att direkt be personalen om hjälp, eftersom man inte hittar själv och
anser att det tar för lång tid att leta på egen hand. Den som är van biblioteksbesökare
och redan hittar i biblioteket söker i större utsträckning information på egen hand
genom ”browsing” i bibliotekshyllorna.

De bibliotekarier som de vuxenstuderande möter i sin informationssökning på
Stadsbiblioteket kan enligt Kuhlthau tillhandahålla olika nivåer i sin
informationsförmedling. En skolbibliotekarie är den som har störst möjlighet att föra en
dialog med den studerande och vara en handledare genom hela
informationssökningsprocessen (Kulthau 1993, sid. 138). På Stadsbiblioteket möter den
vuxenstuderande oftast olika bibliotekarier vid olika tillfällen. En folkbilbliotekarie har
därför inte samma möjlighet att bli en handledare för den studerande, utan blir istället en
”rådgivare”(adviser), som identifierar källor och föreslår sökstrategier (ibid, sid. 138).

Samtliga av de intervjuade som använt sig av Stadsbiblioteket för sin
informationssökning påpekar att de i stort sett varit nöjda men den hjälp de fått. En av
de intervjuade säger att hon fått bra hjälp för egen del, men har kamrater som sagt att de
inte fått den hjälp de behövt. Några upplever att man kan få olika bemötande beroende
på vem man frågar.

” ... och så tycker de att man är krånglig och tar tid. Jag brukar säga att de som jobbar
på bibliotek borde gå en charmkurs om jag får vara lite stygg” (Informant 14).

De vuxenstuderande har, trots att de i stort sett varit positiva till det bemötande de fått
när de bett om hjälp på Stadsbiblioteket, haft olika upplevelse av det bemötande de fått
där. Som alltid när det rör sig om personliga kontakter är upplevelserna mycket
individuella. Att jag själv som intervjuare dessutom talade om för intervjupersonerna att
jag arbetar på Stadsbiblioteket, kan dessutom bidra till att det inte kom fram så många
negativa synpunkter på Stadsbibliotekets service och personalens bemötande av
vuxenstuderande som informationssökare.

En fråga som den vuxenstuderande ställer sig inför en fördjupningsuppgift är var man
kan tänka sig att få information i ett visst ämne. Det finns då olika typer av information,
som man kan välja mellan. Är det lättast att få muntlig eller skriftlig information?
Muntlig information kan man få genom intervjuer, t.ex. på en myndighet eller ett TV-
program. Skriftlig information kan vara uppslagsböcker, andra böcker, tidnings- eller
tidskriftsartiklar. Till detta kommer den information man kan få från Internet, som dels
kan vara ett förstahandsval eller ses som ett komplement till övrig information.

Jag uppfattar att de intervjuade i första hand söker sin information så att man får den
mest relevanta informationen i förhållande till det ämne man söker information om. I
andra hand väljer man information beroende på hur lättillgänglig den är för den
studerande själv.

7.2 Kunskap om informationssökning och vägledning

En annan frågeställning, som gäller den vuxenstuderandes informationssökning, är i
vilken utsträckning den  vuxenstuderande känner till vilka möjligheter som finns för
informationssökning och hur man kan utnyttja dessa.



7.2.1 Möjligheter till informationssökning

För den vuxenstuderande står det inte alltid helt klart vilka möjligheter till
informationssökning t.ex. ett folkbibliotek kan erbjuda, speciellt om denne inte brukar
besöka bibliotek. Informationen om hur man kan söka information kan dessutom vara
ganska knapphändig. från skolans sida En av de intervjuade säger att han egentligen inte
vet vad för slags information man kan hitta på biblioteket. Han använder biblioteket för
att leta efter böcker, som är det enda han känner till även om han är medveten om att det
finns betydligt mera som man kan utnyttja där.

Däremot kan man ha vana vid att söka information från t.ex. yrkeslivet.  Detta gör att
den vuxenstuderande t.ex. gärna tar personlig kontakt med myndigheter och
organisationer för att få den sökta informationen. En av informanterna
som skulle göra ett fördjupningsarbete om olika typer av makt säger:

”Och just det att man tänker att var kan jag få reda på de här sakerna. Så nu kanske
jag måste ta kontakt med kommunalrådet eller någon som har makten hur han känner
det, om jag nu får tag på honom. Jag kan ju maila till honom” (Informant 5).

Möjligheter att skaffa fram material för att kunna genomföra arbetet med en
fördjupningsuppgift kan dessutom vara vägledande för den vuxenstuderandes
informationssökning. Har den vuxenstuderande datorvana sedan tidigare faller det sig
också naturligt att t.ex. börja söka information om ett ämne på Internet. Jag upplever att
de intervjuade i större utsträckning drar nytta av sin tidigare erfarenhet av
informationssökning i t.ex. arbetslivet än den information skolan ger för sin
informationssökning inför självständiga fördjupningsuppgifter.

7.2.2 Vägledning i informationssökning

Ytterligare en fråga som berör den vuxenstuderandes kunskap om informationssökning
är huruvida någon vägledning i informationssökning, dvs. användarundervisning ges av
lärarna  i olika ämnen? Kühne skiljer i sin undersökning på ”bibliotekskunskap” och
kunskaper i ”informationssökning”. Med ”bibliotekskunskap” menar hon kunskap i hur
ett bibliotek är uppbyggt, vilka slags kataloger och databaser som finns och hur man kan
söka i dessa. Med kunskaper i ”informationssökning” menas att känna till ”i vilka
specifika medier man kan söka och finna viss begärd information (sökstrategier)”
(Kühne 1993, sid.13-14). De vuxenstuderande får också mycket olika vägledning i hur
man söker sin egen information av skolans lärare. Enligt de vuxenstuderande jag
intervjuat är det mycket stor variation i den användarundervisning som olika lärare ger.
En av de intervjuade berättade att han på en svensklektion haft ett studiebesök med
guidad visning på Stadsbiblioteket och då fick se hur det fungerade. Det har alltså varit
en lektion i ”bibliotekskunskap”, enligt Kühnes definition.

En annan av de intervjuade har haft forskningsmetodik som ett moment i
undervisningen i historia, religionskunskap och samhällskunskap. I detta ämne har man
noggrant gått igenom hur ett fördjupningsarbete skall läggas upp med t.ex. inledning
och problemformulering. Även värdering av olika källor har tagits upp i detta moment. I
detta undervisningsmoment har man även fått en fördjupad kunskap i
informationssökning som enligt Kühne  innebär ”förmågan att kunna sovra, gallra och
avstå från information, bedöma sannolikheten i vad som är korrekt eller felaktigt och
dra egna slutsatser utifrån detta, samt förmågan att se samband och finna
helhetsstrukturer bland alla enstaka informationsdetaljer” (Kühne 1993, sid.25-26).



Flera av de intervjuade upplever dock att de i stort sett fått söka sin information utan
någon större form av vägledning. Den vuxenstuderande har i stället fått förlita sig på
sina tidigare erfarenheter av informationssökning från t.ex. arbetslivet.

Den vägledning man fått av lärare är oftast lite information om vad som skall finnas
med i ett fördjupningsarbete och informationen upplevs ibland som luddig. Förutom de
delar som skall finnas med i ett arbete får man ”tips” av lärarna att man kan söka
information på biblioteket eller på Internet.

”Den information jag fått är i princip hur det färdiga resultatet ska se ut. Lite om hur
man ska lägga upp det med olika frågeställningar. Vi har även fått veta vilka källor
man kan använda sig av, t.ex. Internet” (Informant 6).

7.3 Värdering av insamlad information

Vilka bedömningar gör den vuxenstuderande med hänsyn till det insamlade materialet
för en fördjupningsuppgift? En bedömning, som den vuxenstuderande gör över sitt
insamlade material är hur intressant han/hon själv tycker att det är och att  man gärna
vill vinkla ämnet från olika håll för att få en allsidig belysning. En annan bedömning
kan vara att det skall fånga lyssnarens intresse, om det skall redovisas muntligt. Det blir
då viktigt att försöka presentera informationen så bra som möjligt.

”Måste jag sålla, tar jag bort det som jag tycker är så pass vanligt att folk vet det. Jag
vill ha med det mest väsentliga och det som betyder mest för dem jag berättar det för
och mig själv också. Så att jag kan lära mig något själv också. Det är vad det går ut på,
tycker jag. De flesta kommer ju ihåg något av sitt fördjupningsarbete” (Informant 5).

Det framkom även en annan aspekt på värderingen av insamlat material, nämligen att
det skall vara neutralt. Det innebär att inte bara det som den vuxenstuderande själv
tycker är intressant skall redovisas. Vikten av att kunna ge en helhetssyn på en
företeelse betonas också.
En av de intervjuade som höll på med sin första fördjupningsuppgift tyckte att det var
svårt att veta vad läraren kräver skall vara med.

”Är det vad läraren tycker eller är det vad jag tycker? Då får man försöka balansera
däremellan och där vet man ju inte var balansgången går så att säga” (Informant 6).

Ytterligare en av de intervjuade ansåg att det viktigaste i en fördjupningsuppgift är att
redovisa sina egna funderingar.

”Jag brukar sikta in mig på sammanfattningarna, det brukar bli 75 % av mina
inlämningsuppgifter. När man får filosofera själv, när man får ha sina egna
funderingar. Det andra står ju i böcker. Det kan vem som helst gå och hämta. Det är ju
helt meningslöst att skriva sådant som redan står. Det är bättre att skriva vad man
tycker och tänker och fattar själv. Lärarna brukar köpa det ganska bra, det där med att
ha egna funderingar” (Informant 12).

I Limbergs avhandling förekommer en uppfattning av informationssökning  som att
väga information för att välja rätt sida (Limberg 1998, sid. 215). Denna uppfattning kan
i viss mån jämföras med ovanstående uppfattning där informanten anser att huvudsyftet
med en självständig fördjupningsuppgift är att redovisa sina egna åsikter i ämnet.



Det egna intresset för en uppgift kommer oftast i första rummet när den
vuxenstuderande bedömer det material som resultatet av informationssökningen gett.
Här spelar alltså den vuxenstuderandes egen motivation en stor roll. I många fall
värderar man dessutom materialet högt om det är intressant för en mottagare. Vissa
tycker det är viktigt att materialet är neutralt, att många olika vinklingar av ämnet
presenteras, medan andra åter tycker det är viktigast att redovisa sina egna åsikter i
ämnet. Något som en del studerande också försöker ta hänsyn till är vad hon/han tror att
läraren kräver av uppgiften, något som kan vara svårt att få en klar uppfattning om.

I Limbergs undersökning förekommer även en uppfattning av informationssökning som
att kritiskt granska, förstå och värdera information för att resonera sig fram till ett
möjligt svar (Limberg 1998, sid. 215). Denna uppfattning kan i någon mån jämföras
med vissa vuxenstuderandes uppfattning om att resultatet av informationssökningen
visar att ett ämne kan uppfattas på olika sätt.

De som inte söker information från Internet i någon större utsträckning uppger att de
anser att det är för svårt att sovra eftersom de får så mycket information.
De som i större utsträckning använder Internet i sin informationssökning uppger att de
brukar få användbar information på de första träffarna i en sökning.
De intervjuade som söker en stor del av sin information på Internet tycks trots allt göra
ganska primitiva sökningar genom att de i stort sett hämtar sin information från de
första träffarna i sin sökning. Eftersom informationssökning på Internet inte tas upp
speciellt mycket i undervisningen, vilket många av de intervjuade efterlyser, upplever
de som inte är vana informationssökare på Internet att det största problemet är det stora
informationsöverflödet och att de känner sig osäkra på hur de skall hantera det. Detta
medför i stor utsträckning att man avstår från denna informationssökning på grund av de
svårigheter detta medför. De intervjuade uppger dock att det finns vissa lärare som
själva är vana och kunniga i att söka information på Internet. Den hjälp dessa lärare ger
sina elever består ofta i att ge tips om bra och användbara adresser för
informationssökning, inte att upplysa om olika sökstrategier.

7.4 Erfarenheter av ett undersökande arbetssätt

Vad upplever då den vuxenstuderande att hon/han lär sig av ett undersökande
arbetssätt? Samtliga vuxenstuderande som jag har intervjuat uppfattar det som positivt
att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt och att söka sin egen information om något
som man intresserar sig för.

”Jag tycker att jag får ut jättemycket av det här sättet att arbeta. En nackdel kan dock
vara att det är tidsödande. Det tar tid från andra ämnen ” (Informant 5).

Man ser fördelar med detta sätt att arbeta och man tycker att man lär sig mycket. Man
bearbetar sina uppgifter mera, eftersom man både läser och skriver. Man lär sig att
självständigt ta ansvar för sin inlärning. Något som flera av de intervjuade poängterar är
att man lär sig mer om ämnet när man skriver om det och att detta redovisningssätt är att
föredra framför traditionella prov. Att man lär sig mer om ämnet när man skriver om det
framhålls också av Madsén, som betonar vikten av att låta elever skriva mera i många
olika sammanhang. Det egna skrivandet har visat sig vara ett effektivt sätt att reflektera
över och synliggöra sitt eget tänkande (Madsén 1998, sid. 134).



”När man arbetar med en fördjupningsuppgift tycker jag att jag lär mig mer för att man
går in mera på ämnet och man skriver om det. Och när man skrivit färdigt glömmer
man inte lika lätt som om man läser till ett prov” (Informant 9).

”Jag tycker att fördjupningar är ett bra sätt att arbeta. Jag tycker som sagt att de här
proven är värdelösa. Det är också bra att skriva själv, för när man skriver har i alla fall
jag fått för mig att det sätter sig bättre i skallen” (Informant 11).

Liknande erfarenheter redovisar Kühne av de kommentarer hon fått i sin undersökning
av högstadieelevers självständiga informationssökning (Kühne 1993, sid.150).
Att skriva kompendier och sammanfattningar på lektioner och kurslitteratur är något
som ofta rekommenderas i studietekniska handledningar av allehanda slag. Marton
hävdar däremot att det inte är skrivandet i sig som ger framgång i studierna, utan
fastmer ”ett tecken på en aktiv inställning till studierna” och där typen av bearbetning är
av vikt för den inlärning som sker (Inlärning 1977, sid. 88). En av de intervjuade
betonar att arbetet med skriftlig redovisning av fördjupningsuppgifter ger träning i
uppsatsskrivning, som man har nytta av inför eventuella kommande högskolestudier.

Dessutom upplever man att informationssökningen har förbättrats, jämfört med hur det
var när man började. Att söktekniken hos de flesta elever förbättrades betydligt var även
något som Kühne kunde se under sitt arbete med Barketorpsprojektet (Kühne 1993, sid.
204). Att den studerandes eget kunskapsbegrepp utvidgats belyses av följande citat  av
en av dem som intervjuats i uppsatsens undersökning :

”Jag har fått lite kunskap att söka kunskap och det är ju också ett slags kunskap att veta
hur man skall söka” (Informant 5).

En ytterligare aspekt på den självständiga informationssökningen är att man ibland får
information från oväntat håll och då får ytterligare en vinkling på sitt ämne. Man får så
att säga lite extra information ”på köpet”. De negativa synpunkter som framkom vid
intervjuerna var att man i flera fall tyckte att man lär sig om en liten del av ett stort
ämne. Det andra redovisar om andra delar i samma ämne kan vara svårt att ta till sig.
Dessutom tycker några att man vill ha mera bakgrund till sina arbeten.

”Den största skillnaden mot när jag tidigare gick i skolan tycker jag är att du lär dig
inte en massa utan du gör en fördjupning” (Informant 6).

”Det blir kanske lite för intensivt på vissa saker. Jag kommer att veta allt om
statsskicket i Bulgarien, men vad vet jag om resten. Det är så lite tycker jag” (Informant
6).

En av de intervjuade menar att ett betyg på en fördjupningsuppgift sätts mer på hur
analytisk man är än vilka kunskaper man har i ämnet.

”Jag tycker mer att det är att man ska plocka fram uppgifter om ett visst ämne. Då
tycker jag att du får betyget på hur duktig du är på att analysera, inte hur duktig du är i
just det ämnet” (Informant 6).

Samtidigt tycker hon att man lär sig väldigt mycket på att få fram information och
analysera. Den intervjuade ser att tillägna sig faktakunskaper som det viktigaste i en
inlärningssituation. Inte desto mindre tycker hon att hon lär sig mycket själv genom att
arbeta med ett undersökande arbetssätt. Här är det kunskapandet, dvs. arbetet med att



formulera och utveckla problem och komma fram till slutsatser, som är målet. Dessa två
begrepp behöver inte ställas mot varandra utan kan ses som olika aspekter av inlärning.

Jämför man med de kategorier av informationssökning, som Limberg kom fram till i sin
avhandling om gymnasieelevers informationssökning, gällde en kategori uppfattning av
informationssökning som att söka fakta (Limberg 1998, sid. 215). Denna uppfattning
ser även informant 6  som syftet  med självständiga fördjupningsuppgifter. Enligt denna
uppfattning av informationssökning är fakta  lika med information. Att man dessutom
får träning i att granska och analysera informationen, ser informant 6  som något man
får ”på köpet”. I Limbergs avhandling uppfattas informationssökning som att granska
och analysera som den uppfattning, som är den mest kvalificerade eller
eftersträvansvärda. Elever med denna uppfattning redovisade dessutom, enligt Limberg
det bästa inlärningsresultatet (ibid., sid. 221).

Om den vuxenstuderande upplever att man gör en fördjupningsuppgift av eget intresse
känns uppgiften meningsfull. Känns en uppgift meningsfull för den studerande har
denne ett djupinriktat/holistiskt förhållningssätt till det som skall läras in. Detta
förhållningssätt innebär enligt Göteborgspedagogerna att inlärningens viktigaste effekt
är att den leder till en förändring av våra föreställningar om fenomen i vår omvärld
(Marton m.fl. 1977, sid. 21). De vuxenstuderande jag har intervjuat anser att det finns
både positiva och negativa aspekter på att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt.
Samtliga intervjuade ser positivt på att man lär sig att arbeta självständigt och att
arbetssättet medför ett ökat lärande, eftersom man ofta också gör en skriftlig
redovisning. Med utgångspunkt från de intervjuer jag gjort med vuxenstuderande har
dessa goda förutsättningar att lära utifrån ett undersökande arbetssätt. . En av de
intervjuade säger:

” Det är ett bra sätt att arbeta för att lära sig något. Som vuxen har man också bättre
förutsättningar genom den erfarenhet man har” (Informant 1).

Den erfarenhet man har som vuxen är alltså till stor hjälp när man använder sig av ett
undersökande arbetssätt. (Jfr Kolb, se Sutherland 1997, sid. 82).

De negativa synpunkter som framkom av intervjuundersökningen var att flera av de
intervjuade gärna ville ha mera bakgrund till det man studerade. De vuxenstuderande
efterlyste mera översikter, som motvikt till att man blev expert inom ett begränsat
område. Den synen kan höra samman med att man ser kunskap mer som något
kvantitativt än kvalitativt. De intervjuade  ser kunskap som en mängd faktakunskaper, i
motsats till det kvalitativa synsättet som innebär en djupare förståelse av ett fenomen
och där de erfarenheter man uppnått kan överföras i andra sammanhang utanför skolans
värld.

7.5 Slutsatser

Sammanfattningsvis kan sägas att de vuxenstuderande, som jag intervjuat i min
undersökning har goda förutsättningar att lära utifrån ett undersökande arbetssätt. Trots
att det i en del fall gått många år sedan hon/han gick i skolan och inte har erfarenhet av
att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt sedan tidigare, uppvägs detta av den
erfarenhet av informationssökning man erhållit i arbets- eller föreningslivet. För att bli
helt nöjd med att arbeta utifrån ett undersökande arbetssätt i skolan vill den studerande
dessutom ha mera övergripande bakgrundsinformation till sina fördjupningsuppgifter
och mera undervisning i informationssökning, speciellt på Internet.



I takt med att alltfler vuxenstuderande får tillgång till Internet hemma gör jag den
bedömningen att informationssökningen i studiesyfte på Internet kommer att öka.
Många som idag är tveksamma och försiktiga känner ändå att de vill pröva denna
alltmer vanliga informationskälla. Detta kan då innebära en minskning av
informationssökning på bibliotek, speciellt av dem som sällan brukar besöka ett
bibliotek. Däremot kommer inte informationssökningen på Internet att  helt utesluta
informationssökning i andra medier, utan de olika medierna kommer även
fortsättningsvis att komplettera varandra.

Den vuxenstuderande är väl rustad för att arbeta med ett självständigt, undersökande
arbetssätt, främst på grund av de erfarenheter hon/han har med sig som vuxen. De
främsta informationskällorna är böcker och Internet. Information från böcker söker
många på Stadsbiblioteket, eftersom skolan saknar ett bemannat och välutrustat
bibliotek. Många söker information på Internet hemma och alltfler, även de som varit
tveksamma tidigare, börjar söka information på Internet. De som tidigare ofta besökt
Stadsbiblioteket söker där sin information genom ”browsing” i bibliotekshyllorna. De
mindre vana besökarna ber oftast personalen om hjälp direkt. Ytterligare
informationskällor för den vuxenstuderande består t.ex. av intervjuer, tidnings- eller
tidskriftsartiklar och TV- program.

Den vuxenstuderande har i många fall liten kännedom om möjligheterna för
informationssökning och dessutom är användarundervisningen ofta knapphändig. Det
blir i stället tidigare erfarenheter som den vuxenstuderande får lita sig till.

Det insamlade materialet bedöms av de vuxenstuderande ur flera olika aspekter.
Materialet skall vara:

1. Intressant för både den som redovisar och för mottagaren.
2. Neutralt för helhetssynen
3. Tillgodose lärarens krav
4. Innehålla egna värderingar

Några av informanterna anser att redovisningen skall vara neutral, medan andra
informanter betonar vikten av att redovisa sina egna värderingar.

Som tidigare nämnts uppfattas ett självständigt, undersökande arbetssätt positivt av den
vuxenstuderande. Det medför :

1. Självständigt ansvar för elevens egen inlärning
2. Ökat lärande
3. Ökade kunskaper i informationssökning

Det som upplevs som negativt är framförallt:

1. Avsaknad av bakgrundsteckning
2. Svårigheter att ta till sig andra elevers redovisningar
3.   Brist på användarundervisning

Att som en av informanterna föreslog inleda varje nytt läsår med en obligatorisk kurs
för alla nya komvuxstuderande i informationssökning, skulle möjligen kunna bidra till
att de studerande fick mera likvärdiga förutsättningar för sina kommande studier.



Lärarna skulle då tillsammans med representanter för eleverna kunna göra upp en plan
över vilka moment denna kurs kan innehålla och hur den kan integreras i
ämnesundervisningen så att den upplevs som ”verklig” och meningsfull. Personal från
Stadsbiblioteket skulle kunna informera om vad biblioteket har att erbjuda och ett
studiebesök på Stadsbiblioteket skulle även kunna ingå i denna kurs. Efter en sådan
genomgången kurs skulle den vuxenstuderande troligen kunna bli ännu bättre rustad för
att nå ett tillfredsställande resultat med sina självständiga fördjupningsuppgifter.

Intervjuerna med de komvuxstuderande genomfördes under vårterminen 1999. Inför
läsårsstarten 1999/2000 inbjöds lärarna i SO-ämnen på komvux till en studiedag på
Stadsbiblioteket. Där fick de information om Stadsbibliotekets
informationssökningsmöjligheter, samtidigt som det gavs tillfälle för lärarna att tillämpa
dem i praktiskt arbete.



8 Sammanfattning

Uppsatsen behandlar komvuxelevers informationssökning.

Uppsatsens syfte är att undersöka hur vuxna studerande på komvux/kunskaplyftet söker
information till de självständiga fördjupningsuppgifter, som är ett genomgående inslag i
de flesta ämnen som studeras. Många vuxenstuderande är studieovana och studierna
bedrivs i stor utsträckning genom  ett undersökande arbetssätt. De frågor jag ställt mig
är bl.a. i vilken utsträckning de vuxenstuderande känner till vilka möjligheter till
informationssökning som finns och om deras studieovana kompenseras av tidigare vana
vid informationssökning t.ex. från arbetslivet.

Bakgrundskapitlet ger en kort beskrivning av vuxenutbildningens framväxt i Sverige
och tillkomsten av komvux. Vidare ges en bakgrund till den svenska regeringens
femåriga satsning på ett nationellt kunskapslyft för vuxna, som riktar sig till arbetslösa
och anställda utan fullständig treårig gymnasiekompetens. I kapitlet redogörs dessutom
för mål och riktlinjer för kunskapslyftet samt pedagogiska-metodiska arbetssätt.

I teorikapitlet ges en genomgång av tidigare forskning om informationssökning och
lärande. Där presenteras Kühnes och Limbergs avhandlingar, som behandlar svenska
förhållanden och Kuhlthaus forskning om informationssökning som en process, som
även påverkas av användarens känslor. Dessutom innehåller kapitlet ett avsnitt om
några undersökningar om vuxna elevers motivation. Den inlärningsforskning, som
bedrivits i Sverige av de s.k. göteborgspedagogerna och bl.a. ligger till grund för
Skolverkets läroplan (Lpf 94) redovisas också. I denna läroplan presenteras de fyra
olika kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Kapitlet avslutas
med ytterligare definitioner av begreppen ”information” och ”kunskap”.

För att besvara uppsatsens frågeställningar har jag använt mig av en kvalitativ metod.
Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer med femton vuxenstuderande på
komvux/kunskapslyftet för att få en djupare förståelse för hur dessa har sökt
information till sina självständiga fördjupningsuppgifter. Intervjupersonerna valdes ut
vid en rundvandring på komvux tillsammans med en elevrådsrepresentant. Som
underlag för intervjuerna använde jag mig av en intervjumanual, som redovisas som
bilaga till uppsatsen. Samtliga intervjuer utom en spelades in med hjälp av bandspelare.
Metodkapitlet avslutas med en beskrivning av hur genomförandet av intervjuerna och
intervjuurvalet gick till.

I redovisningskapitlet definieras vad en fördjupningsuppgift är och en redovisning görs
av de temaområden, som intervjuerna utgick ifrån. De temaområden som intervjuerna
behandlade var t.ex. hur den studerande väljer ämne för en fördjupningsuppgift, hur
informationssökningen bedrivs bland olika informationskällor och hur de intervjuade
upplever det för flera av dem nya sättet att arbeta genom ett undersökande arbetssätt.
De vanligaste informationskällorna för de vuxenstuderande är böcker och Internet.
Övriga källor är bl.a. tidskrifts- och tidningsartiklar, TV-program och personliga
kontakter med t.ex. myndigheter eller organisationer. Flera av de studerande har tillgång
till Internet i hemmet och det upplevs då som en lättillgänglig informationskälla.
Eftersom komvux bibliotek är mycket litet och obemannat söker sig de allra flesta till
kommunens folkbibliotek för att söka information till sina självständiga
fördjupningsuppgifter.



De temaområden som intervjuerna behandlade återkommer i det avslutande
diskussionskapitlet. Där ställs dessa teman i relation till den teoretiska litteratur, som jag
använt i min uppsats. När den studerande får möjligheter att välja fördjupningsuppgifter
av eget intresse känns uppgiften meningsfull, vilket medför en hög grad av motivation
för den studerande och ger en positiv inlärningseffekt. Att den vuxenstuderande ofta har
en hög grad av motivation, bekräftas i både svenska, amerikanska och brittiska
undersökningar.

En av undersökningens frågeställningar gällde i vilken utsträckning den
vuxenstuderande använder sig av Internet som informationskälla jämfört med andra
källor som t.ex. böcker. Bland de intervjuade varierar det från mycket liten användning
till att söka en stor del av sin information på Internet. Faktorer som påverkar denna
användning är bl.a. den studerandes egen datorvana, tillgången till Internet samt lärares
och studiekamraters intresse. För de studerande som har tillgång till Internet i hemmet
är denna informationskälla av naturliga skäl lättillgänglig.

Den användarundervisning de intervjuade fått av sina olika lärare har också varierat.
Lärare har gett tips om att man kan söka information på folkbiblioteket, men endast en
av de intervjuade hade gjort studiebesök där. En av de intervjuade har fått undervisning
i forskningsmetodik integrerat i andra ämnen. De vuxenstuderandes kännedom om vilka
informationskällor som finns på ett folkbibliotek förutom böcker har också varierat. De
som sedan tidigare är vana biblioteksbesökare finner i större utsträckning sin
information genom att se vad som finns på hyllorna i ett visst ämne (browsing). De som
är mindre vana biblioteksbesökare ber i större utsträckning personalen om hjälp, men
uppger att de efter hand lär sig allt mer vilka informationskällor som finns på ett
bibliotek och hur man finner dessa. Detta faktum att övning i informationssökning
också ger färdighet och ökad självkänsla framgår även i Kühnes undersökning av vad
grundskoleelever lär sig genom ett undersökande arbetssätt på biblioteket.

De intervjuades tidigare erfarenheter från t.ex. arbetslivet kompenserar ofta den
begränsade erfarenhet den vuxenstuderande har av ett undersökande arbetssätt, eftersom
man varit van att söka information av olika slag och kan utnyttja sina tidigare personliga
kontakter. Samtliga av de intervjuade upplever det undersökande arbetssättet som
övervägande positivt och man tycker att man lär sig mycket av detta sätt att arbeta. Men
eftersom de områden man arbetat med varit relativt begränsade efterlyser flera av de
intervjuade mera bakgrundsinformation inför de uppgifter som skall utföras. Ett flertal
av de intervjuade önskar dessutom mera undervisning i hur man söker information,
speciellt på Internet, för att man skall kunna få ett mera jämbördigt utgångsläge inför
sina fortsatta studier.
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Lidköping 1999-03-22 Bilaga 1

Till dig som studerar på kunskapslyftet/komvux!

Jag heter Margareta Wellner och läser nu sjunde terminen på distans på
Bibliotekshögskolan i Borås. Under denna och nästa avslutande termin skall
jag skriva en uppsats inom ämnesområdet ”Människans förhållande till
bibliotek”. Jag har då valt att skriva om hur vuxna studerande på
kunskapslyftet/komvux söker information inför självständiga
fördjupningsarbeten i olika ämnen. Jag arbetar dessutom på halvtid på
Stadsbiblioteket i Lidköping.

Vad jag skulle vilja veta är t.ex. hur du försöker lösa dina uppgifter med hjälp
av olika informationskällor, t.ex. läroböcker, uppslagsböcker, Internet m.m.,
hur du fått tag på informationen och vilka svårigheter du möter under arbetets
gång.

För att få material till uppsatsen vore jag tacksam att få din medverkan. Det blir
i form av intervjuer som beräknas ta 45-60 min i anspråk. Jag planerar att spela
in intervjuerna på band, för att få bättre möjlighet att gå igenom dem efteråt.
Intervjumaterialet kommer att behandlas anonymt, för att inga personer som
intervjuas skall kunna bli igenkända.

Jag planerar att börja med intervjuerna vecka 14 (veckan efter påsklovet)

Jag hoppas att du har möjlighet att avsätta något av din tid till dessa intervjuer.

Med vänlig hälsning
Margareta Wellner
Tel. 17358(hem)
        771048 (arb.)



Intervjufrågor Bilaga 2

Inledning:
Hur länge har du läst på komvux/kunskapslyft Vilka ämnen läser du/har du läst?
Vilka ämnen har du gjort fördjupningsuppgifter i ?
Hur länge sedan är det du senast gick i skolan?
Ålder?

Ämnesval:
Val av ämne till fördjupningsuppgift
1)Eget intresse 2) Tips från kamrater 3) Förslag från läraren

Informationssökning:
Hur lägger du upp arbetet? Var börjar du söka?
Var söker du inf. i första hand? I skolan? På Stadsbiblioteket? Hemma?
Vilken hjälp kan du få på olika ställen?
Är informationssökningen olika beroende på vilket ämne du arbetar med?
Vem/vilka kan du få hjälp av?
Ev. svårigheter

Litteraturförsörjning:
Läroböcker? Uppslagsböcker? Andra böcker? Tidnings/Tidskriftsartiklar? Internet?
Hur väljer du ut vad som är användbar information? Kan du få för mycket information?
Vad väljer du bort? Föredrar du någon typ av källa?

Ev. informationssökning på bibliotek:
Brukar du söka själv eller ber du personalen om hjälp? Ex. på vad du ber om hjälp med.
Tycker du att du brukar få den hjälp du behöver?
Hur upplever du det är att hitta på biblioteket? Vet du vad som kan finnas?

Upplever du att du lär dig något om ämnet?
Tycker du att du lärt dig hur man söker information genom det här sättet att arbeta?
Ev. användarundervisning? När? Av vem?

Fördelar/nackdelar med detta sätt att arbeta?


