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Abstract: The aim of this master’s thesis is in part to investigate how pupils act 

and experience their information seeking in connection with a school 
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The essay’s theoretical framework is based upon Carol C. Kuhlthau’s 
model of the process of information seeking where actions, thoughts 
and feelings are regarded as integrated parts. Over and above these, we 
add a series of factors which influence pupils’ information seeking to 
this model. These factors are elucidated on the basis of earlier research, 
and we emphasize in particular the considerations of Louise Limberg 
and Mikael Alexandersson since they are contextualised in the school 
situation. 
 
Combined methods have been applied in this investigation. Through 
observation and interviews we have been able to explore how pupils 
set about seeking for information, and by interviewing we have 
reflected upon the pupils’ experiences of information seeking. Through 
observation and interviews we have even attempted to clarify what 
affects pupils’ information seeking. 
 
Our main result shows that there are variations among pupils’ 
information seeking and even how they experience this process. The 
different styles of seeking are mirrored in their actions, thoughts and 
emotions. One conclusion that can be drawn from our result is that 
pupils require supervision, support and understanding of the tension 
that can often occur in relation to seeking information. Another 
conclusion is that pupils who cooperate with one another experience 
fewer episodes of tension and that information seeking is perceived to 
be easier and learning more pleasurable. 
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1 Inledning 

Dagens informationssamhälle återspeglas i skolvärlden. Till följd av den tekniska 
utvecklingen finns det idag fler möjligheter att söka information än tidigare och 
läroplanen förespråkar att elever självständigt ska söka och tillägna sig kunskap. Denna 
form av kunskapssökande kallas många gånger i skolsammanhang för ett undersökande 
arbetssätt, vilket innebär att eleverna själva inhämtar sina kunskaper och erfarenheter.  
Begreppet undersökande arbetssätt innebär att eleverna aktivt söker belysa olika 
frågeställningar inom ett kunskapsområde med hjälp av olika källor som de söker. De 
bearbetar informationen och presenterar den med en analys och reflektion. Grunden för 
det undersökande arbetssättet är lärande utifrån elevens erfarenheter och bygger vidare 
på kommunikation, kritiskt tänkande och reflektion och detta ger förutsättningar för ett 
livslångt lärande (Skolverket 1999, s. 19-20). Stig Roland Rask, projektledare inom 
lärande vid stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, sammanfattar åtta s-
färdigheter som krävs för att uppnå meningsfull kunskap. Eleverna behöver utveckla 
färdigheter som att söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, 
systematisera och sammanställa information (Rask 2000). 
 
Samtidigt som den teknologiska utvecklingen bjuder många möjligheter till lärande 
riskerar också eleven att ställas inför en mängd olika hinder. Affektiva, kognitiva och 
handlingsorienterade hinder har identifierats i samband med informations-
sökningsprocessen av bland annat Carol C. Kuhlthau, forskare i såväl pedagogik som 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Rutgers University i New Brunswick i New 
Jersey (Kuhlthau 1993). Men hur väl etablerade och uttalade kunskaper om detta finns 
inom den pedagogiska praktiken? 
 
Det vi vill uppnå med denna studie är en djupare förståelse för hur elever gör, tänker 
och känner i informationssökningssituationer. Detta kan ge lärare och bibliotekarier 
förbättrade verktyg i deras arbete med att hjälpa elever att utveckla informations-
kompetens. Vi vill genom observationer och kvalitativa intervjuer studera hur elever 
söker information och ta del av deras upplevelser av informationssökningen. Vidare vill 
vi undersöka vilka faktorer som påverkar deras informationssökning och kunskapande. 
 
Med många yrkesverksamma år som lärare inom för- och grundskola och ett intresse för 
undersökande arbetssätt har vi egna erfarenheter av de svårigheter som föreligger när 
man som lärare skall hjälpa elever att utveckla informationskompetens. Vi kan relatera 
till de lärare som känner sig vilsna och oerfarna när det handlar om informationssökning 
och då framför allt på webben. Det var därför mycket som föll på plats när vi läste om 
Kuhlthaus emotionella aspekter i informationssökningsprocessen. Under våra egna 
studier vid Bibliotekshögskolan har vi som studenter ställts inför informationsöknings- 
och lärandesituationer liknande våra forna elevers, då vi känt oro och ängslan inför 
uppgifter. En fördjupad förståelse för att flera aspekter samspelar och påverkar 
informationssökningsprocessen och därmed också lärandet, har utvecklats under våra 
studier.  
 
Professor Carol C. Kuhlthau och Louise Limberg, professor och pedagogisk ledare vid 
Bibliotekshögskolan i Borås och Göteborgs universitet, är båda två stora auktoriteter 
inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Gemensamt för dem båda är att de 
anser att informationssökning skall ses som ett sökande efter meningsfullhet, inte som 
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ett sökande efter den korrekta lösningen. Kuhlthau har påverkat en stor del av de 
teoribildningar som utvecklats kring informationssökning, och har i sin forskning sökt 
utgå ifrån elever och påvisat de emotionella aspekterna i processen. Hon menar, liksom 
Limberg, att olika faktorer styr hur den sökande fokuserar sitt ämne, och en viktig sådan 
faktor är elevens eget intresse. Det är alltså viktigt att i ett pedagogiskt sammanhang 
skapa ett engagemang för ämnet eller frågan, även om den inledningsvis inte är vald av 
eleven själv (Kuhlthau 1993 & Limberg 1998).  
 
Kuhlthaus och Limbergs avhandlingar är skrivna under tidigt 1990-tal respektive sent 
1990-tal och under 90-talet händer det mycket med informationsteknologin. Deras 
pedagogiska utgångspunkter skiljer sig, delvis på grund av olika pedagogiska 
traditioner. Kuhlthau hämtar sin teori huvudsakligen från konstruktionister, medan 
Limberg är präglad av det sociokulturella perspektivet. Med den skillnaden upplyft vill 
vi betona att det är mer som förenar de två än åtskiljer dem. Framför allt utgår de båda 
från användarens/elevens perspektiv (Kuhlthau 1993 & Limberg 1998). 
Användarforskning där man utgår från barns erfarenheter och perspektiv tycks vara 
ovanlig. De flesta användarstudier handlar om vuxna eller unga vuxna, och därför vill vi 
i denna följande uppsats bidra till att täcka denna kunskapslucka genom att undersöka 
hur just yngre elever söker information och hur de upplever denna 
informationssökningsprocess i samband med en skoluppgift.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

I skolan arbetar man ofta med skoluppgifter som förutsätter ett undersökande arbetssätt, 
ett lärande som kännetecknas av att eleverna söker, jämför, sammanfattar och drar 
slutsatser av information. Syftet med studien är att undersöka hur elever går tillväga och 
upplever själva informationssökningen i samband med en skoluppgift och vilka faktorer 
som inverkar på informationssökningsprocessen. En central del i denna studie är att 
uppnå en djupare förståelse för hur elever tänker, resonerar och känner när de söker 
information till sin uppgift.   
 
Våra frågeställningar är följande: 

 
• Hur går elever tillväga när de söker information i samband med en skoluppgift?  
• Hur upplever elever sin informationssökningsprocess?  
• Vilka olika faktorer inverkar på elevers informationssökning när de arbetar med 

en skoluppgift? 
 

De båda första frågeställningarna utgår från Kuhlthaus informationssökningsmodell 
som bygger på sex faser, där handlingar, tankar och känslor samspelar. Den första 
frågeställningen kommer att besvaras genom observationer och intervjuer. Vi vill ta 
reda på hur eleverna förbereder sig inför sitt ämnesval, hur en frågeställning formuleras, 
avgränsas och fokuseras när eleverna arbetar och söker information till sin uppgift. 
Vidare vill vi studera på vilket sätt elever bearbetar och sammanställer informationen.  
 
Den andra frågeställningen rör de tankar och känslor som uppstår i samband med 
elevernas informationssökningsprocess. Den kommer att besvaras genom intervjuer 
gjorda mot bakgrund av våra observationer. 
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Den tredje frågeställningen kommer, på samma sätt som den första, att besvaras genom 
observationer och intervjuer. En genomgång av tidigare forskning visar att en mängd 
faktorer inverkar på elevers informationssökning. Det handlar om faktorer knutna till 
individens förutsättningar, till informationssystemens struktur samt till informations-
sökningens kontext (i vårt fall skolkontexten). De olika faktorerna kartläggs genom 
observationer och en fördjupad förståelse och tolkningsgrund erhålls genom intervjuer. 
 
Mikael Alexanderssons och Louise Limbergs stödjande faktorer utgår från en 
skolkontext och är därför särskilt relevanta att studera. De belyser vikten av avgränsade 
frågeställningar, meningsfulla uppgifter, en repertoar av sökstrategier och vuxenstöd 
(Alexandersson & Limberg 2004, s. 120). 

1.2 Avgränsningar och definitioner av begrepp 

Efter att ha tagit del av en mängd uppsatsarbeten och rapporter har vi kunnat konstatera 
att majoriteten användarstudier har utgått från vuxna eller unga vuxna. I sin doktors-
avhandling Meningen med webben påpekar även AnnBritt Enochsson att en stor del av 
den forskning som görs inom skolans område utgår från ett vuxenperspektiv och att det 
är angeläget att lyfta fram elevernas uppfattningar (Enochsson 2001, s. 10-11). Av 
denna anledning har vi som sagt beslutat oss för att i vår undersökning av informations-
sökningsprocessen anlägga ett barnperspektiv för att ta del av deras handlande, 
upplevelser och känslor i informationssökning.  
 
Denna studie ämnar undersöka sex stycken elever i årskurs sex och deras 
informationssökningsprocess i samband med en och samma uppgift. 
Informationssökningen utförs i skolbiblioteket, där det finns tillgång till böcker, 
uppslagsverk och datorer med Internetuppkoppling. De skillnader som kan finnas 
mellan flickor och pojkar har vi valt att inte beakta. Vi har ingen avsikt att värdera 
elevernas kunskapsutveckling, eftersom vi utgår från barnperspektiv. Av den 
anledningen har vi valt att inte titta på elevernas arbeten under slutskedet eller frågat 
efter lärarens bedömning. Vi intresserar oss för elevers informationssökning i 
skolkontext, men kommer inte att fokusera på hur elevernas tekniska sökningar är 
utformade. 
 
Återkommande begrepp som används i uppsatsen redogörs nedan. Eftersom vi utgår 
från Carol C. Kuhlthaus informationssökningsmodell, väljer vi att hänvisa till hennes 
bok Seeking Meaning, där hon skriver att informationssökning är en holistisk process 
som innefattar tankar, handlingar och känslor. Hon utgår från bland andra MacMullin & 
Taylor som kommer fram till att en modell av användarens meningsskapande process 
vid informationssökning skall innehålla tre aktivitetsområden: fysiska, genomförda 
handlingar; affektiva, erfarna känslor; kognitiva, tankar rörande process och innehåll. 
En person rör sig från ett inledningsskede av ett informationsbehov till ett 
avslutningsskede av en informationstillfredsställelse. Man rör sig genom en serie av val 
gjorda genom ett komplext samspel inom dessa tre områden (Kuhlthau 1993, s. 7). 
 
Vi använder oss av Limbergs definition av begreppet informationsanvändning. Enligt 
henne är det en intellektuell aktivitet som uttrycks i en rad olika tankar och handlingar: 
att läsa, reflektera, jämföra olika källor, analysera, granska och värdera, göra synteser 
och skapa mening ur informationen (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 28).  
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Eftersom eleverna befinner sig i ett skolsammanhang kommer vi att använda oss av 
Alexandersson och Limbergs beskrivning av informationskompetens. Den kan kopplas 
till läroplanens mål som är att elever ska kunna använda informationsteknik som ett 
verktyg för kunskapssökande. Enligt författarna är informationskompetens ”förmågan 
att effektivt söka och använda information” och att i informationsflödet kunna 
”navigera, välja och värdera” (Alexandersson & Limberg 2004, s. 24).  

1.3 Litteratursökning 

I vårt sökande efter användbar litteratur har vi utgått från tre olika ämnesområden: 
biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogik och utvecklingspsykologi. 
Litteratursökningar har gjorts i databaserna Samsök, LISA, Libris och ERIC. Vi har 
också sökt i Borås högskolas bibliotekskatalog Voyager, Göteborgs 
universitetsbiblioteks katalog GUNDA och Göteborgs folkbiblioteks katalog GOTLIB, 
samt på Google och Google Scholar.   
 
De sökbegrepp som vi har använt oss av är bland annat informationssökning, 
”informationssökning AND skolan”, ”informationssökning AND elever”, 
”undersökande arbetssätt”, ”sökstilar”, sökstilar AND barn”, ”sökstilar AND 
studenter”, ”sökstilar AND barns informationssökning”, ”kognitiva stilar AND ”barns 
informationssökning”, ”informationsbeteende”, ”Carol C. Kuhlthau” och ”Louise 
Limberg”. De motsvarande engelska termerna har också använts.  
 
Till en början läste vi den kurslitteratur som vi har kommit i kontakt med under vår 
utbildning, och vår handledare har också kommit med förslag på användbar litteratur. 
En del forskningsöversikter och magisteruppsatser har sedan hjälpt oss vidare med att 
hitta relevanta böcker och artiklar.  

1.4 Arbetsprocess 

Arbetet med magisteruppsatsen har varit en mödosam process som varit beroende av ett 
väl fungerande samarbete. Det är svårt att exakt beskriva detta samarbete, eftersom vi 
båda har arbetat med och fortlöpande resonerat om samtliga delar. Mot slutet har vi 
dock, i högre grad, ansvarat för hopskrivning och referenser av olika kapitel och delar. 
 
Camilla har tagit ett huvudansvar för syfte, avgränsning, definitioner, första delen av 
tidigare forskning, metod och resultatdel. Louise har ansvarat för hopskrivning av 
inledning, bakgrund, andra delen av tidigare forskning, teori samt slutsatser från 
resultat. Vi har gemensamt arbetat med diskussion och sammanfattning. 
 
Vi har ett gemensamt ansvar för magisteruppsatsens alla delar och vi har avslutningsvis 
också gått igenom den för att försäkra oss om dess röda tråd. 

1.5 Disposition 

Första kapitlet i uppsatsen börjar med en inledning, där vi presenterar varför vi är 
intresserade av barns informationssökning i skolan. Därefter följer syfte, fråge-
ställningar, avgränsningar och definitioner. Kapitlet avslutas med redovisning av 
litteratursökning och arbetsprocessen samt uppsatsens disposition. 
 



 5 
 

I andra kapitlet ges en allmän bakgrund, där skolans och skolbibliotekets förändrade 
villkor och kontext belyses. 
 
I tredje kapitlet redovisas tidigare forskning om barns informationssökning. Kapitlet är 
indelat i fyra delar, varav den första beskriver faktorer som kan tillskrivas barnet, och 
den andra belyser informationssystemens strukturer och dess inverkan på barns 
informationssökning. I den tredje delen presenteras de faktorer som anses vara centrala 
för informationssökning i skolan. Denna del avslutas med en kartläggning av två 
skolaktörers syn på elevers informationssökning, det vill säga lärarens och 
bibliotekariens. Det fjärde och avslutande avsnittet redovisar forskning som gjorts 
gällande variationer av sök- och lärstilar. 
 
I fjärde kapitlet presenteras den teori som ligger till grund för våra två första 
frågeställningar. Vi utgår från Carol C. Kuhlthaus modell över informationssöknings-
processen, där handlingar, tankar och känslor särskilt studeras. Vår tredje frågeställning 
besvaras med hjälp av de faktorer som presenteras i tidigare forskning och särskilt 
studeras Mikael Alexanderssons och Louise Limbergs stödjande faktorer som kan 
tänkas inverka på elevers informationssökning. En modell över dessa faktorer 
presenteras i slutet av teorikapitlet. 
 
I femte kapitlet beskriver vi de metoder vi använt för att kunna genomföra föreliggande 
studie. Vi redogör för vår etnografiska ansats, och de kvalitativa intervjuer vi 
genomfört. Därefter beskrivs hur urval och genomförande gått till, och forskningsetiska 
reflektioner kring bearbetningen av det insamlade empiriska materialet. Vi utgår från ett 
elevperspektiv och därför har dessa reflektioner varit särskilt viktiga. Vår ansats är 
kvalitativ och fenomenografiskt inspirerad och vi vill belysa elevernas olika 
uppfattningar. 
 
I sjätte kapitlet presenteras först Björkhagaskolan och dess skolbibliotek samt de 
skolaktörer som deltar i studien. Därefter presenteras vårt resultat. Eftersom vi 
genomfört observationer och intervjuer vid upprepade tillfällen, redogörs dessa utifrån 
Kuhlthaus fasmodell 1-6 och presenteras med olika faktorer som inverkat på elevernas 
informationssökning.  
 
I sjunde kapitlet beskrivs de slutsatser vi kan dra från resultat och analys. Dessa 
presenteras utifrån uppsatsens frågeställningar.  
   
I åttonde kapitlet diskuterar vi våra undersökningsresultat kopplade till teori och tidigare 
forskning samt förslag till vidare forskning.  
 
I nionde kapitlet sammanfattas undersökningen och därefter finns källförteckning samt 
bilagor att tillgå. 
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2 Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att skapa en förståelse för hur samhällsutvecklingen de senaste 
decennierna kommit att påverka olika styrdokument för skola och skolbibliotek, och 
vilka konsekvenser detta har fått för pedagogiska tankar och metoder. Trots att vår 
utgångspunkt är att betrakta skola och skolbibliotek som samverkande delar av elevens 
lärandemiljö, kommer vi här, för tydlighetens skull, att dela upp och beskriva dessa 
verksamheter separat.  

2.1 Skolans utveckling sedan 1970-talet 

Nils-Erik Nilsson, lektor i svenska språket vid Karlstads universitet, skriver i 
Elevforskning i skolan, att från 70-talet och framåt har utbildningspolitiken 
kännetecknats av en stark ekonomisk åtstramning. Detta har i skolan bland annat lett till 
större klasser och färre speciallärare. Stora genomgripande reformer som genomförts 
efter 70-talet är skolans kommunalisering och en övergång från regelstyrning till 
målstyrning (Nilsson 2004, s. 20).  
 
Elisabeth Lundmark beskriver i sin avhandling Uppdrag lärande och IT? hur 
lärartätheten per elev minskade och hur den sammantagna kommunala skolan 
reducerade sina kostnader mellan åren 1991 och 1996 med 10 procent. Dessa 
besparingar medförde en kostnadsminskning per elev med 19 procent (Lundmark 2000, 
s. 23). Besparingarna påverkade även skolbibliotek runt om i Sverige. I Statens 
Kulturråds rapport om Skolbiblioteken i Sverige - Kartläggning, analys och 
probleminventering (1999) anger man att ett sätt för att undvika nedläggning av 
bibliotek är att integrera skolbibliotek och folkbibliotek. Idén med integrerade bibliotek 
är inte ny, däremot vanlig i besparingstider. Andelen integrerade bibliotek ökade, från 
att ha varit 21 procent 1986 till 32 procent 1997. Olika anledningar till en integrering 
kan vara att det är lättare att motivera en sammanslagning av bibliotek än nedläggning 
av bibliotek, men också att rationaliseringar gjorts i samband med bibliotekens 
datorisering (ibid., s. 57-58). 
 
Även skolorna har, trots hårda ekonomiska besparingskrav, gjort en stor satsning på 
datoranvändning och IT. Positiva förväntningar har genom politiska initiativ och 
kraftfulla ekonomiska satsningar banat väg för införandet av IT på skolorna i vårt land. 
Lundmark menar därför att IT inte kommer in i något neutralt sammanhang, inte heller 
på pedagogernas begäran, utan bereds en position inom ramen för en redan pågående 
verksamhet, vars syfte är att uppfylla en rad ytterligare åtaganden och samhälls-
förändringar (Lundmark 2000, s. 1).  
 
Lundmark hävdar dock att en ökad kvantitet inte per automatik innebär ett mått på 
utveckling och kvalitet. Vad man gör med datorerna, hur de används och vad arbetet 
tillför är naturligtvis det centrala, och rapporter slår fast att det inte finns något självklart 
och entydigt samband mellan tillgången till teknik och förändrad undervisning (ibid., s. 
42-44).  
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2.2 Skolans styrdokument och läroplaner 

Första gången som elevaktiva och temabaserade arbetssätt nämns i skolans 
styrdokument är i Lgr 80 (Läroplan för grundskolan 1980) och den svenska skolan kom 
att starkt påverkas av de progressiva, pedagogiska traditioner som har sina rötter i bland 
annat USA. Man poängterar elevens aktivitet och initiativ i kunskapssökandet och 
inlärningsprocessen. Som förgrundsgestalt i denna progressiva rörelse är John Dewey 
central och han kom att påverka pedagogiken och undervisningen. Eleverna skulle nu 
stå i centrum och det är deras intressen som ska vara utgångspunkten för verksamheten 
(Nilsson 2004, s. 29). 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94, bygger på skollagen som anger 
de mål och riktlinjer som gäller för skolan. I Läroplanen betonas skolans demokratiska 
grundprinciper där elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter ska lyftas fram i deras 
lärande. Skolan ska således ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov, vilket 
innebär att undervisningen ska utformas på olika sätt. Elevers nyfikenhet och lust ska 
enligt läroplanen tillvaratas och uppmuntras. Genomgående i läroplanen poängteras att 
skolan förväntar sig att eleverna ska ta initiativ och ta ett personligt ansvar för sitt 
lärande. Enligt läroplanen ska elever rustas för att kunna orientera sig i en snabbt 
föränderlig och komplex omvärld med ett stort informationsflöde. Elever ska kunna 
använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande, och få 
fördjupade kunskaper inom några ämnesområden efter eget val. Därför blir 
studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig och använda ny kunskap viktig. Skolan 
ska verka för att elever utvecklar förmåga att kritiskt granska och värdera fakta. Läraren 
ansvarar bland annat för att eleverna upplever kunskapen som meningsfull och rektorn 
skall se till att ”skolans arbetsmiljö utformas så att elever får tillgång till handledning, 
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att kunna söka och utveckla kunskaper, till 
exempel bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (ibid., s. 3-17).  
 

Betoningen på elevens eget ansvar att självständigt lösa uppgifter får under 1990-talet 
stort genomslag ute i skolorna. Undervisning organiseras ofta i form av planeringskort 
och arbetsscheman i grundskolan och detta kan sägas vara en trend. Förklaring till detta 
tros vara krav på individualisering och åldersblandade grupper (Nilsson 2004, s. 37). 
 

Den läroplan som kom 1994 och som reviderades 1998 har delvis kompletterats av en 
annan kunskapssyn än den tidigare. Medan man i den tidigare i högre grad betonade det 
konstruktivistiska lärandet, betonar man i den senare revideringen i högre grad det 
sociokulturella lärandet. Även sättet att formulera skolans uppdrag när det gäller 
lärandet skiljer sig åt i de olika läroplanerna. I Lpo 94 tycks kunskapen vara överförbar 
och ord som ”meddela eller förmedla elever kunskaper” används, medan det i den 
reviderade läroplanen, Växa i lärande Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år 
(1997), istället formuleras på följande sätt: ”Skolans uppdrag är att främja läroprocesser 
där individen stimuleras att inhämta kunskaper” (ibid., s. 95). Att det i Lpo 94 
formuleras och uttrycks som om kunskap är överförbar rimmar illa med övriga 
förväntningar som finns på eleven som aktiv och kunskapssökande (Lundmark 2000 s. 
7). 
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Undersökande arbetssätt kallas också ibland för elevforskning, och metoder som dessa 
har bedrivits runt om i Sveriges skolor. I vårt kunskapssamhälle kan det tänkas att man 
velat höja motivationen hos eleverna och statusen för skolan genom att kalla arbetssättet 
för elevforskning. Nilsson är i sin bok tveksam till att elever som ”forskar” producerar 
kunskap, han menar att de i bästa fall konstruerar, för dem, ny kunskap (Nilsson 2004, 
s. 9-11).  
 
Även Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi vid Göteborg universitet, resonerar 
kring elevforskning och vad den egentligen syftar till. På frågan vad elever lär sig när de 
”forskar” svarar han: ”människor kan inte undvika att lära” (Säljö 2000, s. 28). Nilsson 
fortsätter ”frågan är inte om eleverna lär sig något utan vad de lär sig”. Med ett 
undersökande arbetssätt lär sig elever idag mer än det ämne eller problem de just arbetar 
med. De lär sig att söka i olika källor, såväl på egen hand som med hjälp av andra. De 
lär sig hitta information i böcker på skolbiblioteket, på Internet och tillsammans med 
andra (Nilsson 2004, s. 149). 

2.3 Skolbibliotek 

Det är kommunen som ansvarar för skolbiblioteksverksamheten, vilken är en del av 
grundskolan. Bibliotekslagens senaste lydelse fastställer vilket materialunderlag som 
ska erbjudas eleverna och i vilken utsträckning skolbiblioteket ska stå till elevernas 
förfogande.    
 

§5 Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att 
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av 
material för utbildningen. 
 
§9 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning. 

                                                                                            (Bibliotekslagen, 1996:1596) 
 
Det är rektorn som är ansvarig för att de redskap finns som krävs för att möjliggöra och 
bedriva undervisning i enlighet med läroplan, skolplan och arbetsplaner. Ett sådant 
redskap är just skolbiblioteket. Alla skolor har dock inte ett skolbibliotek och på många 
skolor har detta lösts med hjälp av integrerade folk- och skolbibliotek eller genom att 
folkbibliotek helt enkelt flyttat in på skolans område. Detta har varit lösningen för 
många skolor när de har försökt möta de nya pedagogiska och tekniska utmaningar, som 
man ställts inför när man velat arbeta med problembaserat lärande, där 
informationssökning är ett naturligt inslag och elevers informationskompetens ska 
utvecklas (Rapport från Statens Kulturråd 1999, s. 58-59). 
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3 Tidigare forskning om barns informationssökning 

I följande kapitel sker en presentation av tidigare forskning kring barns 
informationssökning. Kapitlet följer en struktur där tre olika områden av faktorer knutna 
till informationssökning i tur och ordning, behandlas. Den första delen avser barnets 
förutsättningar och går in på läs- och skrivförmåga till mer specifik 
informationssökningskompetens. Den andra delen fokuserar på informationssystemens 
struktur. Den tredje delen landar i informationssökandets kontext, i vårt fall skolmiljön 
som utgör en del av det dagliga lärandet och avslutas med hur två nyckelfigurer, läraren 
och bibliotekarien inom denna skolkontext, ser på informationssökning. I den 
avslutande delen presenteras forskning om varierande sök- och lärstilar. 
 

3.1 Barns förutsättningar för informationssökning 

I denna första del redovisas barnets förutsättningar för informationssökning och olika 
faktorer som påverkar. Nedan redogörs för barnets läs- och skrivförmåga, källkritisk 
förmåga, sökstrategier och användning av webbverktyg, intresse och förförståelse. 

3.1.1 Läs- och skrivförmåga 

Att kunna läsa och skriva är naturligtvis viktigt för hur väl man lyckas med sin 
informationssökning. Förmågan att stava är avgörande när barn söker i digitaliserade 
kataloger samt på webben. Limberg hänvisar till Paul Solomon som menar att dessa ofta 
kräver korrekt stavning (Limberg 2002, s. 52). 
 
Bonnie Armbruster, verksam som professor vid University of Illinois och James 
Armstrong som arbetar som professor vid Boise State University, belyser i sin artikel 
Locating Information in Text: A Focus on Children in the Elementary Grades (1993), 
barns läsförståelse och konstaterar att förmågan att kunna hämta och förstå information 
från texter är värdefull för att lyckas i både skola och på sin fritid. Författarna menar att 
elever i samtliga årskurser kunde förstå detaljer ur texten utan att förstå det 
övergripande syftet och meningen med texten. Elever hade svårare att förstå facktexter 
än skönlitterära texter, och detta anser forskarna bero på att barn växer upp med 
skönlitterär läsning och ofta också lär sig läsa utifrån den. Ovana och svårigheter att 
förstå facktexternas struktur menar forskarna vara bakomliggande orsaker (ibid.). 
 
Andrew Large och Jamshid Beheshti, som båda är verksamma professorer inom 
biblioteks- och informationsvetenskap vid McGill University i Canada, har i likhet med 
Armbruster och Armstrong undersökt barns läsförståelse. I deras studie Multimedia and 
Comprehension: The Relationship among Text, Animation, and Captions (1995) tittar 
de på 12-åringars förståelse av text, animeringar och rubriker på CD-ROM. Barnen i 
undersökningen delades i in i grupper där respektive grupp fick använda olika 
mediekombinationer. En grupp fick endast tillgång till text, en annan grupp läste text 
och kompletterad av animeringar, en tredje grupp fick tillgång till animeringar och 
enkla rubriker och den fjärde gruppen fick använda text och animeringar samt rubriker. 
När barnen blev ombedda att rekonstruera den procedur som de tagit del av via CD-
skivan och applicera detta i praktiken, var det den grupp som haft tillgång till text, 
animeringar och rubriker som lyckades bäst. De barn som endast hade haft tillgång till 
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text var de barn som klarade sig sämst. Large menar att animeringar i sig inte förbättrar 
lärande, men i kombination med text har man kunnat se stora förbättringar i förmågan 
att lösa problem (ibid.).  

3.1.2 Källkritisk förmåga 

AnnBritt Enochsson har under många år arbetat som mellanstadielärare. Hon tjänstgör 
som universitetslektor i pedagogik vid Karlstads universitet och är forskarassistent vid 
Interaktiva Institutet i Stockholm. Under åren 98/99 genomförde hon en etnografisk 
fallstudie och följde en klass som gick sitt fjärde år i grundskolan. Syftet med studien 
Meningen med webben (2001) var att ”beskriva hur elever i grundskolans mellanåldrar 
gör vid och reflekterar över Internetsökning i skolarbetet” under en längre tid och med 
god vägledning. I studien fick barn i 9-11 års ålder svara på hur de uppfattade Internet. 
Många elever värderade sidor som lagts ut på Internet, men inte alltid efter trovärdighet. 
Ibland var sidans underhållningsvärde som värderades. De flesta eleverna hade en klar 
uppfattning om att det är olika personer som lägger in sidor på Internet och att dessa 
inte alltid var att lita på. Enochsson fann emellertid att eleverna endast var i början av en 
utveckling i att föra kritiska resonemang. Hon har kategoriserat sina intervjuer och den 
första kategorin uttrycker ingen reflektion över sanningshalten på Internet. Eleverna 
säger att de tror att man bara får lägga in sådant som är sant. I den andra kategorin 
förekom det att elever hade stött på ”ljug” eller ljugit själva i chattar. I övrigt trodde de 
inte att det förekom lögner på Internet, eller så uppfattade de att det inte berörde dem. 
Den tredje kategorin hade en större medvetenhet om att det existerade lögner på Internet 
och att man kan bli lurad. Eleverna resonerade att det också fanns olika åsikter på 
Internet. Enochsson fann att det inte fanns samband mellan ett kritiskt förhållningssätt 
till information och barn som tillbringar mycket tid framför datorn (ibid., s.182-188). 
 
Författarna Alexandersson och Limberg i textflytt och sökslump (2004) som under ett 
projekt undersökt elevers förståelse angående källkritik. De liksom Enochsson kommit 
fram till att de till en början inte uppvisade någon källkritisk hållning, men med stöd 
från lärarna utvecklade denna allteftersom (ibid., s. 67). Alexandersson och Limberg 
fann att när klasser arbetade systematiskt med källkritik i samband med elevers 
skolarbeten ledde detta till goda inlärningsresultat (ibid., s. 115). Det var främst när 
eleverna arbetade med undersökande arbetssätt som den kritiska bedömningen av källor 
uppmuntrades av lärarna (ibid., s. 91).  

3.1.3 Sökstrategier och användning av webbverktyg 

Många forskare har kommit fram till att barns sökningar på webben och användning av 
webbverktyg ofta är planlösa och ineffektiva. Raven Wallace och Jett Kupperman vid 
University of Michigan, menar i On-Line Search in the Science Classroom: Benefits 
and Possibilities (1997) att elever ofta och gärna använder webbverktygen men på ett 
naivt sätt. De konstaterade att bakåtknappen var den mest använda för att röra sig 
mellan träffarna (ibid.,). AnnBritt Enochsson som har kommit fram till en liknade 
iakttagelse förklarar att detta görs på grund av ovana och att barnen behöver mer tid och 
träning för att lära sig alla webbfunktioner (Enochsson 2001, s.142).  
 
Dania Bilal, professor vid The University of Tennesee, studerade elever i årskurs sju när 
de använde och sökte på sökmotorn Yahooligans. I sin studie Children`s Use of the 
Yahooligans! Web Search Engine (2001) har hon i likhet med Wallace, Kupperman 
samt Enochsson sett att barns användning av webben är ineffektiv, och förklarar detta 
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med att barnen helt enkelt inte känner till andra mer effektiva funktioner. Att mata in 
exakt samma sökformulering upprepade gånger i samma söktjänst i hopp om att 
återfinna en bra träffsida är ett annat ineffektivt och naivt tillvägagångssätt, menar Bilal. 
Hon hävdar att undervisning i navigering bör ingå som moment i 
användarundervisningen (ibid.). 
 
I artikeln The Web as a Classroom Resource: Reactions from the Users menar även 
Large och Beheshti (2000) att barn är ineffektiva webbanvändare och har inadekvata 
kunskaper om webbnavigering. De vill hellre surfa på måfå än formulera sökningar och 
använde sällan hjälpfunktionen. Faktorer som upplevdes som frustrerande var 
svårigheten att hitta en lagom mängd relevanta sidor, mängden av irrelevanta sidor och 
en känsla av att ha missat den bästa informationen (ibid.). 
 
Limberg skrev, tillsammans med Mikael Alexandersson, som är verksam professor 
inom pedagogik vid Göteborgs universitet, rapporten Textflytt och sökslump-
informationssökning via skolbibliotek (2004). Lärande via skolbiblioteket (LÄSK), som 
pågick under perioden 2001-2003, är en forskningsdel i projektet Helvetesgapet, vilket 
Louise Limberg tillsammans med Mikael Alexandersson var ansvariga för. Sju skolor 
med skolbibliotek medverkade i LÄSK-projektet. Rapporten Textflytt och sökslump 
skrevs när projektet Helvetesgapet hade avslutats. Projekt Helvetesgapet hade under en 
tvåårsperiod (2001-2002) ingått i ett skolutvecklingsprojekt med Skolverket som 
uppdragsgivare. Projektet hade sitt fokus  på skolbiblioteket, som sågs som ett redskap 
för skolutveckling, och riktades främst mot skolpersonal och skolbibliotekarier. Textflytt 
och sökslump inriktar intresset mot elevers lärande utifrån elevcentrerad undervisning 
och användning av skolbibliotek (ibid., s. 7-11). I rapporten undersöker författarna hur 
elever söker information i en skolkontext och de svårigheter de kan möta i samband 
med detta. De fann att elever förknippar informationssökning med dator som något 
prestigefullt och valde i första hand att börja sina sökningar på webben. De ägnar en hel 
del tid på informationssökningen och mindre tid till att sammanställa information. Det 
är svårt för eleverna att formulera en sökfråga. Författarna menar att det behövs 
begreppsmässig kunskap för att kunna översätta ett informationsbehov till en sökbar 
fråga. Limberg och Alexandersson menade att med ett väl definierat informationsbehov 
och med noggranna sökfrågor skulle eleverna inte behöva lägga mycket tid och möda på 
att sortera ut relevant material bland ett stort antal träffar. Att finna relevanta sökord är 
ett problem, vilket löses genom att byta ut ett ord mot ett annat. Ingen elev utför 
sökningar via ämneskategorins underavdelningar, sökningar gjordes uteslutande i 
sökrutor. Misslyckas eleverna med sina sökningar, skyller de på tekniken (ibid., s.113).  

3.1.4 Intresse och förförståelse 

Raya Fidel et al. skrev i rapporten, A Visit to the Information Mall: Web Searching 
Behavior of High School Students (1999), om hur gymnasieungdomar sökte och 
använde webben för att bland annat hitta information om en särskild växt. Syftet med 
övningen var inte endast att lära sig mer om växter utan också lära sig mer om webben. 
Dessa gymnasieelever hade liten erfarenhet av informationssökning, inga förkunskaper 
om ämnet och varierande erfarenheter av webbanvändning. Det eleverna upplevde som 
mest frustrerande var sökandet efter lämpliga sökord. Jakten efter passande sökord 
försvårades ytterligare på grund av bristande förkunskaper. En del elever bytte hellre 
ämne än ansträngde sig för att hitta nya termer att söka med. Det blev också svårt för 
dem att bredda eller specificera en sökning eftersom deras ämneskunskaper var så  
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begränsade. Tillvaron komplicerades för eleverna i Fidels undersökning på grund av att 
samtidigt som de skulle lära sig mer om informationssökning, skulle de även arbeta med 
ett nytt ämne som de saknade förkunskaper om (ibid.).   
 
Nils-Erik Nilsson betonar att elever ofta väljer problemområden som de har begränsade, 
ibland helt saknar, förkunskaper om. Detta leder till svårigheter att tolka den forskning 
de läser och detta gör det också svårt att få tag på litteratur som är på en, för eleven, rätt 
nivå. Resultatet blir, om man endast har tillgång till en alltför svårtillgänglig litteratur, 
att det blir svårt att skapa sammanhang och en sammanhängande bild av det fenomen 
man valt att studera. Om elever har god förförståelse och intresse innan arbetet börjar, är 
sannolikheten större att slutresultatet präglas av djup förståelse. En kombination av ett 
starkt ämnesintresse, viss förförståelse och god samarbetsförmåga leder till det bästa 
inlärningsresultatet menar Nilsson (Nilsson 2004, s. 165). 

3.2 Informationssystemens strukturer 

Nedan redogörs för undersökningar om olika informationssystem som ofta är 
utvecklade av- och för vuxna. Dessa möter barn i samband med sin informationssökning 
och vi ämnar redogöra för den forskning som behandlar barns möten med 
informationssystemen. De olika informationssystemen är biblioteket, webben, 
uppslagsverk och facklitteratur. 

3.2.1 Biblioteket 

I flera undersökningar har man studerat hur barn interagerar med bibliotekssystemet, 
och 1991 undersökte Penelope Moore och Allison St. George, båda verksamma vid 
Massey University på Nya Zeeland, hur barn i 11-årsåldern sökte information i sitt 
skolbibliotek. I Children as Information Seekers: the Cognitive Demands of Books and 
Library Systems (1991) beskriver de hur barnen hindrades på grund av bristande 
kunskaper om bibliotekssystemets struktur och hur böcker står ordnade på hyllorna. De 
fann att barn, ju yngre de är, hade svårare att tolka katalogposter, till exempel skilja 
mellan titel, författare och ämne. Detta bidrog till att det blev näst intill omöjligt för 
barnen att hitta från katalogen till rätt hylla. Att identifiera och kombinera olika 
ämneskategorier har visat sig vara särskilt svårt för barn, eftersom kategoriseringen 
nästan alltid är gjord av vuxna och oftast utgår från ett abstrakt språkbruk (ibid.). 
 
Liknade resonemang förs i boken Informationssökning och lärande (2002) skriven av 
Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving. Författarna refererar till forskare 
som kommit fram till att grundskolebarn gärna undviker användning av kataloger, såväl 
kort- som digitaliserade kataloger. De söker ofta direkt i hyllan eller ber en bibliotekarie 
eller lärare om hjälp. Förklaringen återfinns delvis i katalogens struktur som inte är 
utformad för barn. Digitaliserade kataloger vinner terräng på kortkatalogens bekostnad i 
svenska skolbibliotek. En av fördelarna är att de digitaliserade katalogerna är flexiblare 
med sina många olika funktioner. Studier har dock visat att hjälpfunktionen som finns 
tillgänglig i digitaliserade kataloger ofta ignoreras. Fler problem med digitaliserade 
kataloger har identifierats genom studier: 

 
- Barn har svårt att formulera och precisera ämnessökningar, särskilt när deras 

terminologi inte stämmer överens med katalogens terminologi  
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- Sökning på obekanta ämnesområden försvårar sökning 
- Gapet mellan barnets begränsade ordförråd och bibliotekets ämnesord kan bidra 

till misslyckade söktermer 
- Barn lyckas bättre om de får använda konkreta söktermer som ”katter” och 

”hundar” än när de använder abstrakta söktermer som ”frihet” och ”demokrati”. 
Därför har man sett att yngre barn oftare lyckas med sina sökningar 

- Barn använder sitt vardagliga språk när de söker, som hela meningar och frågor  
- Stavningssvårigheter innebär ofta problem eftersom kataloger ofta kräver 

korrekt stavning 
- Svårigheter att hitta från katalog till hylla 
- De är ouppmärksamma på de olika sökfälten 
- Hjälpfunktionen ignoreras ofta 
- Trunkering används sällan och upplevs som svår att förstå 

 
Trots dessa barriärer som finns inbyggda i systemen, finns studier som visar att barn 
med hjälp av sin envishet kan övervinna dessa hinder. Efter mycket övning så lär de sig 
snart att förstå och använda kataloger i biblioteken (ibid., s. 50-53). 

3.2.2 Webben 

Large & Behesthi skriver artikeln The Web as a Classroom Resource: Reactions from 
the Users (2000) att barn beter sig på ett liknande sätt när de söker information på 
webben. De söker ofta på måfå. Här har även likheter med hur nybörjare söker på 
webben konstaterats och det förklaras ofta med att bekvämlighet föredras, det vill säga 
att man utsätter sig för minsta mått av kognitiv ansträngning (ibid.).  
 
Bilal som undersökte hur barn använder söktjänsten Yahooligans! i samband med en 
forskande uppgift i skolan, kommer delvis fram till en annan slutsats och hon hade 
urskiljt variationer i elevers webbeteende. Hon menar att de barn som lyckades bäst var 
de som hade erfarenhet av webbsökningar sedan tidigare. Barn med en linjär 
sökstrategi, det vill säga, de barn som letade målmedvetet genom att nyttja hyperlänkar i 
webbsidor för att kunna gå vidare lyckades bättre än de barn som ofta återvände till 
träfflistan. Barn som bedömde träffarna utifrån ett ämnesinnehåll lyckades bättre än de 
barn som endast letade efter rätt svar. Bilal menar att den komplexa organisationen av 
webbinformationen i kombination med en ickelinjär sökstil och den enorma mängden 
information bidrog till elevernas känsla av förvirring. Beskrivningar av dokument i 
träfflistor är ofta abstrakta. Det är troligt att denna abstraktion bidrar till barns känsla av 
förvirring och att detta får konsekvenser för deras navigeringsbeslut. Den primära 
anledningen till att barnen ägnade så lite tid åt sina träfflistor var att de var bristfälliga 
och gav abstrakta beskrivningar av dokument trots att denna söktjänst var gjord för barn 
(Bilal 2001). Därför är det viktigt, menar Large och Beheshti att användargränssnitt 
utformas konkret och barnanpassat samt att barn får användarundervisning (Large & 
Behesthi 2000). Anpassade webbplatser skulle innebära att barn inte behöver lägga så 
mycket tid på sina sökningar (Bilal 2001).  

3.2.3 Uppslagsverk  

Large m.fl. har i Information seeking on the Web: navigational skills of grade-six 
primary school children (1999) skrivit om hur barn söker information i både tryckta och  
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multimedieversioner av ett uppslagsverk. När barn använde tryckta uppslagsverk litade 
de på de ämnesindelningar som fanns medan ytterst få använde registret. Large menar 
att barn inte är medvetna om de informationsresurser, som finns inbyggda i tryckta 
uppslagsverk. Han menar också att det gick lika fort att hitta i respektive uppslagsverk. I 
den elektroniska versionen såg Large att barn bättre klarade av att söka information via 
meny än via sökrutor där de själva var tvungna att formulera sökord. Barnen hade 
lättare att känna igen termer än att minnas dem och komma ihåg hur de stavades. En del 
menysystem hjälper användaren att välja. Nackdelar med menysystem är att det tar tid 
att arbeta sig igenom dem. De flesta använder sig av den väg som erbjuder minst 
kognitiv ansträngning. ”Trial and error” används hellre än att man tvingas fundera ut ett 
mer effektivt arbetssätt. Det finns ingen forskning som ger belägg för att detaljerad 
kännedom om databassystemet förbättrade barns sökförmåga (ibid.). 

3.2.4 Facklitteratur 

Att spontant skumma en text, använda register samt innehållsförteckningar i böcker är 
färdigheter som utvecklas gradvis över tid. Yngre barn använder endast dessa 
hjälpmedel om de blir instruerade att göra det och det sker därför inte spontant. En 
intressant aspekt i Armbrusters och Armstrongs artikel är, som vi tidigare nämnt, att 
barn har större svårigheter att förstå facklitteratur än skönlitteratur. För att barn ska lära 
sig förstå dessa facktexters strukturer, behöver barn i högre grad öva fackläsning. Ofta 
finns problemen i facktexterna, de kan ibland vara både undermåliga, sakna 
sammanhang och stämmer inte alltid överens med undervisningens upplägg. Det krävs 
således olika typer av kunskaper för att läsa facklitteratur. För det första krävs kunskap 
om textstruktur i olika typer av facktexter och för det andra krävs ämneskunskaper – ju 
mer läsaren vet desto lättare är det att hitta relevant information. Här kan äldre barn dra 
nytta av sin vidare allmänbildning, men lässtrategin påverkas inte bara av textens 
struktur och ämneskunskaper utan även av vilken sorts fråga man söker svar på. 
Armbruster och Armstrong menar att barn är ovana vid att söka information för att 
skapa mening och få ökad förståelse av ett fenomen. För att styrka detta hänvisar de till 
en egen undersökning där färre än en lärarfråga på tio kräver förståelse av en text 
(Armbruster & Armstrong 1993). 
 
Som en konsekvens av elevers svårigheter att tillgodogöra sig facktexter fann också 
Mariam Drehers, professor vid University of Maryland, i sin undersökning Sixth-Grade 
Researchers (1995) att elever tycker att det är svårt att integrera information från flera 
olika källor och höll sig därför endast till en källa. De föredrar också en enkel, kortare 
lärobok framför längre böcker och encyklopedier. Dreher vill inte förklara detta med 
barnets kognitiva mognad, utan snarare att de saknar strategier för att söka information i 
facklitterära texter och att undervisning i detta behövs (ibid.).  

3.3 Informationssökning i en skolkontext 

I denna del av kapitlet redogörs informationssökning inom ramen för en skolkontext. Vi 
inleder avsnittet med att kortfattat presentera de nya krav och förutsättningar som eleven 
ställs inför och förväntas klara av. Därefter fortsätter vi att redogöra för Alexanderssons 
och Limbergs faktorer som ses som nödvändiga för att eleven ska lyckas i sin 
informationssökning och vi presenterar också vikten av att uppgiften är konstruerad på 
ett sätt som underlättar arbetsformen. Vi avslutar avsnittet med att redogöra forskning 
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som rör undervisning i informationssökning samt lärares och bibliotekariers olika syn 
på informationssökning. 

3.3.1 Informationssökning och lärande 

Professor Roger Säljö resonerar i boken Lärande i praktiken – ett sociokulturellt 
perspektiv (2000) om lärande och den nya informationstekniken. Han menar att den 
teknologiska utvecklingen innebär att lärandet i skolan handlar om att lära sig hantera 
den nya tekniken. Säljö resonerar om hur information omvandlas till kunskap och att det 
ställs stora krav på individen att kunna välja, kritiskt värdera, sammanställa och 
organisera information. Det handlar även om att kunna skapa sammanhang ur 
varierande informationskällor. Vidare menar Säljö att individen, i takt med 
informationsflödet, behöver utveckla förmågan att uppfatta och analysera, för att se 
skillnader mellan antaganden och påståenden (ibid., s. 241-242).  
 
Dessa nya förmågor som Säljö menar behöver utvecklas sker i en skolkontext där elever 
förväntas ta allt mer ansvar för sitt lärande. Detta resonerar Alexandersson och Limberg 
vidare om i rapporten Textflytt och sökslump (2004) där de drar slutsatsen att en ny 
skolideologi håller på att utvecklas, där skolan går ”från lärarstyrd undervisning till 
elevcentrerat arbete” (ibid., s. 117). Undersökande arbetssätt eller elevcentrerat arbete 
som Alexandersson och Limberg kallar det, har under de senaste tio åren blivit allt 
vanligare, och idag förväntas eleven ta ansvar för planering av arbete, tidsåtgång och sitt 
eget lärande. Informationssökning via modern teknik är en uppskattad aktivitet och 
föredras framför bibliotekets bokbestånd. När elever förväntas ta ansvar för sitt eget 
lärande, ser de dock flera problem och ifrågasätter hur eleven ska kunna hitta sin egen 
lärstil utan att varken ha ”karta eller kompass när hon söker information” (ibid., s. 116).  
 
Alexandersson och Limberg konstaterar att elever behöver stöd och struktur för att inte 
gå vilse i informationsdjungeln. De menar att det finns fyra faktorer som är viktiga att ta 
hänsyn till i elevernas sökning efter information och dessa behövs för att upprätthålla 
den elevcentrerade undervisningen. För det första behöver frågeställningarna vara 
avgränsade och väl fokuserade och frågorna behöver vara konkreta och anpassade till 
elevernas förkunskaper. För det andra behöver eleverna uppleva uppgifterna som 
meningsfulla. När information söks utifrån ett genuint intresse bidrar det till en 
utvecklad förståelse för ämnets innehåll. Det finns enligt Alexandersson och Limberg 
paralleller mellan att utveckla ny kunskap och att ha förmågan att söka motsvarigheter 
mellan den nya kunskapen och den tidigare bekanta kunskapen. För det tredje behöver 
eleverna bli medvetna om att informationssökningsprocessen består av flera 
dimensioner. I sin informationssökning behöver eleverna ett register av olika sätt att 
förhålla sig till information. För att främja elevernas kunskapande behöver de utveckla 
sina sökstrategier, formulera sökfrågor, kritiskt värdera och analytiskt granska 
information och använda sig av olika källor. Den fjärde faktorn handlar om den vuxnes 
aktiva medverkan i elevernas lärandeprocess. Läraren behöver medvetenhet och 
kunskap om hur eleverna ska ges stöd och ges möjlighet att utveckla sina förmågor och 
förhållningssätt, för att tydliggöra uppgiftens syfte och uppmuntra elevernas 
medvetenhet angående sin kunskapsprocess. Genom att utmana elevernas förförståelse, 
ställa kritiska frågor och leverera konstruktiv kritik kan eleverna utvecklas i sitt 
kunskapande anser Alexandersson och Limberg. De elever som saknar grundläggande 
kunskaper i ett ämne har också svårt att hitta avancerad information och ta till sig nya 
kunskaper. De har problem med att veta vad de ska leta efter och hur det funna 
materialet ska tolkas (ibid., s. 116-120). 
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Forskaren Stefan Svedberg som, liksom Alexandersson och Limberg, studerat 
lärprocesser i ett undersökande arbetssätt kopplat till IT-stöd, menar i sin avhandling 
Informationssökning med IT-stöd (2001) att datorstödd undervisning under vissa 
förutsättningar kan ge positiva effekter på lärandet. Effekten av datorstödet är till stor 
del beroende av faktorer som kan relateras till lärarens kompetens och engagemang, 
undervisningsmetod, innehåll och den kontext som undervisningen äger rum i, samt 
målgruppens egna egenskaper och förutsättningar. Svedberg menar att motivation är 
både viktigt och nödvändigt, men att detta inte är någon tillräcklig förutsättning för att 
lärande ska ske. Svedberg kan inte dra några slutsatser om det är datorstödet som 
förbättrar lärandet eller om det är arbetssättet. Han menar att lärandet snarare sker 
eftersom en ständig växelverkan pågår mellan dem (ibid., s.12). 

3.3.2 Uppgiftens konstruktion 

Mycket av den forskning vi tagit del av påvisar att uppgiftens konstruktion är avgörande 
för hur väl elever lyckas med sin informationssökning. Eftersom skolans uppgifter ofta, 
delvis eller helt, är initierade av läraren, ställer detta stora krav på dels uppgiftens 
meningsfullhet, dels dess konstruktion. Det finns en skillnad mellan de uppgifter som är 
ålagda och de som är sprungna ur ett personligt behov. Detta har Melissa Gross, 
professor i informationsvetenskap vid Florida State University, studerat. Hon skiljer 
mellan ålagda uppgifter och uppgifter som har sitt ursprung i individens egen 
nyfikenhet. Hennes undersökning Imposed information seeking in public libraries and 
school library media centres: a common behaviour? (2001) visar att 32-43 procent av 
alla uppgifter är ålagda i årskurs 1-6. Dessutom visar hennes resultat att de ålagda 
uppgifterna därefter ökar med barnens ålder. De yngsta barnen använder biblioteket för 
att söka svar på egna frågor, medan de äldre barnen i högre utsträckning arbetar med 
ålagda uppgifter. Detta att andelen ålagda uppgifter ökar med barnens ålder kan, enligt 
Gross, få konsekvenser för hur äldre elever ser på biblioteket, det vill säga de förknippar 
biblioteket med skoluppgifter (ibid.). Ytterligare en aspekt som ålagda uppgifter bidrar 
till, vilket Kuhlthau belyser i sin forskning, är den osäkerhet som elever erfar under 
arbetets inledande faser (Kuhlthau 1993, s.43).  
 
Maria Bergman, universitetsadjunkt vid Högskolan i Dalarna, kunde se hur dessa ålagda 
uppgifter, som också rymmer teman för undersökande arbetssätt, konkurrerade med 
Internets lockande ungdomsvärldar på skolarenan. I hennes etnografiska studie På jakt 
efter högstadieelevers Internetanvändning (1999) kunde hon konstatera att det fanns ett 
glapp mellan elevers Internetanvändning i samband med skoluppgifter och hur de drogs  
till Internets ungdomsvärldar för att virtuellt få lämna skolan för en stund. Bergman 
kunde se ett bristande engagemang för skoluppgifter och deras kreativa och ofta 
framgångsrika försök att fördröja eller skolka från arbetet. Elever tycktes övergivna när 
de arbetade på ett undersökande arbetssätt, och det förekom sällan att elever sökte hjälp 
hos lärare eller bibliotekarie för att lösa de problem som uppstod. Lärarna gav eleverna 
en föreskriven arbetsuppgift som de sedan skulle söka information om och därefter 
redovisa enligt lärarens instruktioner (ibid., s. 128-136). 
 
Att lärare är handfallna i denna komplexa och krävande undervisningssituation, är 
kanske inte så konstigt, eftersom eleverna förväntas ta eget ansvar för sitt lärande, 
samtidigt som ordningsregler ska upprätthållas. Däremot kan man förvänta sig att lärare 
i högre grad ska förstå den komplicerade informationssökning en undersökande 
arbetsuppgift ofta kräver. I artikeln Children as Information Seekers: the Cognitive 
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Demands of Books and Library Systems (1991) kritiserar Moore och St. George lärare 
som inte inser hur komplex informationssökningsprocessen är för barn. De menar att 
projekt med breda teman som till exempel ”fåglar” är för vaga och behöver 
omformuleras till konkreta frågor som barn kan söka svar på. Barnens begränsade 
kunskapsbas gör det svårt för dem att formulera lämpliga, utforskande frågor. De kunde 
se att det var vanligt att barnen anpassade sina uppgifter till den tillgängliga 
informationen, genom att under arbetets gång byta fokus eller ändra sina fråge-
ställningar i uppsatsen och frågorna formulerades ofta i efterhand. När skoluppgifter 
saknar en tydlig problemformulering är det vanligt med liknande strategier (ibid.).  
 
Ross Todd professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Rutgers University i 
New Jersey, är i artikeln Transformational leadership and transformational learning 
(1999) ännu tydligare i sin kritik av lärarna. Han menar att dessa har ett särskilt ansvar i 
sin roll som ledare. För att elever ska lära sig att söka information på webben och inte 
bara surfa planlöst, behöver lärare medvetandegöras om följande: om skoluppgifters 
konstruktion är illa anpassade för det undersökande arbetssättet, riskerar elevernas 
sökningar på webben att försvåras. De hävdar att läraren har ett ansvar att ge sina elever 
meningsfulla uppgifter med ett tydligt syfte, att se till att informationssökningsuppgiften 
är genomförbar, utforma uppgifter som kräver ett kritiskt tänkande, ta hänsyn till 
elevernas förkunskaper och anpassa uppgiften till elevernas nivå samt kontrollera att 
”webbfusk” inte ägt rum (ibid.). Läraren har således ett mycket viktigt och krävande 
uppdrag, enligt Todd. 
 
Att ”webbfusk” kan förekomma är inte ovanligt. ”Klipp- och klistringsverksamhet” i 
skolan är vanligt förekommande. Men hur mycket beror det på lathet från elevens sida 
och hur mycket beror detta på uppgiftens konstruktion? Limberg menar att, huruvida 
eleverna kommer att ”klippa och klistra” eller reflektera och fundera över den 
information de hittat, i många fall beror på hur de uppfattar uppgiftens krav samt vad de 
är vana vid. Uppgifter som är ointressanta eller inte kräver kritiskt tänkande, kan leda 
till ”klippta och klistrade” arbeten, där huvudkriteriet för att avsluta arbetet ofta baseras 
på antal sidor i arbetet. Om elever inte upplever att de hittar relevant information eller 
upplever att de har bristande kunskaper i informationssökning, kan det leda till att 
eleverna byter ämne (Limberg 2002, s. 39).  
 
Ett annat problem som Alexandersson och Limberg pekar på i sin rapport från 2004 att 
elever ofta söker lösryckta fakta, snarare än att söka information utifrån ett 
sammanhang. Författarna menar att eleverna, istället för att söka det rätta svaret, 
behöver få hjälp med att utveckla en helhetsförståelse för ämnet. För att en 
helhetsförståelse ska vara möjlig måste det personliga intresset finnas eller eventuellt 
utvecklas allt eftersom (Alexandersson 2004, s.114). Komplexa inlärningsuppgifter 
kräver en repertoar av olika förhållningssätt till informationssökning och 
informationsanvändning (ibid., s.24).  
 
Även Enochsson beskriver i sin etnografiska studie från 2001 hur viktigt det är att 
klassläraren tillåter skoluppgifterna att utgå från elevernas intresse och att eleverna får 
ta eget ansvar. Eleverna i studien tilläts pröva sig fram för att själva upptäcka vilken 
hjälp de behövde under arbetets gång. En sådan miljö utvecklar elevernas tänkande och 
reflekterande över sin omvärld och detta är meningsskapande, menar Enochsson 
(Enochsson 2001, s. 215-224).  
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3.3.3 Undervisning i informationssökning 

Undervisning i informationssökning har sin historiska anknytning i bok- och 
bibliotekskunskap vilken under flera årtionden har bedrivits av bibliotekarier bland 
annat i skolbibliotek och högskolebibliotek. Under 1970-talet undervisade även svenska 
lärare tillsammans med bibliotekarier i bok- och bibliotekskunskap, ett ämne som elever 
på olika stadier skulle ta del av. Främst skulle de lära sig använda olika sökverktyg som 
bibliotekets kataloger och bibliografier. Det var under 1980-talet som termen 
bibliotekskunskap kom att bytas ut mot färdigheter i informationssökning och det 
innebar att informationssökning fick en vidare betydelse. Parallellt med den 
teknologiska utvecklingen under 1990 bildades begreppet informationskompetens 
(information literacy) som i viss utsträckning ersatte termen informationsfärdighet 
(Limberg 2002, s. 96-97). 
 
Limberg redovisar i Undervisning i informationssökning (2006) att det finns forskare 
som oroas av vissa bibliotekariers fokusering på tekniska och procedurella aspekter av 
informationssökning. Detta kan innebära att användare kan hindras lära sig mer 
komplexa innebörder av informationssökningen. Limberg refererar till Kuhlthau som i 
sina studier av elevers informationssökningsprocess upptäcker att bibliotekarien spelar 
en ytterst marginell roll och hon föreslår därmed en vidgad roll för bibliotekarien, där 
denne borde utvecklas mot en mer pedagogisk roll. Därmed menar hon att när 
bibliotekarier riktar blicken mot elevers lärande så skapas förutsättningarna för ett 
kvalitativt lärande. En konsekvens av att begreppet informationskompetens ersatt 
bibliotekskunskap, är att detta idag i högre grad kopplas till lärande och lärande-
processer. Därför tappas undervisningsmålen i informationssökning och dessa har glidit 
från det fokus som tidigare fanns, det vill säga kunskap om specifika redskap och 
förmågan att hitta i biblioteket. Att i undervisningen knyta an till elevernas kritiska 
tänkande och skapa en förståelse för sammanhangets betydelse, är viktigt menar 
Limberg (ibid., s. 25-27). 
 
Det resultat Limberg (2006) kommer fram till är att undervisning i informationssökning 
ofta fokuserar på källor, söktekniker och sökvägar och den är ofta kopplad till en 
skoluppgift. Elever förväntas kunna orientera sig i en stor mängd informationskällor, 
samtidigt som de ska lära sig om ett nytt ämnesområde. Separat undervisning om 
informationsteknik sker dock i liten utsträckning. Många vuxna förväntar sig också att 
elever ska kunna bedöma informationens relevans och trovärdighet. De talar sällan om 
att källkritik ska göras till undervisningsobjekt, utan denna förmåga förväntas elever ha 
naturligt (ibid., s.111). Limberg hävdar att undervisningen, istället för att förorda en 
”specifik sökordning” snarare ska hjälpa elever att utveckla en repertoar av 
sökstrategier: att variera söksätt efter uppgift och den situation där informationssökning 
sker. Hon menar att det de vuxna idag benämner som elevers brister istället skulle 
uppmärksammas som undervisningsobjekt. Detta kan innefatta ”att formulera goda 
undersökningsfrågor, att utveckla förmåga att bedöma relevans i informationen, att 
utveckla förmåga till källkritik, att analysera informationskällor liksom att skapa något 
sammanhängande och eget som ett resultat av värdering och bearbetning av källor” 
(ibid., s. 112). 
 
Limberg pekar också på att det finns sociala aspekter på informationssökning. Att lära 
sig tillsammans med andra och ges tillfälle att utbyta erfarenheter av sökvägar, val av 
källor och diskutera olika källors relevans är viktigt. Det sociokulturella lärandet, där 
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man undervisar elever i grupp kan få särskild betydelse, och det kollektiva lärandet kan 
då mer medvetet nyttjas (ibid., s. 119). 

3.3.4 Lärares syn på barns informationssökning 

Många forskare har undersökt hur lärare ser på informationssökning och 
informationskompetens och det forskarna är eniga om är att lärare har en vag bild av 
vad informationssökning egentligen är. Limberg (2002) hänvisar till Judy O’Connell 
och James Henri som beskriver lärares syn på informationskompetens som ”naiv”. De 
upptäcker att lärare inte är medvetna om de dimensioner av osäkerhet och förvirring 
som framträder i Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen (Limberg 2002, 
s. 119-120). 
 
Moore drar liknande slutsatser i artikeln Learning together: staff development for 
information literacy education (2000). Forskningsprojektet vid fyra grundskolor i Nya 
Zeeland hade syftet att utvärdera hur dessa arbetar för att nå de nationella 
utbildningsmål som gäller för informationskompetens. De undersökte med andra ord 
hur lärare uppfattar informationssökning och vilka förväntningar som de har på sina 
elever gällande detta. En majoritet av lärarna uttrycker att de har en praktisk förståelse 
för informationsfärdigheter, ändå kunde inte 46 procent av dem bryta ned informations-
sökningsprocessen i olika delmål. Många lärare ser inget behov av att specifikt 
undervisa om detta. Samtidigt har de höga förväntningar på sina elever och vad de ska 
klara av. Alla lärare höll med om att det är lättare att finna information i ett ämne man 
känner till. Även om de också uttrycker att det är viktigt med ledning och stöd för 
eleverna, uppgav 60 procent att de ibland skickar elever att söka information om något 
utan att ha givit dem något tydligt syfte med uppgiften. Lärarna tycker att eleverna har 
problem med att formulera problemfrågor samt att finna och välja ut källor. Färdigheter 
som tolkning, värdering och bearbetning av information nämns inte som några 
svårigheter för eleverna. Lärarna fortbildades under pågående forskningsprojekt och när 
de själva utsattes för liknande utmaningar som sina elever i informations-
sökningssammanhang utvecklades en djupare förståelse för vad de egentligen kräver av 
sina elever. De fick också fylla i en enkät som behandlade deras syn på bibliotekets roll 
och det visade sig att de i allmänhet tycker att biblioteket främsta uppgift är att 
stimulera barns läslust. Moore menar, tillsammans med många andra forskare, att som 
följd av lärarnas suddiga föreställningar om informationssökning och 
informationskompetens förväntas elever utveckla informationsfärdigheter utan att 
erhålla någon egentlig undervisning. Lärare underskattar de svårigheter eleverna 
upplever när de förutsätter självständig informationssökning och 
informationsbearbetning och erbjuder alltför bristfällig handledning under 
informationssökningen (ibid., s. 257-270).   
 
Forskare i Sverige ser liknande attityder i förhållandet till barns informationssökning. 
Limberg och Folkesson konstaterar i sin utvärdering av LÄSK-projektet att många 
lärare ser informationssökning som en mognadsfråga och förknippas med sunt förnuft 
(Limberg 2006, s. 120-121).  
 
Anna Lundh intervjuade 4-9-lärare i sin magisteruppsats Informationssökning och 
lärare (2005). Dessa befann sig i övergången mellan utbildningspraktik och 
yrkespraktik och Lundh undersöker hur de ser på informationssökning och 
informationskompetens. Från att själva ha utvecklat nya informationssökningsbeteenden 
i samband med de uppgifter som ålades dem och dess krav på vetenskaplig kunskap, 
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kom yrkespraktiken snarare att handla om att söka information till eleverna. Att finna 
användbar information och hantera elevers svårigheter med källkritik upplevs som svårt. 
I lärarutbildningen tycks inte utvecklandet av metoder för att hantera elevers 
informationssökning vara prioriterat. Trots att lärarstuderande ser biblioteket som något 
positivt och värdefullt har de, i sin yrkespraktik svårt att integrera detta i 
undervisningen. Lärare verkar sakna insikt i informationssökningens didaktik, vilket 
också framgår då elever själva söker information i samband med undersökande 
arbetssätt. Lundh menar vidare ”att lärare själva, under sin utbildning, utvecklar 
informationskompetens leder inte med nödvändighet till att deras elever senare gör 
samma sak”(ibid., s. 13). 

3.3.5 Bibliotekariers syn på barns informationssökning 

I forskningsöversikten Informationssökning och lärande – en forskningsöversikt (2002) 
konstaterar forskningen att bibliotekarier i sin användarundervisning tenderar att 
prioritera de tekniska tillvägagångssätten och en viss föreskriven ordning vid 
informationssökning. Detta förhållningssätt gör att elevernas förståelseinriktade lärande 
ofta negligeras. Vanligt är att bibliotekarier saknar pedagogiska modeller och strategier i 
samband med undervisning och att undervisningen utförs på ett enda sätt, oberoende av 
elevernas åldrar, inlärningsstil eller tidigare kunskaper i informationssökning (ibid., 
s.124). 
 
I Maria Johansson och Maria Robertssons magisteruppsats, Barn möter information och 
media: en fallstudie om det pedagogiska arbetet på ett högstadium rörande kritiskt 
förhållningssätt och helhetsperspektiv gentemot information och media (2006), jämförs 
en bibliotekaries syn på elevers informationssökning och lärande med två lärares. 
Viktiga kunskaper som elever behöver enligt bibliotekarien är baskunskaper i 
informationssökning för att självständigt kunna söka information. Bibliotekarien i 
studien anser att informationskompetens är att eleverna behärskar sökprocessen och 
informationsbearbetning. Med det menar hon att det är viktigt att eleverna har en 
formulerad frågeställning, så att de vet vad de vill ta reda på och hur de ska gå tillväga i 
sin informationssökning. Därutöver behöver eleverna använda olika källor för att få 
fram relevant material och för att efter hand kunna sammanställa materialet. Vidare 
anser bibliotekarien att det är viktigt att vara källkritisk, så att man kan reflektera över 
den information man har hittat (ibid., s. 49-53).    
 
Catharina Haqvinsson och Camilla Kristensson har i magisteruppsatsen Bibliotekariers 
pedagogiska roll: om konsten att lära andra att söka och använda information (2003) 
också identifierat olika synsätt angående informationssökning. De har jämfört flera 
bibliotekariers intervjusvar med varandra och kommit fram till två olika uppfattningar 
angående begreppet informationskompetens. Den första uppfattningen speglar 
bibliotekariers egen informationskompetens. Dessa bibliotekarier anser att det är viktigt 
att de som yrkesgrupp är experter på informationssökning och informationsåtervinning. 
För dessa bibliotekarier är olika slags källor och verktyg centrala att förmedla till 
eleverna. Den andra uppfattningen är att det viktiga är elevernas informations-
användning, och att eleverna ska kunna värdera, analysera och dra slutsatser av 
informationen. Dessutom ansåg denna grupp bibliotekarier att det var angeläget att 
eleverna hade förmåga att formulera frågor och söka information från varierade källor. 
Författarna fann även skilda synsätt gällande lärande i samband med 
informationssökning hos bibliotekarierna. Första synsättet, kunskapsförmedling, såg 
kunskapen som objektiv och något som ska mottas av eleven. Det var kunskaper om de 



 21 
 

praktiska färdigheterna som förmedlades till eleverna. Det andra synsättet förespråkade 
elevens egen inlärningsprocess där motivationen var drivkraften i lärandet. Ingen 
undervisning i informationssökning förespråkades, utan det ansågs att lärandet hos 
eleverna sker självständigt. Det tredje synsättet betonar samspelets betydelse. 
Bibliotekarierna med detta synsätt menade att lärandet sker i olika situationer och 
genom samspel mellan individerna. Det fjärde synsättet såg lärandet som en ständigt 
pågående process där kunskapen ständigt omkonstruerades (ibid., s. 47-48).    
 
Limberg anser att informationsundervisningen behöver utgå från elevernas lärande 
kopplat till deras förmåga till kritiskt tänkande, istället för att de ska lära sig att hantera 
vissa redskap eller söka information på ett visst sätt. För att bibliotekarierna ska kunna 
anpassa sin verksamhet till elevers lärande behöver deras kompetens inriktas mot hur 
lärande går till (Limberg 2002, s.124). 
 

3.4 Variationer av sök- och lärstilar 

I denna avslutande del av kapitlet presenteras forskning som rör variationer av såväl 
sökstilar som lärstilar. Dessa är tätt förknippade och vi använder oss av dessa som 
integrerade delar. 

3.4.1 Varierade sätt att söka och lära från information 

Louise Limberg skrev i sin avhandling Att söka information för att lära: En studie av 
samspel mellan informationssökning och lärande (1998) om samspelet mellan 
informationskompetens, informationssökning och lärande. Limberg, som i sin 
avhandling studerar gymnasielever under ett fördjupningsarbete som behandlar fördelar 
och nackdelar med ett svenskt EU-medlemskap, finner varierade sätt att söka 
information. Hon identifierar tre kategorier. Den första kategorin söker information för 
att hitta det ”rätta” svaret, vilket genererar ytlig kunskap. Den andra gruppen jämför 
olika åsikter mot varandra och de anammar den åsikt som väger tyngst. Den tredje 
gruppen visar prov på kritiskt tänkande och de bearbetar materialet för att skapa sig en 
helhetsförståelse och på detta sätt kan de också ta ställning i frågan (ibid., s. 215-220). 
 
Limberg identifierar tre skilda kategorier som framför allt tar sin utgångspunkt i 
elevernas slutresultat. Annan forskning fokuserar på studenters individualiserade sätt att 
lära, söka information och hur man kan tillmötesgå studenter med olika behov. 
 
Alina Zapalska, professor vid Department of Management, US Coast Guard Academy i 
New London, Connecticut och Dallas Brozi, professor i Division of Finance and 
Economics, Marshall University i Huntington, West Virgina skriver i en artikel 
Learning styles and online education (2006) att det är viktigt att beakta olika 
individuella lärstilar när man designar distansundervisning online. De använde sig av ett 
frågeformulär med mätinstrumentet VARK som kunde identifiera fyra lärstilar (Visual, 
Aural, Reading/writing och Kinesthetic). Detta skickades till studenter som 
undervisades online på distans. Resultatet visar att instruktioner och undervisning online 
kan förbättras om man tar hänsyn till studenternas olika lärstilar. Det är dock också 
viktigt, menar Zapalska och Brozik, att även om en student lär bäst på ett av dessa sätt, 
är det viktigt att också utmana studenten att utveckla andra sätt att lära på. Ett annat 
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resultat är att de som föredrar ett lyssnande sätt att lära, i högre grad väljer bort 
onlineundervisning.  
 
I artikeln Informations skills, searching behaviour and cognitive styles for student-
centred learning: a computer-assisted learning approach (1996) redovisar forskarna 
Frances Wood, Nigel Ford, David Miller, Gill Sobczyk and Robert Duffin vid 
University of Scheffield i Storbritannien, hur studenter söker i databaser. De undersökte 
hur effektivt sökningarna utfördes samt hur tillfredställda studenterna upplevde sina 
sökningar i relation till studenternas kognitiva lärandestil. Undersökningen utfördes i tre 
steg. Först skickades ett frågeformulär ut till lärare och 105 studenter testades hur de 
sökte information i en särskild databas. Studiens syfte var att få fram lämpligt 
datorbaserat material anpassat till både personal och studenter. Det ansågs finnas ett 
behov av bra instruktionsmaterial som skulle kunna hjälpa studenterna att tillgodogöra 
sig informationsfärdigheter samt finna den mest användbara informationen. Utifrån de 
två första undersökningarna utfördes en tredje undersökning vars syfte var att titta 
närmare på vilka sökstrategier studenterna använde sig av och hur effektiva deras 
sökningar var. Studenterna fick söka efter information som var relaterat till deras 
studier. Forskarna ville titta närmare på om det gjordes bra val, effektiv användning av 
nyckelord, identifiering av nyckelord, användning av synonymer, och om studenterna 
visade förståelse på lyckad sökning, fick acceptabla resultat, uppvisade medvetenhet om 
trunkering och wild card. Studenterna använde sig av datoriserade informationsmaterial: 
datoriserade informationskällor CD-ROM, BIDS (Bath Information and Data Service) 
och olika informationsservice på Internet.  
 
Frances Wood et al. ser att det förekommer individuella olikheter med utgångspunkt i 
kognitiva stilar eftersom studenterna tar itu med liknade information på olika sätt. De 
har en tendens att adoptera en viss typ av strategi i sin informationssökningsprocess 
utifrån lärande och problemlösning.   
 
Forskarna menar att det finns ett flertal olika sökstilar som utgår från två 
huvudinriktningar, den globala respektive den analytiska gruppen.  Den första gruppen, 
globala, uppfattar information utifrån en helhetsprocess och har en holistisk ståndpunkt 
medan den andra gruppen har en stark analytisk lärandeprocess och uppfattar komplexa 
delar i en helhet. Ett globalt förhållningssätt tenderar att ta sig an ett holistiskt lärande 
som ger en bred begreppsmässig översikt medan det analytiska har ett lokalt tänkande 
som koncentrerar sig på en sak i taget. Analytiskt förhållningssätt tenderar att logiskt 
relatera nya koncept till sina tidigare kunskaper och en bredare överblick dyker upp 
senare i lärprocessen. Det är vanligt att den globala aspekten genererar låg analytisk 
aspekt och vice versa. Båda aktiviteterna är viktiga och Frances Wood et al. menar att 
individerna har sin styrka i eller föredrar någon av dessa förhållningssätt. Utifrån 
studenternas sökresultat delar studien upp globala och analytiska sökningar i fyra 
grupper vilka är: Extremglobal (Globetrotting), global (Comprehension learning), 
analytic (Operation learning) och extremanalytiska (Unrelated memorising). Den 
extremglobala gruppen uppvisar teknisk medvetenhet om hur sökningarna kan breddas 
eller begränsas. De är emellertid ofta missnöjda med sina sökresultat. Den globala 
gruppen är inte heller nöjda med sina sökresultat. Däremot använder de olika 
sökstrategier samt många och nya söktermer. Den globala gruppen får också många 
relevanta sökträffar. Den analytiska gruppen använder sig av få antal sökstrategier, få 
nya och olika söktermer. Till skillnad från den extremglobala och globala gruppen är 
den analytiska gruppen nöjd med sina sökresultat och antalet irrelevanta referenser. Den 
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extremanalytiska gruppen var omedveten om hur de skulle använda tekniken för att 
bredda eller begränsa sina sökningar. De är missnöjda med antalet irrelevanta referenser 
och har låg uppfattning om sin kunskap.  
 
Frances Wood et al. finner att 2/3 av de sökningarna som utfördes har seriösa svagheter 
och indikerar behov av effektiv träning. Forskarna anser att studenterna behöver bli 
medvetna om sin egen kognitiva lärandestil och hur denna påverkar såväl deras lärande 
som informationssökning. Vidare menar de att det är angeläget att inte undervisa på ett 
sätt när det gäller informationssökning utan att hjälpa studenterna att utveckla sina 
informationsfärdigheter, eller kompensera deras fundamentala personliga karaktäristiska 
sökbeteenden liksom kognitiva stilar (Wood et al., 1996). 

3.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har vi presenterat forskning som visar en rad faktorer som påverkar barns 
och ungdomars informationssökning. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt varav det första 
avsnittet behandlar olika faktorer avseende barnets olika förutsättningar för 
informationssökning. Förmågan att stava och läsa är centrala faktorer för 
informationssökningen, särskilt när barnen söker på webben eller i digitaliserade 
kataloger. Forskning visar också att barn har lättare att förstå detaljer ur texten medan 
det övergripande syftet är svårare att uppfatta. De har lättare att förstå skönlitteratur än 
facklitteratur och detta förklaras med att barn är mer förtrogna med skönlitterära 
strukturer. När barn läser text som är kompletterad av rubriker, sammanfattningar och 
animeringar ökar förmågan att förstå och ta till sig informationen, jämfört med när de 
endast har tillgång till animeringar. Forskning visar att barn är medvetna om att 
information på webben kan läggas ut av vem som helst och att dessa inte alltid är att lita 
på. Samtidigt behövs mer samtal och undervisning i källkritisk förmåga, detta är 
nämligen inget som utvecklas av sig själv och undervisning i detta sker idag i liten grad 
ute i skolorna. Många forskare menar att barns sökningar på webben ofta är naiva och 
planlösa. De hävdar också att det inte är konstigt att många barns sökningar är 
ineffektiva, då de inte får fullgod undervisning i ämnet och detta behövs och bör ingå 
som ett moment i användarundervisningen. Det är också svårt för barn att sortera ut 
relevant information från ett stort antal träffar och detta beror på deras svårigheter att 
formulera bra sökfrågor. Forskning hävdar att det är viktigt att ha förkunskaper i ämnet 
om man ska lära sig mer om informationssökning. Då ökar möjligheten att kunna 
formulera lämpliga sökord och snabbt avläsa relevant information. 
 
Det andra avsnittet presenterar faktorer som avser olika informationssystems strukturer 
och förutsättningar. Forskare har sett att barn ofta har svårt att tolka katalogens poster 
och förväxlar ofta titel-, författar- och ämnesfält och detta bidrar till svårigheter för 
barnen att hitta från katalog till hylla. Om barnen själva får välja, undviker de katalogen 
och går istället direkt till hyllan eller frågar efter hjälp. Facktexternas struktur är ofta 
svår för barnen, dels för att facktexterna ibland saknar ett sammanhang och inte 
stämmer överens med undervisningens upplägg, men också för att de är skapade av och 
ibland också för vuxna. Barnen tränas dessutom i mycket liten grad i fackläsning och 
träning kan med fördel ske genom att läsa mycket facklitteratur så att de får kunskaper 
om olika facktexters strukturer. Det har också visat sig att förståelse mycket sällan 
efterfrågas i facklitteratur. På grund av elevers ovana att läsa och förstå facklitteratur 
väljer de ofta endast en källa. 
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Det tredje avsnittet behandlar informationssökning i skolmiljön, där lärande är målet. 
Många forskare menar att barn behöver stöd och struktur för att kunna utveckla 
informationskompetens. Fyra faktorer presenteras av Alexandersson och Limberg, som 
anses centrala för informationssökningen i ett lärandesammanhang. Uppgifternas 
frågeställningar måste vara avgränsade, konkreta och anpassade till elevernas 
förkunskaper, uppgifterna bör upplevas som meningsfulla av eleverna, de behöver tid 
och möjligheter att utveckla olika sökstrategier och den vuxne måste aktivt medverka i 
elevens lärandeprocess. Ålagda uppgifter dominerar skolans verksamhet och uppgiftens 
konstruktion är central för hur väl barnen lyckas med informationssökningen och sitt 
lärande. Forskare har kommit fram till att många barn och ungdomar blir ”övergivna” 
när de arbetar undersökande. Detta kan bero på en osäkerhet och en okunskap vad det 
undersökande arbetssättet och informationssökningen kräver av barnen. Om uppgiftens 
konstruktion inte är anpassad för ett undersökande arbetssätt där syftet med uppgiften är 
otydligt, kan konsekvensen bli att barn istället ”klipper och klistrar” sina texter samt 
söker lösryckta fakta. Många vuxna tror eller förväntar sig att barn och ungdomar har en 
naturlig fallenhet för att bedöma informationens relevans och trovärdighet och talar 
sällan om att källkritik skulle kunna undervisas som ett separat ämne. Många forskare är 
eniga om att lärares syn på informationssökning är naiv. Samtidigt som de har höga 
krav på sina elever och vad de ska klara av, så anser de inte att eleverna behöver 
undervisas i detta. Att färdigheter som tolkning, värdering och bearbetning av 
information är komplicerade och utmanande procedurer, nämns inte av lärarna. De 
anser snarare att dessa informationsfärdigheter hänger ihop med barnets mognad och 
dess sunda förnuft. Kan detta bero på att lärare är omedvetna eller har de dåligt 
självförtroende när det gäller informationssökningens didaktik? Forskning om 
bibliotekariers syn på användarundervisning visar att de tenderar att prioritera de 
tekniska tillvägagångssätten och en föreskriven ordning som ska följas vid 
informationssökningen. Om lärare saknar kunskaper och insikter i 
informationssökningens olika vägar, så saknar bibliotekarier ofta en förståelse för det 
förståelseinriktade lärandet och undervisningen sker ofta på samma sätt oavsett ålder, 
lärandestil eller tidigare kunskaper.  
 
Det fjärde och avslutande avsnittet behandlar variationer när det gäller sök- och lärstilar. 
Här försöker vi belysa variationer på flera olika sätt. Att elever söker- och lär från 
information på varierade sätt är forskarna eniga om. Att söka information med olika 
utgångspunkt och som resulterar i olika slutresultat kan bero på flera olika saker. Detta 
går dock inte forskningen in på utan konstaterar mer att det är så. Att söka information 
med syftet att öka sin förståelse för ett fenomen eller att endast söka ett enkelt svar på 
en fråga är naturligtvis en fråga om förhållningssätt. Mycket forskning menar att 
elevernas olika erfarenheter och förhållningssätt påverkar deras olika sökstilar och 
lärandesätt. Annan forskning undersöker möjligheten att individualisera undervisning 
för att tillgängliggöra undervisningen för fler studenter.  
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4 Teori 

I detta kapitel redovisas det teoretiska ramverk som vi valt för vår uppsats. Ramverket 
har skapats och anpassats till vår undersökning för att kunna belysa hur elever söker 
information och hur de upplever informationssökningsprocessen, samt vilka faktorer 
som påverkar denna. Kapitlet är i huvudsak kopplat till Carol Collier Kuhlthaus 
informationssökningsprocess och det avslutas med två analysmodeller, en som 
sammanfattar Kuhlthaus informationssökningsprocess och en som sammanfattar de 
faktorer som enligt tidigare forskning har betydelse för informationssökning i en 
skolkontext. 

4.1 Presentation av Carol C. Kuhlthau 

Carol C. Kuhlthau har under många år intresserat sig för informationssökningprocessen 
ur ett användarperspektiv och betraktas som en auktoritet på området, tack vare den 
forskning som hon ägnat sig åt sedan början av 80-talet. Hennes syn på informations-
sökning utgör ett nytt paradigm inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det 
traditionella ”bibliografiska paradigmet” baseras på en föreställning om ordning och 
säkerhet och beskriver informationssökning utifrån informationssystemens struktur. I 
motsats till detta utgår Kuhlthau från ett användarperspektiv och beskriver 
informationssökning som en process färgad av osäkerhet, oro och tvekan (Kuhlthau 
1993).  
 
Kuhlthau skriver i sin bok Seeking meaning – a process approach to library och 
information services (1993) att för att förstå användarens perspektiv i ett 
informationssökningssammanhang, så är det fruktbart att vända sig till andra 
närliggande vetenskapliga fält där användaren står i fokus. Ett sådant fält är 
inlärningspsykologin, där man bland annat ägnat sig åt att förklara människors 
upplevelser av lärandeprocesser. Kuhlthau väljer att se på informationssöknings-
processen med en konstruktivistisk syn på lärande, eftersom en sådan syn erbjuder en 
förståelse för individens upplevelser, och detta är värdefullt när det gäller förståelsen för 
informationssökning i ett användarperspektiv. Hon redovisar två viktiga utgångspunkter 
som genomsyrar denna konstruktivistiska teori, varav den ena är att vi konstruerar våra 
egna, unika, personliga världar och den andra är att när vi gör det så involveras hela 
personen, en så kallad holistisk syn, där tankar, känslor och handlingar är integrerade 
delar (ibid., s. 15). 
 
Kuhlthau influeras starkt av inlärningspsykologen George Kelly, som har visat att allt 
lärande är förknippat med oro och ängslan. Inspirerad av Kelly, för Kuhlthau in en 
osäkerhetsprincip som en integrerad del av all informationssökning och etablerar i och 
med detta ett användarperspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskap. Detta 
kan betecknas som inledningen på ett ”osäkerhetsparadigm” inom denna 
vetenskapsdisciplin (ibid., s. 111). 

4.2 Kuhlthaus informationssökningsfaser 

Här följer en presentation av Kuhlthaus informationssökningsfaser, som tar hänsyn till 
individens känslor, tankar och handlingar. 
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Fas 1 – Task initiation (inledning) Eleverna får uppgiften av läraren, de skall genomföra 
ett självständigt arbete inom ett visst ämnesområde, de får reda på vilka yttre ramar som 
gäller, det vill säga tidsram, omfattning, krav och redovisningsaspekter. De uttrycker 
vanligtvis känslor som osäkerhet genom att uttrycka olika farhågor. De tänker på 
uppgiften och försöker förstå den genom att tänka på tidigare, liknande uppgifter. Detta 
görs för att identifiera olika möjliga ämnen. Handlingar karaktäriseras genom att 
eleverna samtalar och diskuterar möjliga ämnen och tillvägagångssätt. 
 
Fas 2 – Topic selection (ämnesval) Känslor som till exempel osäkerhet upplevs fram till 
att ett ämne valts. Uppgiften här består i att förstå uppgiften och välja det övergripande 
ämnet som ska undersökas och hur man ska gå till väga. När dessa val har gjorts uppstår 
känslor av optimism och eleverna känner sig klara för och motiverade att påbörja 
sökningen. Tankarna kretsar kring att väga olika ämnesperspektiv mot varandra, 
kriterier som påverkas av personligt intresse, uppgiftens krav, tillgänglig information 
och avsatt tidsram. En första sökning görs för att få en uppfattning om hur mycket 
information som finns om ämnet. Samtal med andra elever, läraren och familjen förs om 
olika möjligheter. Om valet försenas uppstår känslor av förstärkt oro och ångest fram 
till dess att ämnesval gjorts. 
 
Fas 3 – Prefocus exploration (skaffa överblick) Under denna fas är det vanligt med 
känslor som förvirring, osäkerhet och tvivel, och dessa känslor tenderar att öka under 
denna fas. För många elever är detta den svåraste fasen i processen. Uppgiften är att 
botanisera bland informationen rörande det generella ämnet för att kunna formulera ett 
avgränsat fokus. Tankarna handlar om att orientera sig i och bli tillräckligt informerad 
om ämnet för att kunna bestämma sig för ett fokus och en personlig ståndpunkt. Den 
nya informationen stämmer kanske inte alls överens med tidigare kunskaps-
konstruktioner. Situationen känns hotande och frustrationen går ofta ut över systemet. 
Oförmåga att precisera vilken information som behövs bidrar till att kommunikationen 
mellan användaren och systemet blir ansträngd. En del överger sökningen helt i denna 
fas. Handlingarna består i att lokalisera information om det generella ämnet, läsa för att 
informera sig och relatera till tidigare kunskap. Inviterande strategier som öppnar för 
möjligheter att utöka konstruktionerna är bra under denna fas. Att använda indikativa 
strategier under denna fas kan bidra till att processen avslutas för tidigt. 
 
Fas 4 – Focus formulation (fokusering av ämnet) Denna fas är för många vändpunkten, 
då osäkerhet byts mot självförtroende. Uppgiften är att ringa in ämnet och formulera ett 
fokus ur den massiva informationsmängd som hittats. Tankarna handlar om identifiera 
och välja idéer ur den information man hittat, så att man kan formulera ett avgränsat  

Fig. 1. Modell över informationssökningsprocessen (Kuhlthau 1989, s.20) 
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fokus. Man förutser hur väl man kommer att lyckas med det avgränsade ämnet utifrån 
kriterierna personligt intresse, uppgiftens krav, tillgänglig information och tidsram. 
Olika strategier för detta val kan vara att läsa anteckningar om olika ämnen, reflektera, 
samtala och skriva. Ämnet blir mer personligt om konstruktionen blir tydligare. Detta 
sker oftast gradvis men kan ibland också ske med plötslig insikt. Känslor som 
självförtroende, klarhet och tillförsikt är ofta noterbara här. Om inget fokus formuleras 
under denna fas, får individen inte bara problem med sin fortsätta sökning utan också 
under skrivprocessen och vid redovisningstillfället. Ett tydligt fokus hjälper personen att 
gå vidare till nästa fas.  
 
Fas 5 – Information collection (informationsinsamling) Under denna fas handlar det om 
att söka information som är relevant för det fokus man har valt. Tankarna handlar om att 
definiera ämnet. Man försöker genom handlingar att välja ut relevant information för 
det fokus man valt, och det är inte lika viktigt att notera generell information om ämnet. 
Användaren är klarare över vad hon/han är ute efter att hitta och kan tydligare precisera 
och beskriva vilken typ av information hon/han söker. Känslor som självförtroende 
fortsätter att öka, medan osäkerhet minskar och intresset och motivationen för ämnet 
djupnar. 
 
Fas 6 – Search Closure (avsluta sökning) Under denna fas är ofta känslor som lättnad 
vanliga, en känsla av tillfredsställelse om sökningen varit lyckad och otillfredsställelse 
om den gått dåligt. Nu avslutar man sökningen för att förbereda redovisningen. 
Tankarna kretsar kring hur man kan formulera en personlig slutsats av ämnet. Man utför 
slutgiltiga sökningar för att kontrollera om det är något man missat. Det uppges olika 
skäl för att avsluta en sökning. En del avslutar när de börjar stöta på redundant 
information, en del när de lagt ner tillräckligt mycket ansträngning på uppgiften och 
andra för att tiden för sökningen är slut. Tid behövs ju också för att bearbeta materialet 
och förbereda redovisningen (Kuhlthau 1993, s. 41-52). 

4.3 Kuhlthaus osäkerhetsprincip 

Kuhlthau formulerar sin osäkerhetsprincip på följande sätt: 
 

Uncertainty due to a lack of understanding, a gap in meaning, a limited 
construct initiates the process of information seeking. Uncertainty is a 
cognitive state that commonly causes affective symptoms of anxiety and 
lack of confidence. Uncertainty and anxiety can be expected in the early 
stages of the Information Search Process. The affective symptoms of 
uncertainty, confusion, and frustration are associated with vague, unclear 
thoughts about a topic or question. As knowledge states shift to more clearly 
focused thoughts, a parallel shift is noted in feelings of increased 
confidence. 

    (Kuhlthau, 1993, s.xxiii) 
 
Osäkerhet är ett kognitivt tillstånd som ofta orsakar affektiva symtom som ångest och 
dåligt självförtroende. Osäkerhet och ångest är ofta något som upplevs under de tidiga 
faserna under informationssökningsprocessen enligt Kuhlthau. De affektiva symtomen 
som osäkerhet, förvirring och frustration förknippas med vaga, oklara tankar om ämnet. 
När kunskapen förändras till klarare och mer fokuserade tankar, sker samtidigt en 
parallell förändring och självförtroendet ökar. Osäkerheten hänger ihop med bristen på 
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förståelse och förkunskaper, och minskar allteftersom inläsning och förkovring sker. 
Det processinriktade arbetssättet får vissa följder för eleven och kan sammanfattas i sex 
aspekter som samspelar och ger stöd för denna osäkerhetsprincip. De beskriver vad 
informationssökningsprocessen leder till, där de affektiva aspekterna särskilt belyses. 
Dessa osäkerhetsaspekter kompletterar informationssökningsprocessen (se fig.2). Den 
bidrar till en fylligare förståelse av eleven och dess förutsättningar. Vi ämnar ta hänsyn 
till och utgå från dessa osäkerhetsaspekter tillsammans med Kuhlthaus faser. Särskild 
tonvikt lägger vi på följande osäkerhetsaspekter; processen, formulering, inställning och 
intresse. De finns integrerade i matrisen (se fig.2) och i våra observationsguider och 
intervjumallar tar vi hänsyn till dessa tillsammans med de sex faserna. Övriga två; 
upprepning och antaganden spelar mindre roller i vår undersökning. Nedan presenteras 
de kortfattat. 
 
Vad processen leder till... (process corollary) Informationssökningsprocessen innebär 
att man konstruerar ny kunskap och förståelse, allteftersom insamling av information 
sker. Denna process karaktäriseras av att olika tankar och känslor förändras från att vara 
vaga och oroliga till att bli allt klarare och säkrare under processens gång. Eftersom 
lärande är en konstruktionsprocess så är osäkerhet och ängslan naturliga beståndsdelar.  
 
Vad formulering leder till... (formulation corollary) Att formulera innebär att tänka, 
utveckla en förståelse och att kunna definiera ett ämne utifrån den insamlade 
informationen. Att formulera fokus är ett kritiskt men avgörande skede under processen 
och detta resulterar i att eleven gradvis lämnar osäkerheten och utvecklar sin förståelse. 
 
Vad upprepning leder till... (redundancy corollary) Igenkännbar information passar in 
på det vi redan vet, och eleven kan direkt avgöra vad som är relevant och vad som är 
irrelevant. Unik eller ”ny” information passar inte in på våra tidigare konstruktioner och 
denna information måste bearbetas för att kunna användas. Mängden igenkännbar 
information ökar ofta under processens gång och bidrar till att osäkerheten minskar. 
Bristen på igenkännbar information i processens inledning är en underliggande orsak till 
oro. 
 
Vad inställningen leder till... (mood corollary) Elevens inställning kan antingen vara 
öppen (inviterande) eller stängd (indikativ). En inviterande inställning resulterar i 
utvidgade handlingar, medan en indikativ inställning leder till avslutande handlingar. 
Elevens inställning skiftar ofta under informationssökningsprocessens gång. En mer 
inviterande inställning är lämpligare under de tidiga faserna (1-3), medan en indikativ 
inställning är passande under de senare faserna (4-6). 
 
Vad antaganden leder till... (prediction corollary) Informationssökningsprocessen 
kännetecknas av en serie olika val som bygger på antaganden om vad som kommer att 
hända, om en viss handling väljs och genomförs. Antaganden baseras på förväntningar 
byggda på konstruktioner som bildats på tidigare erfarenheter. Eftersom vi alla 
konstruerar våra egna unika förståelsevärldar, så kan förutsägelser och val variera 
kraftigt mellan olika användare. 
 
Vad intresset leder till... (interest corollary) Intresset för uppgiften ökar när val av fokus 
har gjorts. Motivationen intensifieras under konstruktionens gång. Personligt intresse 
förväntas öka när osäkerheten minskar (Kuhlthau 1993, s.124-126). 
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4.3.1 Analysmodell 

I följande avsnitt presenteras en analysmodell, som sammanför den teori och tidigare 
forskning som vi har presenterat ovan. Modellen (se fig.2) sammanfattar Kuhlthaus 
beskrivning av informationssökningsprocessen, uppdelad i sex faser. Inom varje fas 
kommer också sex förhållanden att studeras. Förhållandena är uppgift, tankar, känslor, 
handlingar, strategier och inställning. Dessa har extraherats från Kuhlthaus beskrivning 
av varje enskild fas. Detta analytiska ramverk hjälper oss att besvara våra två första 
frågeställningar, som rör hur elever (1) går tillväga när de söker information (tankar, 
handlingar, strategier och inställning) och hur elever (2) upplever informationssöknings-
processen (tankar och känslor). 
  
Den tredje frågeställningen, (3) vilka faktorer som inverkar på elevers informations-
sökning när de  arbetar med en skoluppgift, utgår från de faktorer som redovisats ovan i 
tidigare forskning. Den informationssökning som vi är intresserade av utspelas i skolan, 
inom ramen för ett undersökande arbetssätt. Medan elevens förutsättningar och 
informationssökningskompetens respektive informationssystemens struktur är mer 
generella aspekter knutna till all informationssökning, är informationssökning i skolan 
mer specifik och kontextbunden. Forskning som är specifikt tillämplig på den svenska 
skolkontexten blir av denna anledning extra relevant för oss. Louise Limberg och 
Mikael Alexanderssons forskning är här av centralt intresse för oss. De framhåller fyra 
faktorer som särskilt viktiga för elevers lärande vid informationssökning: 
 

• Elevernas frågeställningar ska vara centrala i informationssökningen och bör 
vara väl avgränsade och fokuserade 

• Uppgifterna måste upplevas som meningsfulla för eleverna 
• Eleverna behöver utveckla och tillgång till en repertoar av sökstrategier, 

formulering av sökfrågor, värdering av och kritisk hållning till källor samt 
analys och användning av olika källor 

• Den vuxne ska aktivt stödja och ingripa i elevernas arbetsprocess, genom att 
utmana deras förförståelse, ställa kritiska frågor och kontinuerligt ge eleverna 
konstruktiv kritik 

 
Även de mer generella aspekterna som presenterades i tidigare forskning, som elevens 
förutsättningar och informationssystemens struktur, är dock också viktiga för oss att 
väga in i vår analysmodell. De är viktiga för att få det djup och den validitet i 
undersökningen som önskas. När det gäller elevens förutsättningar har vi, i vårt 
analysarbete, tagit hänsyn till elevens läs- och skrivförmåga, 
informationssökningskompetens (källkritisk förmåga, sökstrategier, användning av 
webbverktyg), personligt intresse och förförståelse. När det gäller 
informationssystemens strukturer har vi noterat systemens grad av användarvänlighet 
samt tillgänglig information. Utöver Alexanderssons och Limbergs faktorer som 
presenteras närmare ovan, noterar vi även uppgiftens ram/konstruktion, lärarens krav 
och tidsram. 
 
Dessa faktorer kompletterar vårt teoretiska ramverk som huvudsakligen bygger på 
Kuhlthau (se fig.2) och används tillsammans i tolkningsarbetet av vårt emiriska 
material. Under observationer och elevintervjuer studerar vi elevernas tillvägagångssätt 
och utsagor utifrån Kuhlthaus olika faser och förhållanden samt väger in ovan nämnda 
faktorer som spelar in i elevernas informationssökning. 
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 Inledning 
 

Ämnesval 
 

Skaffa överblick 
 

Fokusering av ämnet 
 

Informationsinsamling 
 

Avslutning 
U

pp
gi

ft
 

Att förbereda sig på 
att välja ett ämne. 
(Missuppfattas 
stundom att 
innebära en 
insamlingsuppgift). 

Att bestämma 
sig för vilket 
ämne man ska 
utforska. 

Att undersöka den 
tillgängliga  
informationen med 
syfte att finna ett 
fokus (göra 
avgränsningar). 

Att formulera ett fokus, 
en egen synvinkel på 
ämnet, med hjälp av 
det material man hittat. 

Att samla ihop material 
som avgränsar, utvidgar 
och styrker fokus. 

Att avsluta 
sökandet efter 
information. 

T
an

ka
r 

Fundera på 
uppdraget. Förstå 
uppgiften. Koppla 
till tidigare 
erfarenheter och 
kunskap. Överväga 
möjliga ämnen. 

Att väga ämnen 
mot personliga 
intressen, 
uppgiftens 
förutsättningar, 
lärarens krav, 
tillgänglig 
information och 
utmätt tid. 
Försöka förutse 
potentialen för 
de ämnen man 
kan välja 
mellan. Välja 
det ämne som 
man har störst 
möjlighet att 
lyckas med. 

Oförmåga att uttrycka 
vad man egentligen 
behöver. 
Ta reda på mer om 
det övergripande 
ämnesområdet. Leta 
efter olika 
infallsvinklar på 
ämnet i det 
tillgängliga 
materialet. Ta fram 
några tänkbara fokus. 
  

Försöka förutse vilket 
resultat de tänkbara 
synvinklarna kan ge. 
Använda kriterier som 
personligt intresse, 
lärarens/uppgiftens 
krav, tillgängligt 
material och tilldelad 
tid. Identifiera vilka 
idéer i den tillgängliga 
informationsmängden 
som är intressanta, så 
att ett fokus kan 
fastställas. Kan ibland 
kännetecknas av ett 
plötsligt ögonblick av 
insikt. 

Söka information som 
styrker fokus. Avgränsa 
och utvidga fokus. Samla 
ihop väsentlig, träffsäker 
information. Ordna det 
samlade materialet och 
skriva anteckningar. 

Avgöra om det 
behövs mer 
material. Ta 
ställning till 
tidsramarna. 
Lägga märke till 
när relevansen i 
informationen 
avtar. Lägga 
märke till när ny 
information blir 
överflödig. Förstå 
när sökandet inte 
kommer att ge 
mer. 

K
än

sl
or

 

Osäkerhet. Ängslan 
inför arbetet som 
ligger framför en. 

Förvirring. 
Ångest ibland. 
Kortvarig 
upprymdhet 
efter val. 
Förväntan inför 
att komma 
igång med 
uppgiften. 

Förvirring. 
Osäkerhet. Tvivel. 
Ibland hot.  

Optimism. 
Självförtroende och 
känslan av att kunna 
klara uppgiften. 

Insikt om att ett 
omfattande arbete skall 
utföras. Känna 
själförtroende och att 
man har förmågan att 
kunna fullfölja uppgiften. 
Ökat intresse. 

Känsla av 
lättnad. Ibland 
tillfredsställelse. 
Ibland 
besvikelse. 

H
an

dl
in

ga
r 

Tala med andra. Gå 
igenom bibliotekets 
samlingar. Skriva 
frågor om möjliga 
ämnesområden. 

Rådgöra med 
informella 
rådgivare. Göra 
en översiktlig 
sökning i 
biblioteket och i 
de elektroniska 
källorna. 
Använda 
uppslagsverk för 
att få en 
överblick. 

Leta reda på lämpligt 
material. Läsa för att 
lära mer. Anteckna 
intressanta fakta, 
idéer och källor. 

Göra listor över ämnen 
och tillgängligt 
material. 

Använda bibliotekets 
tryckta och elektroniska 
källor och Internet för att 
samla specifik 
information som stöder 
fokus. Välja ut källor och 
beställa av 
bibliotekspersonalen. 
Anteckna den 
bibliografiska 
informationen om sina 
källor noggrant, 
tillsammans med egna 
kommentarer. 

Kontrollera att 
man fått med de 
viktigaste 
källorna. Förvissa 
sig om att man 
förstått 
informationen 
och att man har 
korrekta 
bibliografiska 
uppgifter. 

St
ra

te
gi

er
 

Brainstorma, 
kläcka idéer och 
diskutera. Fundera 
på möjliga ämnen. 
Stå ut med 
osäkerhet. 

Diskutera 
möjliga ämnen. 
Fundera över 
vilka 
möjligheter 
olika ämnen kan 
ha. Använda 
olika källor som 
kan ge en 
översikt över 
möjliga ämnen. 

Att läsa för att lära 
sig om ämnet. Stå ut 
med att stöta på 
motstridande och 
oförenliga uppgifter i 
den tillgängliga 
informationen. Vara 
inställd på att finna 
möjliga fokus.  
Anteckna 
ämnesord/nyckelord.  

Skaffa sig en överblick 
av det insamlade 
materialet. Göra en 
lista över möjliga 
fokus, infallsvinklar. 
Välja ett särskilt fokus 
och förkasta andra eller 
kombinera olika teman 
för att forma ett fokus.  

Använda sökord för att 
hitta träffsäker 
information. Göra 
omfattande och 
detaljerade sökningar i 
olika typer av tryckta och 
elektroniska källor, t.ex. 
uppslagsverk, databaser, 
tidskrifter, facklitteratur, 
biografier. Be 
bibliotekarien om hjälp. 

Organisera sina 
anteckningar. 
Göra en 
disposition. Göra 
ett utkast. 
Färdigställa den 
skriftliga 
redovisningen 
med 
källhänvisningar 
och 
källförteckning. 

In
st

äl
ln

in
g 

Inviterande i 
huvudsak. 

Huvudsakligen 
indikativ. 

Inviterande i 
huvudsak. 

I första hand indikativ. En kombination av 
indikativ och inviterande. 

Indikativ. 

 
Fig.2. Matris över informationssökningsprocessen baserad på Kuhlthaus faser.  
Kommentar: Matrisen över informationssökningsprocessen är en vidareutveckling av Lars Seldéns (2004) sammanfattning av de sex 
faserna och sex förhållandena.  Eftersom vår användargrupp är en annan än den Seldén studerat har vi delvis utgått från en svensk 
översättning av Kuhlthaus Informationssökningsprocessen (2006), transformerad och anpassad för användare av svenska 
skolbibliotek (ibid.). 
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5 Metod 

I detta kapitel presenterar vi våra val av metoder och motiverar varför vi anser att de är 
lämpliga för vår undersökning. De urval som gjorts och genomförandet av våra 
observationer och intervjuer kommer också att redovisas. Slutligen presenteras 
analysförfarandet med dess fenomenografiska inspiration.   

5.1 Val av metoder 

I vår undersökning har vi använt oss av en kombination av deltagande observationer och 
informella intervjuer med elever utifrån en etnografisk ansats. Vi har främst använt oss 
utav Birgitta Kullbergs bok Etnografi i klassrummet (2004) där hon redogör för den 
etnografiska undersökningsmetoden. Den etnografiska studien, som även kallas för 
fältstudie, innebär att forskaren under en längre period befinner sig i en viss miljö, för 
att studera skeenden i olika situationer och sammanhang (ibid., s.13).  
 
Eftersom studien utfördes i en pedagogisk miljö där vi ville studera elevers 
informationssökningsprocess och deras upplevelser av denna ansåg vi att det var 
lämpligt att kombinera olika undersökningsmetoder. Genom att under en period vistas i 
ett klassrumssammanhang ville vi skapa en viss kontakt med eleverna, något vi 
upplevde underlättade när vi sedan samtalade och intervjuade dem om deras upplevelser 
av informationssökning. Utifrån kvalitativa intervjuer kunde vi få tillgång till barnens 
egna upplevelser och reflektioner, medan observationer lämpade sig för att kunna följa 
elevernas tillvägagångssätt och beteenden i deras informationssökningsprocess.  
 
Efter att ha tagit del av forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap har vi 
kunnat konstatera att intervjuer är vanligt förekommande medan observationer är mer 
sällsynta. Att kombinera deltagande observationer och samtal var dock för vår ansats 
fruktbar för att erhålla största möjliga förståelse, insikt och kunskap. Elever i 
tolvårsåldern är i viss mån präglade av den skolkontext de befinner sig i, och det kan 
innebära att eleverna ger de svar som de tror att vi är ute efter. Därför ansåg vi att en 
kombination av metoder var nödvändig för att erhålla validitet. Genom att vi kunde falla 
tillbaka på våra observationer och även bygga upp intervjuer utifrån observerade 
beteenden fanns det mögligheter att göra goda tillämpningar och uppnå förståelse.  
Denna kombination, som också kallas metodtriangulering, är vanlig när det gäller 
etnografiska studier (ibid., s.75). Att använda sig av fler undersökningsmetoder ger 
också ett säkrare underlag för själva tolkningen samt säkerställer dess validitet och 
styrker dess reliabilitet (Repstad 1993, s.19; Merriam 1994, s. 179-182). En annan 
viktig ingrediens för att säkerhetsställa validiteten är hur forskare lägger upp designen 
på sin studie. För oss var förfaringssättet och en noggrann planering av stor betydelse 
hur vi skulle utforma vår undersökning. Enligt Sharan B Merriam är det forskarens 
noggranna planering och uppläggning av ”kontexten beträffande en viss företeelse 
(experimentet) samt mätförfarandet, hypotesprövningen, slutsatserna och tolkningen” 
som avgör forskningens vetenskaplighet och trovärdighet (Merriam 1994, s.176).   
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I rollen som observatör kan man anta olika förhållningssätt. Det förekommer tre olika 
typer av observatörer; den totala deltagaren, deltagare-som-observatör och observatör-
som-deltagare (Kullberg 2004, s. 95-96). När vi genomförde studien antog vi en 
observatör-som-deltagare-roll. Det innebar att vi som deltagande observatörer talade 
om för klassen vilka vi var och varför vi var i skolan. Vid endast ett tillfälle avstod vi 
från att delta i elevernas aktiviteter under observationstillfällena, vi observerade endast 
deras handlingar och reaktioner. Deltagande observationer är tidskrävande och av 
tradition longitudinella. Kontinuerliga intervjuer och uppföljningsintervjuer ägde rum 
under hela informationssökningsperioden. I den etnografiska ansatsen är det viktigt att 
försöka synliggöra det osynliga. Det vi var ute efter att undersöka, men kanske framför 
allt förstå, var elevernas tankar och uppfattningar om informationsprocesser i en 
lärandekontext. Etnografin undersöker just processer och kontexter, och därför anser vi 
att observatör-som-deltagare-rollen är ändamålsenlig för vårt syfte (ibid.).     
  
Den kvalitativa/etnografiska forskningen ser människan som unik, ett synsätt som 
inbegriper även forskaren (Widerberg 2002, s.28; Kullberg 2004, s.61). Vi är liksom 
den etnografiska forskaren intresserade av att försöka förstå elevernas utsagor och 
handlingar. Enligt det etnografiska synsättet står elevens lärande i relation till hennes 
omvärld, vilket påverkar inlärningen. En drivkraft till människans lärande är behovet av 
att skapa mening (Kullberg 2004, s. 62).  
  
Vi är båda utbildade pedagoger och har erfarenhet av att arbeta med barn i olika åldrar. 
Detta kom till vår fördel i mötet och samspelet med eleverna, men också i vår 
förförståelse av den sammantagna kontexten. Som all förförståelse kan den naturligtvis 
också vara till nackdel. Vi vet att en alltför stor förförståelse av en kontext kan inverka 
på den kritiska blicken och det analytiska förhållningssättet. 
  
Risken med den valda metoden är att vår blotta närvaro kunde påverka elevernas 
uppförande, handlingar och hur de uttryckte sig. Risken med den valda metoden är att 
vår blotta närvaro kunde påverka elevernas uppförande, handlingar och hur de uttryckte 
sig. Med tanke på den korta tid vi hade till förfogande försökte vi smälta in och vara så 
diskreta som möjligt och med naturliga samtal och frågor försöka bidra med en så liten 
forskningseffekt som möjligt. På samma gång tar den etnografiska studien hänsyn till att 
forskaren i viss mån påverkar studien då forskaren själv kan ses som ett instrument i 
forskningsstudien (Kullberg 2004, s. 67). 
  
Förberedelsefasen när det gäller deltagande observationer är särskilt viktig och är både 
omfattande och tidskrävande, enligt Kullberg (Kullberg 2004, s. 45). Noggrann 
förberedelse bär upp den empiriska undersökningsdelen med värdefull tillförlitlighet, 
om förarbetet är omsorgsfullt gjort. För att säkra reliabiliteten i våra deltagande 
observationer genomförde vi kontinuerligt fältanteckningar, vi var alltid två ute på fältet 
och använde oss utav bandspelare. 
 
Som inspiration och hjälp under våra observationer har vi använt oss av James P. 
Spradley minneslista:   
 

1. Rum: den fysiska platsen eller platserna 
2. Aktör: de inbegripna personerna 
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3. Aktivitet: en uppsättning relaterade handlingar personerna utför 
4. Objekt: de fysiska ting som föreligger 
5. Handling: enstaka handlingar som personerna utför 
6. Händelse: en uppsättning relaterade aktiviteter som personerna utför 
7. Tid: de följder som inträffar över tiden 
8. Mål: de som personer försöker uppnå 
9. Känsla: de känslor som upplevs och uttrycks 

 
Utifrån Spradleys minneslista har vi fört fältanteckningar. På detta sätt har vi 
säkerhetsställt ett systematiskt tillvägagångssätt där vi inte gått miste om aspekter, 
detaljer och variationer i våra observationer (Spradleys minneslista återfinns i Kullbergs 
bok Etnografi i klassrummet 2004, s. 104). 

5.2 Urval och genomförande av observationer och intervjuer 

Till en början tog vi kontakt med en grundskola via telefon och talade med en av 
skolans rektorer. Efter att ha presenterat vårt ärende hänvisade han oss vidare till 
skolbibliotekarien som var positiv och i sin tur hänvisade oss vidare till en intresserad 
lärare. Vi kontaktade läraren via telefon och e-post för att närmare redogöra för syftet 
med studien, och fick ta del av hennes planering för att bestämma när det var bäst att 
komma till klassen och genomföra vår undersökning. Eleverna var i 12-13 års ålder och 
gick i årskurs sex och klassen bestod av 19 elever. Innan vi genomförde studien 
skickade vi ut ett brev till eleverna och deras föräldrar, eftersom vi behövde få 
målsmans medgivande. I brevet presenterade vi oss, vår undersökning och dess syfte (se 
bilaga 1). Det var sex elever som hade målsmans intyg och ville delta i undersökningen.  
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A 20070220 Förstudie: intervjuer med 
skolbibliotekarie   X

        

B 20070320 Presentation av oss och 
forskningsprojektet för klassen 
samt intervju lärare 

 X
         

C 
 

20070323 Provobservation (X)         

D 
 

20070327 X   X X X X X X 

E 
 

20070328 X   X X X X X X 

F 
 

20070411 

Empiriinsamling: Studier av 
elevernas informationssökning 
genom deltagande observationer 
och kvalitativa intervjuer i grupp 
och enskilt 

X   X X X X X X 

G 20070420 Empiriinsamling: Avslutande 
individuella intervjuer    X X X X X X 

Fig.3. Undersökningens upplägg och genomförande. Elevernas namn är fingerade. 
 
Sammanlagt besökte vi klassen vid sex olika tillfällen (B-G). Vid fyra av dessa sex 
tillfällen genomfördes observationer och intervjuer (C-F). Under denna period arbetade 
eleverna med temaområdet Nordamerika, och eleverna skulle arbeta med två uppgifter 
kopplade till Nordamerika och söka information om detta. Våra observationer var  
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avgränsade till fyra tillfällen inrymda under en tidsperiod av tre veckor. Med 
återkommande besök i klassen kunde vi med hjälp av dessa observationer tillsammans 
med intervjuer följa elevernas tillvägagångssätt och affektiva upplevelser i olika stadier 
av informationssökningsprocessen. 
 
För att skapa oss en så klar bild som möjligt över elevernas skolkontext, intervjuade vi 
även den undervisande läraren (B) och skolbibliotekarien (A). Dessa intervjuer ägde 
rum före starten av själva observationerna och elevintervjuerna för att vi skulle få en 
förståelse för hur skolan och dess verksamhet fungerar. Med vissa undantag innehöll 
intervjumallarna, som vi använde oss utav när vi intervjuade bibliotekarien och läraren, 
likartade frågor. Anledningen till att vi ställde liknande frågor till bibliotekarien och 
läraren var att vi ville urskilja skillnader och likheter vad gäller bibliotekarien och 
lärarens respektive svar (se bilaga 2,3).  
 
Innan vi satte igång med observationer och intervjuerna var vi i klassen under två 
tillfällen. Första gången kom vi dit för att presentera oss och studien, samt bekanta oss 
med eleverna och med läraren (B). Vid det andra tillfället genomfördes en 
provobservation eftersom vi inte hade vana av den sortens observationer sedan tidigare 
(C). Med utgångspunkt från provobservationen kom vi fram till att vi titta på olika 
företeelser under våra observationer. Den ena av oss skulle koncentrera sig på att 
observera elevernas informationssökning och samtal, medan den andre skulle observera 
övriga händelseförlopp som ägde rum i biblioteket. 
 
Det var sex elever som ville delta i studien och också hade målsmans intyg. När 
eleverna skulle söka information med hjälp av datorn, ägde det rum i det angränsande 
skolbiblioteket. Detta för att vi lättare skulle kunna observera hur eleverna gick tillväga. 
Under observationerna försökte vi ”stå utanför” elevernas informationssökning och 
observera och anteckna. Under det första informationstillfället (D) kunde emellertid inte 
bibliotekarien medverka. Vi löste detta dilemma genom att en av oss agerade som 
deltagande observatör, under tiden som den andre endast observerade.  
 
Intill biblioteket fanns ett grupprum där de flesta elevintervjuerna ägde rum. Under de 
enskilda samtalen kom vi att intervjua sex stycken elever. I samråd med läraren kom vi 
överens om att det var nödvändigt att sitta i en lugn miljö. Intervjuerna gjordes i 
anslutning till elevernas informationssökning, med hjälp av öppna frågor. För att 
erbjuda eleverna ett tryggt intervjusammanhang var vi endast en intervjuare som 
intervjuade eleverna parvis vid första och andra tillfället. Vid de andra två 
intervjutillfällena intervjuade vi dem var och en för sig.  Under observationerna 
antecknade vi och intervjuerna spelades in på band. Samtliga elever deltog vid varje 
observation och intervjutillfälle (se bilaga 4).  

5.3 Analysmetod 

Nedan redogör vi för innebörden av att studien är fenomenografisk inspirerad och hur vi 
gått tillväga när vi har analyserat det insamlade materialet. Vi har använt oss av en 
kvalitativ fenomenografiskt inspirerad analys under bearbetningen av det empiriska 
materialet. Att undersökningen är fenomenografiskt inspirerad innebär att vi vill 
beskriva fenomen som individer uppfattar dem. Den fenomenografiska inspirationen i 
analysarbetet lämpar sig bra när etnografin vill komma åt på vilket sätt människor 
upplever och förstår sin omvärld (Kullberg, 2004, s.77). Ference Marton (2000) menar 
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att människors agerande återspeglar hur de upplever problem och situationer (ibid., 
s.145). Det innebär att vi vill utforska innebörder och hur något framstår för människor, 
i stället för samband och förklaringar eller att ta reda på hur någonting är (Larsson, 
1986, s.13). Vi är intresserade i vår analys av att undersöka variationer i hur eleverna 
uppfattar sin informationssökningsprocess i en lärandekontext. Viktigt att poängtera är 
att fenomenografin varken är en teori eller metod, utan snarare en ”ansats för att 
identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor” (Marton, 2000, s. 
146).  
 
Samtliga intervjuer spelades in på band. Därefter transkriberades bandupptagningarna 
till en löpande text. Denna text har vi sedan läst, reflekterat över, analyserat och 
diskuterat för att sedan välja ut citat efter olika teman som kan besvara våra 
frågeställningar. Temana utgick från den matris som presenterade Kuhlthaus 
informationssökningsprocess samt Alexanderssons och Limbergs stödjande faktorer, 
men även delvis övriga faktorer som finns redovisade i tidigare forskning. En del av 
dessa citat har sedan omvandlas till referat. Vi är medvetna om att vi har ett stort ansvar 
och tolkningsföreträde, och har därför varit väldigt måna om att tolka och analysera 
elevernas handlingar och utsagor med stor noggrannhet. Under analysfasen har vi 
jämfört olika svar för att söka efter likheter och skillnader. Våra fältanteckningar har 
stegvis analyserats och jämförts med elevernas utsagor och handlingar med matrisens 
sex faser; inledning, ämnesval, skaffa överblick, fokusering av ämnet, 
informationsinsamling och avslutning. Vi har även jämfört elevernas utsagor och 
handlingar mot matrisens förhållanden; uppgift, tankar, känslor, handlingar, strategier 
och inställning. Alexanderssons och Limbergs fyra faktorer har också jämförts med 
elevernas utsagor och handlingar vid samtliga observations- och intervjutillfällen.   
 

5.4 Forskningsetiska reflektioner 

En tid innan undersökningen hade vi fått in en del målsmäns underskrifter. Första 
gången vi var i klassen presenterade vi vårt syfte så utförligt som möjligt, för att 
eleverna själva skulle ge sitt samtycke till undersökningen. Det vi poängterade var att 
det var helt fritt att delta och att de när som helst kunde avstå från att vara med. Inför 
undersökningen satt vi tillsammans med de elever som skulle delta i studien, dels för att 
utförligt berätta om studien, dels för att svara på deras frågor. Vår strävan med denna 
informationsstund var att eleverna skulle förstå vad studien gick ut på, men det var svårt 
för oss att avgöra hur mycket de hade förstått. Inför intervjutillfällena frågade vi också 
om de gick med på att vi använde bandspelare, vilket samtliga gjorde. 
Informationssökningstillfällena ägde endast rum i biblioteket med hänsyn till de övriga 
eleverna som inte ville delta i studien. Under undersökningsperioden har vi eftersträvat 
att etablera en god kontakt med eleverna utan att bli för privata. En viktig fråga för oss 
har varit hur materialet skulle väljas ut. Vi har försökt att behandla materialet så varsamt 
som möjligt och eftersträvat att ge en rättvis bild utan att lämna ut eleverna, vilket har 
varit en tidskrävande process. Namn på skola och de personer som ingår i studien är 
fingerade. Vi har eftersträvat att anta ett barnperspektiv och har varken tagit del av, 
bedömt eller värderat elevernas arbetsprestation och slutresultat.  
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6 Resultat och analys 

I det första avsnittet ska vi presentera skolan, dess skolbibliotek, läraren och 
bibliotekarien. Detta görs för att ge en bild av vilka förutsättningar skolan har och vilka 
uppfattningar om informationssökning som finns hos läraren och bibliotekarien. 
Därefter presenteras vårt empiriska resultat utifrån Kuhlthaus informationssöknings-
faser, och inom varje fas kommer Kuhlthaus förhållanden att analyseras (se Matrisen). I 
samband med detta belyser vi Limbergs och Alexanderssons faktorer i ljuset av 
Kuhlthaus faser och vi undersöker vilken betydelse dessa har för elevernas 
informationssökning i en skolkontext. Slutligen presenteras slutsatser samt svar på våra 
frågeställningar. Här presenteras även fem olika sökstilar som utkristalliserat sig under 
analysarbetet.  

6.1 Skolan, klassen, biblioteket och uppgiften  

I detta avsnitt presenterar vi skolan, klassläraren och eleverna samt biblioteket och 
bibliotekarien som deltagit i studien. För att undvika identifiering är namnen på skola, 
klasslärare, bibliotekarie och eleverna fingerade. 

6.1.1 Presentation av skola, klassläraren och eleverna  

Björkhagaskolan som är åtta år gammal är en F-9-skola och är belägen i ett relativt 
nybyggt bostadsområde. Det går ungefär 600 elever på Björkhagaskolan. Ett av de mål 
Björkahagskolan har med sin verksamhetsbeskrivning är att varje elev ska hitta sitt eget 
sätt att lära. Skolans pedagogiska inriktning utgår från elevens egen lärandeprocess, 
bland annat arbete med individuella utvecklingsplaner och lärstilar. De individuella 
utvecklingsplanerna fokuserar på individens sätt att lära. I den formuleras vilka mål 
eleven, klassläraren och föräldern behöver arbeta mot och på vilket sätt de ska uppnås. 
De lärstilar som skolan arbetar med är ett sätt att hitta nya sätt att arbeta på eftersom 
inlärningsförmåga varierar från individ till individ. Björkhagaskolans värdegrund 
bygger på respekt, inflytande, kunskap, trygghet och ansvar.  
 
Lena har arbetat som lärare i nio år och är klasslärare på skolan sedan höstterminen 
2006. Hon undervisar i svenska och samhällsorienterade ämnen. Lena arbetar som 
klasslärare i en årskurs sex klass. Skolan arbetar en hel del med elevers eget lärande i 
form av individuella utvecklingsplaner och lärstilsanalyser som ska hjälpa elever att 
hitta det lärsätt som passar dem bäst. Lena blandar olika undervisningsmetoder och 
resonerar om att undersökande arbetssätt inte alltid passar alla elever. I klassrummet 
finns det två datorer och det innebär att alla inte kan söka information på Internet på 
samma gång. Tillgång till andra datorer finns det i huvudbyggnaden intill. I 
huvudbyggnaden brukar elever använda datorer när de söker information, något de får 
göra utan Lenas närvaro, eftersom hon tycker att hon behöver vara i klassrummet.  
 
Enligt Lena skulle eleverna behöva lära sig mer om informationssökning i samband 
med sina arbetsuppgifter. Föregående termin talade hon med bibliotekarien om att ha 
undervisning i informationssökning som en separat del i undervisningen. Av olika 
anledningar blev denna undervisning inte av.   
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Lena anser att eleverna behöver mycket förberedelsetid innan de påbörjar sina 
informationssökningar på Internet. Hon upplever att eleverna utför sina sökningar 
alldeles för hastigt, forcerat och inte riktigt vet vad de håller på med. Det ska få ta tid att 
skaffa information menar Lena. Vidare berättar hon att det är vanligt att eleverna 
kopierar text och klistrar in den som sitt eget material. Samtidigt resonerar hon över att 
det kan vara svårt för elever att sovra från långa textmassor. Lena anser också att det är 
betydlesefullt att elverna utvecklar en medvetenhet om olika webbsidors tillförlitlighet. 
Hon vill att eleverna ska ifrågasätta vem som har lagt ut en sida, eftersom eleverna 
många gånger tror att allt är sant.                  

(B) 
 
De fingerade namn vi använder för de sex eleverna i Lenas klass som är med i 
undersökningen är Kim, Puck, Li, Willy, Love och Billie. 

6.1.2 Presentation av skolbiblioteket och bibliotekarien  

Skolbiblioteket byggdes samtidigt som skolan, men det fanns inga böcker förrän efter 
tre år. Rummet är rymligt och ljust och ligger centralt i skolans huvudbyggnad. 
Bokhyllor fungerar som väggar och bildar flera mindre rum. Det finns arbetsbord 
utplacerade i biblioteket och en ”myshörna” med soffgrupp. Det finns även en ö 
bestående av datorer och en arbetshörna för bibliotekarien. Eftersom det är en skola med 
barn i olika åldrar består bokbeståndet av diverse litteratur, och det finns allt från 
bilderböcker och skönlitteratur till fackböcker och tidskrifter. Bokbeståndet är 
fortfarande under uppbyggnad. I skolbiblioteket finns det ett skåp med pedagogisk 
litteratur. Skolbiblioteket ansvarar inte för läromedel, det är lärarna som köper in dessa 
och skolans ambition är att varje läromedel ska ingå i bibliotekssystemet. 
Skolbiblioteket har öppet under större delen av dagen.  
 
Skolbibliotekarien Bosse har en 75-procentstjänst på skolbiblioteket samt 25 rörliga 
procent för andra behov. När han inte arbetar på biblioteket hjälper han till som vikarie 
eller med eventuella datorproblem. Han har ganska fria arbetsuppgifter, vanligtvis 
arbetar han med prenumerations- och bokinköp, inplastning av böcker, underhållning av 
beståndet, bokprat ute i klasser etcetera. Han ingår dessutom i ett arbetslag för årskurs 
7-9.  
 
Bibliotekarien säger att det inte förekommer strukturerade lektioner på biblioteket. 
Biblioteket används snarare vid behov, som när eleverna behöver låna böcker eller 
jobba vid datorerna. Bosse beskriver att skolan arbetar en hel del med lärandeprocesser 
där elevers aktivitet understryks. Med andra ord ska eleverna uppmuntras till att vara 
producenter inte konsumenter.  
 
Det finns inga speciella lektioner i informationssökning eller källkritik. Bosse säger att 
en del lärare arbetar med det. Bosse anser att källkritik är ett viktigt inslag i elevers 
lärandeprocesser och önskar mer satsningar på att ändra elevers förhållningssätt till 
informationssökning. Eleverna behöver lära sig och ägna mer tid åt källkritik resonerar 
Bosse. Det behövs eftersom många elever har bråttom med att bli färdiga med sina 
uppgifter och tar det första bästa utan att värdera informationen. Bosse tycker att 
eleverna behöver arbeta med att söka information från flera källor och inte endast utgå  
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från färdiga läromedel. Han tycker att eleverna borde hämta information från minst två 
olika slags källor för att kunna reflektera över olika slags information. Faktorer som 
tidsbrist uppger han kan vara ett av skälen till att det inte undervisas så mycket 
informationssökning och källkritik på skolan. Bosse har varit ute i en del klasser och 
visat på tveksamma sidor för att eleverna ska bli medvetna om företeelsen.  

(A) 

6.1.3 Presentation av uppgiften 

Under en treveckorsperiod arbetar klassen med arbetsområdet Nordamerika. Uppgiften 
består i att söka, samla och strukturera information om en geografisk plats i 
Nordamerika och en person som lever i och kommer från Nordamerika. Varje elev ska 
därefter skriva två texter, en om platsen och en om personen. Dessa texter ska därefter 
presenteras, dels skriftligt i form av informativa collage, dels genom muntlig 
presentation av arbetet. Dessutom ska eleverna formulera minst fyra frågor med svar på 
separata små frågekort. Under deras informationssökning kommer vi att sex elever, 
varav fyra stycken arbetar individuellt och två stycken tillsammans.   
 
Sammanlagt arbetar eleverna med uppgifterna sex gånger i 45-60 minuters lektioner. 
Arbetsuppgiften utgår inte från någon forskningsfråga utan eleverna får söka fritt och 
samla information I efterhand får de tid att skriva sina frågekort utifrån sina texter. 
Dessa två uppgifter arbetar barnen med under såväl SO-lektioner som svensklektioner. 
Utöver detta har eleverna andra uppgifter som ska utföras i andra ämnen.               

6.2 Faser och faktorer  

Vi kommer här att utgå från Kuhlthaus faser. Faserna presenteras i tre rubriker, där fas 
1-2 presenteras först, därefter fas 3-4 och avslutningsvis fas 5-6. Inom respektive faser 
belyses och analyseras följande förhållanden i turordning, uppgift, tankar, känslor, 
handlingar, strategier och inställning som finns representerade i matrisen. Inom varje 
fas har vi observerat och intervjuat elever om hur Alexanderssons och Limbergs 
faktorer, avgränsade frågeställningar, uppgiftens meningsfullhet, olika förhållningssätt 
till information samt lärarens stöd, inverkar på deras informationssökning och lärande. 
Vi har valt att följa elevernas informationssökningsprocess då vi har observerat och 
intervjuat dem under fyra tillfällen. Eleverna arbetade med två uppgifter var under 
treveckorsperiod. Vi har valt att behandla båda uppgifterna enligt Kuhlthaus fasmodell, 
eftersom eleverna har haft två informationssökningsprocesser. 
 
För att tydliggöra denna komplexa informationssökningsprocess, har vi valt att inom 
varje fas markera förhållandena (fet stil) och faktorerna (kursiv stil) som vi har studerat. 
Dessa kommer genomgående att exemplifieras med citat och resonemang kring 
elevernas tillvägagångssätt och uppfattningar.  

6.2.1 Fas 1-2, Introduktion - Ämnesval  

Introduktionen till arbetsområdet Nordamerika pågår cirka tjugo minuter, och därefter, 
under en halvtimmas tid, fick eleverna tid att fundera över olika ämnesval. Läraren 
börjar introduktionen till det nya ämnesområdet genom att skriva Nordamerika på 
tavlan och uppmanar eleverna att fritt associera till det de kommer att tänka på när de  
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hör Nordamerika. Eleverna får svara i tur och ordning och läraren ”går laget runt” två – 
tre varv. Allteftersom eleverna ”brainstormar” med associationer växer en tankekarta 
fram på tavlan, där alla elevers tankar samlas. Läraren uttrycker att alla idéer är 
välkomna, och när kommentarer och skratt hörs i klassrummet påminner läraren att ”det 
är fri associering”. Efter en stunds brainstorming, förstår läraren att hon behöver reda ut 
skillnaden mellan Nordamerika, USA och Kanada och hon frågar om någon kan 
förklara och en elev svarar att USA är ett land som ingår i Nordamerika. De samtalar i 
klassen och tittar på kartan för att reda ut begreppen, varefter brainstormingen fortsätter. 
 
Genom dessa tillvägagångssätt, brainstorming och samtal, lyfter läraren fram och 
utmanar elevernas förförståelse och kunskaper i ämnet. Denna inventering av elevernas 
förförståelse kan innebära att de blir medvetna om vilka förkunskaper de har. Eftersom 
det diskuteras öppet i klassrummet kan eleverna även ta del av varandras kunskaper. Att 
utgå från elevernas förförståelse anser Limberg och Alexandersson vara viktigt eftersom 
det bidrar till ett genuint intresse och underlättar informationssökningens 
inledningsskede. Att brainstorma, kläcka idéer och diskutera, vilket görs i klassen, är 
också en strategi enligt matrisen. Detta är ett led för att närma sig ett ämnesval. Läraren 
frågar eleverna hur man kan gå tillväga när man söker information och det samtalas och 
diskuteras en hel del i klassen. Eleverna svarar bland annat att man kan använda datorn, 
ha kunskaper om något sedan tidigare och utgå från det, använda böcker och fråga andra 
personer. Detta tillvägagångssätt tolkar vi som en förberedelse inför elevernas 
informationssökning. Eleverna delger varandra tips, strategier om hur de kan gå till väga 
i sin informationssökning, samt olika källor som kan användas. Limberg och 
Alexandersson menar att elever behöver bli medvetna om olika dimensioner i 
informationssökningsprocessen, vilket görs när klassen diskuterar olika sökstrategier. 
 
Läraren poängterar i slutet av introduktionen att det är viktigt att eleverna ska tänka på 
att avgränsa sitt arbete. Här kan vi notera att läraren är medveten om det Limberg 
poängterar som en viktig faktor, det vill säga vikten av fokuserade frågeställningar för 
en lyckosam informationssökning. Hur eleverna ska gå till väga med detta, varken 
nämns eller problematiseras. Efter en stund börjar eleverna tala sinsemellan, frågor 
ställs rätt ut och blir inte alltid besvarade, och i slutet av introduktionen är det pratigt i 
klassen. Möjligen kan det vara ett sätt att stå ut med osäkerhetskänslor och ett behov att 
behöva samtala med någon om eventuella ämnen. Vi tolkar denna förvirrade situation 
som ett uttryck av ängslan och oroskänslor inför det stundande arbetet, vilket Kuhlthau 
menar är en naturlig del av konstruktionsprocessen.   
 
Pratet i klassen bidrar också till att vissa frågor som eleverna ställer inte alltid uppfattas 
och besvaras. Läraren löser det genom att under de sista tjugo minuterna ge dem tid att 
fundera på och samtala om lämpliga ämnesval. Under tiden går hon runt till eleverna 
och besvarar frågor och samtalar med dem. Läraren fungerar som ett stöd för eleverna, 
genom att hon på detta sätt finns tillgänglig för att svara på frågor och hjälpa dem vid 
behov. Elevernas och lärarens samtal är exempel på handlingar och tankar som 
samspelar, och detta bidrar i förlängningen till att förstå uppgiften.  

(D) 
 
Att de själva får välja vilken person och plats de ska söka information om, upplever alla 
elever som positivt. Uppgiften upplevs som meningsfull och Limberg menar att de 
elever som upplever ett genuint intresse för kunskapsinnehållet lättare utvecklar en 
djupare förståelse. Detta återspeglas när eleverna berättar om vikten av att känna ett  
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intresse för uppgiften. Även Kuhlthau menar att det vid val av uppgift är viktigt att väga 
personliga intressen mot uppgiftens och lärarens övriga krav. Eleven ska här välja det 
ämne som hon/han bedömer sig ha störst möjlighet att lyckas med. Eleverna uttrycker 
en del olika tankar som de har i samband med ämnesvalen. Li uttrycker att det är 
viktigt att man har viss förförståelse för ämnet och påpekar att det gör att man inte 
kommer efter i arbetet och inte hinner klart. Även Billie tycker att det är viktigt att hon 
har förkunskaper i ämnet innan hon börjar sitt sökarbete, men hon talar också om att det 
är viktigt att man gillar det man ska arbeta med. Kim har ännu inte riktigt bestämt sig 
för vad hon ska arbeta med, men tycker att det är viktigt att det är kul. Hon gillar dans 
och funderar på att välja en känd dansare, och platsen skall också ha anknytning till 
dans. För Kim är det personliga intresset i fokus för valet.  

(D) 
 

Intervjuare: Hur väljer du ett ämne, om du får välja helt fritt? 
Kim: Att det ska vara roligt och att man gillar det.  

(D) 
 

Puck talar om flera aspekter som är viktiga när det gäller ämnesvalen. Han uttrycker att 
det är viktigt att arbeta med ett ämne man finner intressant, att man har förkunskaper om 
ämnet, samt att det finns information om ämnet.  
 

Intervjuare: Vad är viktigt för dig när du fritt får välja ett ämne?  
Puck: När man ska göra något helt fritt, då får man ta nåt som är lite intressant så att man 
inte söker något som man tycker är jättetråkigt, till exempel om jag gillar sport ska jag ju 
inte välja någon känd konstnär som gjort nån konstig tavla. 
Intervjuare: Är det något mer som är viktigt? 
Puck: Kanske det står lite om det också, till exempel om ett litet torg i en okänd stad …då 
får man väl  typ gå till stadens invånare …jag tror inte man hittar om man väljer nåt 
sånt…ta något som är lite känt ändå, så att man kan hitta information om det. 

           Intervjuare: Varför valde du Niagarafallet? 
Puck: Jag såg Packat och klart när de reste dit.  

(D) 
 
På samma fråga svarar Willy följande: 
 

Willy: Alltså nummer ett är att man ska ha intresse för det så att man verkligen känner 
suget när man gör det liksom och att ja, att man vill lära, att det finns mycket att lära också. 
  

Willy är den ende som uttrycker att det är viktigt för honom att lära sig nya saker. 
Redan från början säger han att han drivs av att utveckla ny kunskap och detta upplevs 
motiverande och lustfyllt. 
 

Intervjuare: Vad har du valt för ämne? 
Willy: Jag har valt geografisk plats bara, jag har faktiskt valt Frihetsgudinnan bara för att 
jag vet helt enkelt ingenting om den... tycker det verkar intressant också. Jag tycker inte det 
är viktigt att ta nåt som jag vet så mycket om utan jag vill verkligen lära mig något nytt.  

(D) 
 
Vid första intervjutillfället hade alla utom två bestämt sig för ett ämnesval. Ingen av 
eleverna hade gjort både personval och platsval. Vi frågade också eleverna om hur det 
känns i detta initialskede och här speglas olika känslor och uppfattningar. Billie, som i 
detta skede har beslutat sig för ett ämne, tycker att det känns bra och att det ska bli kul. 
Hon säger att det känns lättare när man vet lite om personen innan man börjar 
sökningen. Vid ett senare tillfälle när Love och Billie ska välja sin andra uppgift faller  
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ämnesvalet på Hollywood. Vi kan konstatera att ingen avgränsning sker och de upplever 
att det är svårt att hitta information om ämnet. Brist på avgränsning resulterar i att 
ämnet överges och ett nytt ämnesval görs. Under vår avslutande intervju berättar Love 
att hon på grund av tidsbrist slutfört uppgiften hemma. Eftersom vi inte har varit 
närvarande under denna arbetsprocess, kan vi inte uttala oss hur om hennes 
informationssökningsprocess.  
 
Kim uttrycker inledningsvis att hon inte gillar att söka information och upplever också 
att det känns stressigt med uppgifterna. Hon oroar sig för att inte hinna klart med 
uppgiften till redovisningstillfället. 
 

Intervjuare: Kim, jag undrar också vad du tycker om det ni ska göra nu? 
Kim: Sådär. 
Intervjuare: Sådär? 
Kim: Ja. 
Intervjuare: Varför? 
Kim: För att jag inte tycker om att söka... hitta fakta och så. 
Intervjuare: Vad är det du inte gillar med det? 
Kim: Jag gillar inte att läsa ... eller ja, jag tycker att det är jobbigt att söka fakta själv. 
Intervjuare: Ni står alltså nu i det skedet att ni funderar mycket kring era val. Kan ni 
beskriva hur det känns när man inte riktigt har valt? 
Kim: Stressigt, eller man vet inte. Man tror att man inte ska hinna med allt.  

(D) 
 

Kims upplevelser av oro och stress, kan kopplas till känslor som ofta uppstår i samband 
med ämnesval. Hon är fortfarande osäker på sitt ämnesval. Puck upplever däremot att 
uppgiften känns som alla andra uppgifter som han gör. Han uttrycker att han är van vid 
arbetssättet och brukar söka information vid behov. 
 

Intervjuare: Berätta vad du tycker om uppgiften? 
Puck: Ja, det känns väl normalt, inte svårare än vanligt. 
Intervjuare: Har du jobbat så här tidigare?  
Puck: Inte just att man ska typ göra om en plats eller person. Jag har ju arbetat så här att 
man ska söka information och sånt.  

                                                                                                                                                                
(D) 

 
Trots att ämnet delvis är nytt för honom, uttrycker han inga tecken på oro. Detta kan 
bero på en förtrogenhet med hur han ska gå till väga i sin informationssökning. När han 
skulle påbörja den andra uppgiften vid ett senare tillfälle beskriver han däremot sin 
frustration i samband med det fria valet. 
 

Intervjuare: Vad tycker du om uppgiften idag? 
Puck: Det är som igår, det är bra att välja själv men det kan också vara krångligt om man 
inte vet vad man ska göra, det gäller att komma på någon först.  

(E) 
 
De elever som gjort sitt ämnesval verkar avslappnade och är inriktade på att påbörja 
sina sökningar dagen därpå. De två elever som ännu inte bestämt vad de ska arbeta med, 
diskuterar olika strategier och uttrycker här vad man kan göra för att närma sig ett 
ämnesval.   
 

Intervjuare: Hur tänker ni göra för att kunna bestämma er för ett ämne? 
Li: Kanske komma på något under dagen hemma, nåt land eller kanske söka på kända personer. 

         Intervjuare: Kan du göra på andra sätt också? 
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Li: Ja, man kan kolla i böcker och så och se om det finns något där. 
Intervjuare: Kim, har du något att komplettera? 
Kim: Kolla på en film kanske.  

                                                  (D) 
     

Willys attityd till sitt ämne tyder på en inviterande inställning. Han vill lära sig mycket 
nytt och säger att det är viktigt för honom att inte veta för mycket om ämnet utan vill 
vara öppen för att lära sig så mycket som möjligt. Han visar de tydligaste tecknen på att 
ha en inviterande inställning. 
 
När vi under en senare intervju resonerar om när stöd och hjälp är som viktigast i 
informationssökningsprocessen svarar både Puck och Willy att den var det i början av 
processen. Puck menar att det kan vara bra med starthjälp.  

 
Intervjuare: Under ett sånt här projekt som är under tre-fyra veckor, när anser du att det är  
som viktigast att ha tillgång till en vuxen som du kan fråga? 
Puck: I början! 
Intervjuare: Varför det? 
Puck: För att man behöver starthjälp så att man kan komma igång, sen blir det mycket enklare...  

         
 (G) 

                                                                                                                                                       
Liksom Puck tycker Willy att det är viktigt med hjälp för att komma igång med arbetet 
när han samlar information. Han efterlyser hjälp i samband med olika val. Detta tolkar 
vi som en önskan om hjälp att avgränsa uppgifter.  

6.2.2 Fas 3-4, Skaffa överblick - Fokusering av ämnet  

Vi träffar eleverna igen redan dagen därpå och då äger det första söktillfället rum i 
skolbiblioteket. Det är bokat för oss, och efter en kort introduktion om hur 
observationerna ska gå till, sätter sig eleverna vid datorerna och börjar söka. 
Skolbibliotekarien är inte där och läraren befinner sig med den övriga gruppen i 
klassrummet, vilket innebar att eleverna frågade oss om en del hjälp. Eleverna söker på 
webben och använder sig av Google och Wikipedia. Ingen av eleverna använde sig av 
böcker eller lexikon. 
 
Till detta tillfälle har samtliga elever bestämt sig för minst en uppgift att börja söka 
information om. Kim, Love och Billie väljer att börja arbeta med en person, medan Li, 
Puck och Willy börjar söka information om en plats. Samtliga elever startar med att 
”googla” namnet, för att se vilka träffar de får. De söker på platsens eller personens 
namn och några lägger till ”+ historik” eller ”+ fakta”. Med tanke på uppgiftens 
konstruktion samt avsaknad av en problemformulering, söks det ”hej vilt”. Eleverna 
visar en begränsad förmåga att uttrycka vad de söker. Det är signifikant att samtliga går 
in på de översta träffarna i träfflistan. Den elektroniska encyklopedin Wikipedia 
används frekvent och eleverna säger att det beror på att de dels känner igen den, dels att 
den ofta återfinns bland de översta träffarna. Eleverna hyser stor tilltro till denna sida 
och menar att den är tillförlitlig. Karaktäriskt för eleverna är att de, när de upplever att 
de hittat bra information, direkt börjar skriva ett första textutkast. Antingen börjar de 
bearbeta texten ”med egna ord” som Billie och Love eller så kopieras texten för att 
direkt klistras in i ett eget dokument.                                                                              (E) 
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Willy beskriver hur han botaniserar runt lite på webben innan han börjar samla 
nyckelord i en tankekarta. Att samla nyckelord i tankekarta kan ses som ett sätt att få 
överblick över informationen och möjligheten att forma ett fokus. Han beskriver sina 
tankar om varför han gör på detta sätt så här: 
 

Willy: Först sökte jag på Google, jag visste vad jag skulle söka på, Frihetsgudinnan, så 
sökte jag ”fakta om Frihetsgudinnan” och då tittade jag på det första som kom upp, så 
tittade jag på en sida först med lite bilder och lite text tittade lite där och sen skrev jag en 
liten, så att säga, tankekarta så. Liksom jag tycker det är tråkigt att skriva av meningen 
exakt, så jag skrev en liten tankekarta. När jag ska skriva lite text så använder jag mina 
egna ord, istället för…jag gör om meningar.  

 
Förutom tillvägagångssättet med arbetet med tankekartan, är Willy också medveten om 
vad han är intresserad av att veta och lära sig mer om. Han uttrycker här att han inte tror 
att lösryckta faktakunskaper är särskilt intressant, utan menar att betydelsen av statyn är 
viktigare. 
 

Willy: Alltså om Frihetsgudinnan, tror jag är en sån grej att inte så jättemånga vill veta 
exakta detaljer, utan jag tror mer på grund… vem är, hon hur länge den har funnits. Viktigt 
varför man har byggt den här unika statyn, det tycker jag är intressant.  

(E) 
 

Puck är liksom Willy medveten om vad det är han är intresserad av att veta. Han är 
däremot mer intresserad av grundläggande fakta om Niagarafallet. 
 

Intervjuare: Vad är vikigt och vad tror du andra tycker är viktigt att få veta om ditt ämne?  
Puck: Jag gillar mer, så här, fakta till exempel. Niagarafallet då hur hög den är, hur lång 
den är … Den var ju 900 meter, en utav dem, bred. Jag är inte lika intresserad av historiken 
till exempel att det var 10 personer som åkte med i en tunna nerför fallen. Den första var 
jag intresserad av. Jag gillar mest chockerande fakta, så och så stort.  

(E) 
 
I övrigt är fokuseringen otydlig. Den är svår att observera men det verkar ändå ske 
någon typ av avgränsning under söktillfället. Detta verkar dock mer ha att göra med 
mängden tillgänglig text, personligt intresse och tidsramen för uppgiften. I brist på en 
avgränsad frågeställning som hör till uppgiftens konstruktion, verkar en mer 
slumpmässig avgränsning göras. Denna ligger utanför individen. De väljer till exempel 
att utgå från endast en källa, istället för att själva fundera och inta en egen utgångspunkt 
i form av frågeställning.  
 
De flesta eleverna upplevde första söktillfället som bra och roligt. Deras känslor 
uttrycktes på följande sätt. Willy säger att det känns bra att börja söka efter information, 
eftersom det är något han är van vid och tycker det kul. Kim upplever en skillnad i sin 
arbetsprocess när hon kommer igång med sökningen.  
 

Intervjuare: Hur tycker ni att det har varit? 
Kim: Eh, rätt kul. Det var roligare när man visste att man kunde få en dator. 
Intervjuare: Hur känns det om ni jämför igår med idag, nu när ni har valt ämne? Kan ni 
beskriva skillnaden? 
Kim: Det är lättare. 
Intervjuare: Du tycker att det är lättare, för igår sa du att det kan kännas stressigt. Kan du 
beskriva hur det känns nu? 
Kim: Lugnt. 
Intervjuare: Lugnare eller helt lugnt? 
Kim: Lugnare. Man känner att man kommer igång, så här, mer när man har valt så... 
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Intervjuare: När man påbörjat... 
Kim: Då känns det lite bättre. 
Intervjuare: Vad tycker ni om uppgiften nu? Vad tycker ni om ämnet? Det är ju en fråga 
som jag ställde igår också men jag kommer att ställa den varje gång vi träffas.  
Kim: Eh, det är kul. Det blir roligare när man får välja själv.  

(E) 
 
Eleverna uttrycker känslor som lättnad och att arbetet upplevs som kul. Trots att de inte 
gjort någon avgränsning utifrån en frågeställning, utan istället genom att begränsa 
antalet källor och försöka hitta lagom mycket information, upplever de mindre stress 
och oro. Att hitta lagom mycket och ”bra” information och uppleva påtagliga framsteg i 
arbetet är tillfredsställande och lugnande. 
 
Eleverna letar efter lämplig information. De läser och antecknar fakta som de upplever 
relevanta. Detta är exempel på de handlingar som pågår i skolbiblioteket. Willy 
använder sig av en sida och samlar sin information om Frihetsgudinnan i en tankekarta. 
Att utforma en tankekarta med nyckelord är en form av strategi i 
informationssökningssammanhang, eftersom han, med tankekartan, kan orientera sig 
bland informationen. Han frågar en av oss, vad som är viktigt att veta om 
Frihetsgudinnan, varav en av oss frågar honom: ”Vad anser du vara viktigt att veta?”. 
Han svarar att det symboliska är viktigt och arbetar lugnt vidare med sin tankekarta.  
 
Li söker information om World Trade Center på Wikipedia. Hon frågar om hjälp när 
hon inte hittar information om när det byggdes, invigdes och rasade. En av oss hjälper 
henne att hitta och ett samtal om uppgiftens innehåll börjar. Hon letar klara och tydliga 
fakta och hennes utgångspunkt verkar finnas i de frågor som skall formuleras i 
efterhand. När-frågor dominerar och varför-frågor väljs bort. Li som i ett inledande 
skede uttryckte en oro för att inte hinna klart, tycks välja en, för henne, logisk och 
strategisk väg. 
 

Intervjuare: Kan du berätta hur du har sökt idag? Hur gjorde du idag när du var inne på 
biblioteket och sökte? 
Li: Ja, jag gick in på Google och skrev in det jag ville ha och sen så här, först kom jag till 
sånt som inte var sådär jätteviktigt eller sånt som jag redan hade hittat, så här sökte jag på 
namnet plus historik då och så kom det upp hur jag vill ha det så här, det jag vill ha, så 
skrev jag ner det på ett papper det jag tyckte var bra. 
Intervjuare: Så du antecknade under tiden? 
Li: Ja.  

(E)  
 
Kim söker efter en dansare men hon vet endast dansarens förnamn och försöker få fram 
personens efternamn. Hon frågar sin kompis Li om hon vet dansarens efternamn, men 
Li kan inte svara på detta utan tipsar istället Kim att hon ska söka på en titel på en film 
som dansaren medverkat i. På detta sätt får Kim fram efternamnet på dansaren och 
skriver in hans fullständiga namn. Efter en stund ber Kim oss om hjälp. Hon anser sig 
vara färdig och vill veta vad hon skulle göra efter att ha kopierat en text från Wikipedia 
till ett dokument. Därefter samtalar Kim med Willy och han visar sin tankekarta och hur 
hon kan göra texten till sin. Hur Kim gick tillväga när hon sökte om dansaren Omario 
Cranberry förklarar hon så här:  
 

Intervjuare: Kan du berätta hur du har sökt idag? Hur gjorde du idag när du var inne på 
biblioteket och sökte? 
Kim: Först gick jag in på Google och sökte på kända dansare i New York. Men det kom 
inte fram så mycket som var intressant, som jag ville ha med och sen så kom jag på en  
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dansare som jag sett i en film, så sökte jag på hans namn men då kom det fram andra 
personer så sökte jag på den filmen där han var med och då hittade jag hans efternamn och 
då sökte jag på hans för- och efternamn och sen kom jag fram till- vad hette den nu? 
Intervjuare: Wikipedia? 
Kim: Ja, Wikipedia, och där stod det fakta om honom.  

(E)  
 
Kims handlingar under sina inledande sökningar visar på kreativa sökstrategier, där hon 
frågar och samtalar med kompisar och oss för att närma sig användbara källor. Hon 
reflekterar under sökningarnas gång och kommer på så sätt vidare. Vid en senare 
intervju uttrycker Kim att hon upplevde informationssökningen som mer meningsfull än 
själva uppgiften. Under detta tillfälle hittar Kim information om sin dansare på 
Wikipedia. Till en början anser hon sig vara färdig och visar inga tecken på källkritisk 
hållning, men under ett samtal reflekterar hon över den valda källans trovärdighet, 
genom att vid ett senare tillfälle söka information även på engelska för att försöka 
jämföra. 
 
Under detta söktillfälle kan vi konstatera att förutom att eleverna ibland frågar oss om 
hjälp, frågar och samtalar de även med varandra, för att komma vidare i sin 
informationssökning. Limberg och Alexandersson menar att det är viktigt med den 
vuxnes aktiva stöd när de söker information, men i brist på vuxenstöd vänder de sig till 
varandra. I vår undersökning fann vi att ibland föredrar elever också att fråga varandra 
istället för att fråga en vuxen.  

(E)  
  
Billie och Love som samarbetar använder sig av Wikipedia under hela arbetspasset. De 
läser och pratar om Marilyn Monroe och skriver samtidigt en löpande text. Liksom 
Willy poängterar Love och Billie vikten av att skriva texten med egna ord. Love 
förklarar:  

 
Intervjuare: Skulle du kunna berätta hur ni har sökt information idag, Love?  
Love: Ja, vi har sökt tillsammans, vi har gått in på Google så har vi sökt på Marilyn 
Monroe och sen gick vi in på, vad heter den där Wiki… 
Intervjuare:  Wikipedia? 
Love: Wikipedia och typ där fanns allt, och så läste vi och skrev om det till det till egen 
text med egna ord. 
Intervjuare: Hur tycker du att det har varit att söka efter information? 
Love: Det har gått ganska bra kanske lite skratt och så. Det har gått ganska fort också.  
 

           Intervjuare: Vad är det du är nöjd med? 
Billie: Nej, men allting tror jag. 
Intervjuare: Vad är allting? 
Billie: All fakta, texten. Det vi har skrivit om deras text till våran, med våra ord liksom.  

(E) 
 
Puck och Willy talar om olika strategier och de visar prov på en medvetenhet när det 
gäller källors tillförlitlighet och säger att de värderar olika källor. När man finner olika 
fakta säger Puck att han väljer den sida som han anser vara mest trovärdig och han anser 
att encyklopedin Wikipedia är tillförlitlig om han jämför med andra webbsidor. Vi 
tolkar att han behöver vuxenstöd när han möter motstridiga uppgifter på Internet. Puck 
beskriver det så här:  
 

Intervjuare: Vad för hjälp behöver du när du söker information?  
Puck: Nja, det är kanske, om det är nåt jag inte förstår i texten fall man är… Det kan vara 
lite jobbigt om det står lite olika uppgifter om samma sak på olika sidor. Till exempel  
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kinesiska muren, där kan man få uppgifter mellan 2000 mil eller vad det var till 6000 mil 
vad det var.    

(E) 
 
Willy anser att det är en nackdel att det finns webbsidor på Internet som inte går att lita 
på. Han uttrycker att han ibland behöver hjälp för att förvissa sig om en sidas 
tillförlitlighet:  
 

Intervjuare: Vad behöver du för hjälp? 
Willy: Om man inte känner igen sidan är man inte säker vem som har gjort den, det kan 
vara kalle 7 år liksom. Så ibland om det verkar lite skumt så brukar jag fråga fröken.  
Intervjuare: Brukar du tänka på vem som har skrivit en sida? 
Willy: Ja, ibland när det verkar lite svårt.  
   

De sidor som verkar välgjorda litar han mest på. Däremot belyser han också fördelen 
med Internet där man kan hitta så mycket varierande information:  
 

Willy: Det är jättebra att man hitta så mycket olika grejer på Internet allt från pensionärer 
till bäbisar eller hur man nu ska säga.                                               

(E) 
  

Övriga verkar inte ha reflekterat nämnvärt över trovärdigheten på Internet. 
 
När vi frågar eleverna vilket stöd de behöver från vuxna varierar elevernas förslag. 
Love, som övergav ett ämne på grund på brist på avgränsning och tillgänglig 
information, efterfrågar tips på sökvägar, informativa och tillförlitliga sidor. Love och 
Billie som samarbetar, är medvetna om hur lätt det är att hamna fel när de söker 
information. Love förklarar det så här:  

 
Intervjuare: Behöver du någon hjälp när du söker information? 
Love: Ja, ibland när jag liksom inte hittar, när jag inte vet riktigt var jag är och så, när jag 
inte vet riktigt vad jag söker på liksom, man kan komma in på massa olika bara stavar lite 
fel.  

(G) 
 
Även Kim pratar om att det är viktigt att få tips på hur man kan gå tillväga i sin 
informationssökning, men efterlyser dessutom möjligheten att arbeta med en kompis i 
en senare intervju: På frågorna, vilken hjälp eleverna tycker att de behöver under 
arbetsgången och när det är som viktigast med denna hjälp, ger de två sorters svar. Två 
av eleverna anser att de behöver mest hjälp i början, medan de andra fyra eleverna 
uppger att de är i behov av mer hjälp under själva informationssökningen. Kim 
uttrycker detta med all önskvärd tydlighet:    
 

Intervjuare: Vad för hjälp skulle du vilja ha? Vad behöver du för hjälp för att bli ännu 
bättre på informationssökning? 
Kim: Att man skulle tipsa mig...jag vet inte... vara med någon när jag söker... 
Intervjuare: Vuxen eller en kamrat? 
Kim: En kompis, som grupparbete. 
Intervjuare: Finns det något annat man skulle kunna göra för att elever, du, skulle känna 
sig säkrare på det här? 
Kim: Man skulle kunna ge mer förslag på hur man kan göra. 
Intervjuare: Förslag på vadå? 
Kim: Äh, dom sakerna (tolkar som att hon menar sökord och sökfraser) man kan söka på. 
Om man inte kommer på något ska det kunna finnas förslag vad man kan söka på.  

(G) 
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Den av eleverna som tydligast intar en inviterande inställning är Willy. Han är öppen 
för att samla varierande information för att senare välja ut, jämföra och skriva texten på 
ett personligt sätt. Övriga elever har en mer indikativ inställning till uppgiften. 

6.2.3 Fas 5-6, Informationsinsamling - Avslutning 

Vid detta tillfälle kan vi konstatera att eleverna har kommit olika långt med sina arbeten 
och en stor spridning är ett faktum. En elev är helt klar med uppgifterna vid detta 
tillfälle medan det finns de som ännu inte har kommit på vad de ska arbeta med som 
andra uppgift. För de sistnämnda kan vi ana frustration och stress. Under detta sista 
sökttillfälle finns bibliotekarien tillgänglig för eleverna.  
 
Uppgiften i fas 5 handlar fortfarande om att samla information, men här ska eleverna 
även avgränsa, utvidga och styrka det fokus de valt. Liksom i tidigare faser sker inte 
någon medveten avgränsning, utan eleverna söker fortlöpande information och skriver 
sina texter och frågor. Avgränsningen handlar mer om att begränsa antalet källor och att 
finna en lagom stor informationsmängd. Under den sista fasen, ska eleverna avsluta sina 
sökningar och det är ofta tidsramen som avgör när detta görs. Men det finns andra 
kriterier som kan avgöra när man är klar, som att ha skrivit tillräckligt mycket. Puck 
förklarar när han visste att han var klar:  
 

Puck: Ja, jag har nog skrivit lite mer än de flesta, och det behövde ju inte vara så mycket.  
                                                                                                                                                 (F) 

 
Förutom att själva uppgiften upplevdes som meningsfull säger några elever också att 
informationssökningen är en viktig del. Kim uttrycker att informationssökningen har 
varit lärorik och meningsfull, eftersom hon tycker att det är viktigt att lära sig hur man 
hittar information. Love och Billie skriver tillsammans, samtalar och hjälper varandra. 
Love säger dock också att hon ibland kan behöva mer hjälp och då från en vuxen, till 
exempel när hon inte hittar den information hon söker och behöver.                                                              

(G) 
 
Kuhlthau anser att det är viktigt att söka information som styrker fokus under fas 5. 
Som vi tidigare varit inne på har det varit svårt att genom intervjuer och observationer 
iaktta någon tydlig och medveten fokusering av arbetet. Det är bara Willy som under 
informationssökningsprocessen uttryckt medvetna tankar om detta:  
 

Willy: Ja, alltså platsen, jag visste i princip ingenting om Frihetsgudinnan mer än att den 
låg i USA och att den var väldigt stor. Så det jag ville veta var lite bakgrund, lite varför den 
står där och ja, det var huvudgrejorna liksom. Men sen när jag hade läst lite mer om det så 
ville jag gå in lite mer på detaljer istället.   
Intervjuare: Ok, och vilka detaljer har du valt då när det gäller Frihetsgudinnan? 
Willy: Ja, då har jag valt att, jo, då har jag valt att skriva vad facklan i höger hand 
symboliserar, det och lite mer. 
Intervjuare: Så du började stort och så blev det lite mindre? 
Willy: Ja, precis.                                       

(F) 
 
Han beskriver att från början ville han ha kunskaper, för att vid ett senare tillfälle gå in 
på detaljer. Vi tolkar det som att han menar att efter att ha ordnat och valt ut relevant 
information och gjort ett fokusval, är det lättare att skriva arbetet. Willy reflekterar här 
över när det är dags att avsluta sökningarna men menar samtidigt att om han upptäcker  
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att något saknas så kommer han att fortsätta sina sökningar efter relevant information. 
Det ”flyter ju på” och han uttrycker känslor av tillfredställelse, att det är roligt och han 
är övertygad om att hinna klart i tid. 
 
Under den senare delen av arbetsprocessen behöver man, enligt Kuhlthau, avgöra om 
det är dags att avsluta sökandet efter information. Här berättar Kim vad hon tycker om 
uppgiften efter att ha hittat information under den senare delen av projekttiden:  
 

Intervjuare: Kan du beskriva vad du tycker om uppgiften just nu? 
Kim: Jag tycker det är kul att man får välja själv, fortfarande. Det har blivit mycket 
roligare när man har hittat fakta och så. 
Intervjuare: Om ni tänker på intresset för uppgiften, har det förändrats under arbetets 
gång? 
Kim: Ja, för mig. 
Intervjuare: Berätta! 
Kim: Jag tycker det ökar när vi själva har fått välja... eller när man kunde se resultat, när 
jag hittar information. 
Intervjuare: Har intresset ökat hela tiden? 
Kim: Ja.                                                                         

(F) 
 
Att intresset ökar verkar kunna relateras till vilken typ av information man hitta, att det 
är relevant information för uppgiften, att man kan se resultat och att det går framåt. 
Kim, som stundtals under arbetsprocessen känt sig stressad, visar en känsla av lättnad 
och säger att hon är nöjd med sitt arbete eftersom hon lyckades hitta information om sin 
dansare. I likhet med Kim är Willy nöjd med det arbete som han har gjort. Han säger att 
han både har lärt sig nya saker och uppfyllt de krav och förväntningar som läraren har 
på uppgiften. Willy visar en medvetenhet att man kan utföra uppgiften på flera sätt och 
att det viktiga för honom är att göra det på sitt sätt.  

(G) 
 
En av eleverna, Billie, tycker däremot att hennes intresse har varit konstant under hela 
arbetsprocessen och säger att det har varit roligt hela tiden. Detta skulle kunna bero på 
hennes stora intresse för uppgiften, men också på ett lyckat samarbete med Love.  
 
När vi talar med eleverna om vad de tycker om sina arbeten i senare intervjuer, menar 
de flesta att de är nöjda eller mycket nöjda med sina uppgifter och att de har upplevt 
arbetsprocessen som meningsfull. Li visar dock en viss osäkerhet när vi talar om hur 
hon känner för sitt slutresultat: 
 

Intervjuare: Hur känner du för ditt arbete? Är du nöjd? 
Li: Mittemellan. 
Intervjuare: Kunde något ha varit bättre? Kunde något ha gjorts bättre? 
Li: Nää. 
Intervjuare: Vad är bra med ditt arbete? 
Li: Det som jag har gjort eller...? 
Intervjuare: Ja... 
Li: Jag vet inte.... jag vet inte. 
Intervjuare: Nä. 
Intervjuare: Vad kunde du ha gjort annorlunda eller vad hade kunnat göras annorlunda för 
att du skulle bli mer nöjd? 
Li: Kanske...göra så här.....jag vet inte riktigt, kanske göra om det på nåt sätt, skriva mer 
saker om det.    
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Vi tolkar det så att hon är osäker på om hon kanske skulle kunna ha skrivit mer. Enligt 
Kuhlthaus avslutande fas kan både känslor som lättnad erfaras men också besvikelse. Li 
verkar tveksam inför sitt slutresultat, och berättar att hon inte tycker att uppgiften gått så 
bra. När vi frågar henne om vad det är som inte gått bra, uppger hon: 
 

Li: Jag har inte fått fram allting jag vill ha reda på så... 
(G) 

 
Puck är också inne på att resultatet skulle kunnat bli bättre om han hittat en tjock bok 
också om det han arbetade med:   
 

Intervjuare: Vad kunde du ha gjort annorlunda, för att slutresultatet skulle blivit ännu 
bättre? 
Puck: Jag vet inte, kanske om jag hade hittat någon bok där det stod mycket om det jag 
hade… som jag sökt fakta om, om det hade varit en 50-sidor tjock bok där det stod en 
massa saker så hade jag nog kunnat få ännu bättre resultat.    

(G) 
 
De handlingar Kuhlthau pratar om i fas 5-6 kan inte till fullo appliceras på våra elever. 
Alla utom två har bara använt sig av en källa. På grund av användningen av ett fåtal 
källor, har de inte behövt nedteckna några källhänvisningar under processens gång, utan 
kommer ihåg sin källa och skriver in denna i sitt arbete. En av dessa två, Willy, har 
dessutom använt sig av muntliga källor: läraren, föräldrar och kompisar. Kontrollen av 
korrekta bibliografiska uppgifter faller bort.  
 
Under det sista informationssökningstillfället sitter Love vid datorn och skriver. Billie 
sitter bredvid. De har avslutat sökandet efter information till sin första uppgift och tittar 
på skärmen och de pratar med varandra under tiden de väljer typsnitt till sin text om 
Marilyn Monroe. De lägger god tid på sin första uppgift.  

(F) 
 
Kim arbetar med att hitta mer information om sin dansare. Även om eleverna främst 
sökte på Internet efterfrågades även användbara böcker. Kim frågar vid detta tillfälle 
efter en bok som handlar om kända dansare och bibliotekarien svarar att det inte finns 
någon sådan. Han hänvisar till webben, handleder och hjälper Kim en stund. Han visar 
hur hon ska gå tillväga, föreslår olika användbara sökfraser och engelska webbsidor. 
Bibliotekarien ställde även konstruktiva frågor om informationens trovärdighet på 
Internet. 

(F)  
 
Strategier som att göra omfattande och detaljerade sökningar i olika typer av tryckta 
och elektroniska källor har vi inte kunnat notera. Organisation av anteckningar och 
förslag på utkast är något eleverna börjar med redan i tredje fasen. Informations-
sökningen och textskrivning sker därefter parallellt. Några uppger däremot att de ska 
renskriva efteråt. Kim frågar ju bibliotekarien om det kan finnas någon mer 
informationskälla om hennes dansare och detta tolkar vi in under strategier i fas 5. 
 
Inställningen är indikativ för samtliga elever. De vill och ska nu avsluta sina sökningar 
och sammanställa sina presentationer. 
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7 Slutsatser 

Vid tolkningen och bearbetningen av det empiriska materialet kunde vi konstatera att 
eleverna under temaperioden tagit sig genom faserna på olika sätt, med olika strategier 
och olika snabbt. Alla föredrog webben framför böcker och tryckta encyklopedier, de 
kände alla osäkerhet när de inte lyckades välja ett ämne men de hanterade denna 
situation lite olika. De elever som sa sig ha erfarenhet av informationssökning kände 
något mindre oro än övriga, detsamma iakttogs hos dem som arbetade tillsammans. De 
flesta nöjde sig med ett fåtal källor och två av dem poängterade att det var viktigt att bli 
klar i tid, medan övriga verkade fokusera mer på själva arbetsprocessen. Uppgiften gick 
ut på att samla information och sammanställa denna, inte att utgå från problem-
ställningar och presentera någon analys och reflektion. Uppgiftens insamlande karaktär 
och brist på avgränsning bidrog till att eleverna istället tvingades begränsa sig till ett 
fåtal källor. Avgränsning skedde inte i första hand som en kognitiv process utan i antalet 
källor och textmassa. Det klipptes och klistrades, men skrevs också om till ”egna ord”. 
En elev formulerade en helt egen text utifrån en tankekarta. 
 
Under vår tolkning av empirin framkom tydliga variationer mellan eleverna i hur de 
förhöll sig till informationssökning men också till lärande. Dessa variationer har vi 
kategoriserat som olika sökstilar/lärstilar; resultatorienterad, förståelseorienterad, 
uppgiftsorienterad, intresseorienterad och samspelsorienterad. Det är inte vår avsikt att 
spegla olika personligheter utan snarare att elever använder sig av olika sökstilar och 
varierar från elev till elev, från situation till situation. Vi menar med detta att eleverna 
inte är fastlåsta i dessa sökstilar utan kan bero på vilken situation de befinner sig. De 
olika sökstilarna är inte heller hierarkiskt ordnade, utan ska ses som tillvägagångssätt. 
Vi kommer dock att resonera om sökstilarna utifrån olika perspektiv och auktoriteter 
inom skolvärlden, såsom lärare och läroplaner. Medvetet har vi valt bort att ta del av 
elevernas slutresultat för att på det sättet undvika vårt ”vuxenöga”.  
 
Det är i praktiken omöjligt att separera handlingar, tankar och känslor i en 
informationssökningsprocess vilka utgör våra två första frågeställningar. De är, liksom 
Kuhlthau menar, tätt integrerade delar, men ska ändå här på ett teoretiskt plan särskiljas. 
Den sista frågeställningen besvaras med hjälp av de iakttagna faktorer som gjorts. Det 
kommer dock att ske en viss överlappning, för att inte helheten ska gå förlorad. Vi 
kommer nedan att presentera dessa närmare och exemplifiera från observationer och 
intervjuer. 

7.1 Hur gör elever när de söker information? 

Till uppgiftens konstruktion måste eleverna välja en plats och en person med 
anknytning till Nordamerika. Detta är det enda som läraren kräver av eleverna. 
Uppgifternas mål är att söka, hitta och skriva ner informationen på ett papper som 
därefter ska samlas på ett collage. Vi menar att de är insamlingsuppgifter på grund av att 
problemformulering saknas. I ett inledande skede av denna informationssöknings- 
process, uttrycker eleverna vad som är viktigt när de själva ska göra dessa ämnesval. 
Flera uttrycker att förförståelse och intresse för uppgifterna är viktigt vid val av ämne.  
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Puck, som vi menar har en resultatorienterad sökstil, tycker att både förkunskaper och 
intresse är viktigt, men tillägger också att det är viktigt att veta att det finns tillgänglig 
information om den uppgift han har valt. Puck är redan från början inriktad på att 
slutföra uppgifterna, han är målinriktad och det faktum att han uttrycker att det är viktigt 
med informationens tillgänglighet, tolkar vi både som strategiskt och som att han ser 
uppgiften som en helhet och med en nykter blick. Puck bestämmer sig snabbt för en 
uppgift som han med gott självförtroende pratar om och senare börjar söka information 
om. Vi tolkar det som att Puck anser sig ha goda informationsfärdigheter.  
 
Även Willy uttrycker stor säkerhet när han talar om uppgiften och informations-
sökningen. Han betonar, liksom många andra, vikten av att känna ett personligt intresse 
för uppgifterna, men tillägger dessutom att det också ska finnas mycket att lära sig. Han 
visar prov på en mer förståelseorienterad sökstil, när han pratar om sina uppgifter.  
 
Li betonar att förförståelse är centralt för henne när hon väljer ämne. Hon vill inte 
”komma efter” och riskera att inte hinna slutföra uppgifterna. Hon är inte lika säker som 
de föregående på hur arbetet med uppgifterna ska gå till, och därför fokuserar hon på 
uppgifternas specifikt uttalade krav. Li har en uppgiftsorienterad sökstil. Hon vet vad 
uppgifterna kräver och håller sig till lärarens angivna instruktioner under informations-
sökningsprocessen.  
 
För Kim är det viktigt att ämnet ska upplevas som kul och hennes ämnesval faller på en 
dansare som nyligen medverkade i en film som hon sett. Hon är själv mycket 
intresserad av dans och vill därför söka information om en Omarion Cranberry och 
skriva om honom. Hennes sökstil menar vi, är intresseorienterad.  
 
Egentligen är det så att eleverna ska arbeta individuellt med dessa uppgifter, men två 
elever har båda valt Marilyn Monroe. Det faller sig därför naturligt för dem att 
samarbeta. Vi menar att dessa två elever har en samspelsorienterad sökstil till 
uppgiften.  
 
När eleverna väl har bestämt sig för vad de ska arbeta med är de avslappnade och tycker 
att det ska bli kul att börja söka. Vid första söktillfället sätter sig eleverna vid datorerna, 
de föredrar webben framför böcker. Många använder den elektroniska encyklopedin 
Wikipedia, vilken de upplever som tillförlitlig. De formulerar breda sökfraser med en 
pragmatisk användning. På grund av att uppgiften saknar en formulerad avgränsning 
och problemformulering, sker så att säga avgränsningen för de flesta i systemet. Detta 
innebär att de kraftigt begränsar antalet källor. I många fall används endast en enda 
källa och gärna med ”lagom mycket” samt ”bra” information. De går in på de översta 
träffarna i träfflistan och håller sig därefter i närheten av dessa. Så fort de hittar en källa 
som de tycker är bra, börjar eleverna samla information. Hur de samlar denna 
information varierar dock.  
 
Billie och Love (samspelsorienterad sökstil) som arbetar tillsammans börjar direkt 
skriva en text för hand. När de arbetar, läser de texten på skärmen, pratar om den och 
skriver ”med egna ord” ner texten för hand.  
 
Kim (intresseorienterad sökstil) som inte vet vad dansaren heter i efternamn, frågar Li 
om hur hon kan gå tillväga. Li tipsar henne om att söka på titeln på den film som 
dansaren medverkat i. På detta sätt får Kim reda på hans efternamn och kan fortsätta sin  
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sökning. Hon hittar en text som hon kopierar och klistrar in i ett dokument och upplever 
att hon är klar.  
 
Willy (förståelseorienterad sökstil) botaniserar på webben först och säger att han vill 
veta vad Frihetsgudinnan symboliserar. Han vet inte så mycket sedan tidigare och därför 
söker han mer allmän information om henne. Den information som han finner intressant 
samlar han i en tankekarta.  
 
Till skillnad från Willy, säger Puck (resultatorienterad sökstil) att han intresserar sig för 
klara faktauppgifter. Han har valt att söka information om Niagarafallet som han 
exempelvis vill veta hur högt det är.  
 
Även Li (uppgiftorienterad sökstil), som arbetar med World Trade Center, söker svar på 
tydliga fakta, som till exempel när det byggdes och rasade. Hon vill ha svar på många 
”när”-frågor och känner att hon är färdig med sökningen när hon skrivit klart text som 
besvarar de fyra frågor, som tillhör uppgiftens krav. Li fokuserar på det gripbara i 
uppgiften och förhåller sig helt annorlunda till uppgiften än vad Willy gör, som i högre 
grad eftersträvar förståelse. Med tanke på att Li vill hinna slutföra båda uppgifterna i tid, 
kan man tänka sig att detta är ett strategiskt val för henne och att hon på detta sätt 
minimerar risken att inte hinna klart inom den givna tidsramen.   
 
Willy (förståelseorienterad sökstil) är den enda som visar prov på en mer medveten 
avgränsning när han talar om sin uppgift. Han säger att han ska skriva om vad facklan i 
Frihetsgudinnans högra hand symboliserar.  
 
Li och Puck (uppgiftsorienterad sökstil och resultatorienterad sökstil) som båda är 
intresserade av tydliga faktakunskaper påminner om varandra. Det som skiljer dem åt, 
är Puck som uttrycker en säkerhet i förhållande till själva informationssöknings-
processen på ett tydligare sätt än vad Li gör.  
 
Puck (resultatorienterad sökstil) säger att detta sätt att arbeta inte är nytt för honom och 
att detta inte heller oroar honom. Han söker mest på webben i skolbiblioteket, men 
säger att han vid ett senare tillfälle att han också använt sig av böcker. De flesta elever 
nöjer sig med en källa att hänvisa till och denna källa heter ofta Wikipedia.  
 
Kim (intresseorienterad sökstil) frågar vid ett tillfälle om det finns någon bok i 
biblioteket om kända dansare. Skolbibliotekarien säger att det inte finns någon sådan 
och hänvisar henne ut på engelska sidor på webben.  
 
Willy och Puck (förståelseorienterad sökstil och resultatorienterad sökstil) är de som 
uttrycker störst medvetenhet om att olika källors tillförlitlighet kan variera på webben. 
Puck brukar jämföra sidor och på det sättet avgöra vilken som är mest trovärdig, och när 
motstridiga uppgifter möter honom brukar han fråga en vuxen om hjälp. Willy brukar 
avgöra en källas tillförlitlighet på sidans design. Han litar på en sida som är välgjord. 
 
Willy (förståelseorienterad sökstil) uppvisar i ett inledande skede en inviterande 
inställning, på grund av att han botaniserar och söker finna allmän information om 
Frihetsgudinnan, medan Puck och Li (resultatorienterad sökstil och uppgiftsorienterad 
sökstil) redan från början har en mer indikativ inställning. Deras mål är att avsluta 
uppgifterna och detta görs också snabbt. När Puck talar om sina uppgifter är han nöjd.  
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Han säger att han är nöjd, därför att han skrivit ”mer än de flesta”. Puck visar här, i 
likhet med det Nilsson (2004) menar, att kvantiteten är ett tydligt tecken på när man är 
klar.  

7.2 Hur upplever eleverna informationssökningsprocessen? 

Kim (intresseorienterad sökstil) som säger att hon inte tycker om att läsa, känner att det 
ska bli jobbigt att söka information på egen hand. Det faktum att hon inte gillar att läsa 
påverkar till en början hennes inställning till informationssökningen. Eftersom detta 
upplevs som jobbigt och stressigt, är det extra viktigt att hon väljer ett ämne som hon 
tycker är kul. Att valet är fritt uppskattar hon därför mycket. När hon gjort sitt ämnesval 
och utfört sina första sökningar samt hittat lite information, säger hon att det känns både 
lättare och lugnare.  
 
Billie och Love (samspelsorienterad sökstil) som har valt att söka information om 
Marilyn Monroe, vet redan från början en hel del om henne. Billie förklarar att det 
känns lättare om man har förförståelse om Marilyn Monroe innan informations-
sökningen påbörjas.  
 
Puck (resultatorienterad sökstil) berättar att han har lite problem med sin andra uppgift. 
Han har svårt att bestämma sig för vem han ska söka information om.  Detta upplever 
han som lite frustrerande. Han söker på webben för att få inspiration, men detta hjälper 
inte utan han frågar om Willy har några tips på personer som han kan välja. Han får ett 
förslag av Willy och bestämmer sig då för att arbeta med Tiger Woods.  
 
När val av ämne görs och eleverna börjar söka information, upplever de att arbetet 
känns kul. Det är lugnande och tillfredsställande att se att arbetet går framåt och de 
upplever då överlag mindre stress och oro. Intresset ökar allteftersom, arbetet fortlöper i 
likhet med Kuhlthaus informationssökningsmodell.  
 
Li (uppgiftsorienterad sökstil) som i ett inledande skede uttryckt oro över att inte bli 
klar inom tidsramen, väljer därmed en strategiskt och, för henne, logiskt 
tillvägagångssätt, när hon fokuserar på uppgiftens föreskrivna krav. Trots detta visar Li 
osäkerhet när hon talar om sina slutresultat. Hon vet inte om hon är riktigt nöjd med 
sina uppgifter och menar att hon kanske skulle ha kunnat utföra bättre sökningar, så att 
hon fått tag i bättre information och därmed kunnat skriva mer om varje uppgift.  
 
Puck (resultatorienterad sökstil) är i huvudsak nöjd med sina informations-
sökningsuppgifter, men dessa skulle kanske ha kunnat förbättras om han haft en 
tjockare bok att utgå från. Båda eleverna tycker att kvalitén skulle kunna förbättras med 
kvantitet. 
 
Billie uttrycker att det har varit lika kul hela tiden. Hon och Love (samspelsorienterad 
sökstil)  har pratat, småskrattat och hjälpts åt under informationssökningen. Oroskänslor 
verkar minska vid samarbete.  
 
Inte heller Willy (förståelseorienterad sökstil) uttrycker några oroskänslor under 
informationssökningsprocessen. Han tycker att det har varit roligt hela tiden, och hans  
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intresse har ökat allt eftersom. Han säger att han har lärt sig mycket och har gott 
självförtroende när det gäller sin förmåga att söka information. 

7.3 Vilka faktorer inverkar på elevernas informationssökning när de 
arbetar med en skoluppgift?   

Som vi tidigare nämnde, uttrycker Kim (intresseorienterad sökstil) en olust inför 
informationssökningen på grund av att hon inte tycker om att läsa. Det faktum att hon 
känner så inför läsning påverkar med stor sannolikhet hur hon tänker och känner men 
också handlar i informationssökningens startfas. Läsförmåga vet vi är av betydande 
faktor vid informationssökning, och även om vi inte kan uttala oss om hennes 
läsförmåga, tolkar vi ändå att hennes uttalande har betydelse för den stress och oro hon 
upplever. Detta vägs upp av det faktum att uppgifterna i så hög grad kan bestämmas av 
henne själv. Hon vill, i likhet med vad många forskare menar är vikigt, att det ska vara 
ett ämne som hon tycker är kul. Vi väljer att tolka att en meningsfull uppgift i viss grad 
måste vara självvald.  
 
Puck (resultatorienterad sökstil) säger att han är van vid informationssökning, i såväl 
skolan som hemma. Det faktum att han har datorerfarenhet och känner vana vid 
informationssökning kan tänkas vara betydande för hans lugnare inställning till 
uppgifterna.  
 
Li (uppgiftsorienterad sökstil) är inte lika förtrogen med informationssökning, och 
upplever oro för att inte hinna klart med båda uppgifterna. Hon har en något luddigare 
bild av hur dessa uppgifter ska lösas och hur slutresultatet ska se ut. Hon fokuserar på 
uppgiftens yttre ramar. 
 
Att uppgiftens konstruktion är viktig för hur informationssökningen går till, konstaterar 
samstämmigt många forskare. Så även vi. Elevernas uppgifter handlar snarare om att 
samla information än att problematisera och resonera kring en fråga med utgångspunkt 
ur olika källor. Vi menar ändå att dessa uppgifter är applicerbara på Kuhlthaus 
informationssökningsfaser, även om eleverna inte följer en linjär ordning. Vi kan 
konstatera att en avgränsning ändå sker, trots att den inte alltid skapas inom individen. 
Avgränsning sker ofta i systemet, det vill säga i antal valda källor och lagom mängd 
information som parallellt bearbetas till en egen text. Limberg och Alexandersson 
menar att det är viktigt att elever får hjälp med denna avgränsning och det kan även vi 
instämma i. Eleverna formulerar själva vilket stöd de skulle önska.  
 
Puck och Willy (resultatorienterad sökstil och förståelseorienterad sökstil), som känner 
sig säkra på informationssökning, säger båda att det är viktigast med vuxenstöd i början 
av informationssökningen, medan Kim (intresseorienterad sökstil) tycker att hon skulle 
vilja ha mer stöd under processens gång och pekar på hjälp med sökord och sökfraser 
som kan användas. Hon föreslår själv att hon skulle tycka att det vore bra att samarbeta 
med en kompis, för att känna detta stöd.  
 
Billie och Love (samspelsorienterad sökstil) som samarbetar med den första uppgiften 
om Marilyn Monroe, tycker att informationssökningen om henne och bearbetningen till 
en egen text har varit lustfyllt och gått fort. Deras samarbete har fungerat bra och de har 
kontinuerligt hjälpt varandra vidare när de stött på hinder. 
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Flertalet elever använder ofta en källa och behandlar den relativt okritiskt. Puck och 
Willy (resultatorienterad sökstil och förståelseorienterad sökstil) är de som ändå 
uppvisar någon form av medveten hållning när de talar om webbens olika sidor.  
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8 Diskussion 

I följande kapitel ska vi diskutera de resultat vi kommit fram till. Detta görs med 
anknytning till våra frågeställningar, dock inte i tur och ordning. För att kunna föra 
denna diskussion med ett helhetsperspektiv, ska vi därför behandla dem som integrerade 
delar. 
  

• Hur går elever tillväga när de söker information i samband med en skoluppgift?  
• Hur upplever elever sin informationssökningsprocess?  
• Vilka olika faktorer inverkar på elevers informationssökning när de arbetar med 

en skoluppgift? 
 
Vi har använt Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen som teoretiskt 
ramverk. När vi jämför de studerade elevernas informationssökning med Kuhlthaus 
modell, identifieras såväl likheter som skillnader utifrån fenomenografisk inspiration. 
Den största skillnaden återfinns i uppgiftens konstruktion. Medan Kuhlthau pratar om 
en problembaserad uppgift, där fokus ska formas, saknar elevernas uppgifter 
inledningsvis såväl avgränsning som frågeställningar. Att detta får konsekvenser för 
informationssökningen har vi kunnat notera i såväl tidigare forskning som i vår studie. 
Insamlingsuppgifter bidrar ofta till att frågor formuleras i efterhand, att breda sökningar 
utförs, att val av ett fåtal källor görs och i viss mån även att man skriver av eller klipper 
och klistrar, något som står i direkt motsats till läroplanens intentioner. Om vi nu kan 
konstatera ett samband mellan uppgifters konstruktion och elevers 
informationssökningsbeteende, varför modellerar då inte lärarna om sina uppgifter? 
Jovisst, en del gör detta, men långt ifrån alla. Många påvisar en verbal medvetenhet 
kring informationssökningens alla svårigheter (jfr. avsnitt 3.3.4 Lärares syn på barns 
informationssökning), men i skolpraktiken famlar kanske också lärare omkring i denna 
”informationsdjungel”? Flera forskare säger att barn söker information på ett naivt och 
ineffektivt sätt. Eleverna i vår studie formulerar breda sökfraser och får därmed många 
träffar, vilket är naturligt eftersom uppgiften inte utgår från konkreta frågeställningar. 
Breda teman som ”fåglar” resulterar i ett stort antal träffar, vilket också kan jämföras 
med exempelvis ”Marilyn Monroe” eller ”Niagarafallet”. Vi tänker oss att elever många 
gånger inte är medvetna om att det går att begränsa sina sökningar och behöver därmed 
vuxenstöd i hur de kan gå tillväga för att hitta relevant material. Om elever ska utveckla 
sin informationskompetens måste såväl lärare som skolbibliotekarier vara medvetna om 
informationssökningens komplexitet och se till att uppgifterna är genomförbara samt 
finnas som vuxenstöd och utveckla en didaktisk förmåga även när det gäller 
informationssökningen. Anna Lundh menar ju att, även om man själv besitter 
informationskompetens, är det inte självklart att man behärskar informationssökningens 
didaktik (se avsnitt 3.3.4 Lärares syn på barns informationssökning). 
 
Eleverna i vår studie föredrar webben framför användning av böcker och tidskrifter. 
Detta förklarar Alexandersson och Limberg med att elever upplever att 
informationssökning via webben är mer prestigefullt (se avsnitt 3.1.3 Sökstrategier och 
användning av webbverktyg). Vi menar däremot att barn som går i skolan idag har ett 
mycket mer naturligt förhållningssätt till datorer och Internet än vad många vuxna har. 
De har i princip vuxit upp med Internet. En intressant iakttagelse som gjordes under vår 
studie och under analysarbetet med elevernas intervjusvar, är att de uttryckte att de gick 
in på Google. Vi, däremot kan mer känna igen oss i uttrycken; att gå ut på Google/gå ut 
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på webben. Kanske säger detta oss något om olika generationers förhållningssätt och 
inställning till webben. Många vuxna talar om webben som ett stort hav där man kan 
surfa omkring och där man bör passa sig för fula fiskar, medan barn och unga vuxna 
talar om webben mer som ett virtuellt rum. Vi menar att detta är en intressant reflektion, 
men önskar inte resonera om vad som är rätt eller fel. 
 
Ytterligare en anledning till varför elever väljer bort böcker, tror vi, kan vara dels vana 
vid webben, dels bekvämlighet. Large menar förvisso att det går lika fort för barn att 
söka i tryckta som elektroniska uppslagsverk (se avsnitt 3.2.3 Uppslagsverk) och det 
kanske är sant, men vi tror oss ändå ana ett bekvämlighetsperspektiv här. Att elever vill 
använda datorer innebär dock inte per automatik att de har utvecklade sökstrategier.  
 
Eftersom ämnesvalet i vår undersökning var fritt kan man anta att uppgifterna också 
upplevdes som meningsfulla för eleverna. Om vi tänker utifrån ett vuxenperspektiv, så 
betyder meningsfulla uppgifter att dessa utgår från elevers förförståelse (se avsnitt 3.1.4 
Intresse och förförståelse) och att de därefter, med hjälp av intresse och lust skapar ny 
kunskap, förståelse och mening. När vi har observerat, samtalat med och intervjuat 
eleverna, ger de delvis andra bilder av vad meningsfulla uppgifter innebär. Det är 
meningsfullt att förstå uppgiften och hur man ska gå till väga, det är också viktigt att 
känna att man kan slutföra uppgifterna och det ska vara roligt under själva 
arbetsprocessen. Frågan om vad meningsfullhet innebär för eleverna är ofta något annat 
än vad lärarna anser. För många elever är det livslånga lärandet alltför abstrakt och 
deras uppfattning av meningsfullhet är mer grundad i skolpraktiken. Det är då viktigare 
för eleverna att hinna klart med uppgiften och att den ska vara kul och lustbetonad. 
Elevernas krav på att förstå uppgiften, hur de ska gå tillväga samt hur de ska presentera 
den är naturligtvis sådant som ingår i en lärares instruktionsuppgifter. Endast en av 
eleverna i vår studie uttryckte att det var viktigt för honom att lära sig mera om det han 
studerade. 
 
Trots uppgifternas avsaknad av frågeställningar, kan vi ändå konstatera att eleverna 
under sina söktillfällen gör någon form av avgränsning. Denna avgränsning tycks göras 
utanför eleverna, det vill säga snarare i informationssystemen än som en inre 
konstruktiv process (se avsnitt 4.2 Kuhlthaus informationssökningsfaser). Detta 
tillvägagångssätt används som en strategi för att eleverna ska kunna komma vidare och 
hinna slutföra sina uppgifter. Avgränsningen tycks även ske ”slumpmässigt” och urvalet 
görs bland de översta sökträffarna och begränsas ofta till en källa med ”lagom mycket 
och bra” information. Visst behöver elever utveckla informationskompetens där de 
tränas i källkritik och får jämföra olika källor, men med tanke på uppgiftens 
konstruktion menar vi ändå att deras tillvägagångssätt är både rationella, logiska och, 
för dem, också meningsfulla. Detta, menar vi, är en överlevnadsstrategi i det 
informationsöverflöd som de möter. 
 
Kuhlthau säger att allt nytt lärande är kopplat till oro och ängslan och hävdar att 
osäkerhet upplevs i de tidigare faserna under informationssökningen. Vi kan, i likhet 
med Kuhlthau, notera att eleverna upplever oro. Eleverna berättar att de känner stress 
och oro när de inte kan bestämma sig för ett ämne eller om de inte hittar användbar 
information. Denna stress och ängslan avtar när de upplever progress i arbetet, och det 
leder till att intresse och lust ökar. 
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Vid närmare analys av vårt empiriska material utkristalliseras även varierade sökstilar 
inom Kuhlthaus informationssökningsmodell. Kuhlthaus fasmodell är linjär, där det 
finns en tydlig inledning och avslutning. Man kan tro att elever rör sig genom denna 
modell steg för steg, men eleverna i vår studie har på olika sätt och i olika takt rört sig 
genom modellen. Dessa variationer har noterats i såväl observationer, där vi har tittat på 
deras tillvägagångssätt och sökstrategier samt reaktioner och elevintervjuer, där de har 
resonerat kring inställning till såväl uppgift som kunskap. Vi har frågat om deras olika 
tankar, tillvägagångssätt och känslor. Variationer mellan eleverna har utkristalliserats 
och vi har kategoriserat fem olika sökstilar som är tätt förknippade med lärandestilar. Vi 
benämner dock dessa som sökstilar. Dessa olika sökstilar är resultatorienterad sökstil, 
uppgiftsorienterad sökstil, intresseorienterad sökstil, förståelseorienterad sökstil och 
samspelsorienterad sökstil. Louise Limbergs tre kategorier kan möjligtvis jämföras med 
det vi kallar sökstilar. Limberg menar att det finns tre kategorier elever, varav en 
kategori endast söker ”det rätta svaret”, en annan där eleven söker jämföra åsikter för att 
kunna ta ställning och den tredje kategorin där kritiskt tänkande och en strävan efter en 
helhetsförståelse utgör utgångspunkten (se avsnitt 3.4.1 Varierade sätt att söka och lära 
från information). Här ser vi naturligtvis likheter mellan Limbergs resultat och våra 
slutsatser. Limbergs kategorier och våra sökstilar skiljer sig dock också. Limberg 
fokuserar och drar sina slutsatser huvudsakligen på elevernas slutresultat medan vi i vår 
studie endast inriktar oss på elevernas arbetsprocess. 

 
Kim säger inledningsvis att hon tycker det är jobbigt att söka information, eftersom hon 
inte gillar att läsa. Hon verkar sakna positiva erfarenheter av det. När hon ska välja 
ämne vill hon söka information om en dansare, eftersom hon tycker mycket om dans. 
Kim har en intresseorienterad sökstil. Kan det vara så att ju mindre van man är vid 
informationssökning, desto viktigare blir intresset för ämnesvalet? Flera undersökningar 
påvisar intressets betydelse för en lärorik informationssökning. Trots att Kim stöter på 
många hinder i sin informationssökning, klarar hon att genomföra uppgiften, och detta 
kanske på grund av sitt stora intresse. Hon är den av eleverna som tydligast uttrycker att 
hennes oro i inledningen, allt eftersom ersattes av känslor som lättnad och ökat intresse. 
Att ta tillvara på elevers eget intresse i samband med skoluppgifter är en av läroplanens 
grundstenar för att uppnå meningsfullt lärande (Lpo 94, s. 12). Forskarna 
Alexandersson och Limberg kan konstatera att elevers intresse för ett ämne har 
betydelse för hur väl de ska kunna lyckas med informationssökning (se avsnitt 3.1.4 
Intresse och förförståelse). Det kan dock vara problematiskt för en elev att hitta 
information om hon intresserar sig för ett smalt ämne. Har eleven dessutom begränsade 
förkunskaper i ämnet kan det vara en ytterligare faktor till att eleven inte lyckas med sin 
informationssökning (se avsnitt 3.1.4 Intresse och förförståelse). Utifrån vår empiri kan 
vi konstatera att eleverna själva ansåg att intresse var en betydelsefull ingrediens i deras 
informationssökning.    
 
Puck uppger liksom Kim, att intresse och förförståelse är viktigt i val av ämne, men 
tillägger också vikten av tillgänglig information om ämnet. Han säger att han är van vid 
informationssökning och vi upplever hans tillvägagångssätt som målinriktat. Han vet 
redan från början vad han ska arbeta med och oroas inte alls över 
informationssökningen. Med en resultatorienterad sökstil vägs strategiska val in, för att 
öka möjligheterna att bli klar inom tidsramen. Att ha ambitionen att snabbt blir klar med 
skoluppgiften och att ha konkreta mål med sin informationssökning är i många 
avseenden positivt, särskilt i en skolpraktik. Puck blir snabbt klar med båda sina 
uppgifter. Vi drar liknande slutsatser som Fidel et al. när hon säger att, barn med viss 
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informationssökningsvana lättare klarar av att genomföra och slutföra ålagda uppgifter i 
skolan (jfr. avsnitt 3.1.4 Intresse och förförståelse). Den resultatorienterade sökstilen 
anser vi ligga nära det analytiska förhållningssättet som Frances Wood et al. talar om 
(se avsnitt 3.4.1 Varierade sätt att söka och lära från information). Med andra ord finns 
förmågan att relatera sina tidigare kunskaper i nya sammanhang och därmed kunna 
arbeta effektivt med sina uppgifter. 
 
Skolpraktiken strävar efter att följa läroplanen som förespråkar överblick och 
sammanhang (Lpo 94, s. 6), men det finns sällan tillräckligt med tid och stöd till 
fördjupning i ett ämne. I skolpraktiken är det vanligt att elever arbetar med flera 
uppgifter i olika ämnen och studierna fragmenteras. Mot denna verklighet tänker vi oss 
att det kan vara svårt för lärarna att hinna med att uppmuntra eleverna att utveckla sitt 
eget lärande. Det kan tänkas att en resultatorienterad sökstil är en anpassning till 
skolpraktiken, eleverna lär sig med andra ord vad som förväntas av dem och prioriterar 
slutföra sina uppgifter inom tidsramen. Detta kanske underlättar för läraren att 
kontrollera vad eleverna har lärt sig? Vi menar dock att om eleverna upplever tidspress 
medverkar skolmiljön till konkurrens mellan eleverna och att de tvingas prestera snabba 
och kvantitativa resultat. Det ligger nära till hands att tänka sig att press och stress i 
samband med skoluppgifter heller inte bidrar till ett lustfullt lärande. Alexandersson och 
Limberg refererar dessutom till forskning som visar att det är de högpresterade eleverna 
som klarar av att på egen hand söka information medan de som är i behov av stödjande 
strukturer förlorar (Alexandersson 2004, s.13). 
 
Li känner stress och oro över att inte bli klar, och därför är det viktigt med en viss 
förförståelse för ämnet, uppger hon. Lis uppgiftsorienterade sökstil uttrycks genom att 
hon fokuserar på uppgiftens föreskrivna krav. Hon känner sig stressad inför uppgiften 
och inriktar sig på uppgiftens ram, vilket tycks helt logiskt och säkerligen är vanligt 
förekommande. Vid den avslutande intervjun uppger hon dock att hon inte riktigt vet 
om hon känner sig nöjd med sina uppgifter. Trots att uppgifterna var förhållandevis fria, 
tycker vi oss se en osäkerhet hos henne. Att utgå från egna erfarenheter och att integrera 
dessa med nya kunskaper tycks inte ske. Skolans praktik förmedlar kanhända ofta 
värderingar som att de egna erfarenheterna är av mindre vikt, medan inläsning på texter 
och att hinna klart med uppgifter är det lärande skolan går ut på. Även om uppgiften är 
frivilligt vald kan det hända att elever väljer ämne efter hur de tror att de bäst uppfyller 
lärarens krav.  
 
Den uppgiftsorienterade sökstilen uppfattar vi ligga nära den resultatinriktade sökstilen. 
Det är av vikt att bli klar med uppgiften i god tid och att uppfylla lärarens krav. Medan 
den resultatorienterade sökstilen verkar ha både en inre och yttre motivation till att 
arbeta med skoluppgiften, antar vi att den uppgiftsorienterade sökstilen i hög grad utgår 
från de yttre kraven som läraren och tidsramen. Med målet i sikte att bli färdig med 
uppgifter kanske eleven missar själva kunskapsinnehållet? Det står i motsatt kontrast till 
vad läroplanen betonar som att skolans har ett uppdrag i att varje elev utvecklar sitt eget 
sätt att lära samt att nyfikenheten och lusten stimuleras. Elever inom en viss skolpraktik 
agerar utifrån vad de antar förväntas av dem (Alexandersson 2004, s.114) och har 
kanske inte alltid förståelse för av vilken anledning som skoluppgifter ska utföras. 
Alexandersson och Limberg menar också att många elever är uppgiftscentrerade och 
uppfattar att skoluppgifter går ut på att hämta och sammanställa information. 
Problemformulerade frågor som hur, vad och varför saknas (ibid.). Det verkar som att 
elever med ett uppgiftsorienterat sökbeteende och lärande följer den konkreta 
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instruktionen. Om uppgifterna handlar om att samla in lösryckta fakta är det svårt att 
skapa sammanhang och fördjupa sig inom ett ämnesområde. 
  
När Willy ska välja ämne nämner han att såväl intresse som viss förförståelse är viktigt, 
men betonar också vikten av att lära sig nya saker. Med en förståelseorienterad sökstil 
är han den som tydligast visar en inre motivation, och en medvetenhet om att avgränsa 
ämnet. Han är också en av eleverna som väljer flera källor. Willy förhåller sig fritt till 
uppgifterna och vill ”göra ämnet till sitt”. Han är intresserad av att förstå varför det är 
som det är, och resonerar om att varken han eller hans kamrater är intresserade av rena 
faktauppgifter om Frihetsgudinnan. Som vi redan har varit inne på förespråkar 
läroplanen ett förståelseinriktat lärande och att främja lärande där eleverna stimuleras att 
inhämta kunskaper (Lpo 94, s. 5). Den förståelseorienterade sökstilen anser vi ligga nära 
en holistisk utgångspunkt där elever får en chans att tillgodogöra sig en begreppsmässig 
överblick som Frances Wood et al. talar om (se avsnitt 3.4.1 Varierade sätt att söka och 
lära från information). Risker med fördjupning kan vara att elever fastnar i detaljer och 
inte hinner färdigt med sina uppgifter. Vi tänker oss att tidsramar och 
kunskapskontroller är ett nödvändigt ont i skolpraktiken.  Den verklighet som skolan 
lever i är en verksamhet med begränsade resurser och tidsramar. Det finns med andra 
ord inte tid för obegränsad fördjupning. Om skolan ska kunna arbeta med ett 
förståelseinriktat lärande behövs det fler stödresurser i form av fler skolpersonal som 
samarbetar kring elevernas lärande. Här spelar skolbibliotekarien en betydande roll som 
kan bidra med undervisning i informationssökning. Att utveckla färdigheter i 
informationssökning utvecklar sig inte av sig självt och det behövs vuxenstöd (jfr. 
avsnitt 3.3.4 Lärares syn på barns informationssökning). Alexandersson och Limberg 
menar dessutom att fakasökning sällan leder till förståelse om eleverna saknar förmågan 
att själva söka relevant information (Alexandersson 2004, s. 20). Vi menar att 
samplanering mellan lärare och bibliotekarie är en förutsättning för att kunna ge 
eleverna stöd i att utveckla information till meningsfull kunskap. Inte minst för de 
elever som är i behov av särskilt stöd.      
 
Billie och Love samarbetar under informationssökningen. De upplever arbetsprocessen 
som lustfylld, med skratt och samtal. De har en samspelsorienterad sökstil och de 
känner stöd i varandra. Vi kan notera att samarbete verkar minimera oroskänslor i 
samband med informationssökningen. Alexandersson och Limberg talar om, dels vikten 
av vuxenstöd i informationssökningen, dels samarbete, dels det sociala lärandet som 
sker i grupp. Vi konstaterar dessutom att Billies och Loves samarbete präglades av 
mindre oro och mera lust under sökprocessen. Ett av läroplanens mål är att verka för en 
demokratisk skolmiljö. Som vi ser det är det samspelsorienterade lärandet ett sätt att 
uppfylla denna strävan. Vi menar att samarbete mellan elever genererar ett givande och 
tagande och de hjälper och inspirerar varandra. När elever samarbetar kanske pressen 
och konkurrensen minskar och skolan lättare kan arbeta mot läroplanens demokratiska 
mål. Minskad press kanske bidrar till att eleverna känner sig trygga och ger ökad 
möjlighet till lärande utifrån elevernas villkor? Dessutom menar läroplanen att skolan 
har en viktig roll för att elever ska känna trygghet i sin skolmiljö (Lpo 94, s.7). Kanske 
bidrar trygga förhållanden till att elevernas självförtroende ökar, liksom lusten till 
skolarbetet. Med samspelsorienterad undervisning stimuleras eleverna av varandra och 
utvecklas att prova varierade sätt att söka information på. Samspel mellan eleverna 
anser vi har många förtjänster och ändå verkar det vara mest vanligt med individuellt 
arbete. En anledning till att eleverna arbetar individuellt kan vara en ordningsfråga. Med 
individuellt arbete minskar risken att eleverna gör andra saker istället för att arbeta med 
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skoluppgiften. En annan vinst med det individuella arbetet kan vara att det underlättar 
kontrollen av elevers prestationer.  
 
Vi menar att samspelet mellan eleverna är viktigt under informationssökningens och att 
de sinsemellan kan stödja varandra. Dessutom får läraren mer tid för undervisningen. 
Under våra observationer kunde vi konstatera att eleverna som samarbetade naturligtvis 
kommunicerade i större utsträckning än övriga. Eftersom eleverna kommunicerar 
kontinuerligt under sökprocessen, sätter de också ord på det de gör. Vi tycker oss se att 
deras förståelse och reflektion över det egna lärandet ökar.  
 
Eleverna saknar undervisning i informationssökning och den erfarenhet de har varierar. 
Hur kan skolpersonal möta och individualisera olika elevers behov av stöd och hjälp? 
Björkhagaskolan satsar på skolbibliotekets verksamhet och arbetar aktivt med 
lärstilsanalyser. Alla elever har olika sätt att lära och detta vill skolan uppmuntra och 
främja. Rektorerna är medvetna om skolbibliotekets viktiga roll i elevernas 
informationssökning och lärande. Att elever har olika sökstilar är därför ingen orimlig 
slutsats. För att möta dessa olika sökstilar menar vi att skolpersonal framför allt behöver 
utveckla en förståelse för elevers oroskänslor i samband med ämnesvalet. Mycket 
forskning påvisar lärares omedvetenhet när det gäller de svårigheter som elever möter i 
en informationssökningssituation. Att lärare själva är informationskompetenta utgör 
ingen garanti för att de är medvetna om informationssökningens affektiva aspekter, inte 
heller dess didaktik (se avsnitt 3.3.4 Lärares syn på barns informationssökning). 
 
I våra intervjuer uttrycker eleverna att de behöver olika slags hjälp. De uttrycker att de 
behöver hjälp med formulering av sökord, förslag på hur de kan gå tillväga, stöd att 
hantera motstridiga uppgifter på Internet och hjälp att kunna avgöra en källas 
tillförlitlighet. Två av eleverna betonar också att de behöver hjälp i början av 
informationssökningen för att komma igång. Som vi tidigare nämnt saknar många lärare 
och bibliotekarier de didaktiska verktygen i hur informationskompetens kan utvecklas, 
vilket inte är särskilt konstigt, menar vi. Att arbeta med problembaserat lärande och 
undersökande arbetssätt med hjälp av IT-stöd är en relativt ny företeelse.  90-talets stora 
nedskärningar skedde parallellt med den stora IT-satsningen, och skolpersonalen fick 
kompetensutveckling som bland annat ledde till ett ”datorkörkort”. Ändå finns en 
omedvetenhet bland lärare om hur undervisning med informationssökning kan 
organiseras. Moore (2000) kunde se att lärare som själva möter liknande uppgifter som 
deras elever ständigt möter i skolan, utvecklade en större förståelse för elevernas 
oroskänslor och olika tillvägagångssätt i informationssökningssituationer. Vi menar att 
fortbildning för lärare och skolbibliotekarier behövs för att öka medvetenheten kring 
informationssökningens didaktik samt en förståelse för olika sök- och lärstilar behöver 
utvecklas. Även lärar- och biblioteksutbildningen skulle vinna på samarbete och 
integrering över ämnesområdena. Detta skulle dels kunna möjliggöra en större 
förståelse för de problem och svårigheter som läraren respektive skolbibliotekarien kan 
tänkas möta dels en medvetenhet om vilka kompetenser de båda yrkesgrupperna 
besitter. Med ett fungerande samarbete lärare och skolbibliotekarie mellan skulle man 
dessutom kunna öka möjligheten att möta fler varierade sök- och lärstilar. 
 
Det kan tyckas vara en omöjlig ekvation att möta elevers olika sök- och lärstilar i en 
verksamhet som drabbas av återkommande ekonomiska åtstramningar. Men en 
fungerande samverkan mellan skolbibliotekarie och lärare kan få synliga effekter. En 
samverkan som kan bidra till att om läraren utvecklar en ökad medvetenhet om 
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informationssökningens affektiva aspekter och om skolbibliotekarien agerar mer 
pedagogisk handledare kan man därmed maximera kompetenserna.  
 
Med en samspelsorienterad syn på informationssökning och lärande, skulle elever med 
olika sökstilar kunna inspirera och utmana varandra. Lärande med samspel i fokus, 
menar vi, är viktigt när elever ska utveckla sin informationskompetens. Tillsammans 
med vuxna och andra elever kan då varierande sökstrategier formas. Om denna 
undervisning i informationssökning i högre grad sker i små grupper, skulle 
informationskompetens lättare utvecklas, och det är då viktigt att vuxna i skolan ger 
dessa förutsättningar. Samspelet mellan elever samt elever och vuxna kan generera nya 
insikter och kunskaper i informationssökning.  

8.1 Metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning 

Genom deltagande observationer och kvalitativa intervjuer har vi undersökt sex elevers 
informationssökningsprocesser. Denna kombination av metoder kompletterar varandra 
och har medverkat till en helhetsbild av elevernas olika arbetsprocesser. Frågor som har 
väckts under observationerna har vi i efterföljande intervjuer kunnat ställa. 
Undersökningsmaterialet har varit omfattande och analysförfarandet tidskrävande men 
med våra valda metoder har undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet stärkts. 
Under analysförfarandet upptäckte vi att elevernas arbetsprocesser under informations-
sökningen skiljde sig åt och variationer identifierades.  
 
En hel del forskning konstaterar att lärare underskattar behovet av undervisning i 
informationssökning och i svenska skolan manifesteras detta genom att det saknas 
konkreta kursplaner i detta och lärare beskrivs som naiva i sin syn på informations-
sökningens svårigheter men också förtjänster. Lärare har också för lite utbildning i 
informationssökningens didaktik. Skolbibliotekarier däremot vill gärna undervisa i 
informationssökning men förespråkar ofta att denna ska gå till enligt en viss, 
föreskriven ordning. Anpassning till olika grupper och individualisering sker i liten grad 
och vi kan konstatera att den pedagogiska kompetensen brister. Ju mer dessa 
yrkesgrupper markerar sina respektive yrkesrevir desto större kan ett vakuum tänkas bli. 
Vi har i vår undersökning sökt överbrygga detta vakuum, då vi sätter stora likhetstecken 
mellan elevers olika lärstilar och sökstilar. Vi menar att fortsatt forskning behövs för att 
öka förståelsen för och kunskapen om elevers olika sätt att lära, söka och känna under 
informationssökningsprocessen. Detta blir särskilt viktigt när elever arbetar på ett 
undersökande sätt i skolan där datorn är redskapet och skolbiblioteket fungerar som det 
utvidgade klassrummet.   
 
Med vår studie vill vi att skolbibliotekarier och lärare ska få en fördjupad förståelse för 
hur elever söker och använder information samt hur de upplever denna arbetsprocess. 
Vårt resultat pekar på att det behövs mer individuell undervisning i informationssökning 
eftersom elever använder sig av olika förhållningssätt i informations-
sökningssammanhang. De olika sökstilarna som utkristalliserat sig i studien har påvisat 
såväl styrkor som svagheter hos elevens olika tillvägagångssätt och därför behöver 
undervisning i informationssökning utformas på olika sätt. Elever behöver med andra 
ord olika slags stöd i informationssökningen och detta stöd bör utgå från elevers olika 
behov och lärstilar.  
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Behovet av mer forskning som integrerar barns varierande informationssöknings- 
beteende och lärande är viktigt när läroplanen dels förespråkar att, skolan ska möta varje 
enskilt barns behov och lärstil, dels ett elevaktivt arbetssätt. Fortsatt forskning som 
utgår från elevers olika arbetsprocesser där fokus ligger på elevers olika känslor, tankar 
och handlingar skulle vara intressant med tanke på våra olika fem sökstilskategorier. 
Med ett större urval elever kan kanske fler kategorier urskiljas. Det skulle då vara 
intressant att komplettera våra metoder med enkäter. En kombination av dessa metoder 
skulle kunna bidra till att jämföra såväl likheter som skillnader med våra resultat.  
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9  Sammanfattning 

Det är vanligt att informationssökning i skolan sker i samband med ett undersökande 
arbetssätt där eleverna själva ska inhämta sina kunskaper. I ett av skolans styrdokument, 
läroplanen, betonas vikten av att eleverna ska utveckla sin informationskompetens i en 
omvärld med ett stort informationsflöde.  
 
Under vår utbildningstid har vi tagit del av forskning där man har undersökt elevers 
informationssökning i samband med skoluppgifter. Många av dessa undersökningar har 
dock antagit ett vuxenperspektiv, och få studier utgår från elevernas tillvägagångssätt 
och upplevelser. Med vår pedagogiska bakgrund vill vi i denna uppsats belysa hur 
elever söker information och upplever informationsprocessen i samband med en 
skoluppgift, samt vilka faktorer som påverkar denna process. 
 
De frågeställningar som vi har utgått ifrån lyder:  
 

• Hur går elever tillväga när de söker information i samband med en skoluppgift?  
• Hur upplever elever sin informationssökningsprocess?  
• Vilka olika faktorer inverkar på elevers informationssökning när de arbetar med 

en skoluppgift? 
 
Uppsatsens teoretiska ramverk utgår från Carol C. Kuhlthaus modell över informations-
sökningsprocessen. Modellen består av sex faser där känslor, tankar och handlingar ses 
som integrerade delar, vilka förändras under informationsprocessens gång. Vi har sedan 
kompletterat modellen med en rad faktorer som inverkar på elevers 
informationssökning. Dessa faktorer har kartlagts utifrån tidigare forskning och utgår 
från de faktorer som är centrala för barnet när det söker information. Louise Limberg 
och Mikael Alexanderssons faktorer är särskilt viktiga, eftersom de är sprungna ur en 
skolkontext.  
 
Eleverna arbetade med en uppgift under tre veckor och under denna period utfördes 
deltagande observationer och kvalitativa intervjuer. Studien baseras på besök vid fyra 
tillfällen, varav tre observationstillfällen och fyra intervjutillfällen. Vi valde att använda 
kombinerade metoder för att skapa oss en helhetsbild. Undersökningen inspirerades av 
den fenomenografiska forskningsansatsen, eftersom vi har velat studera likheter och 
skillnader i hur eleverna gör och upplever sin informationssökning. Under bearbetning 
av det empiriska materialet kunde vi urskilja olika kategorier av sökstilar.  
 
Kuhlthaus osäkerhetsteori stämmer in på vårt studieresultat vad gäller att det under 
informationssökningsprocessen finns inslag av osäkerhet, förvirring och frustration. 
Gemensamt för eleverna är att de under informationsprocessens gång uttrycker 
osäkerhet på grund av inre eller yttre barriärer. Dessa osäkerhetsaspekter av 
informationssökningen har vi också kunnat se hos eleverna. Osäkerhetskänslorna var 
som tydligast i början vilket stämmer överens med Kuhlthaus modell över 
informationssökningsprocessen. Limberg och Alexandersson anser att vuxenstöd är en 
viktig faktor att ta hänsyn till. Eleverna uttryckte också att behovet av sådant stöd var 
störst i början av processen, nämligen när det gällde att komma igång med uppgiften 
och att få hjälp med att hitta information. Stressmoment som att arbeta med flera ämnen 
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samtidigt och kravet att bli klar inom en tidsram kan också vara bidragande faktorer till 
oro och osäkerhet.   
 
I vår studie såg uppgiftens konstruktion annorlunda ut, jämfört med Kuhlthaus, eftersom 
eleverna inte utgick från någon given frågeställning. I brist på en sådan frågeställning 
gjordes avgränsningar i de yttre systemen. De flesta eleverna valde en webbsida bland 
de första träffarna och därefter hämtade de information från endast en källa.  
 
Under vår analys utkristalliserades variationer i hur eleverna gick tillväga under 
informationssökningen och olika sökstilar framträdde. Med ett samspelsorienterat 
lärande skulle eleverna i högre utsträckning kunna ta del av och lära sig av varandras 
olika sökstilar, och därmed utveckla sin informationskompetens. För att fungera som 
vuxenstöd behöver lärare och skolbibliotekarier dels samarbeta, dels få en ökad 
förståelse för den komplexitet som informationssökning utgör. 
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Bilaga 1 

Hej föräldrar och barn vid Björkhagaskolan, vi heter Camilla Angelin och Louise Bjur och vi 
studerar Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Nu ska vi skriva vår 
D-uppsats och eftersom vi är utbildade lärare och har lång erfarenhet av barns lärande i 
skolan, är vi intresserade av att undersöka hur barnen själva upplever informationssökning. 
Dels när de söker information via webben, databaser, i böcker och tidskrifter men också i 
samtal med varandra och sina lärare.  
 
Vi har valt er skola utifrån kriterierna att det finns ett skolbibliotek med en fackutbildad 
bibliotekarie och att skolan använder skolbiblioteket när de arbetar undersökande och 
problembaserat. Vi kommer att besöka skolan vid två till tre tillfällen under mars och april 
månad.  
 
I vår studie ingår bandinspelning vid observationerna och samtalen med barnen. Eftersom vi 
är intresserade av att observera barnen när de söker information och samtala med dem om hur 
de upplever denna process kommer bandspelaren vara till mycket stor hjälp för oss. De 
bandupptagningar som görs kommer att arkiveras vid högskolan i Borås och kommer inte att 
användas i något annat sammanhang än i vår undersökning. Det vill säga inget av detta 
kommer att användas för något annat ändamål än just till forskning. Alla, eventuellt 
förekommande namn på platser och namn på barn kommer att i skrift förändras till andra, 
påhittade namn. 
 
De föräldrar som önskar få möjlighet att läsa den färdiga uppsatsen, kommer att kunna hitta 
den via Högskolan i Borås hemsida. Uppsatsens titel är ännu inte bestämd och vi ber att få 
återkomma om detta. 
 
För att studien skall kunna genomföras, behövs ett godkännande från er, föräldrar.  
Vi ber er att skicka tillbaka den påskrivna lappen till skolan så fort som möjligt. 
 
Vår handledare vid högskolan i Borås heter Monika Johansson och kan träffas på telefon x 
Tacksam för er hjälp och förståelse! 
 
Med vänliga hälsningar Camilla Angelin  mob. x 
  Louise Bjur  mob. x 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag/Vi ger vårt tillstånd att mitt barn får vara med i ovan föreskriva studie, där 
bandupptagning sker och samtal om informationssökning förs. 
Stryk under ert svar! 
 
Ja, detta godkänns. 
 
Nej, det godkänns inte. 
 
Barnets namn: _______________________________________________ 
 
Förälderns namn: ___________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Intervju – skolbibliotekarien  
 
Skolkontexten 
 

• Hur många elever går på skolan? 
• Hur gammal är skolan? (bakgrund) 
• Hur många arbetar på skolan? 

 
Skolbiblioteket  
 

• Varför finns det fackutbildad skolbibliotekarie?  
• Vilken roll har du som bibliotekarie på skolan? (arbetsuppgifter) 
• Vilken funktion fyller biblioteket på skolan? 
• Skolbibliotekariens anställning (heltid, deltid, halvtid?) 
• Skolbiblioteksplan? 
• Hur skulle du beskriva den pedagogiska verksamheten?  
• Arbetar ni med undersökande arbetssätt? Vad innebär det för dig?  
• Hur ser samarbetet ut mellan lärare och skolbibliotekarie? (arbetslag) 

 
   Elevernas informationssökning  
 

• Hur ser du på informationssökning, vad vill du att barnen ska lära sig?  
• Hur arbetar ni med informationssökning? 
• Är informationssökning en del av undervisningen eller ligger den separat?  
• Hur mycket tid bedömer du att eleverna behöver för sin uppgift?  
• Hur mycket tid har eleverna ägnat sig åt informationssökning under tidigare årskurser? 

(vana)  
 
Bestånd  

 
• Skolbibliotekets bestånd, vad finns i biblioteket? (datorer, skönlitteratur, länkar, 

databaser, facklitteratur, tidskrifter) 
• Har skolbiblioteket ansvar för all läromedel som finns på skolan? (inköp, placering)  

 
Användning  

 
• Hur använder eleverna skolbiblioteket? (raster, undervisning, efter skoltid) 
• Hur använder skolpersonalen skolbiblioteket?  
• Hur används skolbiblioteket i undervisningen?  
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Bilaga 3 

Intervju – läraren  
 
Skolkontext  
 

• Hur många elever går på skolan? 
• Hur gammal är skolan? (bakgrund) 
• Hur många arbetar på skolan? 

 
• Hur skulle du beskriva den pedagogiska verksamheten? (målsättningar och riktlinjer) 
• Arbetar ni med undersökande arbetssätt? Vad innebär det för dig?  

 
   Elevernas informationssökning  
 

• Hur ser du på informationssökning, vad vill du att barnen ska lära sig?  
• Hur arbetar ni med informationssökning? 
• Är informationssökning en del av undervisningen eller ligger den separat?  
• Hur mycket tid bedömer du att eleverna behöver för sin uppgift?  
• Hur mycket tid har eleverna ägnat sig åt informationssökning under tidigare årskurser? 

(vana)  
 
Användning  
 
• Hur använder eleverna skolbiblioteket? (raster, undervisning, efter skoltid) 
• Hur använder skolpersonalen skolbiblioteket?  
• Hur används skolbiblioteket i undervisningen?  

 
Bestånd  

 
• Skolbibliotekets bestånd, vad finns i biblioteket? (datorer, skönlitteratur, länkar, 

databaser, facklitteratur, tidskrifter) 
• Har skolbiblioteket ansvar för all läromedel som finns på skolan? (inköp, placering)  

 
Klasskontext 
 

• Kan du beskriva din klass?  
• Arbetssätt i klassen? (enskilt arbete, pararbete, grupparbete)   
• Vilka pedagogiska förutsättningar finns? (antal lärare, antal datorer, tidsbegränsning) 

 
 
Arbetsområdet Nordamerika 
 

• Mål med undervisningen? 
• Arbetsmetoder? 
• Vilka yttre ramar gäller för uppgiften? (tid, krav, redovisningsform, omfattning) 
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Bilaga 4  

Exempel på Observations- och intervjuguide 
 
Tisdagen den 27 mars 
 
 
 

• Lärarens introduktion, uppgiften introduceras och yttre ramar ges:  
- tidsram 
- omfattning 
- krav 
- redovisningsaspekten 

 
 

• Observationer i klassrummet 
- En av oss: observerade hela klassrummet 
- En av oss: observerade de sex elevernas handlingar och uttryck 
- vad händer i gruppen?  
- frågor, samtal, diskussioner?  
- handlingar, tillvägagångssätt?  
- vuxenstöd?  
- känslor i samband med ämnesval?  

 
 

• Intervju två och två 
- Ämnesvalet, bestämt ämnesval? vad tycker du är viktigt när du själv får välja?  
- Upplevelser före ämnesval och efter ämnesval?  
- Tillvägagångssätt, vad ska du göra nu? hur tänker du?  
- Vad tänker du om i morgon när du ska söka information?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


