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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 
Att stanna upp mitt i en process och reflektera över varför man gör som man gör kan vara ett 
bra sätt att komma till insikt med hur man agerar i en särskild situation. Det jag vill undersöka 
i min uppsats är hur studenter som skriver magisteruppsats på BHS1 tänker kring sin egen 
informationssökning under arbetet med magisteruppsatsen.  
 
Informationssökningsbeteende är en del av biblioteks- och informationsvetenskapen som är 
relativt utforskad. Trots detta, eller kanske på grund av, valde jag just denna aspekt av 
biblioteks- och informationsvetenskapen som ämne för min magisteruppsats för att försöka få 
nya infallsvinklar på ämnet men även för att det finns mycket tidigare forskning att relatera 
till. Dock finns det en aspekt av mitt ämne som är ganska outforskat. Inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen studerar man ofta olika användargrupper och hur de söker 
information. Men forskningen om hur studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap 
söker information och hur de ser på och tänker om sin informationssökning inte är lika 
omfattande.  
 
Utöver detta så anser jag att informationsbeteende är en intressant aspekt av biblioteks- och 
informationsvetenskapen, eftersom det finns mycket att lära sig om hur olika grupper av 
användare söker och använder information genom att studera en särskild grupp. Att undersöka 
uppsatsstudenter på BHS ansåg jag vara intressant just för att det är en grupp som jobbar 
mycket med informationssökning, inte bara som en del av arbetet med t.ex. en uppsats, utan 
själva informationssökningen i sig är en så väsentlig del av utbildningen och jag var nyfiken 
på hur studenternas informationssökningsbeteende påverkas av utbildningen.  
 
 

1.1.1 Förförståelse 
 
Lars Seldén definierar förförståelsen som ett slags startkapital i inledningsfasen av ett 
forskningsarbete. Seldén menar vidare att förförståelse är centralt när det gäller att skapa ett 
syfte för forskningen. Förförståelsen kan alltså sägas handla om att förstå andras 
forskningsresultat, sitt eget preliminära resultat samt förutfattade meningar och fördomar 
(1999, s. 111).  
 
Mitt startkapital i inledningsfasen av uppsatsarbetet var uppfattningen om att studenter inom 
kollegium 1 endast har den utbildning i informationssökning som ingår i A-kursen. Men en 
titt på kurserna inom kollegium 1 visar att en av B-kurserna har som mål och syfte att 
studenterna efter avklarad kurs skall ha grundläggande förståelse för den politiska och 
samhälleliga kontext inom vilken biblioteksverksamheten befinner sig i. Kursen innehåller 
förutom genomgångar av det politiska och kulturella systemet även en introduktion och 
genomgång av offentliga dokument och relevanta databaser. Kursen innehåller föreläsningar, 
övningar och praktiska genomgångar efter vilka studenterna förväntas ha kunskaper i 
informationssökning i några för ämnet relevanta databaser (Kursplan för Kultur- och 
                                                 
1 Jag har genomgående i uppsatsen valt att använda mig av förkortningen BHS för Bibliotekshögskolan / 
Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap 
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informationspolitik 2005). Studenterna får enligt Information om utbildningen en möjlighet att 
utveckla en kritisk och analytisk förmåga i förhållande till de för bibliotekssektorn aktuella 
samhällsföreteelserna (Information om utbildningen 2006, s. 10), vilket också kan vara 
egenskaper som studenterna kan ta tillvara när de söker information.  
 
Min förförståelse har givetvis också påverkats av vilka kollegier jag själv läst. Jag har läst 
kollegium 3 och 2, i nämnd ordning. Min syn på och definition av informationssökning har 
helt och hållet formats kollegium 3. Jag anser alltså att informationssökning kan vara att gå 
och titta på en bestämd hylla i biblioteket men även att söka i databaser med komplicerade 
söksträngar. Min förförståelse av kollegium 1 var att det dominerades av studier inom kultur- 
och informationspolitik och att övningar i informationssökning har en mindre roll.  
 
 

1.2 Problemformulering 
 
Avsikten med min studie är att undersöka hur studenterna själva tänker om sin 
informationssökning och hur de tror att ämnet biblioteks- och informationsvetenskap kan ha 
påverkat deras informationsbeteende. En fördel med att kontinuerligt reflektera över hur man 
agerar i sin informationssökning är att det kan leda till att studenten hittar nya vägar till 
information. Uppsatsstudenterna kan också riskera att gå miste om värdefull information om 
de inte stannar upp ett kort ögonblick och funderar över varför de gör som de gör. Istället 
kanske de helt enkelt fortsätter i samma hjulspår som tidigare.   
 
Det finns många aspekter på hur man ser på och undersöker informationssökning. Jag vill 
undersöka hur studenterna tänker och resonerar om sina vägar till information. Om de ser 
samband mellan hur de söker och vilket resultat det ger.  
 
Det jag vill undersöka är studenter på BHS som skriver magisteruppsats och deras tankar 
kring sin informationssökning i samband med uppsatsarbetet, samt vilken påverkan b & i-
ämnet kan ha haft på hur de söker information. Hur tänker studenter som läser biblioteks- och 
informationsvetenskap om sin informationssökning? Vilka tankar, funderingar och 
reflektioner dyker upp huvudet under informationssökningsprocessen i samband med en 
uppsats? De studenter som jag intervjuat har alla gemensamt att de är färdiga med sin 
informationssökning, men fortfarande har tankar och funderingar kring sökprocessen färska i 
minnet. 
 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Studenter är ingen ovanlig grupp att undersöka, även om perspektiven varierar mellan 
undersökningarna. Mitt syfte är att undersöka hur uppsatsstudenter tänker och resonerar kring 
sin egen informationssökning i samband med magisteruppsatsen. Fokus i den här uppsatsen 
ligger på hur uppsatsstudenterna kan ha påverkats av det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga ämnet i sin informationssökning och sina resonemang kring 
densamma. 
 
Jag har utgått ifrån följande frågor i min undersökning: 
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- Hur ser uppsatsstudenter inom biblioteks- och informationsvetenskap på sin egen 
informationssökning under arbetet med magisteruppsatsen? 

- På vilket sätt kan utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap ha 
påverkat studenternas informationssökning och informationssökningsbeteende? 

  
  
1.4 Avgränsningar  
 
Jag väljer i min undersökning att avgränsa mig till uppsatsstudenter som skriver 
magisteruppsats inom kollegium 1 på BHS, för att undersöka hur deras informationssökning 
under arbetet med magisteruppsatsen kan ha präglats av det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga ämnet. 
 
En av anledningarna till att jag valde att undersöka uppsatsstudenter inom just kollegium 1 
var att jag hade föreställningen att huvudfokus inom kollegium 1 inte låg på 
informationssökning utan på kulturpolitik och ett samhällsperspektiv på biblioteksverksamhet. 
Huvudfokus verkar inom kollegium 1 alltså ligga på kulturpolitik, bibliotek, bildning, 
information och media. Informationssökningen som fenomen är alltså inte central inom 
kollegium 1 och de reflektioner som görs cirkulerar därför kring kulturpolitik, information 
och media (Information om utbildningen 2006, s. 10). Inom kollegium 2 så handlar 
informationssökning om att konstruera söksträngar och är väldigt fokuserad på själva 
sökningen i sig och inte vilka faktorer som påverkar informationssökningen. Att undersöka 
studenter inom kollegium 3 ansåg jag kunde bli alltför reflekterande och eftertänksam. En 
anledning till att synen på informationssökning inom kollegium 3 är reflekterande och 
eftertänksam kan vara att kurserna och litteraturen till stor del handlar om hur olika individer 
och grupper söker information och att se på informationssökningen ur användarens 
perspektiv. Kollegium 4 var aldrig ens aktuell, mest på grund av sina få antal studenter.  
 
 
1.5 Tidigare forskning och litteratur 
 
Det andra kapitlet behandlar den litteratur som varit av betydelse under arbetet med 
uppsatsen, såväl som tidigare forskning inom ämnet och även ett stycke som behandlar mina 
egna litteratursökningar under arbetet med uppsatsen. I det här kapitlet presenteras Louise 
Limbergs avhandling Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, för att ge exempel på andra undersökningar om 
informationssökning och lärande. Med Lars Seldéns avhandling Kapital och karriär: 
informationssökning i forskningens vardagspraktik vill jag lyfta fram att informationssökning 
är en stor och väsentlig del av den akademiska verksamheten. Helena Edenholms 
magisteruppsats ”Fråga doktorn”: en undersökning av kliniskt verksamma läkares 
informationssökningsbeteende samt i Olof Sundins avhandling Informationsstrategier och 
yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen 
behandlar hur olika yrkesgrupper söker och interagerar med information. Gudrún 
Thórsteinsdóttirs avhandling The Information Seeking Behaviour of Distance Students: A 
Study of Twenty Swedish Library and Information Science Students, Anneli Carlsson och 
Madeleine Odén-Göranssons magisteruppsats Studenter och informationssökning: fem 
studenters upplevelser av informationssökning i samband med uppsatsarbete, Joel Alskans 
och Filip Jusufovic magisteruppsats Man irrar runt i katakomberna: studenters 
informationssökning och relevansbedömning under rapportskrivande samt Jannica 
Heinströms artikel Fast surfing, Broad Scanning and Deep Diving: The Influence of 
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Personality and Study Approach on Students Information Seeking Behaviour har gemensamt 
att de tar upp hur studenter söker information och olika faktorer som påverkar deras 
informationssökningsbeteende. Slutligen Carol Kuhlthaus Seeking Meaning: A Process 
Approach to Library and Information Services där informationssökningsprocessen beskrivs 
utifrån de känslor, tankar och handlingar som den enskilde individen erfar.  
 
 
1.6 Definitioner  
 
I detta avsnitt definieras några för uppsatsen centrala begrepp för att klargöra vilken innebörd 
de har i den här texten.  
 
Information 
Den definition på information som jag använder mig av i den här uppsatsen är Bucklands 
information-as-thing, vilket betyder att termen information används för objekt, som data och 
dokument, som hänvisas till som information därför att de anses vara informativa, alltså att 
tillföra något nytt (Buckland 1991, s. 3f).  
 
Informationsbehov  
Informationsbehov är den lucka som finns mellan användarens kunskap om ämnet och vad 
användaren behöver veta för att lösa det aktuella problemet (Kuhlthau 1993, s. 5).  
 
Informationsbeteende  
Det sätt på vilket studenten interagerar medvetet och omedvetet med olika former av 
informationssystem. Case beskriver informationsbeteende innefattande både av aktiv 
informationssökning, oavsiktlig informationssökning och passivt beteende som t.ex. att stöta 
på information av en slump eller t.o.m. att undvika information (Case 2002, s. 5). 
 
Informationssökning  
Jag använder mig av Kuhlthaus definition av informationssökning som en process där 
användaren fyller den lucka som utgör informationsbehovet genom ett antal beslut och 
bedömanden samt integration med olika informationssystem (1993, s. 7). I uppsatsen är det 
endast den informationssökning som görs i samband med magisteruppsatsen som omfattas. 
 
Informationssystem  
I uppsatsen använder jag termen för att hänvisa till databaser, bibliotekskataloger, Internet och 
andra källor till information som studenterna sökt information i.  
 
Uppsatsstudent 
En student som skriver magisteruppsats. Eftersom jag bara undersöker studenter på BHS så är 
det endast de som omfattas av definitionen. 
 
 
1.6 Disposition 
 
I inledningen tar jag upp bakgrund till problemet samt syfte, problemformulering och 
avgränsning. Inledningen innehåller även definitioner av för uppsatsen aktuella begrepp. 
 
Det andra kapitlet innehåller en genomgång av Roger Säljös sociokulturella perspektiv som 
utgjort grunden för analys och tolkning av resultatet. 
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Det tredje kapitlet, Forskning om användarstudier och informationsbeteende, går igenom 
tidigare forskning inom användarstudier, informationssökning och informationsbeteende. 
 
Kapitel fyra är en översikt av utbildningens uppbyggnad, med särskilt fokus på kollegium 1.  
 
Sedan följer ett avsnitt om den valda metoden, där jag motiverar valet av kvalitativ metod 
med intervjuer och presenterar tillvägagångssätt vid insamlingen och analysen av det 
insamlade materialet.  
 
I det sjätte kapitlet redovisas det resultat som intervjuerna gav. Jag har här valt att först 
redovisa varje informant för sig och sedan en sammanfattande redovisning av samtliga 
intervjuer.  
 
I analysdelen tolkar jag det resultat som intervjuerna gav och försöker ge en bild av hur 
uppsatsstudenter ser på sin egen informationssökning. Den litteratur som introduceras i den 
här delen av uppsatsen är direkt relaterad till teorierna som jag har kopplat samman med min 
analys. I slutet av analyskapitlet kommer de slutsatser som baseras på de två 
frågeställningarna. Här ställs studenternas tankar kring deras egen informationssökning i 
relation till Säljös teori. 
 
Slutsatsen innehåller resonemang kring de slutsatser jag kommit fram till genom analysen. 
Tonvikt i den här delen av uppsatsen ligger på hur ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap kan ha påverkat uppsatsstudenterna i deras informationssökning och 
vilka tankar och funderingar som finns kring den egna informationssökningen. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare forskning inom området. 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning där en heltäckande bild av uppsatsen och dess 
syfte ges. 



 6 

2 Teori  
 
Roger Säljö, professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs Universitet 
har skrivit två böcker som legat till grund för analysen av intervjuresultatet, Lärande i 
praktiken: ett sociokulturellt perspektiv från 2000 och Lärande och kulturella redskap: om 
lärprocesser och det kollektiva minnet från 2005, som båda lyfter fram ett sociokulturellt 
perspektiv på människans lärande. Jag har använt mig av det sociokulturella perspektivet i 
min undersökning genom att undersöka hur uppsatsstudenter tänker om sin egen 
informationssökning, men även hur de tillägnar sig och utnyttjar de fysiska och kognitiva 
resurser som finns inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Eftersom en av mina 
forskningsfrågor fokuserar på hur uppsatsstudenternas informationssökningsbeteende har 
påverkats av att de läst biblioteks- och informationsvetenskap, så har det varit intressant att ha 
ett sociokulturellt perspektiv på analysen. Inom det sociokulturella perspektivet är synen på 
lärande att undervisning, handledning och olika former av stöd för lärande är avgörande för 
kunskapsutveckling hos den enskilde individen. Dock menar Säljö att undervisning inte skall 
ses som en orsak till lärande, utan lärande är en mer komplex företeelse som måste förstås i 
ett större sammanhang (2005, s. 15). Att studenter inom biblioteks- och 
informationsvetenskap får undervisning i informationssökning behöver alltså inte innebära att 
de lär sig hur de ska söka information. Om informationssökningen däremot sätts in i ett större 
sammanhang som kan vara arbetet med att söka information till magisteruppsatsen eller ett 
framtida yrkesutövande som t.ex. bibliotekarie lär sig studenterna att söka information utifrån 
de förutsättningar som finns t.ex. i samband med skrivande av magisteruppsats.    
 
Jag ansåg den valda teorin vara ett lämpligt val eftersom det sociokulturella perspektivet som 
teori skulle kunna belysa meningen med individers informationssökning och även sätta in 
individers handlingar i ett socialt perspektiv. Att sätta individers handlingar i en kontext gör 
att kontexten i sig också identifieras och analyseras. I det här fallet innebär det att en 
redogörelse för hur uppsatsstudenternas kontext ser ut. Sundin och Johannisson menar att 
genom att använda sociokulturellt perspektiv i en undersökning om 
informationssökningsbeteende också kan visa på hur informationssökningen utförs och varför 
den utförs (2005, s. 33f). 
 
 
2.1 Lärande 
 
Enligt Säljö så är utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet det mänskliga lärandet, 
tänkandet och handlandet, samt ett intresse för hur individer och grupper tillägnar sig och 
utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (2000, s. 18). Inom den sociokulturella traditionen 
fokuserar frågor om lärande kring hur individen tillägnar sig samhälleliga erfarenheter och lär 
sig att använda dem i olika sammanhang. Säljö menar alltså att lärande inte är vad som händer 
inne i den enskilde individens tankevärld, utan det handlar om samspelet mellan individer, 
kollektiv och de resurser som finns utanför människan (2005, s. 20). Människors förmåga att 
lära bör därför betraktas som en större och övergripande fråga om hur kunskap återskapas i ett 
samhälle (Säljö 2000, s. 12). En tanke som Sundin och Johannisson knyter an till genom att 
påpeka att utvecklandet av kunskap är en förutsättning för det individuella lärandet (2005, s. 
35).  
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Lärande kan också handla om problemlösning och skapande av lokalt relevanta kunskaper 
och färdigheter. Säljö menar att det är i spänningen mellan att kunna se vilka generella sätt att 
tänka och arbeta som man skall använda i en specifik lokal kontext eller inför ett särskilt 
problem som nya sätt att lära och tänka uppstår (2005, s. 239). Sett ur ett sociokulturellt 
perspektiv innebär lärande att människor ökar sin förmåga att integrera med valda delar av 
den information och de erfarenheter som ingår i det kollektiva minnet. Individen kan sedan 
använda delar av dessa erfarenheter för sina egna aktiviteter i olika sammanhang genom att de 
är bekanta med de tolkningspraktiker som är relevanta (Säljö 2005, s. 241).  
 
 
2.2 Redskap 
 
Termer som verktyg eller redskap har en speciell betydelse inom det sociokulturella 
perspektivet. Verktyg eller redskap innebär de språkliga, intellektuella och fysiska resurser 
som vi som individer har tillgång till och använder oss av när vi ska lära oss första vår 
omvärld och agera i den (Säljö 2000, s. 20). Sundin och Johannisson menar att det 
sociokulturella perspektivet fokuserar på individers handlingar när de använder sig av olika 
redskap (2005, s. 34). Intellektuella redskap, dvs. ett språkligt redskap som i ett b & i-
sammanhang kan vara kunskap om hur en söksträng ska konstrueras och i vilken databas 
informationssökningen ska genomföras, kan hjälpa oss att lösa praktiska problem och hjälper 
oss att handla i en fysisk verklighet (ibid., s. 28f). Inom den kontext som uppsatsstudenterna 
ingår i kan exempel på redskap eller verktyg vara kurslitteratur, föreläsningar och 
sökövningar som tillsammans ger studenterna en insikt i hur de kan söka information på ett 
bra sätt.  
 
Enligt Säljö så går intellektuella och fysiska redskap hand i hand. Fysiska redskap har enligt 
Säljö utvecklats för att hantera praktiska problem som överstigit människans naturliga styrka 
eller förmåga. När individer samlar erfarenheter genom att handskas med ett specifikt fysiskt 
problem och därigenom utvecklar hjälpmedel och tekniker, kan individen samtidigt också 
utveckla intellektuella redskap som kan integreras i fysiska redskap som individen kan 
använda i olika sociala praktiker (2000, s. 77). Sundin ger i sin avhandling exempel på vad 
som inom biblioteks- och informationsvetenskapen kan omnämnas som redskap eller verktyg: 
forskningslitteratur, klassifikationssystem och bibliotek. Vidare menar Sundin att de här 
redskapen även har en socialiserande roll då individerna använder sig av de här redskapen 
utan att egentligen reflektera över deras perspektivisering av verkligheten (2003, s. 40). 
Kulturella redskap, som är de viktigaste uttrycken för vårt kollektiva lärande, bidrar till att 
utvecklingen av kunskaper och färdigheter ständigt pågår. Kulturella redskap innefattar våra 
tidigare insikter och färdigheter och är en del av vår dagliga verksamhet. Efter att individen 
lärt sig att använda sig av redskapen kan han eller hon ta del av samhällets samlade 
erfarenheter och insikter och därför bli en del av den dagliga verksamheten. De flesta 
redskapen eller verktygen är materiella, vilket hjälper oss att bibehålla kunskaper och 
färdigheter över generationer. Redskap som texter, bilder och databaser kan bestå under lång 
tid med hjälp av intellektuella redskap och återskapas ur de fysiska artefakterna (Säljö 2005, 
s. 228 - 229). Satt i den kontext som uppsatsstudenterna verkar i skulle det innebära att 
studenterna efter att ha lärt sig att hantera informationssökningen som verktyg och redskap 
kan ta del av den samlade erfarenheten som finns inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen.  
 
Vägen till behärskning av komplexa intellektuella och fysiska redskap beskriver Säljö som en 
process i flera steg där individen går igenom ett antal olika faser. I den första fasen saknar 



 8 

individen förtrogenhet med redskapet och dess funktion inom en speciell praktik. I den andra 
fasen kan individen använda redskapet under handledning av en mer kompetent person. Den 
tredje fasen innebär att individen blir mer självständig och har större förmåga att använda 
redskapet på egen hand samt avgöra när redskapet skall användas. Slutligen så behärskar 
individen redskapet på egen hand och vet även när det skall användas (2000, s. 126 och 2005, 
s. 229 - 231). I den sociala praktik som uppsatsstudenten ingår i skulle den här processen 
innebära att studenten först lär sig informationssökning under handledning av en lärare, med 
hjälp av olika sökuppgifter, för att sedan självständigt kunna söka information till olika 
kursuppgifter och magisteruppsatsen.  
 
 

 
 
Figur 1 Säljös loopingeffekt som uppstår när individen lär sig använda ett redskap 
(2005, s. 230).  
 
 
2.3 Social praktik 
 
De kulturella redskapen ingår i instutitionaliserande praktiker och verksamheter. Institution 
förklarar Säljö som ett antal företeelser som kan stabilisera social interaktion, det kan handla 
om hur vi samtalar och interagera och förhålla oss till varandra (Säljö 2005, s. 46). Individen 
måste socialiseras in i en tolkningsgemenskap för att kunna hantera redskapen som finns inom 
den sociala praktiken. Individen måste alltså först lära sig tolka informationen för att 
återskapa budskap och mening. Säljö menar att de kulturella redskapen fungerar som 
medierande redskap och därmed har en funktion av att ge individen information (2005, s. 
233). Mediering innebär att individers tänkande och föreställningar är framvuxna ur och 
färgade av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap. Säljö använder sig av 
Vygotskys definition av mediering vilket innebär att förklara lärande som förbindelser mellan 
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stimulus och respons (ibid., s. 25). Säljö menar att det viktigaste redskapet för mediering är 
språket, språkanvändning och kommunikation är det som knyter samman den som lär sig med 
dess omgivning (2000, s. 67, 81-82).  
 
Att se lärande och utveckling som behärskande av kulturella redskap innebär att 
lärandeprocessen framstår som en koordinationsprocess mellan människa och kulturella 
redskap. Genom kulturella erfarenheter lär sig individen att hantera och interagera med sin 
omvärld med hjälp av redskap och de krav redskapen ställer inom en social praktik. En social 
praktik är ett sammanhang eller miljö där individen lär sig att agera och även socialiseras in 
emotionellt, språkligt, kognitivt och fysiskt genom deltagande i den sociala praktiken 
förekommande aktiviteter (Säljö 2005, s. 48). Vi lär oss alltså att se på vår omvärld och delta i 
alltfler olika praktiker genom att vi blir förtrogna med alltmer komplexa kulturella redskap 
(Säljö 2005, s. 229). Enligt Säljö måste det finnas en medvetenhet om tre olika men 
samverkande företeelser när lärande studeras ur ett sociokulturellt perspektiv: utveckling och 
användning av intellektuella redskap, utveckling och användning av fysiska redskap samt den 
kommunikation som hjälpt individer att utveckla samarbete i olika kollektiva verksamheter 
(2000, s. 22f). 
 
Inom det sociokulturella perspektivet finns det ingen ändpunkt på den mänskliga 
utvecklingen, eftersom de kulturella redskapen hela tiden förändras och utvecklas och därmed 
även människans kunskap och intellektuella förmåga fortsätter att utvecklas (Säljö 2000, s. 
71). Ett sociokulturellt perspektiv på informationssökning innebär alltså att 
informationssökningen som redskap alltid kommer att fortsätta utvecklas. De kunskaper i 
informationssökning som dagens uppsatsstudenter har är inte samma som uppsatsstudenterna 
hade för tio år sedan men inte heller samma som de framtida uppsatsstudenterna kommer att 
ha, eftersom informationssökningen hela tiden utvecklas och förändras. Idag är datorer och 
Internet ett viktigt redskap, om tio år kanske informationssökningen görs med hjälp av andra 
redskap.  
 
En grundtanke inom det sociokulturella perspektivet är att sociokulturella resurser skapas och 
förs vidare med hjälp av kommunikation och interaktion mellan människor och att vi som 
individer lär oss att agera på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar (Säljö 2000, s. 
22 och 66). De kommunikativa processer som uppstår mellan individer är centralt i synen på 
lärande inom det sociokulturella perspektivet. Det finns alltså ett samband mellan 
kommunikation och tänkande, för det är genom ett aktivt deltagande i kommunikation som 
individen möter och tar till sig nya sätt att tänka, resonera och agera (ibid., s. 37 och 77).  
 
 
2.4 Kunskap 
 
Synen på kunskap inom det sociokulturella perspektivet är att det inte är något som individen 
har. Den information som individen har tagit till sig från t.ex. en bok är inte kunskap i sig, att 
besitta information är enligt Säljö alltså inte detsamma som att inneha kunskap. Säljö 
definierar kunskap som något som individen kan använda sig av i sitt handlande för att lösa 
problem, hantera kommunikativa problem och praktiska situationer på ändamålsenliga sätt. 
Enligt Säljö så är alltså kunskap det som hjälper individen att se ett problem eller en företeelse 
som något bekant och som individen har tidigare erfarenhet av. Kunskap är alltså något 
individen använder och uttrycker genom sina handlingar, vilket Säljö menar gör att 
användandet av kunskap blir en kreativ och skapande process (2000, s. 125-126). Att inneha 
kunskap i informationssökning kan alltså för uppsatsstudenterna innebära att de med hjälp av 
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sina kunskaper i informationssökning kan söka information till sin uppsats. Kunskapen i 
informationssökning blir till en kreativ process genom att uppsatsstudenterna under 
informationssökningen i samband med magisteruppsatsen kan finna nya vägar till relevant 
material, få nya infallsvinklar eller kanske få uppslag till en problemformulering. Den 
enskilda individen handlar alltså utifrån de egna kunskaperna och erfarenheterna av vad man 
uppfattat, medvetet eller omedvetet, att omgivningen kräver (Säljö 2000, s. 128). 
Uppsatsstudenterna söker information till sina uppsatser utifrån sina kunskaper och 
erfarenheter i informationssökning och på vilket sätt deras sociokulturella omgivning har 
påverkat dem att söka information.  
 
 
 
2.5 Kontext 
 
Säljö menar att den sociokulturella kontexten påverkar individers handlande och definierar 
kontext som det som omger individen i form av värderingar, praktiker och begrepp (2000, s. 
129). Individers tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är en del av kontexten och 
sambandet mellan den enskilde individens handlingar och kontexten är kärnan i ett 
sociokulturellt perspektiv. Individen socialiseras in i kontexten genom att få en insikt i var, 
när och hur de regler som finns inom kontexten kan användas (2000, s. 130). 
Uppsatsstudenterna socialiseras in i den kontext som utgörs av biblioteks- och 
informationsvetenskap som ämne och får en insikt i vilka regler som gäller, framförallt ifråga 
om informationssökning, och lär sig att behärska dem. Säljö menar också att vi som individer 
inte blir påverkade av kontexten, utan våra handlingar och vår förståelse blir istället en del av 
kontexten. Våra handlingar ingår alltså i och återskapar på så sätt kontexten (2000, s. 135). 
Uppsatsstudenternas förståelse av informationssökning blir på så sätt en del av den kontext de 
ingår i. Att bli en del av en kontext innebär också att du som individ tar till dig den kultur som 
finns inom kontexten. Limberg har i sin avhandling ett fenomenografiskt perspektiv, vilket 
innebär att utforska hur individer uppfattar och erfar olika fenomen i världen (1998, s. 81). 
Till skillnad från Säljös sociokulturella teori där fokus ligger på hur individen blir en del av 
sin kontext och därmed handlar efter de regler som gäller inom kontexten så fokuserar den 
fenomenografiska teorin enligt Limberg på att synliggöra de olika fenomen som ingår i 
informationssökningsprocessen och som upplevs på olika sätt av olika användare (Limberg 
1998, s. 78 och Säljö 2000, s. 130).  
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3 Forskning om användare och 
informationsbeteende 
 
I följande kapitel går jag igenom den litteratur och tidigare forskning som varit aktuell för 
uppsatsen. Framförallt är det litteratur om olika användargrupper och 
informationssökningsbeteende som varit aktuellt. Jag inleder dock kapitlet med ett stycke om 
min egen informationssökning och tankar därom.  
 
 

3.1 Litteratursökningar 
 
På grund av ämnets karaktär, har jag under arbetet med min egen uppsats försökt reflektera 
över hur jag resonerar kring min informationssökning, varför jag gör som jag gör och hur jag 
ser på min egen informationssökning.  
 
En stor del av det material som jag funnit och senare använt mig av har jag hittat på flera olika 
sätt. Referenslistor i andra uppsatser, litteraturlistor från tidigare kurser men jag har även 
försökt hitta för mig okänt material genom att söka i databaser och bibliotekskataloger. Hur 
jag har jobbat med informationssökningen har varierat beroende på vad jag har letat efter, att 
t.ex. få fram material till kapitlet om tidigare forskning var ganska lätt, eftersom jag var 
bekant med området och visste vad jag skulle söka efter. Material till uppsatsens teorikapitel 
var dock det som jag upplevde svårast att söka efter, jag visste varken hur eller vart jag skulle 
börja.  
 
Mitt eget informationssökningsbeteende skulle jag vilja beskriva som osäkert och 
rutinmässigt, jag vet oftast inte var och hur jag ska börja och när jag väl har kommit igång så 
följer jag ett mönster för informationssökningen som jag etablerade under ett tidigt stadium 
under min utbildning på BHS.  
 
Rent praktiskt så resulterar ett invant informationssökningsmönster för min del i att jag oftast 
bara använder en sökterm, söker i fritext eller på enbart titel eller författare. Ett sökmönster 
som för min del kan resultera i att jag missar flera källor till information, men som ibland 
också kan ge utrymme för att hitta värdefull information av en slump.  
 
 
3.2 Tidigare forskning  
 
Här följer en översikt av tidigare forskning, indelad efter användarstudier, 
informationssökning och informationsbeteende.  
 

3.2.1 Litteratur om användarstudier 
 
Louise Limberg, som är professor vid BHS vid Högskolan i Borås, skrev 1998 avhandlingen 
Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och 
lärande som undersöker hur gymnasieelever arbetar med informationssökning i samband med 
ett fördjupningsarbete om EU. Avhandlingens syfte är att undersöka informationssökning som 
fenomen genom att studera samspelet mellan informationssökning och lärande (1998, s.19). 
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Limberg har i sin undersökning utgått ifrån frågeställningar som undersöker hur 
gymnasieeleverna erfar informationssökningsprocessen, hur eleverna uppfattar olika 
informationskällor och vad de tror att de kan få ut av dem, hur eleverna uppfattar ämnet under 
och efter inlärningsprocessen samt hur gymnasieeleverna uppfattar att deras 
informationssökning samspelar med deras uppfattningar av det aktuella ämnet (1998, s. 85). 
Limberg menar i samband med presentationen av sina frågeställningar att det saknas en 
heltäckande teori om hur människor söker information och hänvisar till Kuhlthaus modell 
över informationssökningsprocessen som utifrån användarnas perspektiv beskriver 
informationssökningen som en process integrerad i en större inlärningsprocess (1998, s. 84). 
Elevernas inlärningsresultat presenteras i tre kategorier av uppfattningar av ämnet, 
skillnaderna mellan de olika kategorierna utgörs av kvalitativa skillnader i hur eleverna 
uppfattade ämnet. Limbergs kategorisering jämfördes med lärarens bedömning av elevernas 
arbete. Resultatet visade att grupptillhörigheten samspelade med inlärningsresultatet (1998, s. 
195f).  
 
Lars Seldén, universitetslektor vid BHS vid Högskolan i Borås, skrev 1999, Kapital och 
karriär: informationssökning i forskningens vardagspraktik, som undersöker hur forskare 
söker information. Studiens syfte är att förstå och reflektera över forskares förhållande till 
anskaffning av information för sin praktiska yrkesutövning. Informationssökningen studeras 
alltså i relation till forskning och forskarutbildning. Fokus i undersökningen är innehållsliga 
aspekter av forskningens vardagspraktik och den informationssökning som hör till 
forskningen (1999, s. 19). De forskningsfrågor som Seldén utgår från i sin avhandling handlar 
allihop om att undersöka ett eventuellt samband mellan forskning och informationssökning, 
exempelvis hur deltagarnas informationssökning har utvecklats under deras forskningskarriär 
(1999, s. 20).  
 
Seldén tar i sin avhandling stöd i Bourdieus teorier om den akademiska människan, med 
tanken om Habitusbegreppet, som kan beskrivas som en ryggsäck som varje individ bär med 
sig innehållande upplevelser både från tidig uppväxt och senare kontakt med den 
materialistiska verkligheten. Individernas syn på verkligheten präglas av innehållet i 
ryggsäcken (1999, s. 95). Habitusbegreppet kan kopplas samman ett annat begrepp som 
förekommer i Seldéns avhandling – kunskapsväska, som myntades av Harriet Lönnqvist och 
som kort betyder det samlade vetande som forskaren tidigare samlat in i samband med 
tidigare forskningsuppdrag (1999, s. 28). Syftet med studien har enligt Seldén varit att förstå 
vad som tilldragit sig i de studerade sammanhangen (1999, s. 82). Seldén utgår i viss del i sin 
undersökning från begreppet informationssökningskarriär, med vilket han menar att forskare 
på ett tidigt stadium i sin forskningskarriär utvecklar strategier som sedan kan sägas resultera i 
en karriär inom informationssökning (1999, s. 124).  
 
I sin resultatredovisning följer Seldén två spår, det forskande och det 
informationsanskaffande. Inom det forskande utreds det för forskarna aktuella ämnet, 
företagsekonomi. Inom det informationsanskaffande utreds olika faktorer som har betydelse 
för anskaffningen av ett informationssökningskapital, det vill säga ett symboliskt och socialt 
kapital av informationssökningskaraktär (1999, s. 152).  
 
Helena Edenholms magisteruppsats från 2003 ”Fråga doktorn”: en undersökning av kliniskt 
verksamma läkares informationssökningsbeteende lyfter fram hur läkare söker information. 
Uppsatsens syfte är att skapa en bild av hur läkare som genomgår en specialistutbildning 
anskaffar information för sin praktiska yrkesutövning. Edenholm har i sina frågeställningar 
fokuserat på vilka informationskällor läkarna använder sig av, vilka bakomliggande faktorer 
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som påverkar läkarnas informationssökningsbeteende, vilken betydelse det medicinska 
biblioteket har för läkarnas informationssökning samt om det finns någon skillnad mellan hur 
kvinnliga och manliga läkare söker information (2003, s. 2). 
 
Den teoretiska utgångspunkten i Edenholms uppsats är Byströms och Järvelins 
informationstypologi, inom vilken det finns tre olika typer av information. 
Probleminformation, som beskriver det aktuella problemets karaktär. Domäninformation, som 
är kända fakta, lagar och teorier som berör problemområdet. Slutligen 
problemslösningsinformation, som är metoder för att hantera ett problem (2003, s. 11).  
 
Edenholms studie visade att läkarna hade ett stort behov av medicinsk information och 
kunskap. Läkarna valde i många fall att i första hand fråga en kollega, eftersom de ansågs 
vara pålitliga källor. Att söka i databaser var något som läkarna sällan gjorde, ofta bara i 
samband med forskningsverksamhet, eftersom läkarna ansåg att databaser inte lämpade sig 
bra för de kliniska arbetsformerna. Det medicinska biblioteket användes i väldigt liten 
utsträckning, istället använde sig läkarna av ett mindre klinikbibliotek. Faktorer som 
påverkade läkarnas informationssökningsbeteende var t.ex. problemets komplexitet, källans 
tillförlitlighet, tid samt små möjligheter att styra över den egna arbetstiden (Edenholm 2003, 
s. 58-59).  
 
Olof Sundin, universitetslektor vid BHS vid Högskolan i Borås, skrev en avhandling 2003, 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen, i vilken han undersöker sjuksköterskors relation till 
fackinformation och har som syfte att skapa större förståelse för fackinformationens sociala 
betydelse i sjuksköterskornas yrkespraktik. Utgångspunkten i avhandlingen är frågor som 
sätter fokus på synen på fackinformation samt erfarenheter, förhållningssätt och strategier för 
informationssökning och informationsanvändning (2003, s. 17). Sundin själv placerar sin 
avhandling i ett sammanhang av användarstudier där de olika grupperna skolelever, 
akademiker och yrkesgruppsmedlemmar utgör tre olika delar av en plattform som fortsatta 
användarstudier kan bedrivas utifrån (2003, s. 19).  
 
Sundin kombinerar i sin avhandling flera olika teoretiska perspektiv, ett sociokulturellt och ett 
professionsteoretiskt. I det sociokulturella perspektivet leder den kollektiva 
kunskapsutvecklingen i olika sociala praktiker till förutsättningar för den enskilde individens 
lärande (2003, s. 39). Inom professionsteorin finns utgångspunkter för att studera den 
abstrakta kunskapens roll i det professionella yrkeslivet (ibid., s. 45). Det som utgör 
avhandlingens teoretiska tolkningsram är alltså relationen mellan biblioteks- och 
informationsvetenskapliga, sociokulturella och professionsteoretiska intressen och 
frågeställningar. Enligt Sundin möjliggör dessa utgångspunkter ett empiriskt intresse för 
biblioteks- och informationsvetenskapliga aspekter på relationen mellan yrkesverksamma, 
deras arbetsplatser och de yrkesgrupper som de verkar inom (ibid., s. 54).  
 
Avhandlingens analytiska fokus ligger på relationen mellan deltagarnas berättelser om sin 
egen informationssökning och informationsanvändning och de sociokulturella sammanhang 
de är skapade inom (Sundin 2003, s. 56). Sundin redovisar erfarenheter och förhållningssätt 
till informationssökning och informationsanvändning med hjälp av olika teman, t.ex. 
uppgiftsinriktad informationssökning. Sjuksköterskors informationsbehov, 
informationssökning och informationsanvändning kan ses som en naturlig del av deras 
yrkesidentitet.  (ibid., s. 155). Avhandlingens resultat visar att sjuksköterskornas 
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informationssökninge efter yrkesrelaterad information kan ses som en del av deras 
yrkesutövande (Sundin 2003, passim).  
 
Gudrún Thórsteinsdóttirs tidigare doktorand vid BHS, disputerade 2005 med en avhandling, 
The Information Seeking Behaviour of Distance Students: A Study of Twenty Swedish Library 
and Information Science Students, som undersöker distansstudenters informationssökning och 
informationsbeteende. Thórsteinsdóttir lyfter fram biblioteket som betydande faktor för 
distansstudenters informationssökning. Syftet med studien är att skapa en tydlig förståelse för 
distansstudenters informationsbeteende (2005, s. 15). Thórsteinsdóttir menar att dagens 
studenter under hela studietiden får övning i sina kunskaper i datorbaserad och 
Internetbaserad informationssökning, vilket kräver att de hela tiden utvecklar sina kunskaper. 
Distansstudenterna måste i likhet med studenterna inom kollegium 1 lära sig att söka, 
analysera och klassificera information Distansstudenter måste utveckla en kompetens i att 
använda datorer, söka i databaser och på Internet. Distansstudenterna måste också vara 
självständiga, ha motivation och en stark vilja för att genomföra sina studier (ibid., s. 41).  
 
Thórsteinsdóttir utgår i sin avhandling, som är en kvalitativt inriktad intervjustudie, ifrån 
frågeställningar som fokuserar på hur distansstudenterna upplever olika vägar till att finna 
information, hur de uppfattar och upplever sin egen informationssökningsprocess och lärande 
samt hur studieuppgifterna påverkar deras informationssökningsbeteende (2005, s. 108-109). 
De i studien deltagande studenterna har blivit djupintervjuade samt fått föra dagbok för att 
beskriva sina tankar och funderingar under informationssökningsprocessen (2005, s. 111). 
Distansstudenterna ansåg att det lokala folkbiblioteket, i flera fall deras arbetsplats, var den 
viktigaste källan och vägen till information. Internet ansågs vara ett avancerat interaktivt 
kommunikationssystem, ett verktyg utan vilket distansstudier skulle bli betydligt mer 
komplicerat (2005, s. 171).  
 
Thórsteinsdóttir skriver att eftersom informationssökningen i sig är en del av utbildningen för 
de studenter som läser biblioteks- och informationsvetenskap är också informationssökningen 
en del av det som ska läras in. Dagboksanteckningarna som distansstudenterna fört under 
informationssökningsprocessen gav utförlig och en klar bild av deras jobb med 
informationssökningen (2005, s. 196). Thórsteinsdóttir konstaterar att det faktum att 
distansstudenterna var studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap helt klart 
påverkar deras attityd och känslor inför informationssökningen. Det visade sig t.ex. vara 
ganska vanligt att studenterna såg informationssökningen som en process. När studenterna 
arbetade med ett problem, ansåg de att de förbättrade sin informationssökningskompetens på 
olika sätt (ibid., s. 212).  
 
 

3.2.2 Litteratur om informationssökning 
 
Carol Kuhlthau, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Rutgers University i 
New Jersey, har i sin bok Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information 
Services från 1993 genom en serie kvalitativa och kvantitativa studier undersökt 
informationssökningsprocessen hos gymnasielever som skriver ett fördjupningsarbete. De 
primära forskningsfrågor som Kuhlthau utgått ifrån var om det finns gemensamma 
erfarenheter mellan användare i informationssökningsprocessen som kan formuleras och 
beskrivas och om det finns någon likhet mellan användarnas erfarenheter och de olika faserna 
i den konstruktiva processen (1993, s. 81). Kuhlthau fokuserar på den ångest och osäkerhet 



 15 

som kan uppstå i samband med informationssökningsprocessen och menar att ångest är en del 
av informationssökningsprocessen och kommer från den osäkerhet och förvirring som kan 
finnas hos användaren i början av en informationssökningsprocess (1993, s. 8).  
 
Kuhlthau har en konstruktivistisk syn på lärande, inspirerad av de teorier som John Dewey, 
George Kelly och Jerome Bruner har på lärande, vilket ger insikt i vad användaren erfar under 
informationssökningsprocessen och är viktig för att förstå informationssökningen ur 
användarens perspektiv (1993, s. 15). Den konstruktivistiska synen på lärande ger en inblick i 
vad användaren erfar, vilket gör att det är värdefull för att förstå informationssökningen ur 
användarens perspektiv. Kuhlthau tar i sin analys fasta på studenternas upplevelser i den 
tilldelade fördjupningsuppgiften för att utveckla en modell utifrån de olika stadierna i 
sökprocessen.  
 
 
Stages Task  

Initiation 
Topic 
selection 

Prefocus 
Exploration 

Focus  
formulation 

Inform- 
ation 
collection 

Search 
closure 

Start-
ing 
writing 

Feelings Uncert- 
ainty 

Optimism Confusion, Clarity Sense of Relief Satis-
faction  
or 

Thouhgts   Frustration,  Direction/  Dissatis-
faction 

   and doubt  confidence   
Thoughts  Ambig- 

uity 
    

       
    Increased 

interest 
   

Actions Seeking 
relevant 
Inform- 
ation 

  Seeking 
pertinent 
information 

  

 
Tabell 1 Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen (1993, s. 43).  
 
 
Anneli Carlssons och Madeleine Odén-Göransson magisteruppsats från 2002 Studenter och 
informationssökning: fem studenters upplevelser av informationssökning i samband med 
uppsatsarbete undersöker hur ett antal studenter som skriver c-uppsats inom psykologi säger 
sig uppleva informationssökningen i samband med uppsatsarbete. Författarna utgår från 
frågeställningar som sätter fokus på hur studenter söker information inför ett uppsatsarbete, 
vilka slags kriterier de tillämpar i sin bedömning av informationens användbarhet och vilka 
slags känslor de ger uttryck för beträffande sitt uppsatsarbete och den därmed 
sammanhängande informationssökningen (Carlsson & Odén-Göransson 2002, s .7).  
 
Bland de studenter som deltog i undersökningen var det vanligast att söka information genom 
att browsa i bibliotekshyllorna, kolla igenom tidskriftssamlingar, söka i databaser, 
referenslistor samt att fråga någon annan. Carlsson och Odén-Göransson skriver om 
uppfattningen av informationssökningen hos studenterna och menar samtidigt att för studenter 
inom biblioteks- och informationsvetenskap så är tonvikten på informationssökningen så 
stark, eftersom den är en del av själva ämnet, medan ”vanliga” studenter ofta anser att 
informationssökning är svårt (Carlsson & Odén-Göransson 2002, s. 41). De svårigheter som 
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studenterna upplevde under informationssökningen var svårighet att hitta material och att 
sovra bland en stor mängd funnen information (ibid., s. 42).  
 
Carlson och Odén-Göransson stöder sin undersökning på Kuhlthaus teori om 
informationssökningsprocessen. De känslor som studenterna i undersökningen gav uttryck för 
placerades in i olika faser i Kuhlthaus modell, enligt författarna kan man alltså inte applicera 
Kuhlthaus modell på informationssökningsprocessen från början till slut, utan studenterna 
pendlar fram och tillbaka mellan olika faser i modellen. (2002, s. 53).  
 
Joel Alskans och Filip Jusufovic skrev 2005 en magisteruppsats, Man irrar runt i 
katakomberna: studenters informationssökning och relevansbedömning under 
rapportskrivande, vars syfte är att undersöka och analysera studenters sökningar och hur de 
bedömer relevans samt hur de får tillgång till dokumenten. Undersökningen utgår från frågor 
som undersöker på vilket sätt studenterna upplever att de fått hjälp av bibliotekarier under 
sökprocessen, vilka faktorer som försvårar informationssökningsprocessen, på vilka stadier i 
arbetet och skrivandet sker informationssökning och hur påverkar det vilka dokument som 
studenterna refererat till, om ämnet ändrats på grund av brister i informationssökningen, vilka 
faktorer som spelar in i relevansbedömningen av dokument samt hur studenterna har använt 
litteraturen med referat och citat (2005, s. 2).  
 
Alskans och Jusufovic har sin teoretiska utgångspunkt i Peiling Wangs metodologi om 
relevansbedömning och informationssökning. Dokumenten bedöms utifrån en modell, som 
författarna arbetat fram som grund för vilka kriterier dokumenten bedöms utifrån (2005, s. 4). 
Metoden för undersökningen är en serie intervjuer med studenter som går B-kursen inom 
kollegium 3. I analysen har studenternas sökprocess och relevansbedömning försökt 
kartläggas noggrant för att försöka hitta styrkor och svagheter. Resultatet visade att de 
studenter som visade intresse för att delta i en sökverkstad fick information om hur de kunde 
göra fler sökningar och söktermer. Författarna anser att det faktum att studenterna inte använt 
sig så mycket av bibliotekarierna i sin informationssökning kan bero på att studenterna ser sig 
själva som informationsexperter. Ofta vågar de heller inte fråga, utan de förväntas veta svaret 
själva. Studenterna har också sökt information tidigt i sökprocessen, och sedan bara fortsatt 
söka för att hitta material som kan vara mer relevant, för att fylla i luckor. Undersökningen 
visade också att de flest av studenterna lyckas bra med sina sökningar, men ändå känner sig 
osäkra och negativa till sina egna sökningar (Alskans & Jusufovic 2005, s. 38 - 40).  
 
 

3.2.3 Litteratur om informationsbeteende 
 
Jannica Heinströms artikel Fast surfing, broad scanning and deep diving: The influence of 
personality and study approach on students’ information seeking behaviour från 2005 delar in 
uppsatsskrivande studenter i tre kategorier. Jannica Heinström är psykolog och forskare vid 
avdelningen för Informationsstudier vid Åbo Akademi. Undersökningen genomfördes med 
hjälp av kvantitativ metod och bestod av tre enkäter som undersökte vilken attityd studenterna 
hade till sina studier och hur deras informationsbeteende såg ut. Heinström menar att 
informationssökning är en så pass komplex process som inte bara beror på situationen, utan 
också på den person som utför den (2005, s. 229). Heinström använder sig av Tom Wilsons 
modell för informationsbeteende, eftersom den enligt Heinström tydligt visar hur såväl 
psykologiska faktorer som kontexten påverkar hur användaren anskaffar information (2005, s. 
229). I sin undersökning har Heinström utgått från forskningsfrågor som fokuserar på om 
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aspekter av informationsbeteendet kan förklaras av personligheten, vilka 
informationssökningsvanor som påverkas av personliga drag, hur informationssökningen 
påverkas av attityden till studierna och hur personlighet och studieattityd samspelar i 
påverkandet av informationsbeteendet (2005, s. 230).  
 
Resultatet av Heinströms undersökning analyserades utifrån olika aspekter, t.ex. kritisk 
bedömning av det funna materialet, relevansbedömning och noggrannhet i 
informationssökningen. Utifrån dessa aspekter delades resultatet sedan in i tre faktorer: fast 
surfing, broad scanning och deep diving (2005, s. 235). Fast surfing-studenten vill ha 
information som är lättillgänglig och bekymrar sig inte så mycket om materialets kvalitet och 
djup. Broad scanning-studenten är mer flexibel och har mer tålamod i sina sökningar och 
söker i en mängd olika källor. Deep diving-studenten är mycket intresserad av kvaliteten på 
det funna materialet och lägger ner mycket tid och energi på att söka information (Heinström 
2005, s. 239 - 242). Resultatet av studien visar att psykologiska faktorer har större inflytande 
på studenternas informationsbeteende än deras studiebakgrund eller var de befinner sig i 
uppsatsskrivandet (ibid., s. 242f).  
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4 Utbildningens uppbyggnad 
 
Utbildningen Biblioteks- och informationsvetenskap vid BHS består av fyra olika 
inriktningar, kollegier, där första terminen läses gemensamt innan studenterna väljer 
inriktning. De fyra olika kollegierna fokuserar på olika områden: kultur- och 
informationspolitik (kollegium 1), kunskapsorganisation (kollegium 2), användarperspektivet 
(Kollegium 3) samt organisationsperspektivet (kollegium 4).  
 
 
4.1 Kollegium 1 
 
Det är den första kursen på B-nivå, Kultur- och Informationspolitik, där studenterna efter 
genomgången kurs skall ha grundläggande kunskaper i informationssökning i för ämnet 
relevanta databaser (Kursplan Kultur- och Informationspolitik 2005). Även kursen Bok- och 
biblioteks- och informationshistoria innehåller en fördjupningsuppgift där studenterna skall 
redogöra för sin informationssökningsprocess och därmed ha en möjlighet att reflektera över 
på vilket sätt de söker information (Studieplan för Bok- och biblioteks- och 
informationshistoria 2007). Följande kurser på B- och C-nivå är inriktade på att ge 
studenterna kunskap och kompetens i bok- och biblioteksväsen, förhållandet mellan litteratur 
och samhället samt en inblick i informationspolitik och upphovsrättsregler. Förutom de 
moment av informationssökning som ingår i A-kursen har studenterna inom kollegium 1 
alltså endast ett kort avsnitt i en av B-kurserna som innehåller övningar i 
informationssökning.  
 
Inom kollegium 1 ligger alltså inte fokus på informationssökningen i sig, utan på ett 
samhällsperspektiv på biblioteksverksamhet med inslag av bl.a. kulturpolitik. 
Informationssökningen används inom kollegium 1 huvudsakligen som ett redskap för att 
studenterna skall komma åt den information de behöver för att lösa sina uppgifter under 
utbildningen.  
 
För att förstå uppsatsstudenternas inställning till och tankar om deras egen 
informationssökning, så behövs en förståelse för studenternas kontext. Uppsatsstudenterna 
skriver sin uppsats i en kontext eller studiemiljö som består av andra studenter, lärare, 
handledare, bibliotekarier på högskolebiblioteket. Men i uppsatsstudenternas kontext finns 
även företeelser som kurslitteratur och annan litteratur som uppsatsstudenterna använder sig 
av i sitt arbete med uppsatsen. I kontexten ingår även utbildningens mål och syfte. Under 
magisterkursen förekommer även ett antal föreläsningar och handledarträffar som studenterna 
deltar i.  
 
Informationssökning som begrepp har olika innebörd inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen och så även hos studenterna på BHS. Den tydligaste skillnaden i 
uppfattningen av informationssökning är mellan studenter inom kollegium 2 och 3. Inom 
kollegium 2 är synen på informationssökning det rent praktiska arbete som läggs ner på att 
söka i t.ex. databaser med hjälp av söksträngar och tesaurer. Inom kollegium 3 är synen på 
och definitionen av informationssökning annorlunda och inbegriper mer i 
informationssökning som aktivitet. Informationssökning kan framförallt inom kollegium 3 
innebära både att aktivt söka i en databas, kolla på den aktuella hyllan i biblioteket eller att gå 
igenom referenslistor i relevant litteratur. Kollegium 1 genomsyras av att kritiskt och 
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analytiskt kunna diskutera och behandla olika samhällsföreteelser. Det är också något som 
märks i hur informationssökning definieras inom kollegium 1 och vilken syn som finns på 
densamma (Information om utbildningen 2006), att genom hela 
informationssökningsprocessen kritiskt kunna granska och analysera den funna 
informationen. Synen på informationssökning inom kollegium 1 verkar utifrån det intryck jag 
fått under utförda intervjuer vara väldigt lik den syn som finns inom kollegium 3, att 
informationssökning kan omfatta både att söka aktivt i en databas och att gå igenom 
referenslistor i relevant litteratur.  
 
 
4.2 Utbildningens mål och syfte 
 
Enligt Magisterhandboken är informationssökningen en viktig och väsentlig del av 
uppsatsskrivandet. Studenterna uppmanas att söka i databaser, referenser, bibliotekskataloger 
och på Internet samt att fråga andra för att få tag i litteratur om sitt ämne (Edström 2001, s. 
20). Dessutom finns det en tydlig uppmaning till uppsatsstudenterna att inte tveka att fråga en 
bibliotekarie om de skulle känna sig osäkra i sina sökningar (ibid. s. 19).  
 
Uppsatsstudenterna befinner sig i slutfasen av utbildningen på BHS. Enligt kursplanen är 
målet med magisterkursen och därmed kravet på studenterna att de i skrift skall kunna 
identifiera och formulera ett biblioteks- och informationsvetenskapligt problem, relatera 
problemet till tidigare forskning och presentera resultatet på ett lämpligt sätt. Dessutom skall 
studenterna välja en för problemet relevant teori, analysera och dra slutsatser (Kursplan för 
magisterkurs 2003). Enligt Magisterhandboken skall arbetet med en större uppsats visa att 
studenten kan arbeta självständigt och kritiskt med en ålagd uppgift. I Magisterhandboken 
finns även en indirekt uppmaning till studenterna att de genom sina magisteruppsatser skall 
bidra till att driva forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap framåt (Edström 
2001, s. 5). 
 
Enligt kursplanen för magisterkursen så är kursens syfte att studenten skall utveckla en 
fördjupad förståelse för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap samt att utveckla sin 
färdighet att presentera och analysera problem inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
De mål som studenten efter genomgången kurs skall ha uppnått är att kunna identifiera och 
formulera ett forskningsproblem, och relatera problemet till tidigare forskning. Vidare skall 
studenten använda en för problemet relevant teori och metod samt att presentera resultatet på 
ett begripligt sätt. Slutligen skall studenten även kunna tillämpa de konventionella formalia 
som finns för akademiska uppsatser (Kursplan för Magisterkurs 2003). 
 
 
4.3 Utbildning och framtid 
 
Det finns mycket informationsmaterial om utbildningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap på BHS. Den information som kanske är den första beskrivningen av 
utbildningen för sökande studenter är det material som finns på Högskolan i Borås hemsida 
och som ganska kortfattat beskriver utbildningen. Enligt beskrivningen av utbildningen kan 
en framtida arbetsmarknad vara som informationsspecialist på olika typer av arbetsplatser, de 
som nämns är bibliotek och kunskapsintensiva företag. Bibliotekarie beskrivs alltså inte som 
ett givet yrkesval efter avslutad utbildning (Utbildning vid Högskolan i Borås 2006). Den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningen beskrivs som en ingång till framtida 
yrken inom webbdesign, elektronisk publicering och information management. Det är ett 
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framtida arbetsområde som enligt informationsmaterialet innefattar att tillgängliggöra och 
samla information för både privatpersoner och företag. Det framtida arbetslivet och sociala 
fältet beskrivs som ganska öppet och brett och är alltså inte låst till enbart bibliotekssektorn. 
Den framtida utexaminerade studenten beskrivs inte som bibliotekarie, utan som biblioteks- 
och informationsvetare och tillskrivs egenskaper som kunskap om hur information 
produceras, organiseras och ska tas fram. Det närmaste beskrivning av en framtida arbetsplats 
som finns är att biblioteks- och informationsvetare arbetar som bibliotekarier på olika typer av 
bibliotek, på företag och organisationer som efterfrågar informationsspecialister i miljöer där 
informationsförsörjning och informationshantering är en väsentlig del i utvecklingen. Dock 
beskrivs arbetsområdena efter avslutad utbildning som om bibliotekarieyrket är det egentliga 
arbetsområdet och andra yrkesval, alltså ett arbetsområde inom företag och organisationer 
beskrivs som alternativ, och framstår som ett andrahands val i förhållande till 
bibliotekarieyrket (Biblioteks- och Informationsvetenskap 2006, s. 6).  
 
Liknande information finns i ett annat material Information om utbildningen som finns att 
tillgå för nyantagna studenter. I inledningen nämns det hur den blivande studenten är på väg 
in i en sektor där många blir bibliotekarier. Enligt texten är det också bibliotekarie som är den 
gemensamma yrkesbenämningen oavsett om studenterna i framtiden kommer att arbeta inom 
offentlig sektor som bibliotekarie eller inom det privata näringslivet på t.ex. en 
informationsavdelning. Vidare står det att läsa att det finns många arbetsuppgifter för en 
person med yrkesbenämningen bibliotekarie, likaså återfinns de inom olika sektorer och att 
arbetsmarknaden ser bra ut för de studenterna som avlagt examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Dock framgår det inte inom vilka yrken eller sektorer de 
utexaminerade studenterna finns, vilket kan varierar eftersom utbildningen inom Biblioteks- 
och informationsvetenskap på BHS är indelad i fyra kollegier som ger något olika kompetens 
och möjligheter efter avslutad utbildning (Information om utbildningen 2006, s. 3).  
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5 Metod  
 
Här följer ett kapitel om valet av metod, informanter, intervjumall samt hur resultatet sedan 
har analyserats med hjälp av Roger Säljös sociokulturella teori.  
 
 
5.1 Om valet av metod 
 
Bengt-Erik Andersson säger i sin bok Som man frågar får man svar: en introduktion i 
intervju- och enkätteknik från 1985 att valet av metod i första hand ska utgå från problemet, 
frågeställningarna och syftet med undersökningen (Andersson 1985, s. 20). Att intervjua 
handlar till stor del om att ta reda på hur den enskilda individen uppfattar, tolkar och 
strukturerar sin omgivning och verklighet i förhållande till sina egna kunskaper och 
erfarenheter (Backman 1998, s. 48). De frågeställningar jag utgick från i min undersökning 
gjorde att det blev väsentligt att få fram hur uppsatsstudenterna själva tolkar och uppfattar sin 
egen informationssökning.  
 
En viktig faktor att vara medveten om i det här sammanhanget är att man måste skilja mellan 
information som beskriver faktiska förhållanden, objektiv information om hur något faktiskt 
är, och subjektiv information om hur någon upplever ett visst förhållande (Andersson 1985, s. 
13). Detta är dock något som är aktuellt i det här fallet. Det är alltså subjektiviteten i 
informanternas svar som har varit av intresse, att få fram hur studenterna själva upplever sin 
informationssökning och hur den kan ha påverkats av utbildningen på BHS. Det är den 
tillfrågade studentens personliga åsikter, upplevelser, värderingar och tolkningar som är 
intressant just för att de till stor del styr personens beteende (Andersson 1985, s. 15). Seldén 
skriver att valet av kvalitativ metod är gjort för att kunna upptäcka det som är relevant för 
studiens syfte i ett naturligt, spontant sammanhang (1999, s. 112). Vilket också var viktigt 
under de intervjuer jag utförde, att få uppsatsstudenterna att prata så avslappnat och spontant 
som möjligt för att få fram en så tydlig bild av deras tankar kring sin egen 
informationssökning som möjligt.  
 
En nackdel med att intervjua kan vara att det är lätt att fokusera på enskilda personers åsikter, 
det är inget argument mot metoden, men något som man bör vara medveten om (Repstad 
1999, s. 58). Det som vi kan få reda på genom att intervjua en enskild individ är vad individen 
anser rimligt att säga i den aktuella situationen (Säljö 2000, s. 115). Det är dock det som varit 
aktuellt i den här undersökningen, att faktiskt ta reda på några enskilda personers åsikter och 
vad de anser vara rimligt att säga om den aktuella situationen. Sundin nämner i sin avhandling 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen några svårigheter med intervjun som metod han själv råkat 
ut för under sitt arbete. Samtliga som Sundin intervjuade hade erfarenheter av de undersökta 
fenomenen, men trots detta hade de svårt att uttrycka sina erfarenheter. Detta motverkades 
genom att Sundin upprättade en relation till deltagarna, som bestod i att Sundin återkom för 
uppföljningsintervjuer (2003, s. 59).  
 
Eftersom min undersökning cirkulerar kring hur studenter själva tänker och resonerar kring 
sin informationssökning passar metoden väl. Repstad menar att själva syftet med intervjuer är 
att få människor att prata om saker som de själva anser viktiga och att få fram deras 
uppfattning om ämnet ifråga (1999, s. 67), vilket för mig har varit ett av huvudargumenten till 
att använda kvalitativa intervjuer som metod. I sin avhandling om sjuksköterskors relation till 
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fackinformation skriver Olof Sundin att intervjuer ger kunskap om deltagarna och deras 
erfarenheter av och förhållningssätt till informationssökning och informationsanvändning 
(2003, s. 62). Valet av metod för den här undersökningen har till stor del styrts av att just få 
kunskap om både informanterna och deras erfarenheter av och förhållningssätt till 
informationssökning.  
 
 
5.2 Val av informanter  
 
Jag valde på ett tidigt stadium i arbetet med uppsatsen att begränsa mig till studenter som 
skrev uppsats inom kollegium 1. Till en början var det en optimistisk tanke om att det var ett 
bra sätt att hålla nere antalet informanter. Efter hand insåg jag dock att en sådan begränsning 
kanske var något överflödig eftersom det visade vara väldigt svårt att få tag i studenter som 
ville och ansåg sig ha tid att bli intervjuade. I slutändan blev det dock så att de sex stycken 
studenter som jag intervjuade också är de som utgör mitt underlag för analysen. Ett ganska 
magert underlag kan tyckas, men faktorer som tid och byte av uppsatsämne gjorde att jag 
kände mig pressad att sätta stopp efter sex intervjuer. Att göra fler intervjuer hade kanske gett 
ett annat resultat eller kanske ytterligare stärkt det resultat jag fått i den här undersökningen.  
 
Jag funderade en kort period på att inbegripa även studenter från andra kollegier, en tanke 
som väcktes under ett etappseminarium. Men under samma seminarium diskuterades 
tolkningen av begreppet informationssökning, som visar sig skifta väldigt, beroende på vilket 
kollegium man läser. Den skiftande definitionen på informationssökning som begrepp skulle 
ha kunnat leda till att svaren på intervjufrågorna inte gått att jämföra, för att de skulle beskriva 
olika tolkningar av informationssökningsbegreppet.  
 
 
5.3 Tillvägagångssätt 
 
Jag valde att först kontakta samtliga studenter som skrev uppsats inom kollegium 1 via mejl 
och då även ge en kortfattad presentation av mitt ämne och varför jag har kontaktat dem. I 
mejlet gav dem även möjlighet att kontakta mig via mejl eller telefon, beroende på vilket som 
kändes bäst.  
 
Vid intervjutillfället gav jag en något mer utförlig presentation av mitt ämne, en reaktion på 
det blev ofta att respondenten själv pratade lite om sitt uppsatsämne och genom lite småprat 
om uppsatsskrivande så kunde intervjun börja på ett relativt avslappnat sätt.  
 
 
5.4 Intervjumall 
 
Jag hade inför intervjuerna som ambition att få respondenterna att prata lite mer fritt och inte 
bara svara på mina frågor rakt upp och ned. Därför ville jag i ganska stor utsträckning ha 
frågor som bjöd in till samtal om hur de söker information, att låta respondenterna berätta, 
istället för att de ska sitta och ge mig korta svar på ett otal i förväg formulerade frågor. Jag 
ville trots detta ha ganska många frågor, för att täcka in så mycket som möjligt av ämnet. 
Repstad menar att för att man ska kunna anpassa frågorna efter situationen bara ska använda 
sig av stödord som man sedan formulerar till frågor under intervjun (1999, s. 60). Jag valde 
dock att formulera fullständiga frågor i förväg, inte för att använda frågorna som de var rakt 
upp och ned, utan mest som stöd och kom ihåg anteckningar för mig själv. Frågorna fick 
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självklart anpassas efter varje intervjutillfälle. Repstad anser även att intervjumallen kan och 
bör ändras under arbetets gång, att alla respondenter svarar olika på frågorna och att 
intervjumallen därför måste anpassas efter tillfälle (1999. s. 60). Främsta syftet med 
intervjumallen är att försöka få informanterna att prata om det som de anser vara viktigt 
(Repstad 1999, s. 40).  
 
Allteftersom arbetet med uppsatsen framskred har jag dock sett ett behov av att ha fler och 
andra typer av frågor med i min intervjumall. Frågor som fokuserade på vad 
uppsatsstudenterna själva ansåg att de lärt sig inom informationssökning samt vilken 
bakgrund studenterna har, om de läst andra kollegier innan de läste kollegium 1 och om de 
läst andra ämnen innan och hur deras informationsbeteende såg ut när de började på BHS.  
 
 
5.5 Analysarbetet 
 
Jag skrev rent varje intervju direkt i anslutning till intervjun, när jag fortfarande hade 
intervjun i färskt minne. Jag försökte sedan att hitta gemensamma nämnare i de olika 
intervjusvaren, för att se vad mina informanter hade gemensamt och vad det var som stack ut. 
Repstad menar att en bra kvalitativ analys gör att man känner igen vissa saker och därigenom 
får nya insikter (1999, s. 99). Det som i det här fallet gav en ny insikt var de svar studenter 
hade gett på frågan vad de tänker om sin egen informationssökning. Svaren antydde att de inte 
funderade så mycket på sin informationssökning. Ett svar som först verkade oanvändbart, 
men jag valde att istället se till det faktum att studenterna inte funderade så mycket över det, 
vad det kan innebära. Andersson nämner att öppna svar kräver en tolkning, ofta behöver 
svaren tolkas ingående för att kunna tyda ut likheter och skillnader mellan svaren och även 
bilda sig en uppfattning om innehållet (1985, s. 198). En tolkning som jag gjort med hjälp av 
Roger Säljös teori om hur individer genom att socialiseras in i en social praktik lär sig 
använda dess redskap (2000, s. 104). Enligt Repstad är det ofta teoretiska förväntningar som 
styr vilka teman som lyfts fram ur informationsmängden för analys. En öppenhet för det 
överraskande och det nya bör dock finnas med (1999, s. 96).  
 
Intervjuerna analyserades med hjälp av Säljös teori kring ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande, framförallt med den spiral som Säljö använder sig av för att illustrera den 
loopingeffekt som uppstår när individer närmar sig ett nytt redskap inom ramarna för en 
social praktik (2005, s. 230). Framförallt har Säljös tanke om hur individen går från att först i 
början av spiralen instrueras i hur det akutella redskapet skall användas till slutet av spiralen 
när användandet av redskapet har blivit transparent för individen, det har blivit en del av det 
normala beteendet (Säljö 2005, s. 229-231).  
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6 Resultatredovisning 
 
6.1 Presentation av informanterna 
 

6.1.1 Anders  
 
Inför arbetet med magisteruppsatsen och informationssökningen i samband med 
uppsatsarbetet hade Anders inga förväntningar, han anser att informationssökningen i sig är 
ny för varje uppgift och att det egentligen inte går att jämföra med tidigare uppgifter, som 
t.ex. B-uppsatsen. Anders brukar börja söka information med hjälp av Internet och sökmotorer 
som Google och Altavista, men använder sig även av Libris och databaser som Artikelsök och 
menar att han föredrar att söka information jämnt fördelat på Internet och i olika 
bibliotekskataloger. Anders försöker även att göra sina sökningar smalare genom att söka på 
något nyckelord eller se vilka närliggande ämnesord som finns i t.ex. Libris. Vilket har varit 
till hjälp när Anders känt att han kört fast i informationssökningen. Ibland har han även 
försökt hitta på söktermer på egen hand eller frågat en bibliotekarie om tips på söktermer. Det 
är dock det enda tillfället som Anders frågat en bibliotekarie om hjälp i samband med 
magisteruppsatsen, först och främst har han diskuterat problem med sin handledare. En annan 
svårighet som Anders stött på i samband med informationssökningen är att veta när han ska 
sluta, när han kan anse sig vara färdig med informationssökningen. Detta brukar Anders lösa 
genom att ta pauser i sökandet och gå igenom det material han funnit och först därefter avgöra 
om han behöver fortsätta söka eller inte. Anders ämnesval har inte påverkats av hur mycket 
han visste om ämnet innan eller mängden av litteratur som finns inom ämnet, han menar 
istället att det som styrde honom i ämnesvalet var att ämnet var outforskat och ganska nytt 
inom Biblioteks- och Informationsvetenskapen och att han själv dessutom inte visste så 
mycket om ämnet. Anders beskriver sin sitt eget informationssökningsbeteende till en början 
som förvirrat, men att allt eftersom hans kunskaper växer och medvetenheten ökar om vad 
som är relevant och Anders insåg vilka sökstrategier han skulle använda sig av. Anders tror 
också att det finns en risk att han bara kör på i gamla hjulspår och inte funderar så mycket 
över den egna informationssökningen, helst vill han bara komma igång med skrivandet.  
 
 

6.1.2 Björn  
 
Björn förväntade sig inför magisteruppsatsen inte några problem med informationssökningen. 
Björn anser själv att han har fått en bra insyn i informationssökningsprocessen under sin 
utbildning, dock så saknade han en genomgång av olika databaser inför arbetet med 
magisteruppsatsen. Björn söker information framförallt i olika databaser och Libris, som 
Björn anser är ett bra ställe att börja söka på eftersom han kan hitta mycket allmän och 
övergripande information där, men har även använt sig av Högskolan i Borås 
bibliotekskatalog. Ett sätt att hitta relevant information som Björn själv föredrar är att titta 
igenom referenslistor i andra uppsatser och vill gärna få fram information i form av fysiska 
böcker i den mån det är möjligt. Björn hade själv svårt att avgöra när och om han hade hittat 
all information, vilket resulterade i att han samlade på sig allt material han kunde hitta inom 
ämnet. En annan svårighet som Björn stötte på under informationssökningsprocessen var att 
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han ofta fick väldigt många träffar i sina sökningar, vilka han ansåg vara svåra att 
relevansbedöma, vilket Carlsson och Odén-Göransson även tar upp i sin magisteruppsats, 
många studenter har svårigheter med att sovra bland en stor mängd funnet material (2003, s. 
42). Ämnesvalet tror Björn möjligtvis kan ha påverkats av hur mycket information som han 
själv trodde skulle finnas, men det som fick honom att slutligen bestämma sig för ämnet var 
att Björn fick tag i tidigare uppsatser med liknande ämnen och blev inspirerad om hur han 
skulle gå tillväga. Björn beskriver sitt eget informationssökningsbeteende som nervöst, 
framförallt i den aspekten att han har haft svårigheter att begränsa det material som han fått 
tag i. Själva informationssökandet, att få fram material, anser Björn dock ha gått bra. Björn 
menar att tidigare uppgifter, som t.ex. B-uppsatsen har varit till stor hjälp för att förbereda 
honom för informationssökningen i samband med magisteruppsatsen.  
 
 

6.1.3 Cecilia  
 
Cecilia menar själv att hon inte hade några funderingar eller förväntningar på 
informationssökningen i samband magisteruppsatsen innan hon började med uppsatsen. 
Cecilia söker främst information på Internet, men även i olika bibliotekskataloger. Det hon 
letar efter är framförallt aktuell forskning inom ämnet samt tidigare uppsatser med liknande 
ämnen, för att kanske kunna få fram värdefull information med hjälp av referenslistor. De 
gånger som Cecilia känt att hon kört fast i informationssökningen har hon diskuterat möjliga 
sökvägar med sin skrivpartner. Samtidigt påpekar Cecilia att hon fått nya infallsvinklar till 
ämnet efter att ha tittat på olika referenslistor och därigenom fått tips på användbar litteratur. 
Ett annat sätt att hitta information har varit att browsa längs hyllorna i biblioteket, på det sätter 
har Cecilia hittat information som annars kanske inte skulle hittat. Dock så har inte Cecilia i 
sitt ämnesval låtit sig påverkas av hur mycket information som hon trodde fanns om ämnet, 
hon hade redan bestämt sig sedan tidigare för vad hon ville skriva om. Cecilia menar att hon 
inte reflekterar så mycket över sin informationssökning, utan brukar vara ganska 
resultatinriktad, hon vill först och främst bli färdig med uppsatsen. Cecilia menar alltså att hon 
har ganska dålig insikt i sin egen informationssökning, hur hon själv fungerar, Cecilia själv 
menar att hon går mest på känsla när hon söker information och skulle beskriva sitt 
informationssökningsbeteende som väldigt enkelt. Oftast söker Cecilia på ämnesord och 
fokuserar på den information som hon lätt kan få tag i, antingen via biblioteket eller om det är 
möjligt att skriva ut den funna informationen direkt. Cecilia tänker alltså inte efter så mycket i 
sin informationssökning, utan hon går mest på rutin.  
 
 

6.1.4 Doris  
 
När Doris jämför sitt informationssökningsbeteende ser hon ingen skillnad på 
magisteruppsatsen och tidigare uppgifter under sin studietid på BHS. När Doris däremot 
jämför sitt informationssökningsbeteende idag med hur det var innan hon började på BHS, 
kan hon se en stor skillnad och anser själv att hon påverkats av ämnet Biblioteks- och 
Informationsvetenskap i hur hon söker information. Doris söker information till sin 
magisteruppsats främst vis olika bibliotekskataloger, som GUNDA (bibliotekskatalogen vid 
Göteborgs Universitetsbibliotek) och Högskolan i Borås bibliotekskatalog. Men Doris tycker 
även att hon kan finna mycket värdefull information genom att gå igenom referenslistor i för 
ämnet aktuella uppsatser och böcker. Liksom Anders och Björn tycker Doris att det kan vara 
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svårt att avgöra när hon är färdig med informationssökningen. Doris själv menar att hon skulle 
kunna söka hur länge som helst, men brukar oftast stanna upp i informationssökningen när 
hon finner något som kan vara relevant och intressant för uppsatsen. Doris ser på 
informationssökningen som något som bara måste göras, en obligatorisk del av uppsatsarbetet 
och tycker inte själv att hon har så mycket funderingar kring sin informationssökning, hennes 
fokus ligger istället på vad hon vill finna, vilket resultat hon vill att informationssökningen 
ska ge. Doris säger att hon har en vilja och ambition att försöka vara kreativ i sina sökningar, 
och vill gärna försöka använda sig av mer komplicerade söksträngar. Men oftast gör Doris 
ganska stora generella sökningar, av rädsla att missa viktig information. Doris anser sig också 
vara en nybörjare som vill mycket med sin informationssökning, det är ju ändå det här hon 
vill jobba med sedan. Slutligen säger Doris att hon inte tänker så mycket på hur hon söker 
information, vilket hon kanske borde göra. Men Doris menar att det lätt blir så att när hon 
söker information inom ett ämne där det finns mycket information att tillgå och som är lätt att 
hitta. Om Doris hade valt ett uppsatsämne med mindre information hade hon varit tvungen att 
vara med kreativ och påhittig i sina sökningar och menar att hennes informationsökning 
påverkas av ämnet och vad det är hon söker efter.  
 
 

6.1.5 Elsa  
 
Inför informationssökningen i samband med magisteruppsatsen tyckte Elsa att det kändes lite 
osäkert, framförallt tycker Elsa att hon är osäker när hon söker i databaser, vilket ofta är 
tidskrävande med alla olika sökmetoder och –tekniker som finns och som skiljer sig olika 
databaser emellan. Elsa söker därför främst information i Högskolan i Borås 
bibliotekskatalog, GUNDA och Google. Sökningarna i Google gör Elsa framförallt för att få 
vidare tips och idéer i sitt sökande. Andra sätt som Elsa hittat bra information på är genom 
andra uppsatsers referenslistor, vilket enligt Elsa känns som en bra väg till information 
eftersom källorna känns trovärdiga om de är refererade till i andra uppsatser. Elsa har även 
använt sig av material från tidigare kurser och fått tips från andra studenter, Elsa nämner 
etappseminariet som mycket värdefullt vad gällde att få tips om bra och relevant litteratur och 
även hur hon skulle kunna gå tillväga med uppsatsarbetet i stort. Att prata med lärare på 
magisterkursen och handledaren har Elsa också tyckt varit ett bra sätt att få tips om relevant 
material. Liksom tidigare informanterna Anders, Björn och Doris tycker Elsa att det kan vara 
svårt att avgöra när hon ska sluta söka. Elsa anser att de lite mer ingående kursmomenten som 
berör informationssökning är alldeles för få och det är något som hon saknar i utbildningen. 
Elsa menar att hon flera gånger har fått förlita sig på det hon kunde innan, ibland har det helt 
enkelt inte funnits någon möjlighet att lära sig bli bättre på informationssökning samtidigt 
som en kursuppgift ska lösas. Enligt Elsa finns det en förväntan från BHS att studenterna ska 
ha tid och ro att se varje ny uppgift och uppsats som en övning i informationssökning, vilket 
ofta blir svårt. Elsa menar att hon på grund av den tidspress som ofta finns i samband med 
olika kursuppgifter inte har tid att öva på informationssökning, utan bara söker reda på den 
information hon behöver och sedan sätter igång med själva skrivandet.  
 
 

6.1.6 Fanny  
 
Inför arbetet med magisteruppsatsen tyckte Fanny att det var svårt att veta hur hon skulle 
disponera tiden och hur mycket tid och energi hon skulle lägga ner på informationssökningen. 
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En del av problemet var att Fanny inte gjort en så omfattande uppsats förut och därför kände 
sig lite osäker.  Fanny brukar börja sin informationssökning i Libris och därefter fortsätta sina 
sökningar i olika bibliotekskataloger. Fanny söker även information i databaser som 
Artikelsök och Mediearkivet samt sökmotorn Google, som alla tre enligt Fanny är bra men 
som brukar ge väldigt många träffar. Oftast söker Fanny med hjälp av ämnesord eller valfria 
sökord och brukar använda sig av trunkering i sina sökningar. I motsats till t.ex. Björn tycker 
inte Fanny att hon har några problem med att själv avgöra när hon anser sig vara färdig med 
en sökning. Fanny och hennes skrivpartner har samlat på sig mycket litteratur och tycker 
själva att mycket av det är relevant och användbart i uppsatsen. Svårt tycker Fanny däremot 
att det är att komma på söktermer och söksträngar. Sitt eget informationssökningsbeteende 
beskriver Fanny som förändrat sedan hon började på BHS. Fanny menar att hon idag i större 
utsträckning använder sig av söksträngar och är mer medveten om vilket resultat hon kan 
förvänta sig av en sökning och därför inte söker lika slumpmässigt som innan. Dock menar 
Fanny att hon själv inte ser någon skillnad i hur hon söker information om hon jämför 
magisteruppsatsen med tidigare uppgifter på BHS. Den enda skillnaden är at Fanny under 
informationssökningen för magisteruppsatsen ansträngt sig lite mer för att få ett bra resultat.  
 
 
6.2 Sammanfattning 
 
Gemensamt för uppsatsstudenterna är att de verkar vilja börja sina sökningar ganska brett, 
med hjälp av t.ex. Google och Libris. I Libris finns förutom möjligheten att söka material hos 
både folk- och forskningsbibliotek, även möjligheten att se vilka ämnesord posterna är 
klassificerade med vilket kan vara en bra hjälp i studenternas fortsatta informationssökning.  
 
Överlag så uppfattar inte uppsatsstudenterna informationssökningen som något större 
problem, möjligtvis att det kan vara svårt i början av informationssökningsprocessen att sovra 
bland den mängd information som finns. Trots att samtliga sex uppsatsstudenter som jag 
intervjuat har stött på någon form av problem, är det bara Anders som uppgett att han frågat 
en bibliotekarie om hjälp. En tanke som jag haft är att det kanske hade sett annorlunda ut om 
jag hade undersökt andra studenter än studenter som läser biblioteks- och 
informationsvetenskap. Alskans och Jusufovic nämner i sin magisteruppsats att BHS-
studenter inte gärna frågar en bibliotekarie om hjälp med frågor rörande deras 
informationssökning, eftersom de själva anser sig vara experter på informationssökning 
(2005, s. 39).  
 
Uppsatsstudenternas egna åsikter om sin informationssökning skiftar något. Anders, Björn 
och Elsa var alla tre något förvirrade i början av informationssökningsprocessen och kände sig 
osäkra, framförallt inför var och hur de skulle börja söka. Doris däremot ansåg att 
informationssökningen var något som bara måste bli gjort, det är bara en del av arbetet med 
magisteruppsatsen.  
 
Att reflektera över sitt eget informationssökningsbeteende är alltså enligt den här 
undersökningen inget som görs i någon större utsträckning. Uppsatsstudenterna gör sin 
informationssökning för magisteruppsatsens räkning enligt ett sedan tidigare etablerat 
mönster, ofta med ambitionen att bli klar med informationssökningen, så att de kan komma 
igång med själva skrivandet av uppsatsen.  
 
Sammanfattningsvis så kan det sägas att intervjuresultaten blev något torftiga och ibland svåra 
att få något vettigt ur. Den första slutsatsen jag drog var att ingen av uppsatsstudenterna 
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funderade särskilt mycket över sin egen informationssökning och att de skulle kunna bli ett 
problem att analysera ett sådant resultat. Jag valde dock istället att lyfta fram det faktum att 
studenterna inte funderade så särskilt mycket över sin egen informationssökning.  
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7 Analys och diskussion  
 
I det här kapitlet av uppsatsen analyseras och diskuteras intervjumaterialet utifrån Säljös 
teorier om det sociokulturella perspektivet och Kuhlthaus modell över 
informationssökningsbeteende under informationssökningsprocessen. Avsikten med analysen 
är att få fram vad uppsatsstudenter på BHS tänker kring sin egen informationssökning, hur 
utbildningen på BHS kan ha påverkat dem i deras informationssökningsbeteende och hur 
studenterna under utbildningen har påverkats av den sociala praktik som de omges av. Säljö 
menar att en social praktik är uppbyggd av individer som agerar med olika slags medierande 
redskap för att skapa och bygga upp olika slags verksamheter (Säljö 2005, s. 57). 
Uppsatsstudenternas sociala praktik består av t.ex. studenter, lärare och bibliotekarier på 
högskolebiblioteket. De medierande redskap som förekommer inom uppsatsstudenternas 
sociala praktik är kurslitteratur, föreläsningar och sökövningar som görs i samband med olika 
kursuppgifter. Informationssökning är en av de verksamheter som återskapas inom 
uppsatsstudenternas sociala praktik.  
 
Avsikten med min undersökning är att undersöka hur studenterna själva tänker om sin 
informationssökning och hur de tror att ämnet biblioteks- och informationsvetenskap kan ha 
påverkat deras informationsbeteende. Det finns många aspekter av hur man kan se på och 
undersöka informationssökning. Mitt syfte har varit att undersöka hur uppsatsstudenter tänker 
och resonerar kring sin egen informationssökning i samband med magisteruppsatsen och jag 
har utgått ifrån frågor som fokuserar på hur uppsatsstudenterna ser på sin egen 
informationssökning samt hur utbildningen kan ha påverkat studenternas informationssökning 
och informationssökningsbeteende. Säljö menar att individer blir en del av en social praktik 
genom en slags loopingeffekt, som kan illustreras med hjälp av en spiral, har varit till hjälp 
för att lättare synliggöra hur uppsatsstudenterna under sin tid på BHS har lärt sig att använda 
informationssökningen som ett redskap i sitt arbete med olika uppgifter.  
 
 
7.1 Synen på den egna informationssökningen 
 
Studenternas åsikt om sin egen informationssökning var att det var något de bara gjorde och 
inte funderade så mycket över, både Cecilia och Doris menar att de bara söker och inte 
funderar så mycket över hur eller varför. Informationssökningen går inte att undvika eller att 
göra på något annat sätt, de kommer helt enkelt inte undan informationssökningen. 
Studenterna menade också att när det gällde informationssökning gick de lite på känn. 
Tankarna var mer fokuserade på vad de vill hitta än kring hur de gör.  
 
Elsa menar att hon har lärt sig mycket på informationssökningen i samband med uppsatsen 
eftersom hon skriver själv. Eftersom hon inte haft en skrivpartner att bolla idéer med, har Elsa 
varit tvungen att själv komma på nya söktermer, vilka databaser hon ska söka i och även att 
kunna avgöra när hon är färdig med en sökning. Enligt Kuhlthau är osäkerhet en nödvändig 
del i en konstruktiv process. Den osäkerhet och eventuella ångest som Elsa kan ha upplevt 
under informationssökningsprocessen kan ses som en del av informationssökningsprocessen, i 
vilken varje enskild användare går in i med sin egen personliga uppsättning av erfarenheter 
och kunskaper (Kuhlthau 1993, s. 8). Individen framställs i ett sociokulturellt perspektiv som 
producent och användare av redskap som lever i och omvandlar världen efter sina egna syften. 
En central del i lärande och kunskapsutveckling är interaktion mellan individen och den 
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sociala praktiken och det är genom kommunikation som individen blir delaktig i samhällets 
kollektiva erfarenhet (Säljö 2005, s. 225). Uppsatsstudenterna blir alltså delaktiga i det 
biblioteks- och informationsvetenskapliga samhällets erfarenhet genom interaktion i form av 
de sökövningar som ingår i A-kursen och de första B-kurserna inom kollegium 1. Enligt 
Seldén så är sättet att se på informationssökning som en lång och utdragen process något som 
kan anses vara ett genombrott. Synen på informationssökning har tidigare varit att 
informationssökningen består av kortare söksessioner i ett informationssystem. Genom att 
betrakta informationssökningen som en lång och utdragen process, behöver både användaren 
och forskaren ta hänsyn till den kontext som omger informationssökningen (Seldén 1999, s. 
73). Vilket för uppsatsstudenterna skulle innebär att de i sin informationssökning behöver ta 
hänsyn till sin egen kontext. Här blev det för mig under arbetet med analysen tydligt att jag 
hade behövt en mer utförlig intervjumall när det gällde att få fram information om 
uppsatsstudenternas bakgrund, tidigare studier och erfarenhet inom informationssökning.  
 
En student, Doris, beskriver sig själv som nybörjare på informationssökning, med 
motiveringen att hon bara har börjat sin bana som informationssökare, och säger vidare att det 
är ju det här hon ska jobba med sedan. Bland studenterna finns det en ambition att vara 
kreativa i informationssökningen, t.ex. att använda sig av lite mer avancerade söksträngar. 
Men trots detta gör studenterna oftast ganska breda sökningar för att inte riskera att missa 
viktig information. Säljö nämner hur en kommunikativ praktik ofta för med sig någon form av 
fysisk verksamhet (2000, s. 37). I uppsatsstudenternas fall skulle det kunna innebära att de 
genom en kommunikativ praktik, som t.ex. föreläsningar och sökövningar, känner till de 
sökvägar de bör välja i sin informationssökning. Ett kommunikativt deltagande i en social 
praktik bidrar till att forma identiteter, som alltså kan ses som skapat av det sociala 
sammanhanget. Säljö menar att det sätt som individen tar del av kunskaper och färdigheter är 
genom att kommunicera (2000, s. 37). Identitetsbegreppet blir alltså en del av det 
sammanhang de deltar i. De attityder som finns till informationssökning kan ses som ett 
uttryck av en yrkesidentitet och de värderingar och förväntningar som finns i yrkesidentiteten 
uttrycks i individens handlingar (Sundin & Johannisson 2005, s. 38). Studenternas väg från 
studenter i biblioteks- och informationsvetenskap till bibliotekarier eller 
informationsspecialister handlar alltså om identitetsskapande. Genom att studenterna blir en 
del av sammanhanget, alltså ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med 
informationssökning som en väsentlig del, kan de på så sätt skapa sig en identitet med en 
attityd till informationssökning som är sprungen ur de värderingar och förväntningar som 
finns på studenterna som framtida bibliotekarier eller informationsspecialister.  
 
En social praktik utvecklas genom att det uppstår ett samspel mellan kulturella redskap, 
institutionaliseringsprocesser och de sätt att lära som utvecklas. Hur individen förhåller sig till 
olika representativa redskap utvecklas inom ramen för en viss verksamhet genom den 
feedback som ges (Säljö 2005, s. 233f). Det förhållande som uppsatsstudenterna förhåller sig 
till informationssökningen som redskap utvecklas alltså inom ramen för det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga ämnet och den feedback som de får på sin informationssökning, 
vilket t.ex. skulle kunna vara respons från lärare eller diskussioner kring informationssökning 
med andra studenter.  
 
Hur de olika uppsatsstudenterna kände inför magisteruppsatsen varierade. Anders menade att 
informationssökningen är ny inför varje ny uppgift, oavsett den informationssökning han gjort 
i samband med tidigare uppgifter. Björn ansåg att han hade fått jättebra insyn i 
informationssökning under utbildningen och ansåg sig inte ha några som helst problem med 
informationssökningen under arbetet med magisteruppsatsen. Cecilia anser att biblioteks- och 
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informationsvetenskap som ämne helt klart har påverkat, och att hon inte hade samma 
kunskaper innan hon började på BHS. Thórsteinsdóttirs avhandling visade att flera av de 
uppsatsskrivande studenterna hade gjort ämnesvalet utifrån vad de hade med sig från den 
tidigare delen av utbildningen, vilket också visade sig underlätta informationssökningen något 
(2005, s. 196). Bland de studenter som deltog i den här undersökningen var det ingen som 
gjort sitt ämnesval till magisteruppsatsen utifrån tidigare erfarenheter under utbildningen. 
Uppsatsstudenternas ämnesval baserades istället på en nyfikenhet på outforskade områden. 
Det märks tydligast hos Anders och Cecilia som båda två bestämt sig för sina respektive 
ämnen just på grund av att det var outforskade ämnesområden inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Thórsteinsdóttir menar att informationssökning bör ses som en del av 
lärandeprocessen för studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap, på grund av att 
informationssökningen leder till anskaffning av information utifrån vilken inlärning sedan 
sker (2005, s. 87). Anders och Cecilia har genom att välja ett outforskat och för dem ganska 
nytt ämnesområde lärt sig om ämnet samtidigt som de skrivit uppsats i ämnet. De studenter 
som väljer ett outforskat ämne får tillfälle att på en gång öva sig på sin informationssökning 
samtidigt som de ökar sina kunskaper i det aktuella uppsatsämnet. Om uppsatsämnet däremot 
är känt för studenten blir informationssökningen en del av lärandeprocessen, eftersom 
studenten då får tillfälle att träna på och förbättra sin informationssökningsteknik.  
 
Uppsatsstudenterna är ofta på väg ut i yrkeslivet som bibliotekarier eller andra 
informationsrelaterade yrken. De kommer då att bli en del av den sociala praktik som deras 
yrkesidentitet utgör. De normer, värderingar och förväntningar som finns i en yrkesidentitet 
uttrycks genom individernas handlingar och hur de förklaras i yrkesutövandet. De attityder 
som finns till informationssökning kan ses som uttryck för en yrkesidentitet (Sundin & 
Johannisson 2005, s. 38). Sundin och Johannisson menar vidare att informationssökning är 
mer än att bara söka fakta och menar också att i ett sociokulturellt perspektiv är ett mer 
korrekt sätt att se på individers interaktion med information och informationssystem som ett 
kommunikativt deltagande i en social praktik (2005, s. 37). Vilket också är något som Doris 
poängterar reflekterar över, hon nämner sin egen informationssökning som något hon kommer 
att jobba med i framtiden. Idag finns det inget som uttryckligen säger att de studenter som nu 
skriver uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap är på väg in i en social praktik 
som utgörs av bibliotekarieyrket. I informationsmaterial för utbildningen beskrivs 
studenternas framtida arbetsmarknad i termer som kultur- och informationsförmedling, 
webbdesign, elektronisk publicering och organisering av material (Biblioteks- och 
Informationsvetenskap 2006, s. 6). Studenterna är snarare på väg in i en social praktik som 
utgörs av ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och en kompetens i 
informationssökning. En prognos som finns på Högskoleverkets sida Studera.nu visar att 
tillgången på utbildade bibliotekarier kommer att överstiga efterfrågan under de närmaste 
femton åren, ungefär fram till år 2020 (Högskoleverket 2006). En prognos som jag anser kan 
tolkas som att många personer med en examen i biblioteks- och informationsvetenskap kan 
komma att bli långtidsarbetslösa eller börja jobba med något annat som inte är relaterat till 
deras examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Därför är det kanske mer lämpligt att 
säga att studenterna socialiseras in i en social praktik som utgörs av individer med goda 
kunskaper i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och som förstår de begrepp och 
verktyg som finns inom biblioteks- och informationsvetenskapen.  
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7.2 Uppsatsstudenternas informationssökning 
 
Studenterna tyckte att det var svårt att avgöra när de var färdiga med sina sökningar, om de 
hade hittat det de behövde. Anders tog en paus i sitt sökande för att gå igenom det material 
han hittat, först därefter ansåg han att han kunde avgöra om han behövde fortsätta söka. Björn 
och Fanny har båda samlat på sig så mycket material de hunnit och går igenom materialet 
först efter att de slutat söka. Seldén skriver i sin avhandling att den avgörande faktorn när 
studenten eller forskaren ska anse sig vara färdig med sin sökning är kvalitet. Dock poängterar 
Seldén att forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap inte skiljer sig från mängden i 
den aspekten, trots goda kunskaper och inblickar i informationssökningsprocessen (1999, s. 
36f). En process som Kuhlthau har beskrivit genom en modell omfattande tre olika aspekter: 
känslor, tankar och fysiska handlingar (1993, s. 41f). Enligt Kuhlthau går användaren går från 
det första stadiet i processen med osäkerhet till slutstadiet med hjälp av en rad val gjorda 
genom ett komplext samspel mellan de olika aspekterna i Kuhlthaus modell (1993, s. 7). 
Vilket liknar informanternas informationssökningsprocess. Från att i början av 
informationsökningsprocessen varit osäkra till att ha gjort ett antal val kring sökvägar och 
litteratur och i slutet av informationssökningsprocessen ha ett bra underlag för arbetet med 
magisteruppsatsen.  
 
Anders nämner att det känns svårt och förvirrande när han ska börja söka information till en 
uppgift. Kuhlthau menar att osäkerhet i början av en informationssökningsprocess är ett 
kognitivt tillstånd och därför ofta orsakar känslor av ångest och även brist på självförtroende 
(1993, s. 124). Ämnet verkar påverka en del vilken inställning studenterna har till 
informationssökningen i inledningsstadiet. Det kan handla om vilken förförståelse som finns 
om ämnet, det som man kan om ämnet påverkar till stor del hur man söker, framförallt så 
påverkar det valet av söktermer. Enligt Kuhlthau är informationssökningen en lärandeprocess 
där de val användaren gör beror på användarens personliga förutsättningar (1993, s. 9). Vidare 
anser Limberg att Kuhlthaus modell av informationssökning utifrån användarnas perspektiv 
beskriver informationssökning som en process integrerad i en större inlärningsprocess (1998, 
s. 84).  
 
Osäkerhet finns också för att söka i databaser, Elsa menar att det är tidskrävande med alla 
olika sökmetoder i databaser och förlitar sig ganska mycket på material från tidigare kurser 
och tips från andra studenter och lärare, både vad gäller litteratur, författare och söktermer. 
Att förstå vad användaren erfar under informationssökningsprocessen är viktigt enligt 
Kuhlthau, som har ett konstruktivistiskt synsätt på lärande. Den konstruktivistiska synen på 
lärande ger en inblick i vad användaren erfar och är därför värdefull för att bättre kunna förstå 
informationssökning ur användarens perspektiv. Inom konstruktivismen finns enligt Kuhlthau 
två huvudteorier, den ena handlar om hur vi som individer konstruerar vår egen unika 
personliga värld och den andra teorin om hur konstruktionen innefattar hela individen med 
tänkande, känslor och handlingar i en dynamisk lärandeprocess (1993, s. 15). Den 
konstruktiva processen ger således inblick i den ångest och säkerhet som finns inom 
informationssökningsprocessen som alla enskilda användare påbörjar med ett antal personliga 
erfarenheter och egenskaper från tidigare upplevelser (ibid., s. 8).  
 
Av intervjuerna framgick också att endast Anders hade frågat en bibliotekarie om hjälp. 
Frågan hade gällt att studenten behövde fler söktermer till sina sökningar. Orsaken till varför 
studenterna inte frågat en bibliotekarie om sökhjälp är oklar, men tänkbart är att biblioteks- 
och informationsvetenskaps studenterna anser sig inte behöva den hjälp som bibliotekarien 
kan ge vid olika sökuppgifter.  
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7.3 Utbildning och informationssökningsbeteende 
 
Bland uppsatsstudenterna fanns det önskemål om att informationssökning borde få större plats 
i utbildningen, och inte bara vara ett moment studenten går igenom varje gång en uppgift ska 
lösas. Den åsikten framfördes Elsa som ansåg att det är svårt att hela tiden försöka bli bättre 
på informationssökning samtidigt som studenterna ska göra de uppgifter som ingår i kurserna. 
Informationssökningen får en väldigt stark anknytning till den aktuella uppgiften, istället för 
att ses som en ständigt återkommande process som behöver anpassas efter varje ny uppgift. 
Thórsteinsdóttir menar dock i sin undersökning att studenterna ansåg att de förbättrade sin 
informationssökningskompetens på olika sätt när de arbetade med en uppgift (2005, s. 212).  
Elsa ansåg att det från institutionens håll nästan finns en inställning att studenterna för varje 
uppgift ska bli lite bättre på informationssökning, alltså att du som student ska träna dig i 
informationssökning samtidigt som du ska skriva ett arbete eller en uppsats.  
 
Säljö menar att mänskligt tänkande och handlande anpassas efter en social kontext, att vi som 
individer alltså lär oss att agera inom en given ram för en social praktik (2000, s. 104). Den 
sociala praktik som uppsatsstudenterna agerar inom är ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, men även BHS och högskolemiljön kan i det här fallet räknas in i den 
sociala praktiken. Studenterna lär sig alltså efter hand som de studerar på BHS att agera och 
handla enligt de syften och mål som finns för informationssökning redan på A-kursen. Enligt 
kursplanen för delkursen Organisera och söka information är syftet med kursen att 
studenterna genom övningar och studier skall få en kompetens i datorbaserad 
informationssökning. Målet för samma kurs är således att studenterna skall ha en 
grundläggande kompetens i att söka information och att de skall ha en god bas för fortsatt 
informationssökning under utbildningen men även som grund i sin framtida yrkesverksamhet 
(Kursplan: Organisera och söka information 2002). Något som Fanny nämnde, hon menade 
att sedan hon började på BHS har hennes informationssökningsbeteende förändrats till det 
bättre. Att handla inom ramen för olika praktiska och kulturella sammanhang och samspela 
med andra individer är också ett grundantagande inom det sociokulturella perspektivet på 
utveckling och lärande (Säljö, 2000, s. 104).  
 
Lärande inom ett sociokulturellt perspektiv handlar också om att behärska språkliga och 
intellektuella redskap (Säljö 2000, s. 97). Ett exempel på ett intellektuellt redskap inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen skulle kunna vara att kunna konstruera söksträngar 
för att få fram de dokument som den enskilde studenten behöver. Fanny nämnde hur hon lärt 
sig att konstruera söksträngar för att lättare få fram önskat sökresultat. Sundin och 
Johannisson nämner några exempel på redskap inom biblioteks- och informationsvetenskap, 
däribland IR-teorier som räknas som ett språkligt redskap. Vidare menar Sundin och 
Johannisson att redskap inom biblioteks- och informationsvetenskapen har en socialiserande 
roll, vilket innebär att de ofta ses som naturliga och självklara, vilket kan leda till att deras 
medierande funktion inte är märkbar för de flesta användare. Redskapen förmedlar en syn på 
kunskap och värderingar som användaren inte alltid är medveten om (2005, s. 35). 
Användaren är omedveten därför att redskapen och den på syn kunskap och värderingar som 
de förmedlar ses som naturliga och självklara. Den kunskap som studenterna skaffar sig i 
informationssökning kan också ses som ett socialt kapital. Det sociala kapitalet innebär den 
socialt orienterade informationssökningen, som sker i samband med olika kursuppgifter och 
som förmedlas till studenterna genom kommunikation mellan lärare och student (Seldén 
1999, s. 253f). Individen möter kulturella redskap i olika sammanhang och ser dem som 
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resurser för vissa typer av aktiviteter. Individen uppfattar det som att redskapen har ett syfte 
och utvecklar kontakten med redskapet i en fas av mer intensiv användning där individen lär 
sig hur och under vilka villkor redskapet fungerar samt att uppmärksamma olika funktioner. 
Först därefter bemästras redskapet helt och ses som en del av en speciell praktik. En följd blir 
då att individen kan förklara för andra hur redskapet fungerar (Säljö 2005, s. 230). Redskap 
kan också göra användaren hemmablind, vilket får till följd att individen är fullt koordinerad 
med ett redskap i en viss aktivitet. En koordinering mellan individen och redskapet är en följd 
av lärprocessen, men vi behärskar dock sällan redskapen fullständigt, men genom att 
koordinera oss med nya redskap så ökar vi våra färdigheter och insikter. Människan kan också 
utveckla och anpassa kulturella redskap så att de motsvarar de behov vi har i de verksamheter 
som vi ingår i (Säljö 2005, s. 231-232).  
 
Fanny menar att sedan hon började på BHS så söker hon annorlunda än hon gjorde innan hon 
började på BHS. Användandet av söksträngar har ökat, likaså kunskapen om vilken sorts 
resultat hon skulle kunna förvänta sig av en bestämd sökning, vilket gör att hon inte gör lika 
slumpmässiga sökningar längre. Fanny nämner också att hon till en början, innan hon började 
på BHS, använde sig av Google i ganska stor utsträckning för att söka information. 
Uppsatsstudenternas totala informationssökningskarriär är i den här uppsatsen inte möjligt att 
säga något om, men tydligt är att sedan studenterna började på BHS så kan de själva se en 
skillnad i sitt eget tillvägagångssätt. Framförallt Fanny som själv uttryckte en medvetenhet om 
skillnaden på då och nu i sitt informationssökningsbeteende. Även Doris säger att hon kan se 
en tydlig skillnad i sitt eget beteende när hon söker information. Framförallt har hon större 
ambitioner med sina sökningar nu och prövar gärna olika termer och söksträngar. Under tiden 
på BHS har studenternas informationssökningskarriär följt deras forskningskarriär, eller i det 
här fallet studiekarriär inom biblioteks- och informationsvetenskapen. Parallellt med att 
studenterna fått fördjupade kunskaper i ämnet biblioteks- och informationsvetenskap har de 
även utvecklat sin informationssökningsförmåga. Att ta sig från punkt A till punkt B i 
informationssökningskarriären har för uppsatsstudenterna handlat om lärande och att ta del av 
en social praktik. Vilket Sundin tar fasta på i sin avhandling, att lärande inte enbart cirkulerar 
kring att lära sig intellektuella och praktiska färdigheter, utan kanske framförallt att bli 
delaktig i en gemenskap där normer, värderingar och förväntningar kring det framtida 
yrkesutövandet skapas (2003, s. 43).  
 
Säljö menar att det som vi säger, skriver och gör är bestämt av den kontext som det utförs 
inom (2000, s. 115). Den kontext som uppsatsstudenterna finns inom är ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, BHS, men även lärare och andra studenter. För att förstå olika 
individers informationssökningsbeteende ur ett sociokulturellt perspektiv behövs förståelse 
för vilken kontext de är en del av. Dock är det inte den enskilde individen som skall studeras, 
utan relationen mellan kollektivet och individens handlingar. De handlingar som studeras är 
individers interagerande med information och informationssystem som uttryck för ett 
kommunikativt deltagande i en social praktik (Sundin & Johannisson 2005, s. 37). Att 
kommunicera och skapa mening som individen gör, ser och hör är en grundläggande förmåga 
hos människan. Vi skapar mening och innebörd genom att använda kulturella redskap som 
låter oss få ett perspektiv på vår omvärld enligt olika förutsättningar (Säljö 2005, s. 226).  
 
Thórsteinsdóttir lyfter i sin avhandling fram det faktum att de studenter som undersöktes i 
hennes avhandling absolut påverkades av att de läste biblioteks- och informationsvetenskap 
(2005, s. 199). Det som framgått av min undersökning är att de studenter som deltagit också 
anser sig ha påverkats i sin informationssökning av ämnet.  
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7.4 Ett sociokulturellt perspektiv på uppsatsstudenternas 
informationssökning 
 
Säljö illustrerar med hjälp av en spiral hur vi kan se på förvärvandet av förtrogenhet med 
kulturella redskap på individnivå. Individens lärande inleds med en fas av initial kontakt med 
ett tidigare okänt kulturellt redskap. Den här inledande fasen består i att individen hör, ser 
eller prövar ett språkligt eller fysiskt redskap (2005, s. 229).  
 
Efter avslutad utbildning på BHS förväntas studenterna inom kollegium 1 från kursen Kultur- 
och Informationspolitik ha en grundläggande kunskap i informationssökning i relevanta 
databaser, för att framförallt kunna komma åt den information som de behöver för att lösa 
aktuella uppgifter (Kultur- och Informationspolitik 2005). Magisterkursens mål och syfte är 
att studenterna skall få en fördjupad förståelse för ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap, kunna identifiera, analysera och presentera problem inom ämnet samt 
att relatera aktuella problem till tidigare forskning (Kursplan för Magisteruppsats 2003). Efter 
avlutad utbildning beskrivs de utexaminerade studenterna från BHS som kompetenta vad 
gäller produktion, organisation och framtagning av information (Biblioteks- och 
Informationsvetenskap 2006, s. 6). De kunskaper som uppsatsstudenterna har med sig ut i 
arbetslivet från BHS är alltså grundläggande kunskaper i informationssökning, förmågan att 
kunna identifiera och analysera problem inom ämnet samt att organisera den information de 
funnit.  
 
Uppsatsstudenterna har tagit till sig de kunskaper inom informationsökning som de olika 
övningarna i A- och B-kursen genom att deras användning av informationssökning som 
redskap ökar. Uppsatsstudenterna använder sig alltså mer och mer av redskapet och ökar på så 
vis sina insikter om redskapets, d.v.s. informationssökningens, möjligheter och begränsningar 
och studenternas beroende av yttre stöd minskar. I Säljös spiral blir nästa steg för 
uppsatsstudenterna att de normaliserar användandet av informationssökningen och kan även 
förklara informationssökningsredskapet för nybörjare. Informationssökningen blir alltså 
gradvis, med början under A-kursen, en del av studenternas sociala praktik och kan således 
förklara informationssökningens grunder för en mindre insatt person. Intervjusvaren visar att 
uppsatsstudenterna själva anser att de under utbildningens gång har utvecklat och ökat sina 
kunskaper inom informationssökning.  
 
I Säljös spiral innebär det avslutande stadiet att redskapet blir transparent för individen, 
redskapet har alltså blivit en del av individens normala beteende. För uppsatsstudenterna 
innebär det här att informationssökningen har blivit en del av deras normala beteende när de 
står inför en ny uppgift, vilket skulle kunna förklara varför informationssökning är något som 
uppsatsstudenterna inte reflekterar särskilt mycket över (Säljö 2005, s. 229-230). Det uppstår 
en loopingeffekt när individen vänjer sig vid att se sig själv eller en särskild aktivitet som 
något specifikt. Individen lär sig de premisser för kommunikation som är förväntade inom en 
viss praktik, då det sker en kommunikativ och metakommunikativ socialisation genom 
feedback och loopingeffekter där individens tidigare erfarenheter används som resurser för 
hur de skall agera i en ny situation. I den sociala praktik som uppsatsstudenterna rör sig i blir 
det en loopingeffekt när de kan använda sina tidigare erfarenheter och resurser i 
informationssökning för att söka information till nya uppgifter. Individen lär sig alltså olika 
sätt att använda redskap och att agera enligt vissa mönster och samtidigt göra sig förtrogen 
med de identiteter och sätt att kommunicera som förväntas inom ramen för en viss verksamhet 
(Säljö 2005, s. 234). Studenterna lär sig alltså olika sätt att använda informationssökningen 
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som redskap och att agera enligt vissa mönster. Alltså ett mönster enligt vilket studenterna 
söker information, och som den här undersökningen visat formas det mönstret redan på ett 
tidigt stadium under utbildningen. 
 
Målet för de studenter som genomgår utbildningen i Biblioteks- och Informationsvetenskap 
med kollegium 1 som vald inriktning på BHS är att ha en grundläggande kunskap i 
informationssökning i relevanta databaser, för att kunna söka information för aktuella 
uppgifter. Studenterna skall alltså ha en grundläggande kunskap i informationssökning med 
sig ut i arbetslivet, samt även en förmåga att kunna identifiera och analysera 
problemställningar inom biblioteks- och informationsvetenskapen och kunna organisera den 
information de funnit. Uppsatsstudenterna menar själva att de inte funderar så mycket över sin 
egen informationssökning, de går mest på rutin. Informationssökningen kan därför ses som 
transparent för uppsatsstudenterna, informationssökningen är en del av deras normala 
beteende, vilket också kan förklara varför de inte reflekterar nämnvärt över sin egen 
informationssökning.  
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8 Slutsats  
 
Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur uppsatsstudenter på BHS tänker kring 
sin egen informationssökning och hur deras studier i ämnet biblioteks- och 
informationsvetenskap kan ha påverkat deras informationssökningsbeteende under arbetet 
med magisteruppsatsen. För undersökningens räkning intervjuades sex stycken 
uppsatsstudenter inom kollegium 1. Intervjusvaren sammanställdes sedan och analyserades 
med Roger Säljös teorier kring ett sociokulturellt perspektiv på lärande och sociala praktiker. 
Förhoppningen är att min studie har ökat kunskapen om hur uppsatsskrivande studenter inom 
biblioteks- och informationsvetenskap söker information och vilken betydelse deras studier 
inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga ämnet kan ha haft för hur deras 
informationssökningsbeteende har utvecklats. 
 
 
8.1 Uppsatsstudenternas syn på den egna 
informationssökningen 
 
Hos de intervjuade uppsatsstudenterna var den rådande synen på deras egen 
informationssökning att det är något som måste göras och som de inte kommer undan. 
Informationssökningen är en del av arbetet med uppsatser och rapporter. De intervjuade 
uppsatsstudenterna reflekterade alltså inte särskilt mycket över sin egen informationssökning, 
utan utförde istället informationssökningen under arbetet med magisteruppsatsen mest på 
rutin enligt ett mönster som de lagt grunden till tidigt under utbildningen på BHS. Säljö menar 
att vi som individer lär oss att agera på ett sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar 
(2000, s. 66). Uppsatsstudenternas sökmönster används för varje ny uppgift de gör, inklusive 
magisteruppsatsen. Uppsatsstudenternas mönster för informationssökning kan enligt Säljö 
vara ett resultat av ett från studentens sida aktivt deltagande i utbildningen där studenten har 
tagit till sig nya sätt att tänka, resonera och agera (2000, s. 115). Vilket kan kopplas till hur 
Säljö resonerar med tanken om loopingeffekten (2005, s. 234). Studenterna lär sig alltså redan 
under utbildningens första termin att använda informationssökningen som ett redskap och att 
handla enligt vissa mönster när de söker information. Det här mönstret kan t.ex. vara att 
uppsatsstudenterna alltid börjar söka information med hjälp av Google. Studenterna blir också 
förtrogna med de identiteter och sätt att kommunicera som förväntas inom ramen för 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Den identitet som studenter inom biblioteks- och 
informationsvetenskap förväntas anta är inte utredd i den här undersökningen, men enligt de 
kursplaner som finns för utbildningens kurser kan jag uttyda vad som förväntas av studenterna 
både under arbetet med kursen och vad målet är för kursen och därmed vad studenterna 
förväntas kunna efter genomgången kurs. Mål och syfte med den del av A-kursen som handlar 
om informationssökning, Organisera och söka information, är att studenterna skall utveckla 
kompetens i datorbaserad informationssökning som skall vara en bra grund för den fortsatta 
utbildningen och deras framtida yrkesutövning (Kursplan: Organisera och sök information 
2002). Mål och syfte för magisterkursen, som avslutar utbildningen och där studenterna har 
möjlighet att använda sig av de kunskaper i informationssökning som de tillägnat sig under 
kursen Organisera och söka information, är att studenterna skall ha utvecklat fördjupad 
förståelse för att kunna presentera och analysera problem inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen (Kursplan magisterkurs 2003). Studenterna skall alltså under 
magisterkursen kunna använda sig av kunskaper i informationssökning som de tillägnat sig i 
ett tidigare stadium av utbildningen. Säljö beskriver vägen till behärskning av intellektuella 
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och fysiska redskap som en process bestående av flera faser. Individen går från att i ett tidigt 
stadium sakna förtrogenhet med redskapet och dess funktion till att bli självständig och själv 
avgöra när redskapet skall användas och behärskar redskapet helt och hållet på egen hand 
(2000, s. 126). För studenterna är processen från att sakna förtrogenhet med 
informationssökning som redskap till att behärska och själv avgöra när och hur 
informationssökningen skall utföras, parallell med utbildningen på BHS. Under första 
terminen, då studenterna först blir bekanta med informationssökningen som redskap, till att 
under magisterkursen i slutskedet av utbildningen behärska informationssökningen och själva 
kunna avgöra när och hur den ska genomföras. Det här är något som också tydligt framfick i 
intervjuerna. Fanny nämnde att hon kunde se en tydlig skillnad i sitt eget 
informationssökningsbeteende idag jämfört med innan hon började på BHS. Fanny menar att 
hon framförallt kan göra betydligt mer avancerade sökningar. Sättet att kommunicera inom 
den ram som är studier biblioteks- och informationsvetenskap, vilket kan innefatta facktermer 
och begrepp som är vedertagna inom ämnet (se även Säljö 2005, s. 234).  
 
 
8.2 Påverkan från utbildningen inom biblioteks- och 
informationsvetenskap 
 
Bland de intervjuade uppsatsstudenterna finns en tydlig och klar uppfattning om att deras 
utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap helt klart har påverkat deras 
informationssökningsbeteende. Uppsatsstudenterna själva menar att skillnaden i nu och då 
framförallt ligger i hur avancerade sökningarna kan bli och vad de kan förvänta sig av sina 
sökningar. De har alltså en ökad kunskap både i hur de ska söka och vilka resultat de kan 
förvänta sig av sina sökningar. Enligt Säljö så påverkar den sociokulturella kontexten 
individens handlande. Säljös definition av kontext är den miljö som omger individen i form av 
värderingar, praktiker och begrepp (2000, s. 129). För uppsatsstudenterna är en sådan kontext 
de värderingar som finns inom biblioteks- och informationsvetenskapen, praktiker som t.ex. 
hur de ska söka information. Studenterna har socialiserats in i en kontext, vilket innebär att de 
har skaffat sig insikt i hur de ska gå tillväga. Enligt Säljö så är alltså studenternas handlingar 
och förståelse en del av den biblioteks- och informationsvetenskapliga kontexten. 
Uppsatsstudenternas handlingar ingår alltså i kontexten och återskapar den (Säljö 2000, s. 
135).  
 
Uppsatsstudenternas väg till goda kunskaper i informationssökning kan liknas vid hur Säljö 
beskriver den process som individen går igenom för att behärska intellektuella och fysiska 
redskap. I inledningsfasen saknar individen, i det här fallet studenten, förtrogenhet med 
redskapet och dess funktion. Redskapet är informationssökning och funktionen är att få fram 
information till olika uppgifter, rapporter och uppsatser. Studenterna lär sig sedan att använda 
informationssökningsredskapet genom sökövningar och föreläsningar. Genom arbete med 
egna uppgifter som t.ex. B-uppsatsen ökar studentens förmåga att hantera 
informationssökningen på egen hand. Det sista steget i den process som det är för en individ 
att lära sig att behärska ett redskap, behärskar studenten informationssökningen och vet när 
och hur informationssökningen skall göras (Säljö 2000, s. 126 och Säljö 2005, s. 234).  
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8.3 Fortsatt forskning 
 
Intressant för vidare undersökningar kan vara att undersöka i större omfattning hur den 
enskilda studenten påverkas i sitt eget informationssökningsbeteende av att studera biblioteks- 
och informationsvetenskap. Utbildningen leder oftast till jobb inom bibliotekssektorn eller 
något informationsrelaterat yrke, där det kan handla om att t.ex. lära andra söka information. 
Men vad händer med vårt eget sökbeteende under en utbildning som till stor del cirkulerar 
kring informationssökning i olika former? En intressant vinkling på en framtida undersökning 
skulle vara en jämförelse mellan studenter inom biblioteks- och informationsvetenskap och 
studenter inom andra ämnen. Vilka likheter och skillnader finns i deras 
informationssökningsbeteende och vad det beror på.  
 
För många av de studenter som skriver magisteruppsats, är det deras final på studierna. Efter 
det väntar arbetslivet. Vilka kunskaper inom informationssökning tar biblioteks- och 
informationsvetenskaps studenter med sig ut i arbetslivet och vilken validitet har deras 
kunskaper i det senare yrkesutövandet? En undersökning som fokuserar på vilken kompetens 
som är mest värdefull i ett framtida arbetsliv som bibliotekarie eller informationsspecialist, 
och hur utbildningen eventuellt kan omformas för att bättre passa arbetsmarknaden. Jenny 
Hedman, doktorand och adjunkt vid BHS skriver idag på en avhandling som handlar om 
övergången mellan utbildning och yrkesliv och hur normer, värderingar och förväntningar 
kring informationssökning och informationskompetens uppfattas av de nyutexaminerade 
biblioteks- och informationsvetarna (BIKT-programmet 2005).  
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9 Sammanfattning  
 
Jag har i min uppsats undersökt hur uppsatsstudenter på BHS tänker om och ser på sin egen 
informationssökning under arbetet med magisteruppsatsen. Syftet med undersökningen är att 
undersöka hur uppsatsstudenter på BHS tänker och resonerar kring sin egen 
informationssökning i samband med magisteruppsatsen.  
 
Jag har ställt följande frågor: 
 

- Hur ser uppsatsstudenter inom biblioteks- och informationsvetenskap på sin egen 
informationssökning under arbetet med magisteruppsatsen? 

- På vilket sätt kan utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap ha 
påverkat studenternas informationssökning och informationssökningsbeteende? 

 
De studenter som deltagit i undersökningen har alla klarat av sin informationssökning för 
magisteruppsatsens räkning.  
 
Inom ramen för tidigare forskning ligger fokus på användarstudier, forskning om 
informationssökning och informationssökningsbeteende.  
 
Jag har använt mig av Roger Säljös sociokulturella teorier om hur individen påverkas av sin 
omgivning för att analysera de resultat som intervjuerna gav.  
 
Metoden för undersökningen är kvalitativa intervjuer med sex stycken uppsatsstudenter inom 
kollegium 1.  
 
Resultatet av undersökningen visade att uppsatsstudenterna själva inte reflekterar så mycket 
över sin egen informationssökning utan utför informationssökningen mest på rutin. 
Studenterna själva anser att de påverkats i sin informationssökning av det faktum att de 
studerat biblioteks- och informationsvetenskap. Framförallt kan de själva se en tydlig skillnad 
i hur avancerade sökningarna kan bli och vilket resultat de kan förvänta sig av en sökning.  
 
Analysen visar att studenternas åsikt om sin egen informationssökning var något de bara 
gjorde utan att reflektera särskilt mycket över den. Koncentrationen ligger istället på vad de 
ville hitta är hur de gick tillväga. Säljös teori om hur en kommunikativ praktik för med sig 
någon form av fysisk verksamhet går att applicera på hur studenterna genom föreläsningar 
och sökövningar känner till de sökvägar de bör välja i sin informationssökning.  
 
Bland uppsatsstudenterna uttrycks önskemål om att informationssökningen borde få mer 
utrymme i utbildningen. I dagsläget har informationssökningen en väldigt stark anknytning 
till den aktuella uppgiften, när det istället kanske borde vara så att informationssökningen är 
en ständigt återkommande process som ska anpassas efter varje ny uppgift.  
 
Uppsatsstudenterna lär sig att agera inom den sociala praktik som utgörs av ämnet biblioteks- 
och informationsvetenskap. De redskap som finns inom den här sociala praktiken kan vara att 
kunna konstruera söksträngar. Uppsatsstudenterna ser alltså själva en tydlig skillnad i deras 
eget informationssökningsbeteende nu jämfört med innan de började på BHS samtidigt som 
de inte reflekterar så mycket över sitt ändrade beteende.  
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Bilaga 1 
 
Intervjumall 
 
1) Vilka informationssystem använder du dig av när du söker information till din uppsats? 

Vilket informationssystem använder du mest respektive minst? Vad tror du det beror på? / 
Varför är det så? 

 
2) Med hjälp av vilket informationssystem anser du att du fått tag i mest relevant och 

användbar information? 
 
3) Vilket informationssystem föredrar du att söka i? (T.ex. databaser, böcker, etc.) 
 
4) På vilket sätt föredrar du att söka information? Genom att söka efter för dig okända 

dokument eller specifika dokument som redan känner till? 
 
5) Söker du på olika sätt beroende på vad du söker efter? T.ex. om du letar efter material till 

olika delar av uppsatsen: teori, metod, etc.(Exempelvis kollar referenser, databaser etc.). 
 
6) Hur visste du att du var ”färdig” med din informationssökning, att sökningen var lyckad 

och att du hittat det du behövde? 
 
7) Hur ser du på informationssökningen under ett uppsatsarbete? Vad tänker du kring 

informationssökningen? 
 
8) På vilket sätt jobbar du med informationssökning? Vad tror du det beror på? Varför gör du 

som du gör?  
 
9) Finns det någon del av informationssökningen som du upplever som svår? Vilken del och 

varför upplever du den som svår? 
 
10) Hur kände du inför informationssökningen i samband med magisteruppsatsen? Anser du 

dig vara säker på hur du ska söka med tanke på dina tidigare studier inom B&I eller skulle 
du vilja ha hjälp eller tips på hur och var du ska söka information? 

 
11) Har du någon gång under informationssökningsprocessen känt att du ”kört fast” och inte 

vetat hur du skulle gå vidare? Varför? Hur gick du vidare? 
 
12) Finns det någon del av det material som du hittat som har inspirerat dig eller gett dig nya 

infallsvinklar till ditt ämne? 
 
13) Tror du att ditt ämnesval har påverkats av hur du tror att tillgången på information ser ut 

inom ditt uppsatsämne? På vilket sätt? Valde du ett ämne med mycket tidigare forskning 
eller ett relativt outforskat område? Varför? 

 
14) När du påbörjade din informationssökning till uppsatsen, kändes det då som att ”börja om 

från början” eller ansåg du dig ha ingångar till ämnet, från t.ex. tidigare delar av 
utbildningen, tidigare uppgifter, rapporter, etc. Var det därför du valde ämnet?  
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15) Tror du att ditt informationsbehov påverkar hur du söker information? Alltså hur det du 

vet om ämnet har påverkat hur du sökt efter mer information.  
 
16) Hur bedömer du den information du hittat? Vilka kriterier använder du dig av i 

bedömningen av informationens relevans och användbarhet?  
 
17) Vilka urvalskriterier använder du dig av för att välja ut material som du anser vara 

relevant? Läser abstract, baksidan av boken, tips från lärare eller andra studenter? 
 
18) Har du tagit hjälp av någon i din informationssökning? På vilket sätt? Varför?  
 
19) Hur skulle du själv beskriva ditt informationssökningsbeteende? 
 
20) Andra tankar och funderingar kring ditt informationssökningsbeteende i samband med 

uppsatsen? 
 
21) Hur ser du på din egen informationssökning? 
 
22) Tror du att det är lätt att man bara ”kör på”, för att man rimligtvis borde veta hur man gör 

vid det här laget? 
 
23) Vidare kontakt för ytterligare frågor? 
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Bilaga 2 
 
Brev till informanter 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna-Karin Ström och ska skriva uppsats inom kollegium 3 nu under våren. Jag ska 
skriva om hur uppsatsstudenter på BHS tänker kring sin egen informationssökning och skulle 
gärna vilja intervjua dig i detta ändamål. 
Intervjun beräknas ta max en timma och kan äga rum i Borås eller Göteborg. 
Är du intresserad? Maila eller ring mig: 
 
Mail: [X] 
Telefon: [X] 
 
Med vänlig hälsning 
Anna-Karin Ström 
 




