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Abstract: The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge 

concerning students’ information seeking in an electronic 
environment.  Using a qualitative approach; focus groups 
interviews, a total of nine nursing students were interviewed 
in two groups. The interviews were transcribed and analyzed 
with an analysis tool based upon Lucy Kuntz’s, Gary 
Marchionini’s and Carol C Kuhlthau’s models of the 
information seeking process.  The analysis tool also takes 
into consideration the six factors Marchionini believes 
influence the individual in the process and directly affect it. 
The results show that the students’ information seeking is 
characterized by uncertainty and to some extent ignorance. 
Difficulties may arise throughout the process, beginning with 
the initial phrasing of the search query, even unto the 
retrieval of the information. The information seeking is 
influenced by the fact that the students’ almost exclusively 
use material they can access in full text directly. Furthermore 
the students do not readily search numerous databases. The 
search patterns within the subject itself and the teachers’ 
attitudes towards information seeking have a major impact 
on the students’ search behaviour. An important mission for 
the libraries in this context is to offer students adequate 
education on how to search for information. In order to 
achieve this, an extended and improved collaboration 
between libraries and teachers is necessary.  
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1. Inledning 
 
Under det senaste decenniet har mängden forskningsmaterial tillgängligt via 
elektroniska resurser såsom databaser, bibliotekskataloger och Internet ökat dramatiskt. 
Trots en ökad tillgänglighet kan det vara svårt för universitets- och högskolestudenter 
att söka fram adekvat information. Detta kan tyckas motsägelsefullt. Med till synes 
stora informationsmängder bara en knapptryckning bort skulle det vara lätt att söka 
fram det man vill ha. Rent teoretiskt borde man med datorns hjälp snabbt få fram ”rätt 
svar” på sin sökfråga, men i praktiken är det inte alltid så. Gary Marchionini skriver i 
sin bok Information Seeking in the Electronic Environments (1995, s. 3) att elektroniskt 
material på sätt och vis är lättillgängligt men att man är beroende av tekniken för att få 
fram det. I ett informationssamhälle efterfrågas snabba svar och datorerna förväntas 
göra jobbet. Marchiononi menar vidare att noviser inom informationssökning ofta 
betraktar information framsökt med hjälp av datorer som mer uttömmande och 
vederhäftig. Tillgång till avancerad teknik ställer därför krav på studenterna att 
självständigt söka, förstå samt kritiskt granska vetenskapligt material. För att göra detta 
möjligt måste de känna till och behärska de verktyg för informationssökning som står 
till buds såsom till exempel databaser och bibliotekskataloger. Det är därför av stor vikt 
att de ges möjlighet att lära sig söka information på ett effektivt sätt.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Bibliotekens roll i detta sammanhang blir då att kunna erbjuda studenterna en adekvat 
utbildning i informationssökning men för att kunna göra det krävs en djupare förståelse 
för hur de tänker kring detta. Uppsatsens övergripande syfte är således att bidra till ökad 
kunskap om studenters informationssökning av elektroniska resurser, vilket 
konkretiseras i följande två frågeställningar:  
 

1. Hur ser studenternas informationssökning ut? 
2. Vilka faktorer påverkar studenternas informationssökning? 

 
För att besvara dessa frågor används här fokusgruppsintervjuer med studenter som går 
Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildning på distans. Främsta skälet till att välja 
denna grupp av studenter är att deras utbildning ställer höga krav på studenternas 
förmåga att inhämta information. En sjuksköterska måste aktivt söka nya kunskaper i 
sin yrkesutövning. I Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska står bland annat att en sjuksköterska skall ha förmåga att: ”söka, analysera 
och kritiskt granska relevant litteratur/information, implementera ny kunskap och 
därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet.”  (2005, s. 13) Ytterligare ett skäl är att det inom denna utbildning läggs stor 
vikt vid att just söka elektronisk information lagrat i olika databaser, bibliotekskataloger 
samt elektroniska böcker. Denna dimension blir dessutom extra viktig för 
distansstudenter eftersom biblioteken på deras studieorter, Visby respektive Norrtälje, 
ofta saknar fysisk tillgång till det material de behöver.  
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Uppsatsen är disponerad enligt följande: Kapitel två börjar med en kort historik om 
sjuksköterskeyrkets förändring i och med ett ökat behov av kunskaper i 
informationssökning. Därefter följer en kortare redogörelse för Karolinska Institutets 
sjuksköterskeutbildning för distansstudenter. I kapitel tre redovisas teorier och tidigare 
forskning om informationssökningsprocessen. Kapitel fyra inleds med en kort 
motivering till val av metod samt en reflektion kring betydelsen av att vi arbetat med 
utbildning i informationssökning – användarundervisning för gruppen 
sjuksköterskestudenter. Sedan följer en redogörelse av urvalet och intervjuernas 
genomförande. I kapitel fem redovisas resultaten av intervjuerna. Det sjätte kapitlet 
innehåller vår analys. Kapitel sju ägnas åt diskussion och slutsatser och en egen 
reflektion kring resultaten. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel åtta. 
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2. Från Florence Nightingale till karaktärsämnet 
omvårdnad 

 
Det faktum att sjuksköterskeyrket och sjuksköterskeutbildningen förändrats så mycket 
över tid motiverar en kort historisk exposé över utbildningens framväxt och utveckling i 
Sverige. 
 

”Nursing is both an art and a science” 

 
Att vårda är både en konst och en vetenskap. Ett klassiskt citat av Florence Nightingale 
som för många är bilden av den första professionella sjuksköterskan. Hon verkade som 
sjuksköterska under Krimkriget vid 1800-talets mitt. (Holmdal, 1994, s. 32) När kriget 
var slut medverkande hon till uppbyggnaden av en sjuksköterskeutbildning vid St. 
Thomas Hospital i London. Florence Nightingale var banbrytande på många sätt. Hon 
ansåg att utbildning var en förutsättning för att kunna bli en bra sjuksköterska. Naturlig 
fallenhet eller ett religiöst kall var inte tillräckligt. Hennes idéer om utbildning spred sig 
vidare och kom till Sverige under 1880-talet då Sophiahemmet var först ut med en 
sjuksköterskeutbildning för kvinnor ur de borgerliga samhällsklasserna. Under 1900-
talet genomfördes en rad utbildningsreformer inom sjuksköterskeutbildningen och den 
snabba samhällsförändringen påverkade utbildningen på en rad olika områden, till 
exempel den snabba tekniska utvecklingen. (Erlöv & Pettersson, 1998, Holmdal, 1994 )  
 
I och med högskolereformen 1977 kom utbildningen att integreras med högskolan. 
(Erlöv & Pettersson, 1998, s.100) En utredning tillsattes vilken resulterade i Vård77 
(SOU 1978:50) och denna låg till grund för den utbildningsplan som började gälla 1982. 
(Sundin, 2003, s. 87). Sjuksköterskeutbildningen fick nu namnet Allmän hälso- och 
sjukvårdslinje och Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) blev 
förvaltningsmyndighet. Studenten skulle utbildas i karaktärsämnet omvårdnad och en 
helhetssyn skulle prägla den tvååriga utbildningen.  
Nästa högskolereform kom 1993 och innebar en ytterligare akademisering av 
utbildningen som nu blev treårig. (Sundin, 2003, s. 96) 
 
Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, har 
länge arbetat med att akademisera sjuksköterskeutbildningen, vilket lett fram till en 
alltmer teoretisk utbildning där studenterna kontinuerligt läser om forskningsprocessen 
och vetenskaplig metod. De får praktiska uppgifter med syfte att söka fram 
vetenskapliga artiklar inom olika ämnesområden. Från institutionens håll är man mån 
om att studenterna redan från utbildningens start ska kunna söka information och förstå 
hur information/forskning inom omvårdnadsämnet är konstruerad och organiserad.  
 

2.1 Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildning på distans 
 
Karolinska Institutet (KI) blev våren 2000 huvudman för det sjuksköterskeprogram som 
är en modifierad distansutbildning med Stockholm Campus Huddinge som kursort och 
med Visby respektive Norrtälje som studieorter. Med modifierad distansutbildning 
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avses att utbildningen till viss del är oberoende av tid och rum men att det förekommer 
schemalagda träffar både på kursorten Stockholm och på studieorterna Visby och 
Norrtälje. För närvarande finns det cirka 90 studenter på respektive studieort.  
 
Distans- och campusutbildningen följer samma utbildningsplan och är kvalitativt 
likvärdiga. Undervisningen sker huvudsakligen enligt konceptet problembaserat lärande 
(PBL) vilket utgår från ett aktivt eget kunskapssökande (Sjuksköterskeprogram som 
modifierad distansutbildning, 2005) 
 
PBL som utbildningsidé härstammar från 1960-talets Nordamerika i en tid då fokus 
riktades mot den vuxnes lärande. Frågor kring individens frihet, ansvar och 
självständighet samt tankar kring det livslånga lärandet som rättighet och nödvändighet 
som aktuella i det föränderliga samhället. Inom PBL är fokus flyttat från undervisningen 
och de som lär ut till individen och dennes lärande. Det är följande tre begrepp som har 
kommit att känneteckna PBL: självstyrt lärande, problembearbetning/lösning och arbete 
i små grupper, så kallade basgrupper. Lärandet skall utgå från den som lär, det vill säga, 
studenten. (Silén & Hård av Segerstad, 2001, s. 7-8) 
 
Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, 
införde PBL som pedagogisk metod inom sjuksköterskeutbildningen vårterminen 2001. 
Här betonas utvecklingen mot ett självstyrt livslångt lärande där studenten själv skall 
ansvara för sitt lärande och aktivt söka den kunskap som krävs för att nå utbildningens 
mål. Vidare karaktäriseras PBL-metoden inom KI av problemlösning, arbete i grupp 
med utgångspunkter i verklighetsanknutna situationer samt integration mellan teori och 
praktik. Studieformen grundar sig på arbete i basgrupper med stöd av handledare och 
det är basgruppsarbetet som är navet i lärandet kompletterat med föreläsningar, 
seminarier och färdighetsträning. (Problembaserat lärande – en introduktion för 
studenter inom sjuksköterskeutbildningen och specialistutbildning för sjuksköterskor, 
2003) 
 
Studierna bedrivs till stor del via lärplattformen Ping Pong som fungerar som ett 
internetbaserat klassrum där studenterna och kursledarna kan utbyta information och 
kommunicera med varandra. 
 
Karolinska Institutets Universitetsbibliotek (KIB) har genomfört flera projekt med syftet 
att ge distansstudenterna likvärdig biblioteksservice som erbjuds campusstudenterna på 
KI. Genom att samarbeta med Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, 
vårdvetenskap och samhälle, Stadsbiblioteket i Norrtälje samt Högskolan på 
Gotland/Almedalsbiblioteket har biblioteksstödet till distansstudenter kunnat utvecklas. 
Vi har i vårt arbete som bibliotekarier på KIB respektive Almedalsbiblioteket arbetat 
med gruppen sjuksköterskestudenter med generellt bibliotekariearbete samt planering 
och genomförande av användarundervisning.  
 
I lärplattformen Ping Pong finns särskilda webbsidor som vänder sig till 
distansstudenterna och som erbjuder diverse tjänster och handledning. Med hjälp av en 
proxykod får de som läser på distans tillgång till alla de databaser, elektroniska 
tidskrifter och andra resurser som KIB tillhandahåller.  Undervisningsmaterialet är på så 
vis alltid tillgängligt för studenterna och som lärare finns möjlighet att designa sin egen 
kurs genom att lägga in tester, enkäter, instruktionsfilmer m.m. Det finns också olika 
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sätt att kommunicera på som till exempel chat, diskussionsforum och elektronisk 
anslagstavla.  
 
Den användarundervisning som KIB erbjuder distansstudenterna har utvecklats över tid. 
Höstterminen 2003 startades en 1-poängskurs i informationssökning som gavs namnet 
”Informationssökningskörkortet”, nedan körkortet. Kursen ingick i fempoängskursen 
”Introduktion till omvårdnad och etik”, vilken var den kurs som inledde första terminen 
på sjuksköterskeutbildningen. Målet med kursen var att studenterna skulle känna till de 
olika typerna av vetenskaplig litteratur, de viktigaste databaserna inom omvårdnad 
såsom Medline (PubMed) och Cinahl samt känna till riktlinjer för kritisk granskning av 
information.  De skulle vidare kunna söka böcker, tidskrifter och andra resurser i 
biblioteken och på webben. Kursen var uppdelad i undervisningstillfällen, 
resurstillfällen, självstudier och avslutades med en tentamen. (Se 
Informationssökningskörkort)  
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3. Teori och tidigare forskning 
 
Det finns mycket skrivet om hur, var och varför människor söker information och en 
mängd olika modeller för att beskriva denna företeelse. Här fokuseras på tre av dessa. 
Lucy Kuntz modell finns med för att hon, precis som vi, har intresserat sig för 
informationssökning av elektroniska resurser. Även Gary Marchioninis modell 
beskriver informationssökning i en elektronisk miljö. Carol C Kuhlthau slutligen, är en 
forskares vars modell över informationssökningsprocessen fått stor genomslagskraft och 
har förändrat synen bland annat på hur elever/studenter upplever arbetet med att söka 
information känslomässigt. För att visa på likheter, men också skillnader görs en 
jämförelse av de tre olika modellerna. Därefter följer en redogörelse av en annan 
forskare - Barbara Valentine - undersökning av studenters informationssökning. 
Valentine utgick i sin undersökning från Kuhlthaus modell om än något modifierad. 
Slutligen görs ett kortare nedslag där vi presenterar ett urval av svenska studier där 
sjuksköterskestudenter eller yrkesverksamma sjuksköterskor varit föremål för intresse. 
Olof Sundin (2003) har undersökt yrkesverksamma sjuksköterskors relation till 
fackinformation. Jennie Elmén (2005), inspirerad av Sundin, behandlar i en 
magisteruppsats sjuksköterskestuderandes användning av information och bibliotek. Ola 
Pilerot (2007) har studerat hur design- respektive sjuksköterskestudenter nyttjar 
information i samband med uppsatsskrivande.  

 
3.1 Lucy Kuntz  
 
Informationssökningsprocessen består av olika delar och faser. Lucy Kuntz (1999) har i 
sin avhandling Online Resources and Information Seeking Process undersökt vilken 
inverkan olika elektroniska resurser har på studenters informationssökningsprocess. 
Kuntz fokus var att ta reda på vilka resurser studenterna valde och vad som motiverar 
till dessa val (1999, s. 4). För att förstå hela kontexten kring informationssökning har 
hon dels sökt identifiera hur forskningsprocessen ser ut, dels ta reda på hur och när 
elektroniska resurser används under forskningsprocessen och om det finns något 
mönster i användandet (1999, s 5).  
 
Kuntz menar att människor tenderar att använda redan kända resurser vid 
informationssökning och att de antingen inte vill lägga ned tid på att lära sig nya system 
eller inte är medvetna om att de finns.  Att ta reda på hur användare resonerar kring 
exempelvis val av resurs kan ha betydelse för hur till exempel användarundervisning 
bedrivs.  En ökad kunskap kring hur elektroniska resurser används kan öka kunskapen 
om informationssökningsprocessen i stort, menar Kuntz (1999, s. 7) 
 
Av Kuntz resultat framgår att forskningsprocessen består av flera, ofta återkommande 
steg som kräver en hel del arbete av studenterna. Hur processen ser ut är beroende av 
den enskilde individens behov och förutsättningar. De flesta av studenterna i Kuntz 
undersökning upplevde att det uppstod problem och motgångar i stort sett under hela 
forskningsprocessen (1999, s 70).  
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Sammanfattningsvis kan sägas att studenternas sökmönster nästan uteslutande följde 
minsta motståndets lag. De använde resurser de kände till sedan tidigare och som 
bedömdes var lättillgängliga och enkla att använda, såsom elektroniska 
bibliotekskataloger. Andra typer av elektroniska resurser utnyttjades i liten omfattning 
beroende på att studenterna inte kände till dem eller upplevde dem som svåra att 
använda. Studenterna tycktes vidare klara sig med de verktyg de hade kunskap om och 
behärskade (1999, s. 140). Okunnighet präglade ofta studenternas val av resurser, enligt 
Kuntz (1999, s. 82) Studenterna verkade inte medvetna om att deras söksätt fick 
konsekvensen att de missade en stor mängd material (1999, s. 137). Detta fenomen 
gäller dock inte bara studenter, utan tycks även gälla för forskare på högre nivå (jämför 
Mann, 1993, s. 91). 
 
Några studenter i Kuntz undersökning och som genomgått någon form av undervisning 
av bibliotekarier refererade till densamma som användbar men samtidigt som ”toppen 
på ett isberg”. Den form av instruktioner som studenterna efterfrågade var kurser med 
ett mindre antal elever och där nivån var mer anpassad efter användarna. Det som 
upplevdes som mest användbart vid den här typen av undervisning var annars de 
skriftliga instruktioner som delades ut till studenterna (Kuntz, 1999, s. 84). 
 
Utifrån sin undersökning har Kuntz skapat en modell över den process studenter som 
studerar på en högre nivå går igenom när de skall skriva uppsats eller annat större 
arbete. Modellen innehåller tio steg som i sin tur är uppdelade i tre olika faser. (Se figur 
1) 
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Figur 1. Kuntz’ modell över forskningsprocessen (1999, s.143) 
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Initial Stage  
Fas ett innefattar att studenten väljer ett ämne som till en början inte är färdigformulerat 
(Select Broad Topic). Under denna första fas försöker studenten finna den första källan 
till information som kan leda vidare i arbetet (Find Initial Source). Exempel på källor 
kan vara bibliotekskataloger och valet av resurs påverkas av ämnesvalet och tidigare 
användning (Kuntz, 1999, s. 145).  
 
Main Stage  
Den andra fasen tillika huvudfasen innehåller identifiering av ytterligare 
informationskällor och framtagande av det material studenten behöver (Identify 
Additional Sources, Select Sources). Även denna fas påverkas av ämnesval och tidigare 
användning av resurser. Kuntz påpekar att de olika stegen i denna fas inte sker i tur och 
ordning som figuren kanske antyder, utan att sker utifrån individens förutsättningar och 
den miljö han/hon finns i. 
I denna fas ingår även arbetet med att gå igenom och läsa framsökt material (Read 
Sources). Detta arbete kan leda till att ämnesvalet får revideras och en ny period av 
sökning tar vid eller så startar bearbetningen och organiseringen av materialet (Refine 
Topic, Organize Information). Även i den mellersta fasen påverkas resursvalet av ämnet 
och tidigare användning av resursen (1999, s. 146). 
 
Final Stage  
Den tredje och sista fasen i processen omfattas av författandet av uppsatsen/arbetet. 
Detta arbete kanske inleds med att studenten skriver ett utkast (Write Draft). När det är 
gjort kan det bli aktuellt med ett steg tillbaka till huvudfasen för att hitta mer 
information. Denna process kan fortgå tills studenten slutligen är redo att skriva den 
slutliga versionen (Revise Draft, Write Final Paper) (1999, s. 149).     
 

3.2 Gary Marchionini  
 
En annan forskare som intresserat sig för hur informationssökningsprocessen kan se ut i 
en elektronisk miljö är Gary Marchionini. Han menar att 
informationssökningsprocessen kan vara både systematisk och opportun beroende på 
vem som söker och inom vilket informationssystem man som användare befinner sig 
(Marchionini, 1995, s. 49). Marchioninis modell innehåller åtta olika faser som inbördes 
kan påverka varandra i olika hög grad (1995, s. 50).  Marchionini har med hjälp av 
pilar, något svåröverskådligt, illustrerat hur sannolikt det är att man i sökprocessen rör 
sig mellan de olika faserna i informationssökningsprocessen. De feta pilarna pekar på de 
övergångar mellan de olika faserna som är mest sannolika. De streckande pilarna anger 
att sannolikheten är hög för en övergång mellan faserna. De heldragna smala pilarna 
står för en låg sannolikhet för övergång.   
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Figur 2. Marchioninis modell över informationssökningsprocessen (1995, s. 50) 
 
De olika faserna är följande: 
 
1. Recognize Accept 
Ett informationsbehov upptäcks och accepteras. Det kan röra sig om något man vill ta 
reda på för egen del och av eget intresse eller en tilldelad uppgift, till exempel en 
skoluppgift. 
 
2. Define Problem 
Definiering och förståelse för problemet. En kritisk fas i modellen som kan förändras 
under hela processens gång. Genom att göra begräsningar och fastställa vad som är 
informationssökningsuppgiften minskar risken för framtida misslyckanden vid 
sökningar i olika system. 
 
3. Select Source 
Välja en källa för informationssökning. Denna fas påverkas i hög grad av vad man vet 
om ämnet och tidigare erfarenheter och kunskaper av olika sökverktyg hos den som 
söker. Ovana informationssökare återvänder gärna till redan kända informationskällor. 
 
4. Formulate Query  
Formulera sin sökfråga. Genom att testa sin sökfråga i ett system ges en indikation på 
om en omformulering av frågan är nödvändig.  Att formulera sökfrågor kräver två 
klargöranden, dels ett semantiskt – passar användarens vokabulär med systemets, dels 
ett strategiskt – passar användarens sökstrategi systemets.  Frågan måste anpassas så att 
den passar i den informationskälla som valts.  
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5. Execute Query  
Utföra sökningen. Innefattar ett test av att söka utifrån vad som formulerats under fas 4 i 
vald informationskälla, exempelvis en databas. Denna fas är den som har påverkats 
mest av den tekniska utvecklingen, enligt Marchinonini (1995, s. 55) 
 
6. Examine results 
Utvärdera resultatet av sökningen. Ett ”svar” ges från vald informationskälla, till 
exempel i form av ett antal träffar som presenteras i en träfflista. Fasen innefattar en 
bedömning av resultatet. 
  
7. Extract Info 
Utvinna informationen ur informationskällan. Det kan till exempel röra sig om att skriva 
ut en artikel i fulltext eller beställa artiklar med hjälp av de referenser sökningen gett. 
Hit hör även relevansbedömning av materialet. 
  
8. Reflect Stop  
Reflektion – upprepning – avslut.  En sökning ger sällan tillräckligt utan resultatet 
fungerar som feedback på hur sökningen har fungerat i valt söksystem. I stället 
upprepas ofta sökningen utifrån den information som den inledande sökningen gav. Det 
kan exempelvis handla om att prova nya sökord. När sökningen skall bedömas som 
avslutad beror på yttre faktorer såsom omgivning och söksystem och på inre faktorer 
såsom motivation, kunskaper i ämnet och kunskaper i informationssökning. 
Marchionini menar att beslutet att avsluta sökningen är mer komplex i de fall 
användaren söker i resurser som innehåller material i fulltext på grund av att materialet 
då är lättillgängligt (Marchionini, 1995, s. 49-58) 
 
Enligt Marchionini (1995, s. 32-49) bygger informationssökning på en interaktion 
mellan flera olika faktorer:  
 
1. Information seeker - Användaren - den som söker  
2. Task - Uppgiften 
3. Search system - Söksystemen  
4. Domain - Ämnesområdet  
5. Setting - Miljön  
6. Outcomes - Resultatet  
 
Varje användare besitter olika kunskaper, erfarenheter och preferenser vilka förändras 
efterhand som man går igenom processen att söka information.  
 
Uppgiften är användarens anledning till att söka information och den har ofta formen av 
en fråga. Uppgiften kan ändras under processens gång beroende av interaktionen med 
övriga faktorer. Söksystemen kan sägas vara de verktyg/resurser som står användaren 
till buds. Det kan till exempel röra sig om databaser, bibliotekskataloger eller för den 
delen andra människor. Användaren måste här förhålla sig till de olika verktygens 
utformning och innehåll, exempelvis databaser innehållande artiklar i fulltext eller 
endast referenser, presenterat i olika gränssnitt. Olika ämnen har olika traditioner och 
mängden samt formen på sökbar information skiljer sig också mellan områdena, vilket 
får konsekvenser för användaren.  
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Med miljö menas här den situation och den omgivning som användaren vistas och 
arbetar i. Sker informationssökningen enskilt eller i grupp. Hur ser den omgivande 
miljön ut – är det lugnt eller befinner användaren sig i en rörig lokal med störningar i 
form av ljud och mycket människor? Hit kan väl även den tekniska miljön räknas, finns 
tillgång till en fungerande dator och möjligheter till utskrifter etc. Resultatet slutligen är 
svaren användaren får från söksystemen och med dem förhoppningsvis lösningen på 
uppgiften. Om inte, sådan kunskap som leder användaren till fortsatta sökningar för att 
nå sina mål. 

3.3 Carol C Kuhlthau   
 
Carol C Kuhlthau är en forskare som har och har haft stor betydelse inom forskningen 
kring informationssökningsprocessen. I sin bok Seeking Meaning: a Process Approach 
to Library and Information Services (1993) beskriver hon informationssökning som en 
linjär process och hon bygger sin modell på de empiriska studier hon gjort av studenters 
sökbeteende i inlärningssituationer. Kuhlthau har tagit hjälp av olika inlärningsteorier 
för att utforma sin modell. Till grund ligger en konstruktivistisk syn på kunskap och 
lärande. Individen måste själv aktivt konstruera sin egen kunskap genom att bearbeta ny 
information och koppla den till sina tidigare erfarenheter (1993, s. 15). Denna 
konstruktion av kunskap är en process som inleds med osäkerhet och förvirring tills 
mening kan skapas av ny information i och med att den införlivas med tidigare 
kunskaper och erfarenheter (1993, s. xix). Denna syn på lärande applicerar Kuhlthau på 
informationssökning. 
 
De inledande faserna av informationssökning präglas, enligt Kuhlthau, av osäkerhet, 
ängslan och frustration vilket hänger samman med att studenten ännu inte behärskar sitt 
ämne och är osäker på hur han/hon ska söka efter information för att få svar på sin 
frågeställning. Kuhlthau kallar detta för osäkerhetsprincipen (1993, s. 111). 
  
Kuhlthau har delat in informationssökningsprocessen i sex faser som bland annat visar 
de affektiva tillstånd som kan uppstå vid informationssökning. Hon menar att 
informationssökning är en holistisk process som inkluderar tankar, känslor och 
handlingar hos den som söker. I de olika stegen av sökprocessen konstruerar individen 
sitt eget perspektiv eller förståelse av ett ämne eller problem. I takt med ökad förståelse 
ökar intresset för uppgiften och självförtroendet hos studenten stärks under processen. 
 
  
 

 
 
 
Figur 3. Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen (1993, s. 43) 
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Kuhlthaus modell innehåller följande sex faser/steg: 
 
1. Task Initiation  
Uppgift – ett informationsbehov har uppstått genom att studenten har fått i uppgift av 
sin lärare att göra ett arbete inom ett ämnesområde. 
2. Topic Selection  
Välja ämne – studenten väljer ett ämne att arbeta vidare med. 
 
3. Prefocus Exploration  
Skaffa överblick – studenten bekantar sig med ämnet och undersöker tillgången på 
relevant information. Detta är den mest kritiska fasen i processen. Studenten kan känna 
osäkerhet och förvirring om de har svårt att hitta och tolka informationen inom det 
ämnesområde de valt. 
 
4. Focus Formulation  
Formulera fokus – studenten formulerar ett fokus och avgränsar ämnet. Detta blir ofta 
en vändpunkt i processen och känslorna går från osäkerhet och förvirring till klarhet och 
ökat självförtroende. Efter att studenten preciserat sitt ämnesval är det lättare att hitta 
mer relevant information. 
 
5. Information Collection  
Samla information – studenten söker och samlar information utifrån fokus på valt 
ämnet. 
 
6. Search Closure  
Sökningarna avslutas – framsökt material förbereds för användning.  
 
I modellen finns ett sjunde steg med, ”börja skriva”, men skrivandet tar inte sin början 
förrän informationssökningen är avslutad och ingår, enligt Kuhlthau, då inte i själva 
sökprocessen (1993, s. 41-52). 
 
Modellen utgår från studentens perspektiv. Under varje steg av processen sätts olika 
aktiviteter igång beroende var i sökprocessen studenten befinner sig.  Det återspeglar sig 
i vad de gör, hur de tänker kring sin uppgift och hur de upplever informationssökning 
rent känslomässigt. Kuhlthau menar att informationssökningsprocessen är mer cyklisk 
än vad som framkommer av hennes modell. Hon betonar vidare att den är komplex, 
dynamisk och högst individuell. Det är individens meningsskapande utveckling som till 
stor del styr informationssökningsprocessen genom att osäkerhet och förvirring byts 
mot förståelse av problemet. I strävan efter att skapa mening blir skeendet cykliskt i den 
meningen att återkommande steg av sökningar ger en ökad förståelse. (1993, s. 113)  
 
Fas tre, innan studenterna formulerat sitt ämne, är den svåraste delen i processen för 
studenterna och det är oftast då de kommer till biblioteket. Kuhlthaus fokus på 
känslornas betydelse har fått stor betydelse i biblioteksvärlden för synen på hur man 
skall lära ut informationssökning. Biblioteken har traditionellt sett informationssökning 
som en säker och ordnad aktivitet baserad på källor och teknologi. Kuhlthau är kritisk 
mot detta synsätt som fokuserar på källor och inte på människor som hon kallar det 
bibliografiska paradigmet Hon vill i stället se ett mer användarcentrerat paradigm där 
fokus sätts på människorna och deras sökprocesser. (1993, s. 8) 
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3.4 En jämförelse mellan de olika modellerna 
 
En jämförelse mellan Marchionini, Kuntz och Kuhlthaus modeller ger följande 
tolkning:  
 
Kuhlthaus modell visar, utöver den process som informationssökning innebär, även de 
affektiva tillstånd som kan uppstå vid informationssökning såsom tankar, känslor och 
handlingar. Dessa aspekter återfinns inte hos Kuntz och Marchionini.  
 
Steg ett hos Kuhlthau då ett informationsbehov uppstått i form av en uppgift är så att 
säga underförstådd hos Kuntz men överensstämmer med Marchioninis första steg.  
 
Kuhlthaus steg två – val av ämne, övergår i steg tre då studenten försöker skaffa sig en 
uppfattning om ämnet och tillgången på användbar information. Utifrån detta går 
studenten vidare till det fjärde steget som går ut på att begränsa ämnet och hitta sitt 
fokus.  
 
I Kuntz modell innefattar första fasen ämnesformulering, hitta en första källa/resurs och 
inleda sökningar. Fasen kan sägas delvis motsvara Marchioninis första fyra steg – ett 
informationsbehov har uppstått, vilket kräver förståelse för problemet, val av källa för 
informationssökning samt formulering av sökfråga. Kuntz och Marchionini menar att 
användarna här i första hand vänder sig till redan bekanta resurser. Kuhlthaus modell 
behandlar inte de val av resurser studenterna gör vid informationssökning. 
 
I huvudfasen i Kuntz modell testas fler informationskällor och bearbetning av framtaget 
material kan, men behöver inte, innebära revidering, omformulering och nya sökningar.  
Denna fas kan sägas överensstämma med Marchioninis steg fem till och med sju: 
sökningar genomförs, resultatet utvärderas och information utvinns ur källan. I 
Kuhlthaus modell motsvaras detta av steg fem – söka och samla information. I steg sex 
avslutas sökningarna och det material studenten sök fram förbereds för användning. 
Känslor av lättnad är vanliga i detta steg, enligt Kuhlthau. 
 
Kuntz fas tre är skrivandet av arbetet/uppsatsen. Beroende på utfallet kan det i hennes 
modell bli aktuellt att återgå till fas två för att göra ytterligare sökningar. Detta upprepas 
till arbetet är färdigt. Marchioninis avslutande steg åtta – reflektion, upprepning och 
avslut innebär ofta steg tillbaka i modellen eftersom en sökning sällan eller aldrig ger 
tillräckliga resultat. Det kan exempelvis röra sig om att få fram och prova nya sökord. 
Hos Kuhlthau är skrivandet det sjunde och sista steget, men det ingår inte i själva 
sökprocessen, menar Kuhlthau. 
 
Alla tre forskare påpekar att hur processen ser ut beror på individen och att alla 
faser/steg inte behöver ingå eller genomgås i en speciell ordning. 
 

3.5 Barbara Valentine 
 
Andra forskare har gjort undersökningar baserade på Kuhlthaus spridda modell över 
informationssökningsprocessen. Ett exempel är Barbara Valentine (1993) som 
inspirerad av Kuhlthau gjorde en undersökning baserad på fokusgruppsintervjuer samt 
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individuella intervjuer med ett antal studenter. Frågorna utgick från följande fem olika 
teman (1993, s. 302): 
 

1. Välja ämne 
2. Inledande sökning 
3. Samla data 
4. Skriva 
5. Slutföra projektet 

 
Precis som Kuhlthau var Valentine intresserad av hur studenterna upplevde sin 
informationssökning känslomässigt. Av sina resultat kunde Valentine se att det 
dominerande temat i svaren från studenterna var att de tenderade att leta efter det 
lättaste sättet att avsluta sina uppgifter på så kort tid som möjligt. Studenterna använde 
de sökstrategier som gav mest med minst ansträngning och tidsåtgång. Ingen av dem 
tycktes ägna sig åt någon systematisk sökstrategi utan tycktes prova sig fram 
slumpmässigt. Få utnyttjade biblioteket och dess resurser och de var ofta ute i sista 
minuten med sina uppgifter (1993, s. 302). 
 
För många startade materialinsamlingen med att återvända till något de kände till sedan 
tidigare. Hade studenterna tidigare hittat något användbart på en hylla i biblioteket gick 
de först tillbaka till den hyllan och letade där. Vid sökning efter artiklar gick några av 
studenterna direkt till, för dem bekanta, tidskrifter och bläddrade igenom ett antal för att 
hitta det de letade efter. Ingen av dem verkade känna till alternativa sökvägar för 
artikelsökning. En av studenterna medgav att hon enbart använde information som hon 
kunde hitta i böcker då hon inte visste hur hon skulle kunna söka fram artiklar (1993, s. 
303). 
 
Ett tydligt hinder för studenternas informationssökning var att de saknade kunskaper om 
biblioteket och dess resurser och fann det förvirrande och lite skrämmande.  
Om studenterna misslyckades med sina sökningar och därför riskerade att inte klara sina 
uppgifter var de till sist tvungna att be om hjälp. Det visade sig då att kurskamrater och 
vänner var viktiga källor när det gällde tips och råd för att komma vidare (1993, s. 303). 
De flesta av studenterna hade en viss motvilja mot att be lärare eller bibliotekarier om 
hjälp. Valentine fann att de studenter som befann sig i början av sina studier var mer 
benägna att vända sig till bibliotekarier för att få hjälp. De som var i slutet av sin 
utbildning vände sig i högre omfattning till sina lärare. Som anledning till det uppgavs 
att lärare ibland mer eller mindre talade om för studenterna vilket material som 
saknades för att de skulle bli godkända och det är det som var det viktiga. Flera av 
studenterna undvek att be bibliotekarier om hjälp. De var osäkra på bibliotekariens roll 
och var oroliga för att de kunde framstå som okunniga och att det kunde uppstå 
pinsamma situationer om någon utomstående hörde vad de frågade om (1993, s. 303). 
 
Utifrån sin studie drar Valentine slutsatserna att studenterna använder de sökstrategier 
som de uppfattar ger mest med minst ansträngning och tidsåtgång. De undviker 
situationer som de tror kan bli obehagliga och pinsamma. De väljer redan bekanta källor 
eller sådana som de bedömer vara lätta att använda, vilket får till konsekvens att de går 
miste om material som skulle vara mer relevant för deras studier (1993, s. 304). 
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Resultaten från studien väckte intressanta frågor och Valentine pekar på följande:  
 

• Vem eller vilka studenter i första hand vänder sig till för att få hjälp i sin 
forskningsprocess.  

• Vad lärarna förväntar sig att studenterna tillägnar sig för kunskaper när det 
gäller forskning.  

• Vilken roll har bibliotekarierna i denna process och ger de adekvat stöd till 
studenter i form av rätt hjälp vid rätt tillfälle.  

 
Valentine menar vidare att en genomlysning av förväntningar kontra det verkliga 
utfallet kanske pekar på behov av ett utökat samarbete mellan bibliotekarier och 
undervisande lärare (1993, s. 304). 
  

3.6 Ett urval av tidigare forskning avseende 
sjuksköterskor/sjuksköterskestudenters informationssökning 
 
Olof Sundins avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av 
sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen (2003) har som syfte att 
skapa en djupare kunskap om ”fackinformationens sociala betydelser i sjuksköterskors 
yrkespraktik”( s. 16).  Sundins teoretiska förankring återfinns i biblioteks- och 
informationsvetenskap, professionsteori samt i sociokulturell teori.  
 
Det är fackinformationens sociala betydelse inom sjuksköterskekåren som är i fokus hos 
Sundin och inte, som hos oss, vilka informationskällor som används och vilka 
valsituationer som uppstår vid sjuksköterskestudenters informationssökning. Sundin 
menar att det finns ett starkt symbolvärde när det gäller fackinformation inom undersökt 
område, vilket påverkar bland annat yrkesidentitet och de maktrelationer som finns 
inom ämnets kultur (s. 16). 
 
Enligt Sundin har den ökade akademiseringen av sjuksköterskeutbildningen och ämnet 
omvårdnads framväxt förändrat yrkesidentiteten hos sjuksköterskor. De som gick 
utbildningen innan de reformer som inledde den mer akademiska fasen var mer 
medicinskt inriktade och klart underordnande läkarna och deras medicinska kompetens 
(s. 230). Denna grupp av sjuksköterskor har ofta en annan syn på informationssökning 
och fackinformation än den nya tidens mer omvårdnadsorienterade sjuksköterskor som 
anammat den nya yrkesidentiteten där inhämtande av fackinformation har stor betydelse 
(s. 231). Detta förhållande kan lätt skapa spänningar i en arbetsgrupp bestående av 
sjuksköterskor kommande från båda skolorna och som besitter, i viss mån, skilda 
yrkesidentiteter. 
 
Inspirerad av Sundin har Jennie Elmén (2005) undersökt en grupp 
sjuksköterskestudenters informationssökning och deras användning av bibliotek. Även 
Elmén hämtar sin teori utifrån det sociokulturella perspektivet – vilket här sätter 
yrkesidentitet och dess utveckling i centrum (s. 6). Det som framkommer i Elméns 
undersökning är att sjuksköterskestudenternas bild av yrket domineras av de praktiska 
inslagen i arbetet. Den akademisering som utbildningen genomgått har inte förmått 
påverka den bilden fullt ut. Studenterna uppfattar att det de får lära sig under sin praktik 
är det som är viktigast, inte de teoretiska avsnitten i utbildningen. Här spelar de 
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yrkesverksamma sjuksköterskorna, som studenterna möter under praktiktiden, en viktig 
roll när det gäller attityden till informationssökning och inhämtande av ny kunskap (s. 
71).  
 
Elmén menar vidare att sjuksköterskeutbildningen inte lyckats förmedla vikten av att 
kunna behärska olika informationskällor, vilket påverkar studenternas kunskaper i den 
delen negativt. Studenterna söker information på olika sätt beroende på i vilket 
sammanhang de befinner sig i. Under utbildningen via till exempel litteraturlistor och i 
databaser efter artiklar. Under praktiktiden använder de istället de källor som används 
av personalen på den avdelningen. Det kan röra sig om olika former av tryckt 
information i form av PM, men även av muntliga källor (s. 72).  
 
Enligt Elmén är det av stor vikt att informationssökning integreras mer i 
sjuksköterskeutbildningen för att få ett starkare fäste i studenternas kunskapsbank (s. 
79).  
 
Ola Pilerot slutligen har i sin magisteruppsats Skriva och referera: en studie av 
designingenjörsstudenters och sjuksköterskestudenters informationsanvändning i 
samband med uppsatsskrivande (2007) studerat de två olika studentgruppernas 
informationsanvändning inför uppsatsskrivande. Pilerots resultat visar att 
sjuksköterskestudenterna använde ett betydligt större antal referenser än 
designstudenterna i sina examensarbeten. Han kunde vidare notera att det i 
sjuksköterskestudenternas arbeten gick att identifiera ett vetenskapligt och 
metodologiskt förhållningssätt, vilket placerar dem i en mer akademisk diskurs än 
designstudenterna (s. 70). Pilerot för vidare Sundins resonemang att det inom 
sjuksköterskeprofessionen förekommer två synsätt – det omvårdnadsteoretiska samt det 
medicinskt-tekniska, vilket även kan visa sig när det gäller informationssökning (s. 48). 
De lärare och yrkesverksamma sjuksköterskor som studenterna möter påverkar deras 
syn på informationsanvändning. De skolas in i en gemenskap och försöker anpassa sig 
efter vad som förespråkas i den gemensamma kulturen (s. 71). 
 
Pilerot har även han gjort sin analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär 
att lärande handlar om att samspela med andra i en gemensam kontext som man 
behärskar.  
Det sociokulturella förhållningssättet är applicerbart på denna uppsats grupp av 
studenter, men en fördjupning därvid bedömdes inte rymmas inom ramen för detta 
arbete.  
 
Pilerot tar vidare upp begreppet kognitiva auktoriteter utifrån Patrick Wilson (1983). 
Med termen kognitiva auktoriteter menas att det finns människor som vi litar mer på än 
andra därför att de verkar besitta kunskaper som vi behöver (Pilerot, 2007, s. 62). En 
lärare kan därför vara en stark kognitiv auktoritet för en student, men även de databaser 
och andra resurser som lärarna förespråkar kan på det viset bli kognitiva auktoriteter 
(2007. s. 63). Se även Sundin (2003, s. 232) Resonemangen kring kognitiva auktoriteter 
stämmer väl överens med våra iakttagelser när det gäller lärares respektive 
bibliotekariers olika roller och betydelse för studenter under deras utbildning och det 
hade varit av intresse att gå djupare även i den delen. 
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4. Metod  
 
I följande kapitel redogörs för val av metod efter en kort presentation av densamma. En 
beskrivning ges till tankar kring urvalet, hur intervjuerna gick till, utformningen av 
intervjuguiden samt arbetet med analysen. Sist tas frågor kring förförståelse upp och det 
som upplevdes som problematiskt med metodformen. 
 
Uppsatsens problemområde rör studenternas informationssökning av elektroniska 
resurser och utifrån syfte och frågeställningar är det lämpligt att använda kvalitativ 
metod. På så vis finns möjlighet att erhålla kunskap och förståelse för studenternas 
upplevelser kring informationssökning. Här används fokusgruppsintervjuer med ett 
antal sjuksköterskestudenter. Fokusgruppsintervjuer kan definieras som en 
forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms 
av forskaren (Wibeck, 2000, s. 23). 
 
Olika varianter av denna intervjuform användes främst inom samhällsvetenskaplig 
forskning redan i slutet av 1920-talet. Metoden fick dock sitt genombrott strax före 
andra världskriget och två viktiga namn i sammanhanget är Robert Merton och Paul 
Lazarsfeld. Under perioden 1950- till 1980-talet användes metoden främst vid 
marknadsundersökningar, men i mitten av 1980-talet hittade forskningen tillbaka till 
fokusgruppsintervjuer som metod (Wibeck, 2000, s. 17).   
 
Lämpligt antal deltagare vid intervjuer i fokusgrupper är fyra till sex personer i varje 
grupp. Hur många grupper som behövs beror på vilken forskningsfråga studien skall 
besvara och omfånget på studien, men också på vilka resurser man har att tillgå. 
(Wibeck, 2000, s. 48). En nedre gräns i metodlitteraturen tycks gå vid tre till fem 
grupper, men ett mindre antal kan accepteras om det finns stora likheter i det som 
kommer fram vid intervjuerna (Morgan, 1997, s. 44). Vid intervjuer i fokusgrupper är 
det vanligt att en person, den så kallade moderatorn, är den som håller i intervjun. Till 
sin hjälp har moderatorn ofta en bisittare som kan sköta eventuell teknisk utrustning 
samt föra anteckningar (Tillgren & Wallin, 1999, s. 317) 
 
Ett första argument för att använda metoden här är att den är lämplig när syftet är att 
undersöka en grupps erfarenheter, uppfattningar, önskemål och svårigheter. Se Tillgren 
& Wallin 1999, s. 316 samt Trost 2005, s. 26. 
 
Alan Bryman (2002, s. 326) pekar vidare på att samtal i grupp kan vara givande genom 
att intervjupersonerna har olika uppfattningar om ämnet som diskuteras. Det kan vara av 
intresse för forskaren att ta del av deltagarnas skäl till att ha en viss åsikt och få höra 
dem argumentera för den. Jämfört med individuella intervjuer enligt principen ”fråga-
svar-fråga-svar” kan en deltagare i en fokusgrupp både modifiera och utöka sina svar. 
(2002, s. 327) 
 
Att sätta ihop fokusgrupper av studenter som redan är bekanta med varandra innebär 
både för- och nackdelar för undersökningen. Till fördelarna räknas att de kan prata fritt i 
grupperna och inte är blyga för varandra. Till nackdelarna räknas att deltagarna kan 
komma att sträva efter att komma fram till gemensamma åsikter i gruppen för att inte 
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sticka ut. Det kan vara svårt att våga ha egna åsikter vid diskussioner i grupp, men den 
risken torde vara minst lika stor, om inte större, när gruppmedlemmarna inte känner 
varandra. Så kallade naturliga grupper där gruppmedlemmarna är bekanta med varandra 
sedan tidigare kan därför vara en fördel eftersom individerna delar samma erfarenheter 
och har lätt för att tala med varandra. (jämför Billinger, 2005, s. 174) 
 
Ett andra argument för vald metod är uppsatsens omfång. Fokusgruppsintervjuer är en 
metodform där mängden insamlat material kan bli stor även med begränsade resurser 
och ger möjligheten att på till exempel en timme få ta del av ett antal personers 
synpunkter istället för en persons som vid individuella intervjuer (Patton, 1990, s. 335) 
 

4.1 Urval  
 
Urvalet av studenter att intervjua gjordes enligt följande: Användarundervisning i form 
av körkortet startade höstterminen 2003 och det var studenter som deltagit i den 
undervisningen som var intressanta eftersom kursen i informationssökning nu var mer 
omfattande och gav ett akademiskt poäng. Ett annat önskemål var att intervjuerna skulle 
göras vid ett tillfälle då informationssökning var aktuellt för studenterna till exempel 
inför uppsatsskrivande eller annat större arbete. De studenter som började höstterminen 
2003 och som deltagit i körkortet var under vårterminen 2005 inne på sin fjärde termin 
på sjuksköterskeutbildningen. Under termin fyra skulle studenterna gå en kurs om fem 
poäng - ”Fördjupning i omvårdnad och forskningsmetodik” - där de bland annat skulle 
skriva en projektplan utgörande en färdig grund för uppsatsarbetet följande termin fem.  
 
Till projektplanen hade studenterna själva fått välja ämne inom omvårdnadsområdet. En 
del hade valt efter eget intresse, andra hade fått tips och idéer under sin praktiktid. 
Utifrån sitt ämne skulle studenterna formulera ett problemområde, ange syfte och 
frågeställningar och redovisa vilka sökord de använt vid sina sökningar. Studenterna 
skulle ta fram minst sju arbeten inom valt område inom omvårdnadsforskningen. Senare 
inför uppsatsen var kraven tio arbetet, varav sju skulle vara originalartiklar eller 
forskningsöversikter. I uppgiften ingick också att ange i vilken/vilka databas/databaser 
de sökt för att finna sina artiklar samt att kunna motivera sina val. Då merparten av den 
här typen av material publiceras på engelska var studenterna hänvisade att använda 
engelska som sökspråk. 
 
Detta var således en lämplig tidpunkt att intervjua studenterna om deras 
informationssökning och skulle förhoppningsvis resultera i en bra bild av hur 
studenterna tänkt kring och arbetat med informationssökning före och under arbetet med 
projektplanen. 
 
Av de fjorton studenter som påbörjade kursen i Visby hade tolv deltagit i 
användarundervisningen och ansågs därför vara lämpliga för undersökningen.  
 
Studenterna kontaktades inledningsvis via e-post där syftet med undersökningen 
förklarades. I brevet föreslogs två datum då intervjuerna kunde äga rum och de ombads 
ta kontakt för eventuella önskemål. Se bilaga 1. Här kan ett förtydligande vara på sin 
plats. I brevet uttrycks ett intresse från vår sida huruvida studenterna upplevde att 
användarundervisningen gett dem tillräckliga kunskaper i informationssökning, men 
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den delen togs inte upp under intervjuerna på grund av intervjuguidens utformning (se 
bilaga 2) och finns därför inte med i föreliggande arbete. 
 
Efter ett par dagar skickades en påminnelse ut. Utöver e-post användes studenternas 
virtuella klassrum Ping Pong och där lades ett schema över intervjutillfällena ut samt en 
lista över hur många som hade anmält sig till de olika tillfällena. 
 
En kort presentation av undersökningen skedde i samband med en lektion där tillfälle 
gavs att muntligen berätta om undersökningen. 
 
När tiden för svar hade gått ut hade nio studenter anmält sig till två olika 
intervjutillfällen. Ett mål var att försöka få tre fokusgrupper med fyra studenter i varje, 
men det visade sig inte vara möjligt. Istället gjordes två fokusgruppsintervjuer med fyra 
respektive fem studenter. Då merparten av sjuksköterskestudenterna i Visby är kvinnor 
återspeglades detta faktum även på intervjudeltagarna. Alla var kvinnor och 
uppskattningsvis i åldrarna 25 till 35 år. 
 

4.2 Genomförande 
 
Intervjuerna genomfördes i grupprum på Almedalsbiblioteket i Visby och de varade i en 
till en och halv timme vardera. Intervjuerna spelades in på minidisc som sedan 
transkriberades ordagrant i den bemärkelsen att varje hörbart ord återgavs, dock med 
konventionell stavning. Inga pauser eller tvekljud noterades. Wibeck (2000, s. 81-84) 
hänvisar till Linell (1994) och talar om tre olika nivåer av transkription, I-III, är I är den 
mest noggranna och detaljerade. Transkriptionsnivån här återfinns under nivå III.  
Enligt Wibeck (2000, s. 87-88) är ofta syftet med analyser av fokusgruppsintervjuer att 
få fram vad som innehållsmässigt kommit upp vid intervjutillfällena och en 
innehållsanalys startar med en tillbakablick på syftet med uppsatsen/undersökningen.  
Intervjuguidens innehåll påverkar givetvis vilka ämnen som kommit upp under 
intervjuerna, men behöver inte göra det. Det kan vara så att en del av frågorna i guiden 
inte genererat något material, men att andra saker i stället kom upp till ytan. 
 
Wibeck (2000, s. 45) skiljer mellan strukturerade och ostrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. Det är moderatorns roll och agerande som avgör graden av 
struktur. Intervjuerna i denna uppsats var strukturerade så till vida att de genomfördes 
utifrån en intervjuguide som baserats på tidigare forskning om informationssökning, se 
bilaga 2.  
 
Varje intervju/samtal inleddes därför med en kort presentation av syftet följt av ett 
samtal strukturerat utifrån följande centrala steg i informationssökningsprocessen.  
 

• Formulera frågeställningen 
• Hitta sökord  
• Välja källor 
• Sök  
• Ta fram materialet 
• Källkritik 
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För att visualisera ämnet för fokusgruppsintervjuerna användes en bild på en modell av 
informationssökningsprocessen som utarbetas av KIB (se bilaga 3) och som kan sägas 
vara en mycket förenklad bild av Caroline C Kuhlthaus ursprungliga modell (1993, s. 
43).  
 
Tanken med detta var att ge en utgångspunkt för gruppernas diskussioner. Frågorna i 
intervjuguiden följde därför modellens delar. Ambitionen i övrigt var att hålla en låg 
profil och låta intervjudeltagarna diskutera utan alltför stor inblandning. Det bör nämnas 
att ovanstående intervjuguide även innehöll följdfrågor vilka dock visade sig vara i stort 
sett överflödiga. Om båda parter är väl insatta i ämnet för fokusgruppsintervjuerna torde 
behovet av en detaljerad intervjuguide vara mindre.  
 
Den teoretiska bakgrund vi valt i form av informationssökningsprocessen ligger till 
grund för analysen. Det är dock inte de enskilda stegen i informationssökningsprocessen 
och huruvida studenterna följde dem som enbart är fokus i undersökningen. Istället sker 
en breddning av analysen till att även innefatta exempel på faktorer som påverkar 
studenterna och deras val av elektroniska resurser.  
 
Marchionini menar, som tidigare nämnts att informationssökning bygger på en 
interaktion mellan flera olika faktorer: användaren (den som söker), uppgiften, 
söksystemen, ämnesområdet, miljön och resultatet. Inspirerade av hans resonemang har 
modellerna över informationsökningsprocessen kompletterats enligt följande: 
 

1. Användaren – den som skall söka information och som påverkar sökprocessen 
utifrån sina kunskaper/erfarenheter. 

 
2. Uppgiften – utbildningen och lärarna/examinatorerna. Vilken typ av material ska 

studenterna använda för sina uppgifter. 
 

3. Söksystemen – de resurser som står till buds - databaser, kontrollerade 
ämnesordslistor, bibliotekskataloger. 

 
4. Ämnesområdet – vilka traditioner som finns inom ämnet 

 
5. Miljön – kurskamrater, kultur, pedagogisk profil hos lärosätet, studiemiljö, 

teknik 
 

6. Resultaten – svaren användaren får av söksystemen 
 
(Marchionini, 1995, s. 32-49) 
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Idé 
 

Problemformulering 
 

Frågeställning 
Hitta sökord 

 
Välja resurs för sökning 

 
Söka 

Få fram materialet 
 

Värdera 
 

Bearbeta/använda 
 
Figur 4. Dahlström & Wikstrands modell över informationssökningsprocessen med 
Marchioninis sex faktorer för påverkan. 
 
Ovanstående modell skall ses som ett försök till att beskriva hur 
informationssökningsprocessen påverkas av den kontext man befinner sig i. De 
horisontella rutorna representerar faktorer som kan påverka studenternas 
informationssökning och är hämtade från Marchionini (1995, s. 32-49). De vertikala 
rutorna visar hur de olika stegen i informationssökningsprocessen kan se ut utifrån de 
tre modeller som presenterades i kapitel 3 Teori och tidigare forskning, det vill säga 
Kuntz (1999), Marchionini (1995) samt Kuhlthau (1993). Vi har studerat de tre olika 
modellernas olika faser och steg och därefter kopplat ihop dem med våra egna 
erfarenheter av informationssökning. Det har lett fram till en, i vårt tycke, enklare, men 
tydligare bild över de delar som kan ingå i informationssökningsprocessen. Modellen 
används i kapitel 6 Analys som ett analytiskt instrument. 
 
I arbetet med denna uppsats bearbetades materialet genom ett antal genomläsningar för 
att få fram en övergripande bild av vad som kommit fram. Därefter delades varje 
intervju in i olika stycken utifrån uppsatsens frågeställningar. Nästa steg innebar att 
varje stycke bröts ned i ett antal teman som framträdde som återkommande och viktiga. 
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Slutligen gjordes en jämförelse för att se eventuella skillnader/likheter mellan 
grupperna. 
 
Analysen sker i två steg. I kapitel fem presenteras resultaten från 
fokusgruppsintervjuerna. I kapitel sex görs en koppling mellan de teoretiska 
utgångspunkterna från ovanstående modell och resultatet. 
 

 4.3 Metoddiskussion 
 
Det kan finnas en risk för att ämnen som bedöms vara känsliga att prata om av den 
anledningen inte kommer fram vid intervjuer i grupp (Trost, 2005, s. 45) 
 
I föreliggande arbete gjordes den bedömningen att ämnet för intervjuerna – 
informationssökning – inte skulle uppfattas som svårt eller känsligt att tala om i grupp. 
Det kan ändå vara en svaghet i studien, men fördelarna med metoden tycktes uppväga 
eventuella nackdelar.  
 
Tillsammans med kollegor har vi undervisat flera grupper av sjuksköterskestudenter och 
delvis arbetat med planeringen av körkortet. Att nu göra en undersökning inom ett 
område där vi själva är verksamma kan framstå som problematiskt. Flera författare i 
metodlitteraturen, bland annat Närvänen (1999, s. 26) och Repstad (1999, s. 27) tar upp 
problematiken kring närhet och distans vid undersökningar. Det finns risker för 
förutfattade meningar som får till följd att man faktiskt inte ser vad som sker. Å andra 
sidan kan just förkunskaper göra att man inte drar felaktiga slutsatser. Motivation och 
ett personligt intresse kan också vara en fördel om forskaren är väl insatt i verksamheten 
Repstad menar att de invändningar som kan göras inte skall ses som några absoluta 
argument för att avstå från att göra sin undersökning. Däremot bör man hela tiden ha 
dessa invändningar i bakhuvudet (Repstad, 1999, s. 27-28). 
 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om studenternas informationssökning av 
elektroniska resurser, vilket kan ha betydelse för utformningen av framtida 
användarundervisning och det möjliggörs av närheten till det som undersöks. 
Förkunskaper och engagemang kan vara till nytta här. Både vi som intervjuare och 
studenter är förtrogna med området som diskuteras, vilket även kan vara till nytta vid 
analysarbetet. 
 
Det finns förvisso en risk att studenterna höll inne med saker och att de inte ville 
kommentera delar som kunde förknippas med vår bibliotekarieroll och vad det har haft 
för inverkan på undersökningen går inte att svara på. Det går ändå inte att dra några 
långtgående generella slutsatser utifrån undersökningen på grund av arbetets omfattning 
och tillvägagångssätt. Studenterna kan dock ge viktiga kunskaper och förståelse för hur 
deras informationssökning kan se ut. 
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5. Redovisning av resultatet 
 
I följande kapitel redogörs för resultaten av de två fokusgruppsintervjuerna. För att göra 
kapitlet överskådligt har det delats in i två delar utifrån uppsatsens frågeställningar. 
Kapitel 5.1 behandlar hur studenternas arbete med informationssökning sett ut under 
utbildningens gång fram till och med projektplanen. I kapitel 5.2 tas de faktorer upp 
som vi uppfattade påverkade studenternas informationssökning och i slutändan deras 
sökresultat. Under varje del finns ett antal underrubriker som kan sägas representera de 
olika teman som framstod som centrala i intervjuerna.  
 
Efter överenskommelse med studenterna presenteras resultaten gruppvis, grupp A 
respektive grupp B, utan att det framgår vem som sagt vad. 
 

5.1 Hur ser studenternas informationssökning ut? 

5.1.1 Svårigheter att formulera en frågeställning och att hitta sökord 
 
Studenternas informationssökning startar med en uppgift som ingår i en kurs. 
Ämnesvalen kan vara tilldelade eller egna.  I grupp A uttryckte studenterna svårigheter 
med att formulera sina frågeställningar. Var man bara klar med det gick det sedan 
relativt enkelt att hitta lämpliga sökord. I grupp B gav man uttryck för problem både 
med att formulera sina frågeställningar och hitta lämpliga sökord. Omformulering av 
problemområde och frågeställningar kan bli aktuellt flera gånger för studenterna. 
 
Ett elektroniskt verktyg som står till buds för att hitta lämpliga sökord är till exempel 
KIBs databas Svensk MeSH som är en svensk översättning av MeSH (Medical Subject 
Headings). MeSH är en samling av kontrollerade termer som används för indexering, 
sökning och katalogisering av biomedicinska tidskrifter. Ett exempel: En student vill 
hitta artiklar om hur kvinnor med symptom på hjärtinfarkt blir mottagna på en 
akutavdelning. Genom att skriva hjärtinfarkt i sökrutan i Svensk MeSH får studenten 
fram att Myocardial infarction är den term som har använts för att indexera artiklar 
som behandlar hjärtinfarkter. Svensk MeSH ger alltså både rätt term och en översättning 
som kan användas för vidare sökning i databaser och bibliotekskataloger. Hade 
studenten i stället valt att skriva hjärtattack hade resultatet blivit detsamma. Som 
användare behöver man därför inte fundera kring olika synonymer. 
  
Studenterna kände till Svensk MeSH och hade även använt den för att få fram sina 
sökord på engelska. Andra sätt att få fram sökord var att översätta själv utifrån egna 
kunskaper i engelska eller använda lexikon. Att inte använda kontrollerade sökord ur till 
exempel Svensk MeSH kan dock påverka resultatet, vilket flera av studenterna erfarit.  
 

”Jag sökte på livskvalitet och då tänkte jag logiskt och skrev life quality, men då fanns 
det ingenting. Efter tag kom jag på ”meshen” [svensk MeSH] för den har jag lite dålig 
koll på och där kom det fram att det skall heta ”quality of life” och då fanns det över 10 
000 artiklar” Grupp B 
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Andra svårigheter med engelska som sökspråk var i de fall studenterna inte hittade ”sitt” 
ord i Svensk MeSH. ”Bemötande” är ett ord som används i svenska språket, men där det 
inte finns ett engelskt sökord eller MeSH-term med exakt samma innebörd. Det kan då 
uppstå problem för studenterna med att hitta artiklar som behandlar det inom 
omvårdnadsämnet viktiga mötet mellan patienter och sjuksköterskor.  
 
I båda grupperna hade studenterna lärt sig att de kunde hitta andra, kanske mer lämpliga 
sökord, i de artiklar de inledningsvis sökt fram. I samband med de första inledande 
sökningarna kan frågeställningarna och sökorden således komma att förändras beroende 
på vad studenterna hittar/inte hittar.  
 

5.1.2 Begränsat antal resurser används 
 
För att söka fram sitt material är det främst databaserna Cinahl och Pubmed som 
studenterna använder sig av. Det framkom i båda grupperna. Swemed+ nämndes i ena 
gruppen som ett alternativ, men mest för att det finns en möjlighet att hitta artiklar på 
svenska i den databasen.  
 
I grupp A tar man också upp WHO (Världshälsoorganisationen) och Socialstyrelsen 
som så kallade ”säkra” källor att söka information i. Andra vägar är att via KIBs 
tidskriftslista söka i vissa förlags utgivning. Även Libris nämns som en lämplig källa för 
att hitta material.  
 
När det gäller sökning i databaser sa deltagarna i bägge grupperna att när de lärt sig och 
vant sig vid en databas håller de sig gärna till den. Går det bra att söka i Cinahl 
använder de inte Pubmed och tvärtom. Swemed+ användes, som tidigare nämnts, i viss 
omfattning som ett komplement, men Cinahl eller Pubmed är de databaser där 
studenterna vet att de kan hitta vetenskapliga omvårdnadsartiklar. Den databas de inte 
använder sig av så ofta upplevdes sedan som svår och krånglig och undviks därför så 
långt det är möjligt. Båda grupperna menade att det skulle behövas en repetition av 
databassökning senare i utbildningen för att kunna få mer utbyte av de olika 
databaserna.  
 

5.1.3 Osäker sökteknik 
 
Databaserna Cinahl och PubMed presenterar två helt olika söksätt. I Cinahl söker man 
på ett begrepp/sökord i taget och kan då göra olika begränsningar. PubMed liknar mer 
en sökmotor med en sökruta där man direkt kan kombinera sina sökord.  
 
De svårigheter som kunde uppstå vid sökning i databaserna var att begränsa sina 
sökningar med så kallade ”Limits” (finns i både Cinahl och PubMed men har delvis 
olika funktioner), kombinera sina sökord, för få/för många träffar samt trunkering. Av 
intervjuerna framfick bland annat att:  
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”Först får man för många, sedan gör man lite ”limits” och då får man alldeles för få.” 
Grupp A 
 
”Jag har svårt med den där eländiga trunkeringen. Jag skriver alltid ett helt ord men hittar 
jag ingenting på det så finns det ingenting. Jag vet inte hur jag skall korta av ord så att 
den skall söka så det funkar. Det känner jag att jag inte har någon koll på.” Grupp B 

 
Så kallad kedjesökning tas upp som ett alternativ till sökningar i databaserna. 
Studenterna har då använt referenslistor i artiklar/böcker och utifrån dem hittat 
intressant material. Det diskuterades dock huruvida det är tillåtet att använda 
kedjesökning i alltför stor utsträckning. Studenterna kände en oro för att det skulle 
innebära att materialet på något sätt blev vinklat. Det är uttalat i både grupperna att de 
måste sprida sina sökningar i flera olika informationskällor som databaser och 
bibliotekskataloger. Att till exempel bara söka artiklar i en, i och för sig, tung 
omvårdnadstidskrift via ett förlags hemsida räcker inte. I takt med att kraven ökar måste 
studenterna vara beredda på att söka i fler databaser.  
 

”Vi har valt ut i och med att vi utgått från referenslistan. Vi har valt ut dem vi tycker 
verkar passa in. Vi har valt, inte riktigt datorn”. Grupp A 
 

Ovanstående citat visar på en återkommande tendens i studenternas 
informationssökning. De oroar sig för att göra fel och lämnar över ”jobbet” åt databasen 
och dess funktioner.  
Studenterna i grupp A beskrev vidare att de inför projektplanen för första gången under 
utbildningen haft relativt lätt att hitta material. De berättade att nu var problemet att de 
hittat för många artiklar och nu måste välja bort några. Så hade det inte varit tidigare. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att studenterna arbetat mer med valet av sitt 
ämne och sina frågor och samt att de under utbildningens gång lärt sig mer om 
forskningsprocessen.  
 
Till sin kandidatuppsats skall studenterna upprätta matriser över sin sökstrategi och 
exakt ange hur de gått tillväga vid sina sökningar. Studenterna menar att det då är 
viktigt att söka och hitta sitt material med hjälp av sökorden och inte via till exempel 
kedjesökning. 
I grupp A pratade studenterna samtidigt mycket om att ”gå bakvägar”, ”hoppa runt”, 
”trial & error” och att de ”experimenterar” när de söker, vilket kan tyda på osäkerhet 
kring hur de borde göra och att de inte tycker de går systematiskt tillväga när de söker.  
 
Några av studenterna i grupp A berättade att de hade skapat sina egna sökvägar genom 
att skapa favoriter i webbläsaren för att på så vis nå önskade sidor på Internet. De kunde 
därför inte ange den, som de uttryckte saken ”exakta” sökvägen. Studenterna menade att 
detta kan ställa till problem under uppsatsskrivandet då de skall upprätta matriser och 
noggrant beskriva sina sökvägar. Ett annat alternativ var att gå in och söka direkt på 
förlagens hemsidor. Grupp A uttryckte fenomenet på ett originellt sätt: ”Du har andra 
bakvägar än jag.” Intrycket blir att de har en känsla av hur de borde söka information på 
ett systematiskt sätt, men att de ändå väljer sina egna vägar som de känner sig bekväma 
och tillfreds med.  
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I båda grupperna var de överens om att kvaliteten på deras sökningar varierade. En 
artikel kan ha en annan vinkling än den som sökorden antyder. Det är därför viktigt med 
tillgång till artiklar i fulltext. Några hade använt funktionen ”Focus” (ämnesordet visar 
då artikelns huvudaspekt) vid sina sökningar i databasen Cinahl, men kände sig inte helt 
säkra på om de gjorde rätt. Flera studenter uttalade att det fanns en mängd funktioner i 
de olika databaserna som de inte kände till, trots två års studier, och att de skulle kunna 
lära sig mycket mer om hur de olika databaserna fungerar.  
 

”Ibland finns sökordet bara med en gång i en hel artikel. Man kan behöva mer av just det 
ordet.” Grupp A 
 
”I Cinahl kommer det upp en hel sida där man skall kryssa för - ”Fear - vad menar du 
med Fear?” Ibland kryssar jag för allihopa för att få så många artiklar som möjligt. Men 
jag kan inte riktigt övergreppa hur jag kan fokusera min sökning.” Grupp A 

 
En funktion som användes flitigt av den här gruppen studenter var en 
begränsningsmöjlighet som återfinns i databasen Cinahl och som möjliggör en 
begränsning till ”Research” (som begränsar till forskningsartiklar) och ”Peer Reviewed 
Journals” (som begränsar till faktagranskade tidskrifter).  Studenterna använder ofta de 
här funktionerna i sitt sökande. PubMed saknar funktionerna Research och Peer 
Reviewed Journals, vilket kan påverka en del av studenterna att välja Cinahl istället.   
En student i grupp B sa att hon förutsatte att artikeln var vetenskaplig om hon gjort den 
begränsningen i sökningen i Cinahl. De flesta var dock överens om att det inte var ett 
helt säkert sätt. Att gå igenom artikeln och se att alla efterfrågade delar finns med var 
nödvändigt. Vid de tillfällen man var osäker, valdes artikeln ofta bort.  
 

”Det händer ju att man rensar bort någon som verkar lite tveksam. Man vågar inte 
chansa.” Grupp B 

 
Diskussionerna kring källkritik och att bedöma material rörde i huvudsak just 
vetenskapliga artiklar, men även att vissa källor på Internet bedömdes som säkra. Det 
kunde röra sig om olika organisationer eller myndigheter. De var även införstådda med 
att det går att se på URL-adressen vem som står bakom webbsidan. 
 
Studenterna i grupp A pratar mycket om pressen att klara sina uppgifter och bli 
godkända för att kunna gå vidare till nästa kurs. De säger att de är medvetna om att det 
hade lönat sig att lägga ned tid på att förbättra söktekniken, men att de ändå valt att inte 
göra det.   
 

5.1.4 Studenterna läser inte hjälptexter eller webbaserat 
lektionsmaterial och ber sällan om hjälp i biblioteket  
 
En följdfråga till diskussionen kring deras sökteknik var om de läste hjälptexterna i 
databaserna för att på så vis förbättra sina sökresultat, men studenterna uppgav att de 
inte gjorde det i någon större utsträckning. Grupp A-studenterna tyckte att så många 
timmar gick åt till att sitta vid datorer och söka i databaserna och då tog man sig inte 
den extra tiden till att läsa hjälptexter.  
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Även om några av studenterna i grupp A var medvetna om att körkortet med allt 
lektionsmaterial angående till exempel databassökning och ämnesord fanns tillgängligt 
på KIBs hemsida gick de inte tillbaka dit för att få hjälp. En student hade tagit fram sina 
egna anteckningar från körkortsundervisningen som stöd, men använde fortfarande bara 
de resurser hon kände sig trygg med sedan tidigare. Ett hjälpmedel som dock användes, 
åtminstone av studenten i grupp A, var den text som beskriver vilka kriterier en 
vetenskaplig artikel skall ha för att räknas som vetenskaplig.  
 
Under hela studietiden har studenterna fått olika uppgifter som gått ut på att bedöma 
och värdera material. I båda grupperna framfördes att de med hjälp av olika hjälpmedel 
samt genom övning lärt sig att bedöma om till exempel en artikel kan sägas vara 
vetenskaplig.  
 
Studenterna tycks inte utnyttja bibliotekens resurser och dess personal i någon större 
utsträckning mer än att till att låna böcker. De uppger att de känner sig välkomna och 
tror att de skulle kunna få bra hjälp, men tar sig ändå inte tid till att gå till biblioteken. 
De försöker klara sig själva eller frågar kurskamraterna istället. 
 

”Man borde be om mer hjälp men man tänker: ”inte just nu”, men det skulle underlätta 
för framtiden om man tog sig den tiden. Ibland är man lite kortsiktig. Det är så mycket 
man måste göra.”  Grupp A 

 
Det fanns dock några få undantag och ett par av studenterna hade vänt sig till biblioteket 
för att få hjälp att komma vidare, men som en student i grupp A uttryckte det: 
 

”Det finns inget motstånd mot att gå till biblioteket och fråga, men det är inte det första 
som ploppar upp.” Grupp A 

 
 

5.2. Vilka faktorer påverkar studenternas informationssökning?  

5.2.1 Val av material - fulltext/e-tidskrifter 
 
Då merparten av det material som sjuksköterskestudenterna använder för att göra sina 
uppgifter ska bestå av vetenskapliga artiklar ur omvårdnadstidskrifter är det främst 
frågor rörande artiklar som kommer fram under fokusgruppsintervjuerna.  
Studenterna strävar efter att hitta de artiklar de behöver i fulltext. Att beställa kopior av 
en artikel från antingen KIB eller Almedalsbiblioteket anses vara en alltför osäker, 
tidsödande och dyr väg att gå. Studenterna vet inte vad de får och det kan i sin tur bero 
på att de är osäkra i sin sökstrategi. 
 

”Sökorden man valt kanske bara figurerar i tidskriftens namn, det har jag varit med om.”  
Grupp B 

 
”Jag gjorde det en gång [beställde en artikel]. 70 kronor för en artikel som jag inte kunde 
använda” Grupp A 
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För den här gruppen distansstudenter är tillgången på artiklar i fulltext viktigare än för 
Karolinska Institutets campusstudenter som har möjlighet att på plats ta del av de 
tidskrifter i pappersformat som KIB prenumererar på. Personliga proxykoder ger dock 
Visby- och Norrtäljestudenterna tillgång till KIBs elektroniska resurser och gör det 
möjligt att få fram material i fulltext via databaser eller direkt via tidskriftslistan.  
 

”Väljer alltid ut fulltext först men om man inte hittar tillräckligt många börjar man leta 
bland de andra. Annars alltid fulltext.” Grupp B 

 
Studenterna vill inte chansa på artiklar de inte kan få ta del av direkt på datorskärmen 
och de använder vidare en begränsning som ger ”artiklar med abstract” för att snabbt 
kunna få en uppfattning om artikeln passar för deras arbete. Det är även viktigt för 
studenterna att artiklarna är relativt nyskrivna och de använder den funktionen vid 
databassökningar. 

5.2.2 Undervisningskontexten – upplevda påbud från lärarna   
 
Det är slående hur styrda studenterna är av vad de uppfattar att lärarna efterfrågar. Det 
finns en utbredd osäkerhet kring om deras sätt att söka är det riktiga och om det material 
de får fram behandlar omvårdnad i tillräckligt hög grad och inte medicin. Studenterna i 
grupp B förmedlar en bild av oklara besked från lärarna, vilket ökar studenternas 
osäkerhet. Följande citat från den gruppen belyser problematiken: 
 

”Men NN säger att man skall leta tvärvetenskapligt och gå in och se på andra 
yrkesgrupper. Lärarna här [på Gotland] säger att det skall vi inte göra. Det är bara om 
man inte hittar något under Nursing Journals”  
 
”Man gör som den lärare säger som bedömer ens arbete. Man vill inte hålla på och göra 
om för att man gjort tvärtemot läraren. Vi struntar i vad NN säger och så gör vi vad de 
säger här. Det är lärarna här som handleder och NN kommer inte vara inblandad i 
examinationen. Examinator säger ingenting nu innan för de kommer bara sista dagen och 
då har de bedömt alltihop. Man vet inte vad de tycker. ”  
 
”Man får försöka använda lärarnas glasögon det är viktigt att bli godkänd” 

 
Även studenternas resonemang kring så kallad kedjesökning belyser den osäkerhet som 
finns kring informationssökning. En databassökning med ett antal sökord ansågs bättre 
än att hitta artiklar via referenslistor. 
 

5.2.3 Informationssökningen påverkas av upplevd stress och 
tidspress 
 
Att söka information är något som kan ta lång tid beroende på ämne och förkunskaper 
kring de olika resurser som står till buds. Det har studenterna fått erfara och lära sig 
under utbildningens gång. Att söka fram vetenskapliga artiklar som bygger på antingen 
kvalitativa eller kvantitativa metoder har ingått i de olika momenten i 
forskningsmetodik under hela utbildningstiden. Att formen på artikeln då blir viktigare 
än innehållet är studenterna överens om i båda grupperna och mycket tid har gått åt till 
att skumma igenom texterna för att hitta rätt form och metod. Följande citat belyser 
problematiken: 
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”Man letade först efter metoden. Var metoden fel slängde man artikeln.” Grupp B 

 
”Man har inställningen att en artikel som inte precis innehåller det man vill ha är därför 
onödig och man ser inte att man faktiskt kan lära sig någonting av den.” Grupp B 

 
En viss språkförbistring har också medfört att arbetet med att gå igenom materialet tagit 
lång tid då det mesta är skrivet på engelska och på ett akademiskt språk som studenterna 
inte är vana vid. 
 
Tidspress gör att de försöker hitta genvägar och snabbare sätt att få fram sitt material. 
Studenterna tycks uppleva det som både tidskrävande och arbetsamt att själva behöva 
göra att urval och sedan tolka och bearbeta för att kunna använda materialet de fått 
fram. De letar därför gärna efter funktioner i databaserna som kan rensa bort oönskat 
material åt dem. 
 

 
”På grund av stressen väljer jag Cinahl för jag vet att jag känner mig hemma där, det går 
fortare och jag hittar mer i fulltext. Alla de faktorerna spelar in, det skall gå så fort som 
möjligt, för man kan få dra ut rätt många artiklar innan man hittar några som är bra. Jag 
kollar på rubriken.” Grupp B 
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6. Analys  
 
I följande kapitel görs en sammankoppling mellan den modell som använts som 
analysverktyg och resultaten av fokusgruppsintervjuerna. Modellen presenterades i 
kapitel 4.2 Genomförande.  Även detta kapitel är indelat efter uppsatsens 
frågeställningar.  

6.1 Hur ser studenternas informationssökning ut? 
 
Redan från början av sin utbildning blev studenterna varse att de var tvungna att söka 
information i elektroniska resurser i form av databaser, ämnesordlistor och Internet i 
stort. Den förändring sjuksköterskeutbildningen genomgått mot en ökad akademisering 
och den allmänna snabba tekniska utvecklingen är en del i detta. En annan del är det 
faktum att de studenter som intervjuats läser en distansutbildning och därför är mer 
beroende av elektroniska resurser än en campusstudent skulle vara. Flera av den här 
undersökningens intervjupersoner har framhållit att de haft inledande problem med att 
hantera datorer och till följd härav även informationssökning. De var överraskade av 
den mängd elektroniska hjälpmedel de skulle förhålla sig till och bemästra. Det står 
också tämligen klart att de från början hade svårt att se nyttan av att lära sig söka 
information och senare att informationssökning kunde vara så tidsödande och ofta 
frustrerande.  
 
Bilden som intervjuerna ger avseende studenternas informationssökning är dubbel. Å 
ena sidan uppvisar studenterna ett kreativt och eget söksätt. De verkar ha funnit ett sätt 
att söka som fungerar för dem och utifrån det provar de sig fram och de tar ibland hjälp 
av sina kurskamrater. Å andra sidan är de samtidigt lyhörda för vad de uppfattar att 
lärarna anser är systematisk informationssökning och de verkar stundtals vara väldigt 
osäkra och rädda för att göra ”fel”. Studenterna väljer ofta den väg de sedan tidigare 
behärskar och som de uppfattar som enkel och snabb.  Att gå vidare och till exempel 
söka i andra databaser än tidigare beprövade upplevs ofta som krångligt, tidsödande och 
svårt. Studenterna tycks därför – så långt det är möjligt – undvika att utnyttja andra 
resurser än dem de redan känner till. 
 
De upplever att det är svårt att formulera sitt problemområde och utifrån den sin 
frågeställning. Ofta blir frågan för bred eller för smal – men oftare är frågan så vid och 
allmängiltig att det blir svårt att hitta relevanta sökord. Det kan vara svårt för 
studenterna att se vilka sökord som fungerar till den frågeställning de valt och förstå att 
”rätt” sökord kan vara A och O för att sökningen ska ge ett bra resultat. Det leder rätt in 
i nästa del i deras sökning - vilken informationskälla, ofta vilken databas, ska man välja 
för att sökningen ska ge dem det resultat de eftersöker. I de olika databaserna finns en 
mängd funktioner att använda vid sökningar, men studenterna verkar osäkra på vad de 
egentligen betyder och vad de olika valen får för konsekvenser för sökresultatet.  
 
Samtidigt verkar det finnas en övertro till databasernas funktioner i den meningen att 
studenterna, genom att göra vissa begränsningar, hoppas att databasen skall förse dem 
med ett lagom antal vetenskapliga artiklar med relevant innehåll. 
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Svårigheter kan även uppstå när de skall ta fram sitt material. Studenterna strävar alltid 
efter att få fram artiklarna i fulltext. Först när de kan läsa artikeln på dataskärmen vet de 
om deras sökning har gett ett bra resultat. Studenterna väljer alltså bort material de inte 
kan få fram i fulltext, vilket torde påverka deras resultat. 
 

6.2 Vilka faktorer påverkar studenternas informationssökning?  
 
Utifrån det som framkom kring hur studenterna söker information i elektroniska 
resurser kan följande faktorer sägas påverka dem. Här görs en koppling till de faktorer 
Marchionini menar samspelar med informationssökningsprocessen: användaren, 
uppgiften, söksystemen, ämnesområdet, miljön och resultatet. Underrubrikerna är tänkta 
att spegla Marchioninis faktorer med vad undersökningen gav.  

6.2.1 Hur användarna nyttjar/inte nyttjar söksystemen  
 
Att använda kontrollerade termer istället för egna översättningar kan påverka 
studenternas sökresultat ett faktum som några av studenterna blivit varse. Ändå väljer 
de att delvis avstå från att utnyttja den resursen. En anledning kan vara att det helt 
enkelt går fortare att hoppa över momentet med att plocka fram kontrollerade termer ur 
till exempel Svensk MeSH. Får studenterna nöjaktiga träffar på ett lagom antal artiklar 
som ser lovande ut är de nöjda.  
Det är således intressant att veta om studenterna fått tillräckliga kunskaper om olika 
verktyg för att hitta bra sökord och hur resultaten av deras sökningar kan variera utifrån 
vilka ord de använt. 
 
Att endast söka i en databas påverkar naturligtvis resultatet. Senare i studenternas 
utbildning måste de använda fler databaser vilket ofta ställer till problem. Det kan då 
vara upp till två år sedan de fått undervisning om de olika databaserna och förvärvade 
kunskaper kan då vara glömda. Studenterna föreslog själva terminsvis återkommande 
tillfällen där de kunde få hjälp av bibliotekarier, men även av varandra, att utveckla sina 
kunskaper om olika databaser och dess funktioner. På så vis skulle de inte hinna 
glömma bort hur de olika databaserna fungerar och barriären att prova något nytt och 
okänt skulle bli mindre.   
 

6.2.2 Hur uppgiften och ämnesområdet styr vilken typ av material 
studenterna vill ha  
 
Då studenterna under hela utbildningens gång får i uppgift att söka vetenskapliga 
artiklar i ett visst ämne är det naturligtvis artiklar de koncentrerar sig på vid sökningar 
antingen i databaser eller via internet. Den här gruppen studenter efterfrågar kort sagt 
vetenskapliga artiklar i fulltext och det påverkar deras resultat. De får ofta arbeta om 
sina frågor utifrån vad de hittar för material. Man kan säga att de anpassar sig efter 
tillgången på vetenskapliga artiklar i fulltext. Fulltext väljs därför ofta som en 
avgränsning i sökningen och de kan på så vis missa intressant material. De förefaller 
vidare vara så osäkra på sin sökteknik att de måste få tillgång till hela artikeln på 
skärmen för att vara säkra på att de lyckats med sin sökning och fått fram en användbar 
artikel. Den snabba tekniska utvecklingen har bidragit till att studenterna numera lätt 
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kan få fram stora mängder artiklar i fulltext jämfört med tidigare. Detta faktum gör att 
precisionen i sökningarna inte behöver vara lika stor. Nu kan studenterna snabbt få fram 
artiklar som de antingen kan använda eller direkt förkasta som ointressanta för deras 
ämne. Tidigare fick de vänta på en artikel som kopierats ur en pappersutgåva på något 
bibliotek och sedan skickats till studenten som ett fjärrlån, en ibland tidskrävande och 
dyr historia. Den allt större tillgången på material i fulltext torde vara till gagn för de här 
studenterna, men frågan är vad det får för betydelse för innehållet. Det kan ju hända att 
de missar/väljer bort en artikel som hade kunnat tillföra mycket på grund av att den inte 
fanns i fulltext i den databas där de sökt. 
 

6.2.3 Vilket blir resultatet av användarnas sökteknik 
 
Studenternas beskrivning av hur de sökt i databaserna och hur de använt de olika 
funktionerna ger en bild av ett tämligen slumpmässigt testande av olika sökord och 
begränsningar och studenterna verkar i flera fall osäkra på vad de egentligen gör för val. 
Det finns en stor mängd funktioner i databaserna som kan vara till stor hjälp för 
studenterna, till exempel sparad sökhistorik, men studenterna verkar hålla sig till några 
få väl beprövade funktioner som de vant sig vid och behärskar. Att gå ner på djupet i en 
databas alla funktioner kan vara tidsödande, men studenterna hade förmodligen tjänat 
på att lära sig mer än att avgränsa till fulltext och vissa tidsperioder. I databasen 
Pubmed finns en så kallad ”tutorial” (en webbaserad handledning) som går igenom 
olika steg i en sökning och som visar på de olika funktionerna. Utöver den fanns det på 
körkortssidorna en snabb introduktion till Pubmed på svenska som studenterna kunde 
göra. En av studenterna sade sig känna till den resursen, men hade inte tagit sig tid att 
titta närmare på den. 
 

6.2.4 Hur undervisningskontexten i form av uppgiften och 
ämnesområdet påverkar studenternas informationssökning 
 
Att studenterna rättar sig efter vad lärarna efterfrågar är inte konstigt eller förvånande. 
Det är lärarna som godkänner dem. Som bibliotekarie kan man dock fundera kring vad 
lärarna ger studenterna för signaler när det gäller informationssökning och hur 
biblioteken kan anpassa sin användarundervisning för att ge studenterna bäst stöd i 
denna process. Studenterna upplever problem med att avgränsa sitt ämne och formulera 
sina frågor och det kan tyckas att de skulle behöva mer hjälp och stöd i det arbetet. 
Lyckas de med de inledande delarna i informationssökningsprocessen blir resterande 
lättare. För att kunna förmedla kunskaper kring de resurser som finns tillgängliga vore 
det av vikt för bibliotekarier att kontinuerligt träffa studenterna och gradvis arbeta sig 
igenom informationssökningsprocessen och öva på de elektroniska verktyg som 
biblioteken tillhandahåller och betalar mycket pengar för.  
 
Det är vidare viktigt att studenterna lär sig förstå hur deras sökresultat påverkas av vilka 
val de gör vid informationssökning. Känner de sig säkra på vad de gör kan de också 
argumentera för sina val och tillvägagångssätt. Informationssökning kan gå till på 
många sätt och med mer kunskaper i ämnet, desto friare kan de olika resurserna 
utnyttjas. 
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Ytterligare en faktor som kan vara av relevans i sammanhanget är att det inom gruppen 
studenter uppstår en sorts kultur när det gäller informationssökning och som får till följd 
att de håller sig till de söksätt och de resurser som kan sägas vara accepterade.  

6.2.5 Användarna påverkas av den miljö de befinner sig i  
 
Studenterna använder inte de hjälptexter som finns dels i databaser, dels i 
lektionsmaterial på webben. De tycker att det går fortare att prova sig fram och upplever 
att det är ansträngande att läsa text på datorn. Detta är antagligen inget unikt för just de 
här studenterna. Förmodligen är det så att de flesta som arbetar med elektroniska 
resurser av skilda slag ofta väljer en annan väg för att komma vidare än att klicka på 
Hjälp-knappen. För biblioteksvärlden är dock fenomenet av intresse då mycket tid och 
resurser har lagts ned på att skapa webbaserade guider med syfte att få brukarna att lära 
sig till exempel informationssökning själva med hjälp av en dator.   
 
Webbaserade hjälpmedel kan passa för en del, medan andra föredrar en mer traditionell 
form av hjälp genom att någon faktiskt visar hur till exempel en databas fungerar och 
tillfälle ges till att ställa frågor. En kombination av de två sätten att lära ut kan vara en 
framkomlig väg.  
De webbaserade hjälpmedlen har en fördel i att ständigt vara tillgängliga och är inte 
resurskrävande ur personalsynpunkt. Det gäller bara att få studenter och andra att 
använda dem.  
 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till och begrunda är det faktum att studenterna sällan 
kommer till biblioteken för att be om hjälp trots att de hade kört fast och ibland hade 
svårt att få fram några artiklar och trots en uttalad föreställning om att de skulle vara 
behjälpta av stöd och hjälp med informationssökning. De sa sig inte uppleva några 
direkta hinder för att be om hjälp, det blev bara inte av. De löste sina problem efter 
hand, kanske med hjälp av andra studenter som befann sig i samma sits. Tidspress var 
dock ett skäl som angavs som ett hinder och det kan hänga samman med att studenterna 
upplever informationssökning och bearbetning av materialet som något som tar längre 
tid än vad de inledningsvis räknat med.  
 
Inget som kom fram under fokusgruppsintervjuerna tydde på att viljan att be om hjälp 
påverkades av att studenterna läser på distans. Det är naturligtvis fullt möjligt att detta 
faktum ändå spelar en roll i sammanhanget. Undersökningens fokus är inte 
problematiken kring distansstudier varför ingen fördjupning skedde i de delarna. 
 
Biblioteken har en uppgift i att vara mer lyhörda och flexibla för att bättre kunna nå 
studenterna och erbjuda mer riktade utbildningsinsatser. Den här gruppen studenter 
efterfrågade, som tidigare nämnts, återkommande träffar/workshops i samband med att 
de stod inför en uppgift som krävde att de skulle söka efter vetenskapliga artiklar. Då 
kunde få hjälp och stöd av bibliotekarier, men också av varandra. Att ta del av varandras 
olika kunskaper i informationssökning verkar vara viktigt för den här gruppen studenter. 
De arbetar mycket tillsammans och i olika grupper och delar samma erfarenheter 
avseende utbildningen och stöter förmodligen på liknande problem och svårigheter när 
det gäller informationssökning.   
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Här har även deras lärare en viktig uppgift i att hålla kontakt med biblioteken. Ett 
närmare samarbete mellan bibliotek och institutioner eller i vart fall undervisande lärare 
skulle vara alla till gagn. Det är viktigt att förmedla vikten av att man som sjuksköterska 
skall kunna navigera i ett informationslandskap som ständigt växer och förändras.   
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7. Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel framförs en följd resonemang kring undersökningens resultat som 
befunnits intressanta och tankeväckande.  
 
Inledningsvis hänvisade vi till Gary Marchionini (1995) och hans resonemang kring att 
elektroniskt material kan verka lättillgängligt, men att det i själva verket krävs en hel del 
kunskaper av användarna för att få fram något ur informationssystemen. Mängden 
material som finns i till exempel databasen PubMed med sina 18 miljoner referenser är 
nästan obegriplig stor och det är lätt förstå studenternas frustration när de, trots detta, 
antingen inte hittar vad de söker eller inte kan få fram materialet med ett par 
knapptryckningar. Allt material finns inte tillgängligt direkt i fulltext utan måste 
beställas eller hämtas på till exempel förlagens egna webbsidor. Det kan även röra sig 
om en fördröjning från det att en artikel är publicerad i en tidskrift tills den är indexerad 
och nåbar i en databas, något som förmodligen är obekant för de flesta ovana 
databasanvändare.  
 
Biblioteken betalar stora pengar för databaser och andra resurser men studenterna är 
ibland inte medvetna om skillnaden mellan att söka i en ämnesspecifik databas och att 
skriva in sina sökord i rutan i en sökmotor som till exempel Google. 
Intressant är därför hur man överbryggar det glapp som tycks uppstå mellan det 
biblioteken försöker lära ut vid undervisning i informationssökning och studenternas 
sökbeteende, det vill säga hur de faktiskt går tillväga.   
 
En annan fråga att begrunda är det faktum att lärarna verkar vara så starka kognitiva 
auktoriteter för studenterna och biblioteken/bibliotekarierna relativt svaga diton när det 
gäller informationssökning.  
 
Självklart spelar lärarnas roll som examinatorer in, men är det hela förklaringen? 
Generellt kan man här fundera kring flera tänkbara orsaker: 
 

• Kurser i informationssökning ges ofta utan tillräcklig ämnesförankring och vid 
en tidpunkt då studenterna har svårt att inse behovet av att lära sig söka 
information. Studenterna har fullt upp med att hantera all övrig ny information.  

• Finns det en osäkerhet kring bibliotekariernas roll? De ger undervisning till 
studenter, men kanske mer uppfattas som en sorts handledare. Finns det 
konkurrens mellan bibliotekarier och lärare? 

• Det är för lite kommunikation mellan kursansvarig lärare och bibliotekarier. Tid 
för kurser i informationssökning konkurrerar med studenternas huvudämnen och 
schemalagd tid för den typen av undervisning kan därför vara snålt tilltagen. 

• Finns det en osäkerhet kring vad bibliotekarierna lär ut när det gäller 
informationssökning? Är undervisningen mer inriktad på tekniken och olika 
funktionerna i bibliotekskataloger och databaser eller är det 
forsknings/informationssökningsprocessen som helhet som bibliotekarierna skall 
lära ut?  
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7.1 Slutsatser 
Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad kunskap och förståelse för studenters 
informationssökning av elektroniska resurser. Vi har följande två frågeställningar: 
 

1. Hur ser studenternas informationssökning ut? 
2. Vilka faktorer påverkar studenternas informationssökning? 

 
Resultaten kan enligt vår tolkning sammanfattas enligt följande: 
Problem och svårigheter kan uppstå för studenterna under hela den process som 
informationssökning innebär, allt från de inledande stegen med att formulera sitt 
problem och sina frågeställningar, hitta relevanta sökord, utföra sökningar i databaser 
till att få fram och kunna bearbeta materialet. Studenterna känner sig ofta osäkra på att 
de söker på ett riktigt och systematiskt sätt och är oroliga för att det material de sökt 
fram inte uppfyller kriterierna för relevans, objektivitet och vetenskaplighet.  I sin 
informationssökning rör de sig fram och tillbaka mellan de olika faserna i 
informationssökningsprocessen för att göra justeringar i sina sökningar. De tenderar att 
använda ett begränsat antal resurser och återvänder till källor de anser sig behärska. 
Trots de ibland dåliga sökresultaten tar de sig inte tid att be om hjälp i biblioteken utan 
vänder sig i första hand till studiekamrater eller lärarna. Resultaten överensstämmer i 
många stycken med de iakttagelser som Kuntz och Valentine gjorde i sina 
undersökningar avseende till exempel studenternas tendens att återvända till redan 
kända källor, att använde de sökstrategier som ansågs ge mest med minst ansträngning 
samt en viss ovilja till att be om hjälp i biblioteken. De affektiva tillstånd i form av 
frustration, osäkerhet men också ett ökat intresse och en känsla av lättnad som Kuhlthau 
menar uppstår i sökprocessen har även visat sig i den här gruppen studenter. 
 
Vad gäller faktorer som påverkar studenternas informationssökning kan två olika grenar 
urskiljas. Dels den gren som har att göra med de val studenterna gör när det gäller 
databaser eller andra resurser, vilken typ av material de söker efter, men även deras 
sökteknik och hur de förhåller sig till resursernas olika funktioner och hjälpmedel. Den 
andra grenen har att göra med den kontext studenterna finns i, såsom utbildningen, 
ämnets traditioner, vad lärarna förmedlar samt studiemiljön och den kultur som finns 
där. De faktorer Marchionini visat på ringas i och med detta väl in i denna 
undersöknings resultat.  
 
Slutligen är vi av den uppfattningen att studenternas informationssökning kan se ut på 
en mängd olika sätt utifrån individen och dess omgivning. Det rör sig om en 
komplicerad process där studenter, bibliotekarier och lärare skall samspela med de 
informationssökningsverktyg som står till buds.  
 

7.2 Egna reflektioner  
 
Genom att bättre förstå hur studenter söker information i elektroniska resurser, vilka val 
de gör och vilka faktorer som påverkar dem skapas förutsättningar för att utveckla 
undervisning i informationssökning. Vi vill föra fram följande synpunkter avseende 
detta som studenterna gav uttryck för under fokusgruppsintervjuerna. Tilläggas kan att 
samstämmigheten var stor i grupperna när det gällde deras första möte med 
informationssökning i utbildningen. 
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Nya studenter på sjuksköterskeutbildningen har förmodligen en bild av vilka färdigheter 
inom omvårdnad/medicin de förväntas lära sig under utbildningen, men flera av 
studenterna som intervjuades i denna undersökning uttryckte förvåning över att 
informationssökning ingick som en del. Det hade de inte förväntat sig (jämför Pilerot, 
2007, s. 69) En student i grupp A sa så här om körkortet: ”Vad skall vi ha det här till? 
Det var första tanken. Körkortet skulle ha kommit vid första kursen då man skulle 
skriva någonting.”   
 
Användarundervisningen ägde rum i en datasal och det uppstod diverse problem med 
datautrustningen, vilket enligt studenterna störde inlärningen. De bibliotekarier som 
undervisade fick lägga mycket tid på att reda ut tekniska problem och det fick till följd 
att det fanns mindre tid för informationssökning. Fokus hamnade mycket på tekniken 
och att det på något sätt förutsattes att studenterna hade grundläggande datakunskaper, 
vilket alla inte hade. Problem kunde uppstå när:  
 

1. Dokument skulle sparas och skickas med e-post 
2. Uppgifter skulle lämnas direkt i det webbaserade klassrummet Ping Pong 
3. Sökningar utföras i databaser och på Internet 

 
Samtidigt tyckte studenterna att det var väldigt viktigt att få sitta vid en egen dator och 
söka på egen hand utifrån lärarens (bibliotekariens) instruktioner. De framhöll det 
viktiga i att kunna se att de faktiskt klarade av att genomföra sina sökningar. Att bara 
sitta och titta på när en lärare visar på en skärm bedömdes som meningslöst.  
 
För att komma tillrätta med den här typen av svårigheter är det av vikt att se till att 
tekniken fungerar och att alla lösenord som eventuellt krävs för att logga in och komma 
åt alla resurser finns med från början. Det kanske kan vara bra att avsätta tid i sin 
lektionsplanering till att få tekniken att fungera så att alla känner att de är med och kan 
börja söka. Det är stressande för både undervisande bibliotekarie och för studenterna när 
lektioner inte kan komma igång på grund av tekniska problem. Detta kan synas basalt 
och något som bara skall fungera, men alla som arbetar med datorer och Internet vet att 
vad som helst kan hända/inte hända. Alla universitets- och högskolebibliotek bör 
vinnlägga sig om att ha väl fungerande datasalar och god kontakt med it-avdelningen. 
 
Viktigt är också att fånga upp de studenter som eventuellt behöver mer hjälp med att 
hantera en dator och olika program. Det står visserligen i kursbeskrivningen till 
sjuksköterskeutbildningen på distans att studenten förutsätts ha grundläggande 
datakunskaper, men vi är osäkra på hur den delen följs upp vid antagning/introduktion 
till utbildningen. (Sjuksköterskeprogram som modifierad distansutbildning, 2005)  
 
Studenterna menade att tempot varit för högt i körkortsundervisningen och att det var 
för mycket information på en gång. De som inte riktigt kunde följa med i 
undervisningen fick lära sig av de andra senare. Återigen visar det sig att de hellre 
vänder sig till studiekamraterna än att be om hjälp i biblioteken eller läsa 
lektionsmaterial eller hjälptexter. 
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Informationssökning kan verka komplex och krävande för noviser. Utöver att lära sig 
känna till var och hur man kan hitta det som eftersöks krävs en viss teknik i själva 
sökandet. Det kan till exempel röra sig om att ha flera fönster öppna i webbläsaren och 
därigenom skifta mellan olika databaser eller andra verktyg.  
 
I en undervisningssituation där en bibliotekarie skall lära studenterna söka är det kanske 
lätt att lite för snabbt och otydligt förflytta sig mellan de olika resurserna och 
studenterna kan ha svårt att hänga med.  
 
Det är därför av stor betydelse att undervisande bibliotekarie är lyhörd och kan fånga 
upp studenter som tappat bort sig och inte kan följa med. Det kan för en student vara 
svårt att avbryta och be om hjälp mitt i en genomgång, i synnerhet om de uppfattar att 
alla andra hänger med. 
 
Andra hinder som kan uppstå för noviser vid informationssökning är att det inom 
biblioteksvärlden används en mängd termer som säkert framstår som tämligen 
obegripliga för nya studenter, till exempel ”bibliografiska databaser”, ”faktadatabaser”, 
”referens” och ”fritextsökning”. Denna terminologi kan säkert verka avskräckande på 
studenterna och kanske bidrar till att de söker egna vägar för att få fram den information 
de behöver. Det är nog ingen slump att många studenter föredrar Google när det skall 
söka information och att ett nytt verb har smugit sig in svenska språket: ”googla”.  
 
Studenterna kommenterade även några av de övningar som ingick vid de inledande 
lektionerna i informationssökning. Som en övning hade studenterna fått en uppgift att ta 
fram information om kaffedrickande. De fick tid till egna sökningar och skulle sedan 
redovisa sina resultat. En student sa så här om den övningen: ”Jag kom ihåg att vi sökte 
om kaffedrickande. Hade ni sagt hjärtsjukdomar eller nånting, men det var just 
kaffedrickande. Det kommer jag så väl ihåg att man bara VAA??. Två timmar bara att 
söka artiklar om kaffedrickande” 
 
Kommentaren är intressant ut flera synvinklar. Studenterna söker en mening med de 
uppgifter de får och om dessa känns ovidkommande inverkar det säkert menligt på hela 
undervisningen. Att koppla övningsuppgifter i informationssökning till konkreta 
uppgifter i studenternas utbildning torde vara betydligt mer givande. Detta kräver dock 
ett utvecklat samarbete mellan bibliotekarier och lärare. Studenterna i undersökningen 
tyckte att en lämplig tidpunkt för körkortet skulle vara i anslutning till att de skulle 
skriva sitt första PM en bit in på terminen. Vid PM-skrivandet ingick i uppgiften att 
söka och ta fram vetenskapliga artiklar.  Det var först vid detta tillfälle de kunskaper 
studenterna förhoppningsvis förvärvat under körkortet blev meningsfulla. Genom att 
använda en ”riktig” uppgift på lektionerna i informationssökning kunde studenterna 
även få hjälp och stöd med att till exempel begränsa sitt ämne och hitta bra sökord. Det 
borde även vara mer givande för bibliotekarien att arbeta utifrån studenternas egna 
uppgifter, men detta kräver som sagt ett nära samarbete med ansvarig lärare. 
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Att förlägga användarundervisning senare under termin ett och i samband med en 
uppgift där informationssökningen kommer in som en naturlig del känns därför 
angeläget. Ges den här typen av kurs för tidigt och utan att studenterna kan koppla 
informationssökning till övrig undervisning och med den följande uppgifter kan det 
inverka menligt på studenternas motivation att lära sig att söka och bearbeta 
information.  
 
Det tycks för övrigt vara en fördel om användarundervisningen kunde delas upp i 
mindre delar och spridas ut över ett antal terminer. Kunskaper som inte används 
kontinuerligt är lätt att glömma bort och studenterna får börja om från början varje gång 
de ställs inför en uppgift där informationssökning ingår. Inför projektplanen hade flera 
av studenterna känt sig osäkra och tyckte sig inte behärska flera av de elektroniska 
resurserna. De har en känsla av att det finns mycket mer att lära som skulle underlätta 
deras sökningar, men de tar sig inte tid att lära på egen hand.  
 
Ett sätt att tydliggöra vad informationssökning i elektroniska resurser verkligen innebär 
är att sådan information finns med i kurshandledningen där beskrivning ges till kursens 
mål, syfte och innehåll. Från bibliotekens sida är det viktigt att se till att undervisningen 
i informationssökning verkligen anpassas efter utbildningens och studenternas behov.  
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8. Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöks hur sjuksköterskestudenter söker elektronisk information 
inom ramen för sin utbildning. Anledningen till detta är att trots att vetenskaplig 
information ökar i mängd och blir allt lättillgängligare så är det ändå inte oproblematiskt 
för studenter att självständigt söka, förstå och granska vetenskapligt material. 
Bibliotekets roll i detta sammanhang är att ge studenterna en grund att stå på i form av 
en relevant och effektiv användarundervisning. 
 
Den grupp studenter som undersöks här har fått en förhållandevis omfattande 
användarundervisning (1,5 högskolepoäng med nuvarande system), men tycks ändå 
möta svårigheter i sin informationssökning. För att bättre kunna hjälpa studenterna att 
söka på ett effektivt sätt krävs en djupare förståelse för om hur de tänker kring sin 
informationssökning. 
 
Syftet med uppsatsen är således att bidra till en ökad kunskap om studenternas 
informationssökning av elektroniska resurser och vilka faktorer som kan påverka den.  
Eftersom det är studenternas informationssökningsprocess som är av intresse har 
följande val gjorts avseende teoretisk utgångspunkt. De tre forskare som valts ut har alla 
gjort en modell av informationssökningsprocessen. Lucy Kuntz och Gary Marchionini 
har forskat om informationssökning i elektronisk miljö. Marchionini menar att det finns 
ett antal faktorer som direkt påverkar informationssökningsprocessen: användaren, 
uppgiften, söksystemen, ämnesområdet miljön samt resultatet.  Carol C Kuhlthau har 
främst forskat om känslornas betydelse hos de som söker information. Utöver dessa tre 
återfinns även Barbara Valentine som i sin forskning om studenters 
informationssökning utgått från Kuhlthaus modell. Ett urval av studier avseende 
sjuksköterskor/sjuksköterskestudenters informationsanvändning presenteras. 
Som analysverktyg har vi sedan gjort en egen modell inspirerad av dessa tre forskares 
syn på informationssökningsprocessen. Till detta har Marchioninis faktorer kopplats.  
Med hjälp av modellen görs ett försök i analysen att visa i vilka delar av 
informationssökningsprocessen de olika faktorerna kommer in och påverkar processen. 
Genom att använda fokusgruppsintervjuer som kvalitativ metod har nio studenter 
intervjuats uppdelade på två grupper. Den grupp av studenter som valdes ut som 
undersökningsobjekt var inne på sin fjärde termin i utbildningen och stod inför ett större 
arbete med att skriva en projektplan, vilken skall ligga till grund för en uppsats på c-
nivå under termin fem. Vid intervjuerna användes en bild av 
informationssökningsprocessen löst baserad på Kuhlthaus modell. Intervjusvaren 
analyserades sedan och materialet rubricerades utifrån ett antal återkommande teman.  
Studenternas inställning till att söka information när de började sin utbildning var både 
förvåning över att detta skulle ingå i utbildningen samt en oförståelse av nyttan med att 
lära sig söka information. Senare tillkom också en frustration över att 
informationsökning kunde vara ganska komplicerat och ta mycket tid i anspråk. 
Slutsatserna som kan dras angående ”Hur ser studenternas informationssökning ut?” är 
att det är flera delar i informationssökningsprocessen som uppfattas som svåra. 
Studenterna har svårigheter med att formulera en frågeställning och utifrån den hitta 
relevanta sökord. När det gäller val av databaser använder sig studenterna av den 
databas de vant sig vid och bäst behärskar så att sökningen ska gå så snabbt och enkelt 
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som möjligt att utföra. Studenterna är osäkra på sin egen sökteknik i databaserna och är 
rädda för att göra ”fel”. De tror att deras sökningar kan vara vinklade, att de inte sökt på 
ett korrekt och systematiskt sätt. Samtidigt finns en övertro till databasernas funktioner 
på så sätt att de tror att om man gör vissa begränsningar så kommer databasen förse dem 
med ett lagom antal vetenskapliga artiklar med relevant innehåll. Vid 
projektplansarbetet måste de redovisa sina sökningar och de oroar sig mer för att deras 
sökningar inte ska godkännas, än att de inte ska ha täckt sitt ämne på ett bra sätt. Trots 
den oron anser de sig inte ha tid att lära sig att utveckla sina söktekniker. De anser sig 
inte ha tid att gå till biblioteket för att få hjälp eller att läsa de hjälptexter och 
undervisningsmaterial som finns tillgängligt för dem.  
 
Bilden av studenternas informationssökning är dubbel. De är både kreativa och 
självständiga i sin informationssökning samtidigt som de är väldigt styrda av vad de 
uppfattar är utbildningens och lärarnas krav. 
 
Analysen av intervjusvaren frambringade ett antal teman som kan svara på 
frågeställningen ”Vilka faktorer påverkar studenternas informationssökning?” Dessa har 
också kopplats till de faktorer Marchionini menar samspelar med 
informationssökningsprocessen. Studenternas informationssökning påverkas av hur och 
vilka sökresurser de använder. Resultaten av deras sökningar påverkas även av att de 
nästan uteslutande använder sig av material som de direkt kan få fram i fulltext ur 
databaserna. Undervisningskontexten i form av lärarnas instruktioner och 
utbildningsprogrammets krav påverkar också studenternas informationssökning samt 
den ”kultur” som i studentgruppen finns kring detta.  
 
Det finns ett biblioteksperspektiv och ett studentperspektiv när det gäller 
informationssökning och det är av vikt för biblioteken att bryta den barriären. Hur kan 
glappen minskas mellan hur studenterna faktiskt söker information, lärarnas 
instruktioner och vad bibliotekarier lär ut?  Det är viktigt att lärare och bibliotekarier 
samarbetar och att informationssökningsdelen inbäddas på ett naturligt sätt i 
undervisningen.  
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Bilagor  

Bilaga 1: Brevet till studenterna   
 
Hej SSK U4-studenter! 
 
Vi, Maria från KIB Huddinge och Eva från Almedalsbiblioteket, håller 
på att skriva c-uppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås. Det ämne vi valt för vår uppsats är 
informationssökning eller närmare bestämt hur informationssökning 
kan se ut ur studenters perspektiv. Som ni kanske minns arbetar vi 
med användarundervisning och ni var den första gruppen 
sjuksköterskestudenter i Visby som gick 1-poängskursen 
"Informationssökningskörkortet" (nedan körkortet) höstterminen 
2003.  
 
Vi vill gärna utveckla undervisningen inom ramen för körkortet och 
vill nu ha er hjälp.  
 
Vi vill veta om ni upplever att användarundervisningen (körkortet) 
gett er sådana kunskaper att ni kunnat söka den information ni 
behövt under resterande utbildning och vad ni har för tankar kring de 
olika verktyg/resurser som biblioteken tillhandahåller? För att ta reda 
på det har vi tänkt intervjua er i tre grupper, s.k. fokusgrupper, med 
cirka 5 deltagare i varje. Vi hoppas att gruppintervjuer kan vara en 
trevlig och informell form att intervjua på. Vi vet genom Elisabeth 
Strandberg och Carina Harstäde att ni vecka 18 påbörjar en kurs 
”Fördjupning i omvårdnad samt forskningsmetodik” om 5 poäng. I 
den kursen ingår bland annat att ta fram ett antal vetenskapliga 
artiklar. Vår tanke är att använda ”verkligheten” och att låta 
intervjuerna utgå från den informationssökning ni håller på med till 
den aktuella kursen. Det verkar vara ett bra tillfälle då ni kommer att 
vara mitt uppe i arbetet med att söka information och säkert har 
många funderingar kring det här. 
 
Det är absolut inget test av era kunskaper utan vi vill höra vad ni har 
för tankar kring informationssökning och hur vi som bibliotek kan 
utveckla vår användarundervisning till studenter framöver. 
 
Exempel på frågor vi funderar kring: 

• Hur går ni tillväga när ni börjar söka information inför en 
uppgift? 

• Vilka olika verktyg använder ni i första hand?  
• Vilka svårigheter stöter ni på?  
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• Vad upplever ni som svårast när det gäller 
informationssökning? Hitta bra sökord och formulera en 
problemställning eller använda bibliotekskataloger, databaser, 
Internet?  

• Är det svårt att bedöma det material ni hittar?  
• Har användarundervisningen (körkortet) gett er tillräckligt 

stöd?  
• Skulle undervisningen i körkortet ha kommit vid ett annat 

tillfälle än termin 1? Hade det varit bra att dela upp 
undervisningen över flera terminer? 

 
Vi hoppas att ni vill vara med i vår undersökning. Vårt förslag på 
datum för intervjuerna är torsdag den 19 maj och fredag den 20 
maj. Föreslå gärna vilken tid på dagen som skulle passa så skall vi 
anpassa oss efter det. Vi skall försöka få ihop tre olika grupper med 
cirka 5 deltagare i varje. 
 
Vi vill gärna att ni svarar före den 13 maj så vi hinner föreslå andra 
datum.  
 
Vi bjuder på kaffe/te & bullar! Beräknad tidsåtgång 1-1,5 timme. 
Plats: något av grupprummen i Almedalsbiblioteket. Tidpunkter 
återkommer vi som sagt till efter vi fått respons från er. 
 
Alla synpunkter och frågor ni kan tänkas ha angående vår 
undersökning skickas med fördel med e-post till: 
 
eva.dahlstrom@hgo.se  
maria.wikstrand@kib.ki.se 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
1. Formulera frågeställningen 
 
Hur har ni gått tillväga? Hur valde ni ert ämne till projektplanen? Vilka faktorer spelade 
in när ni valde ert ämne?  
 
Eventuella svårigheter? 
Gick ni tillbaka till sidorna i körkortet för att få hjälp? 
 
2. Hitta sökord 
 
Hur hittade ni era sökord/begrepp till er frågeställning? 
 
Använde ni er av:  
Ordböcker 
Uppslagsböcker 
MeSH  
”egna ord”? 
Letade ni i böcker eller via någon elektronisk resurs? 
 
Eventuella svårigheter? 
Gick ni tillbaka till sidorna i körkortet för att få hjälp? 
 
3. Välja källor 
 
Vilken typ av material ville ni ha tag på? 
Vetenskapligt eller populärvetenskapligt? 
Böcker eller artiklar? 
Svenskt eller engelskt material? 
 
Vilka bibliotekskataloger har ni använt? 
 
MIKS 
Libris 
Almedals- och Medicinska Fackbibliotekets katalog? 
 
Hur söker ni efter artiklar i tidskrifter? Vilka hjälpmedel använder ni?  
 
Eventuella svårigheter? 
Gick ni tillbaka till sidorna i körkortet för att få hjälp? 
 
4. Att söka 
 
Vilka databaser har ni sökt i? 
 
Pubmed? 
Cinahl? 
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Swemed+? 
Andra?  
 
Vad styr ert val av databas?  
Fulltext? Referensdatabaser? 
Söker ni i databaser vars sökteknik ni inte behärskade så bra, men där ni trodde er kunna 
hitta relevant material? 
Hade språket någon betydelse? 
Problem med för få/för många träffar? 
Hur tycker ni att kvaliteten var på era sökningar? 
Blev ni nöjda med ert sökresultat? Fick ni fram relevant material? 
Hur lång tid tog era sökningar? 
Fick ni byta ämne pga att ni inte hittade det material ni behövde? 
 
Har ni sökt direkt i Internet t ex via en sökmotor?  
 
Eventuella svårigheter? 
Gick ni tillbaka till sidorna i körkortet för att få hjälp? 
 
5. Ta fram materialet 
 
Har det varit lätt/svårt att få fram material? 
 
Lätt/svårt böcker? 
Lätt/svårt artiklar? 
 
Skickar ni själva efter böcker från KIB eller fjärrlånar ni via Almedalsbiblioteket? 
 
Eventuella svårigheter? 
Gick ni tillbaka till sidorna i körkortet för att få hjälp? 
 
6. Källkritik 
 
Efter vilka kriterier har ni bedömt materialet ni hittat? 
 
Eventuella svårigheter? 
 
Gick ni tillbaka till sidorna i körkortet för att få hjälp? 
 
Övrigt? 
 
Skulle undervisningen i körkortet kommit vid ett annat tillfälle än termin 1? 
Om ja, när? 
Hade det varit bra att dela upp undervisningen över flera terminer? 
 
Mer stöd från biblioteket i någon del i informationssökningsprocessen? 
Om ja, i vilken del? och vilken form av stöd? 
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Bilaga 3: Informationssökningsprocessen enligt KIB 
 
 

 
 
 
 
 

Modellen har brukats som pedagogisk metod på KIB och finns med i Tänk om….!, 
Pedagogiska metoder i biblioteket (2005, s. 20). 
 
 


