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�������� The purpose of this study is to examine the experiences of five
students searching for information in the context of writing a bachelor
thesis. The main questions regard what strategies they use whilst
searching for information, their relevance judgements and their
feelings.

The method used is the qualitative interview. The students were doing
their third term in psychology. All the students were interviewed twice
while working on the thesis. The first interview was conducted at the
beginning of their work, the second one at the end of it.

The result of the study shows that three different strategies were used
in order to get information. Those were browsing the library shelves
and electronic sources, searching the reference list of books and
articles and finally turning to another individual.

As far as their relevance criteria are concerned the students all agreed
on three main criteria: research based material, an author known as an
authority and recently published literature.

The results also show that students’ feelings varied during their work.
In the beginning they expressed feelings of frustration and anxiety,
and some of them showed lack of confidence. At the second interview
they all spoke about their work in much more positive ways and
seemed to be relieved.
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Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?

Choruses from the Rock
T.S Eliot

Har något gått förlorat nu när vi så ofta talar om information istället för visdom eller kunskap?
Poeten T.S Eliot tycks antyda det med ovanstående rader.

 Men vad innebär då information för den enskilda människan? Är det inte så att för att kunna
betrakta information som något av värde så måste ändå människan bidra med sin egen
tolkning av informationen? Sture Allén menar i sin text ”Information om information” att det
som mottagaren erbjuds är inget annat än data. Han skriver: ”I den mån dessa (kan) tolkas av
honom innebär det att han tar del av information. Men det är först när han verkligen har
tillägnat sig denna, i djupare mening tillgodogjort sig den, som han har fått kunskap.” (Allén,
Selander 1985, s 37).

Eller är det kanske så som Frank Webster skriver i sin bok ”Theories of The Information
Society”, där han citerande Tom Stonier, uttrycker en definition av information: ”Information
exists. It does not need to be’percieved’ to exist”. It does not need to be ‘understood’ to exist.
It requires no intelligence to interpret it. It does not have to have a meaning to exist. It exists�!
(Stonier, se Webster 1995, s 27).

Avsikten med denna text är inte att hitta en definition på vad information är för något. Det
finns redan många, kanske alltför många förslag på detta. Vår egen utgångspunkt i vår�studie
är dock den att information måste tolkas av någon för att bli till något användbart eller icke-
användbart.

Vår uppsats tar sin utgångspunkt i teorier och studier som behandlar mänskligt
informationsbeteende. Med detta avses det beteende som människor uppvisar i situationer då
de är i behov av information av något slag.

Situationer, där man stöter på svårigheter som kan lösas med hjälp av någon form av
information, uppstår överallt i det dagliga livet. Det kan handla om situationer i vardagen och
i arbetslivet men det kan även röra sig om rena inlärningssituationer, där informationssökning
ingår som en del i en inlärningsprocess.

Det är just denna senare situation som står i fokus för vårt intresse och som vi genom vår
studie hoppas få en större inblick i.
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Vi har delat in uppsatsen i sex större avsnitt, av vilka vissa i sin tur delas in i mindre delar.

Inledningen av uppsatsen, kapitel ett, börjar med allmänna funderingar kring det
problemområde vi valt för vår undersökning. Därefter ger vi en kortare forskningsrelaterad
bakgrund, tätt följd av uppsatsens syfte och frågeställningar. Avsnittet innehåller även en
problemavgränsning och definitioner av vissa begrepp.

Kapitel två ger en fylligare bakgrund då det gäller tidigare forskning inom området. Efter
detta följer kapitel tre som innehåller val av metod, metodkritik och en beskrivning av hur vi
genomfört undersökningen. Fjärde kapitlet behandlar den empiriska delen av uppsatsen. Där
återfinns redovisning och analys och i det ingår också en presentation av de personer som vi
vänt oss till med våra frågor och deras förutsättningar.

Diskussion och slutsatser finns i kapitel fem och en sammanfattning av uppsatsen i kapitel
sex.

��$�%���
�&���&'
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Mycket av den forskning som gjorts inom biblioteks- och informationsvetenskap, har utgått
från att man betraktat biblioteksanvändare som grupp och inte som individer.
Användarundersökningar har ofta fokuserat på hur olika grupper, till exempel olika
yrkesgrupper, använder sig av bibliotek och den information biblioteket kan tillhandahålla.

Sedan 1980 har det dock skett en förskjutning av forskarintresset, mot ett mer individuellt
användarperspektiv. Att undersöka och vinna förståelse för hur individen bär sig åt för att
söka information i den specifika situation då informationen behövs och framförallt hur man
skapar mening i det man finner, har kommit alltmer i fokus (Wilson 1994, s 15-51).

Denna utveckling kan möjligen höra samman med att vi nu befinner oss i en tid då tillgången
till information är i det närmaste obegränsad. Den huvudsakliga problematiken består idag
inte i att finna information utan snarare i att urskilja det för situationen mest lämpade.
En stor grupp av informationssökare utgörs av uppsatsskrivande studenter på landets
högskolor och universitet. Inom grundutbildningarna utgörs vanligen examineringen av att
studenten, inom sitt ämne, självständigt skriver en uppsats av vetenskaplig karaktär.

Uppsatsskrivande ligger alltså ofta till grund för examination, samtidigt har arbetet ett värde
ur inlärningssynpunkt� Samtidigt som arbetet kan uppfattas som lärorikt så är det utan tvekan
också ett stort och mödosamt arbete som genom sitt relativt strikta regelverk kan verka
hämmande på det personliga i skrivprocessen. Dai Hounsell skriver angående det stipulativa
draget i uppsatsarbete att detta ”…utgör studiernas villkor men skapar inte med nödvändighet
en idealisk plattform för en lyckosam inlärning. Studentens strävan kan komma i konflikt med
tvånget i den givna uppgiften”(Hounsell 1986, s 145).

Uppsatsskrivande kan således sägas vara ett självständigt arbete på så sätt att studenten i hög
grad är utlämnad till sin egen förmåga, samtidigt är friheten i utformandet av det färdiga
arbetet relativt begränsad.
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Säkerligen finns det många olika uppfattningar om vad som utgör de största svårigheterna
med uppsatsskrivande. Vissa gemensamma nämnare kan dock urskiljas. Oavsett om man blir
tilldelad ett uppsatsämne eller om man väljer utifrån sitt eget intresse så ställs man
oundvikligen inför det faktum att man behöver veta mer om ämnet. Informationssökning
kommer utan tvekan att utgöra en väsentlig del av arbetsprocessen.

Det är där biblioteket kommer in i bilden, i sin funktion�som en länk till den vetenskapliga
litteraturen. Det utgör en viktig resurs för den uppsatsskrivande studenten, och vid
högskolebibliotek ges därför som regel en kortare introduktion i form av
användarundervisning för nytillkomna studenter, med syfte att visa dem vad som finns att
tillgå. Men i den process som uppsatsskrivande utgör vilar ansvaret ”till syvende og sidst” på
studenten själv, vilket ofrånkomligen betyder att det finns individuella skillnader i hur de
lyckas med detta, liksom i hur de beter sig för att söka information.

Vår förhoppning är att de resultat vi kommer fram till kan medverka till att öka möjligheterna
för bibliotekspersonalen att förstå hur dessa�skillnader kan se ut. Kanske kan vi på så sätt
underlätta och möjligen bidra till en förbättrad kommunikation mellan biblioteket (personalen
och informationssystemen) och användaren.

��(���������)���*�����

�	����

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur ett antal studenter säger sig uppleva
informationssökning i samband med uppsatsarbete. För att uppnå detta syfte har vi genomfört
en empirisk studie i form av kvalitativa intervjuer med studenter på högskola eller universitet.
Genom analys av dessa intervjuer och teoretisk förankring besvaras ett antal frågeställningar.

Uppsatsens frågeställningar är:

� Hur söker ett antal studenter information inför ett uppsatsarbete?

� Vilka slags kriterier tillämpar de i sin bedömning av informationens användbarhet?

� Vilka känslor ger de uttryck för beträffande sitt uppsatsarbete och den därmed
sammanhängande informationssökningen?

Vi antar att det finns skillnader i sättet att söka information, och i att uppfatta denna som
användbar. Vår förhoppning är att nå svaren genom teoretisk förståelse i kombination med vår
undersöknings resultat.
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Vår avsikt har alltså inte varit att undersöka informationssökningens förlopp ur systemens
eller institutionens perspektiv. Det som intresserat oss är i första hand användaren och
informationen i sig; en djupare förståelse för hur människor beter sig, hur de tänker och
fungerar när de söker information.

Rumsligt sett har vi haft som utgångspunkt att begränsa undersökningens empiriska del till att
omfatta intervjuer med ett fåtal personer vid en högskoleutbildning. De har befunnit sig i en
pågående informationssökningsprocess som p.g.a. vår egen begränsade tidsrymd inte fick
vara av alltför stor omfattning – uppskattningsvis  inte mer än 5-8 veckor.

��,����	�	�	�������������##

� ��������	��
�Enligt Nationalencyklopedin kan ordet förklaras som ”…en generell
beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid kommunikation i olika former”.
Det innebär att någon får kännedom om någonting (NE 1992, s 454). Termen information
täcker dock ett mer komplext begrepp än så. Emin Tengströms förklaring innebär att
information kan ha en dubbel betydelse: ”…dels något som minskar mottagarens
osäkerhet, dels något som ökar mottagarens kunskap” (Tengström 1987, s 87). Louise
Limberg anknyter till Tengström, då hon förklarar att informationsbegreppet betecknar
”såväl textburen information i dokument eller databaser som muntlig information
förmedlad direkt i ett möte mellan människor eller sådan information som förmedlas via
massmedia” (Limberg 1998, s 20).

� ��������	�������
 Här det subjektiva behov som studenterna har och som de måste
tillfredsställa för att kunna fullfölja sitt uppsatsarbete.

� ��������	���������
 ”Betecknar ursprunget till den information som söks eller återvinns.
Det betyder att informationskällor här kan vara texter eller personer som lämnat muntlig
information” (ibid.).

� ��������	�������	��
�Aktivitet som utförs i syfte att erhålla information.

� ���������	
�Ett medvetet tillvägagångssätt för att lösa ett informationsproblem.
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I detta kapitel kommer vi att belysa något av den forskning som vi anser ha betydelse för vår
egen undersökning. Först en kort beskrivning av hur man kan uppfatta ämnet
informationsvetenskap. Vidare följer något om utvecklingen av användarstudier och dess
varierande inriktningar. Informationssökning kan ses som en process och då detta synsätt
utgör grund för vår undersökning, ger vi en översikt av hur den uppfattas av några forskare.
Därefter belyses vissa komponenter som utgör delar av, eller förutsättningar för, processen.

Inför den forskning vi här valt att presentera väljer vi själva att inta ett eklektiskt
förhållningssätt. Det vill säga, vi tillåter oss att åberopa de teorier och den forskning vi själva
finner relevanta för vårt undersökningsproblem. Det finns mycket skrivet om hur�människor
går tillväga då de söker information. Till exempel har olika yrkesgruppers
informationsbeteenden studerats (Pelzer, Nancy L et al, 1998; Andersson, 2001; Block &
Lagberg, 1998) men problemet har även studerats på individnivå.�Detta innebär att�vi har varit
tvungna att begränsa vårt urval av litteratur. Delvis är materialet inte särskilt nytt, men då vi
ändå ansett det vara relevant och av intresse för vårt arbete, har vi valt att ta med det.

För att finna material har vi sökt artiklar och litteratur i högskolebibliotekets (Borås) katalog
och i elektroniska databaser som behandlar detta ämnesområde. Exempelvis kan nämnas
LISA (Library and Information Science Abstracts) och ERIC (Education�Resources
Information Center. Vi har också sökt i LIBRIS – central databas för svenska universitets-
och forskningsbibliotek - och via Internet. Vidare har vi funnit användbar litteratur genom att
studera referenslistor i uppsatser och avhandlingar inom ämnesområdet. Vi har också fått tips
om viss litteratur från vår handledare.

$��������	����&�*���

Lars Höglund och Olle Persson, beskriver i sin bok ”Information och kunskap”,
informationens alltmer ökande betydelse i samhället. Den forskning som tidigare bedrivits
inom området informationsförsörjning i vårt land har följt två huvudlinjer. Det har dels varit
forskning som inriktat sig på att studera informationsbehov och användning av information
och dels forskning som syftat till systemutveckling (Höglund och Persson 1985, s 17f).

Författarna förutspådde en utveckling inom informationsteknologin som vi idag, femton år
senare, kan se förverkligad. Informationsvetenskap, menar Höglund och Persson, är att
betrakta som en ”mångvetenskaplig disciplin i skärningspunkten mellan samhällsvetenskap,
teknik och humanvetenskap” (ibid. s 39). Detta innebär, som vi förstår, svårigheter att
entydigt definiera ämnet. Enligt formell ämnesbeskrivning kan det dock sägas att: ”…ämnet
har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur som är lagrad i
någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, som beroende på syfte och
innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling samt bibliotek och
andra institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna process” (Höglund 1995,
s 40).
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Vid Bibliotekshögskolan i Borås har man strukturerat ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap utifrån fyra perspektiv. Louise Limberg har, tillsammans med andra,
utvecklat denna ämnesstruktur och beskriver den enligt följande:

1) Biblioteks- och informationsenheter sedda ur ett makrostrukturellt perspektiv, t ex
bibliotekens samhälleliga betydelse, samspel mellan bibliotekssystem och andra
samhällssystem som utbildningsväsendet, informationsmarknaden eller det litterära
systemet / bok- och mediamarknaden. Här ryms även frågor om självförståelse, t ex
bibliotekshistoria, professionens identitet och etik.

2) Kunskapsorganisation, där perspektivet på ämnet är system för informationslagring och
informationsåtervinning, t ex ämnesrepresentation, uppbyggnad och utveckling av
informationsdatabaser och systemdesign.

3) Människans interaktion med bibliotek och informationsenheter och det som dessa har att
erbjuda, t ex information, kunskap och kultur. Här studeras kultur- och informationsvanor.
Detta område rymmer också metoder som bibliotek och informationsförmedlare utvecklar
för att möta användare.

4) Bibliotek och informationsenheter sedda ur ett mikrostrukturellt perspektiv, d.v.s. dessa
enheter som egna organisationer. Detta område omfattar sådant som organisationsteori,
verksamhetsutveckling, ledarskap, beståndsuppbyggnad och utvärdering (Limberg 19981�s
27f).

Det område som ligger vår egen och flertalet av de olika studier som vi tagit del av, närmast,
torde vara det område som behandlar människans interaktion med bibliotek och andra
informationsenheter.

$�$�����������'�	��

Maj Klasson visar i en studie över svensk biblioteksforskning hur intresset för den forskning
som berör informationssökning och informationsanskaffning varierat under gångna årtionden
(Klasson 1990). Ett stort antal användarundersökningar genomfördes under 1960-talet,
därefter minskade intresset för att åter skjuta i höjden vid slutet av 80-talet. Karaktäristiskt för
flertalet tidigare användarundersökningar är att de fokuserar på användare som grupp. Man
intresserade sig mindre för individuella särdrag hos användaren. En bidragande orsak till detta
kan tänkas vara att intresset för datorbaserad informationssökning var ett relativt nytt
forskningsområde under 70-talet. Många användarstudier gjordes då med avsikt att belysa
användandet av ny teknik för informationssökning (ibid s.40).

T.D. Wilson argumenterar i sin artikel ”On user studies and information needs” (Wilson
1981), för en forskning som koncentrerar sig på en större helhetssyn på
informationsanvändaren. Han efterlyser en ändrad forskningsinriktning, från fokusering på
informationskällor och informationssystem till, ett utforskande av informationens roll i
människans dagliga liv. Detta innebär, enligt Wilson, ett ökat användande av kvalitativa
undersökningsmetoder.
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Wilson har tecknat en modell över hur man kan betrakta de inbördes förhållanden som råder
inom fältet för användarstudier med dess olika komponenter.

INFORMATION
USER

SATISFACTION/
NON-SATISFACTION        “NEED”

INFORMATION INFORMATION-SEEKING INFORMATION          OTHER
       USE       BEHAVIOR    EXCHANGE   PEOPLE

INFORMATION DEMANDS UPON DEMANDS UPON
  TRANSFER INFORMATION OTHER SOURCES

SYSTEMS

FAILURE
       

��������	����	��������������	������	��������������	�
  

�	��������	������� �!���"�

Modellen förutsätter att informationssökningsbeteende uppstår genom att individen upplever
sig ha ett behov som kan tillgodoses med någon form av information. Beroende på hur
informationsbehovet ser ut så väljer användaren att vända sig till den källa som kan tänkas
svara mot behovet. Det kan vara formella informationssystem, såsom t.ex. bibliotek eller
databaser. Dit hör också källor som kanske inte har tillhandahållande av information som sin
huvudsakliga uppgift, t.ex. då man får prisuppgift på en vara man tänkt köpa. Ett alternativ är
att söka informationen via informella informationssystem som kan vara andra människor,
vilket alltid medför ett ömsesidigt informationsutbyte.  Vidare kan informationssökningen
resultera i ett misslyckande om resultatet inte svarar mot vad som förväntats. Slutligen kan
informationssökningen leda till användning av informationen, endera för egen räkning eller
genom att informationen vidarebefordras till annan persons behov.

I sin text ”The User-Centered Revolution”, beskriver Diane Nahl hur hennes egen forskning,
men även den forskning som utförs av Brenda Dervin och Carol Kuhlthau, berett vägen för en
alltmer användarfokuserad forskning. Hon talar om ”a new user-centered paradigm, effective
enough to produce a permanent change in how the information world continues to develop”
(Nahl 1995).

Nahls forskning strävar efter förståelse för hur användare känner, tänker och uppträder under
informationssökning i olika former. Den metod hon utvecklat benämns ”self-witnessing” och
bygger på undersökningsdeltagarnas egna uttryck för tankar och känslor under �#�#��
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situation. Det handlar alltså inte om återblickar för att försöka rekonstruera vad man tänkte
eller kände vid ett tidigare tillfälle.

Nahls idé om self-witnessing hämtar, bland annat, stöd från behaviorismen. Hon beskriver
detta på följande sätt:

Nahl´s taxonomic self-witnessing contributes two basic ideas from
behaviorism: first, that thoughts and feelings are behaviors like motor
actions; and second, that the tree domains (affective, cognitive,
sensorimotor) are exhaustive and integrated categories of human
behavior. During a search session or activity, users produce a
continuous stream of goal-motives, reasonings, and coordinated
sensory-motor executions. This stream of behavior is hierarchically
organized with goal-feelings directing cognitive sequences that
explode into overt decision and action. Behaviors are organized into
habits that serve goals and situational demands. They can also be
changed by using appropriate behavioral modification techniques such
as modeling, imitation, role-taking, self-witnessing, instruction and
communication (ibid).

Innebörden i Nahls resonemang är att olika faktorer i människans beteende samspelar under
informationssökning, såväl som under annan aktivitet och att man därför inte bör urskilja
endast vissa av dessa faktorer, då man vill försöka förstå individens informationsbeteende.

Genom att studera hur nybörjare söker information via Internet, har en inventering gjorts över
de informationsbeteenden som kan urskiljas. Studenter har ombetts uttrycka sig enligt den
”self-witnessing” metod som Nahl förespråkat och man har därefter kunnat kategorisera
uttalanden utifrån olika aspekter. Förutom att bidra till förbättringar i mötet mellan användare
och till exempel bibliotekspersonal, lärare och systemdesigners, kan denna ”behavioral
inventory of information behaviors learning the Internet” förhoppningsvis även användas för
att främja användares egna informationsfärdigheter. ”Self-witnessing reports” kan vara ett
medel för att ta sig vidare om man till exempel känner sig främmande för den teknologi man
förväntas använda. Nahl uttrycker detta som ”technophobia” (Nahl 1997).

Nahl hävdade att informationssökare, framförallt i elektroniska miljöer, i någon mån alltid
kan betraktas som noviser på området. Utvecklingen sker så snabbt att inte ens professionella
informationssökare kan tillgodogöra sig de nya möjligheter som hela tiden tillkommer (ibid).

Det finns stora likheter mellan hur studenter upplever med – och motgångar då de lär sig att
söka information via Internet, visar den undersökning som Nahl refererat till. Förutom att
kunna användas så som tidigare nämnts, så ansåg hon att kartläggningen kan vara användbar
för studenter på ett mer direkt sätt. Detta genom att studenten får�kännedom om andra
studenters erfarenheter. ”In this way, students learn from each other what to expect, how
successful they might be, that it´s a challenge they can meet, and which attitudes are helpful
and which are detrimental to learning the Internet” (ibid).

En större undersökning från 1995 behandlar svenska högskolestuderandes förhållande till
biblioteken vid universitet och högskolor. Titeln på undersökningen är ”Tusen studenter om
biblioteket – vanor, attityder och krav” och den ingår som delstudie 2 i BIBSAM:s utredning
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”Studenternas bibliotek”. Den byggde på enkätsvar från 1071 studenter vid högskolor på åtta
svenska orter och dessutom ingick samtalsintervjuer med 54 högskolestuderande.
Undersökningens huvudsakliga syfte var att visa studenternas syn på biblioteket, hur de
använde bibliotekets resurser och urskilja vilka önskemål och krav de hade på
biblioteksservicen.

Resultatet av undersökningen visade att studenterna i hög grad använde sig av sitt bibliotek,
inte endast för utnyttjande av bibliotekets tjänster utan även för att där bedriva sina egna
studier. Mer utrymme för detta önskades, men även större tillgång till�datorer och litteratur i
det egna ämnet. Mer användarutbildning, stöd och hjälp med informationssökning, var andra
önskemål från studenterna i undersökningen (Höglund et al 1995, s 30f).

Linda Banwell�och Pat Gannon-Leary (2000) har påbörjat ett treårigt projekt med syfte att
studera hur forskare och studenter beter sig vid informationssökning i förhållande till
elektronisk information. Resultaten hittills pekar mot att det finns stora individuella skillnader
mellan hur informationssystemen används. En bred uppfattning råder om att webben är
svåröverskådlig och innehåller mycket information. Författarna anser att det finns behov av
mer forskning om sambanden mellan användningen av informationssystemen och lärande.

$�(������&��	�������	�����&�#������

Ett flertal forskare har beskrivit informationssökning som en process. Carol Kuhlthau (1993)
baserar sitt tänkande på inlärningspsykologisk forskning och sätter det inom ramen för Georg
A. Kellys konstruktionsteori. Denna innebär ett perspektiv som ser lärandet som en
konstruktionsprocess, där människan genom tolkning av nya fakta mot bakgrund av sin egen
personliga erfarenhet och kunskap, formar en förståelse. Genom att varje individ har en egen
föreställningsvärld och erfarenhet, blir denna unik för var och en. Ny information måste
bearbetas för att passa in i uppfattningen av omvärlden – vilken genom detta är i ständig
förändring.

Det centrala i Kuhlthaus teori om informationssökningsprocessen är den indelning i sex olika
faser som hon menar att man kan dela in denna process i. Dessa sex faser karaktäriseras
utifrån tre olika aspekter: känslomässiga, intellektuella och handlingsinriktade.

7DVN 7RSLF 3UHIRFXV���������������)RFXV ,QIRUPDWLRQ 6HDUFK 6WDUWLQJ

6WDJHV ,QLWLDWLRQ 6HOHFWLRQ ([SORUDWLRQ������)RUPXODWLRQ &ROOHFWLRQ &ORVXUH :ULWLQJ

Feelings Uncertainty optimism confusion,              clarity sense of Relief Satisfaction or

frustration, direction/ Dissatisfaction

and doubt confidence

Thoughts ambiguity   specificity

Increased interest

Actions seeking relevant information         seeking pertinent information

�	����$��%�����������$!���"$�
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De olika faserna i den process som informationssökning utgör beskrivs av Kuhlthau som, för
det första ”task initation”, som kan ses som en förberedelse inför val av ämne. ”Topic
selection” innebär val av ämne för arbetet eller undersökningen. Den tredje fasen kallar
Kuhlthau ”prefocus exploration”, en orienterande fas där eleven söker information för att
erhålla underlag för att komma vidare till nästa steg som är ”focus formulation”. Det är som
sig bör den fas där ett bestämt fokus formuleras. Detta är ett viktigt steg för hur den fortsatta
processen framskrider. Utifrån den information eller det material eleven införskaffat, försöker
han eller hon nu finna just sin egen specifika infallsvinkel för sitt arbete. Härefter tar den
femte fasen vid, Kuhlthau benämner den, ”information collection”. Innebörden i denna fas är
att eleven på allvar går in för att söka information som svarar mot den ämnesfokusering han
eller hon har gjort. Den sjätte och avslutande fasen ”search closure” innebär en avslutning av
informationssökningen, istället tar bearbetning inför eventuell redovisning vid (Kuhlthau
1993, s 42-51).

Deborah Swain beskriver i sin artikel ”How freshmen begin reseach” (1996) en undersökning
där avsikten är att pröva Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen. Hon har med
hjälp av kvalitativa undersökningsmetoder och genom att integrera Brenda Dervins teorier om
sense-making (se nedan), funnit belägg för att Kuhlthaus tankar om
informationssökningsprocessens sex olika faser är riktiga.

Undersökningsresultaten visar dock att det förekommer variationer i individens sätt att
genomgå denna process. Exempel på några av de variationer Swain kunde konstatera, var
bland annat att studenter inte alltid genomgick de olika faserna i den ordning som Kuhlthau
tecknat i sin modell. Det förekom även att inslag från olika stadier blandades och upprepades
under processen, eller att de helt hoppades över (Swain 1996, s 95).

I ”The False Focus in Online Searching” (1999) beskriver L. Kennedy et al. en möjlig
inställning till hur studenter med behov av hjälp för informationssökning kan bemötas. De
menar�att den stora mängd information som tillgängliggörs via elektronisk information många
gånger är problematisk att hantera. Refererande till Carol Kuhlthaus forskning och
processtänkande, utgår de från fasen ”prefocus exploration”.

De hävdar�att då studenten arbetar med att nå fram till fokus för sin uppgift, och därigenom
undvika ett informationsöverflöd, riskerar i vissa fall fasen ”prefocus” att gå förlorad.
Orsaken skulle enligt författarna ligga i att det finns en rädsla för att överväldigas av en alltför
stor mängd information. Studentens strävan att undvika en sådan situation, skulle leda till att
fasen ”prefocus” helt enkelt förbigås. Det innebär att han eller hon riskerar att nå vad
författarna kallat ”The False Focus”, och att det leder till ett ämnesval och hypoteser ”…based
on expediency, without consideration of the contextual placement of the topic or of personal
interest – causing difficulties in the later stages of collection and presentation”(Kennedy et al.
1999, s 271)

Resultatet kan alltså bli att ett otillfredsställande och alltför tidigt fokus formuleras därför att
studenten inte gjort ett bakgrundsarbete som är tillräckligt stort och brett för att en välgrundad
förståelse för problemområdet ska uppnås. Det svarar därför inte mot det egentliga
informationsbehovet och studentens intresse. Vidare förekommer det enligt författarna att
referensbibliotekarien pressar fram studenten alltför fort och därmed medverkar till ett
scenario enligt ovan.
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Författarna föreslår�att bibliotekarien kan hjälpa dem att undvika ett sådant läge. Detta genom
att inte bara lära dem ��� de ska söka och finna nödvändig information, utan även lära dem
hur de kan ������� den information de fått fram i sina sökningar. De åskådliggör�sin
tankegång med hjälp av en modell, vilken utvisar vad informationssökning vid olika stadier
av fokusering bör resultera i:

“Prefocus – High recall
Focused – High recall/High Precision
Postfocus – High Precision” (ibid.).

Recall är ett uttryck för antalet återfunna dokument i förhållande till alla relevanta dokument i
systemet, medan precision anger antalet relevanta återfunna dokument i förhållande till alla
återfunna dokument.

Vår tolkning av modellen är att ju tydligare fokus – desto högre grad av precision i
förhållande till mängden återvunnet material. Om man från bibliotekets sida bemödar sig om
att utröna vid vilket stadium studenten befinner sig och utifrån det lägger upp en sökstrategi
som står i paritet med detta, kan ”false focus” undvikas. Därmed möjliggörs studentens väg
till ”a real, integrated focus” (ibid.).

Lucy Kuntz studerar i sin avhandling ”Online Resources and the Information Seeking
Process” vilka resurser uppsatsskrivande studenter använder sig av för att nå fram till den
information de är i behov av, och vad det är som avgör valet av dessa (Kuntz 1999). Utifrån
sin studie har Kuntz tecknat en modell över den forskningsprocess som utgör en stor del av
uppsatsskrivning eller andra självständiga arbeten på högre studienivå (se nedan).
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Modellen består av tre olika faser. Den första fasen innebär att studenten väljer ämne för sitt
arbete. I detta läge är ämnesvalet oftast ganska brett och kanske inte helt klart formulerat. Att
välja ett ämne som är tillräckligt smalt för att vara hanterbart med tanke på
informationsmängd, samtidigt som det måste vara brett nog för att vara omskrivet av andra,
kan vara en svår uppgift. Efter det att ämne valts försöker studenten att finna en första för
ämnet lämplig informationskälla. Kuntz menar att detta är ett viktigt steg för processens
fortsatta förlopp. ”Oftentimes, finding an initial source or group of sources is the most crucial
step in the whole process, because it is from this source that other important sources are
identified”(ibid. s 145). I denna första fas är det oftast personer, bibliografier och elektroniska
bibliotekskataloger som används för att hitta den första informationskällan.

Forskningsprocessens huvudfas kännetecknas av att olika steg tas för att lokalisera och välja
lämpliga källor och ur dem utvinna den information man behöver. Det är framförallt i denna
fas som studenten använder sig av olika resurser för att med deras hjälp finna relevant
information. Läsning och genomgång av information utgör en stor del av arbetet i denna fas,
vilket leder till att man kanske antingen omprövar sina idéer och sitt ämnesval, eller att man
börjar organisera sin funna information för att kunna använda det för sitt eget syfte.
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Den tredje fasen Kuntz beskriver i forskningsprocessen är själva författandet av uppsatsen
eller arbetet. Här menar hon att den egenliga informationssökningen som regel är över.

Vid jämförelse med andra modeller (Bates 1989, Ellis 1989, Dervin 1983, Kuhlthau 1993)
menar Kuntz att hennes modell är specifikt användbar för att beskriva den forskningsprocess
som ingår i just uppsatsskrivande studenters arbete (Kuntz, s 156).

Louise Limberg har, utifrån en fenomenografisk forskningsansats, studerat samspelet mellan
informationssökning och lärande (Limberg, 1998). Genom att studera hur gymnasieelever
erfar informationssökning, har Louise Limberg konstruerat kategorier som är användbara för
att beskriva de olika hållningar människor (i detta fall just gymnasieelever) intar inför
informationssökning.

Genom analys av elevernas sätt att förhålla sig till sin uppgift och till sin
informationssökning, har elevernas uppfattningar kunnat inordnas under tre överordnade
kategorier: A, B och C. Eleverna inom kategori A kännetecknas av att de intagit en atomistisk
hållning till sitt arbete. De har inriktat sig på att försöka hitta färdiga svar på sina frågor i
informationsmaterialet. De elever som kunnat hänföras till kategori B har arbetat på ett sätt
som inneburit att de sökt en balans i informationsmaterialet. Då elevernas uppgift var�att
resonera om fördelar och nackdelar av svenskt EU-medlemskap, så innebar det att eleverna i
kategori B försökte att balansera materialet mellan ja-sidan och nej-sidan��Detta för att på så
sätt få en grund för ett eget ställningstagande i frågan. Kategori C-eleverna intog ett
förhållningssätt där de själva försökte förstå och värdera den information de tog fram. De
olika uppfattningar av informationssökning och informationsanvändning som kan urskiljas
hos eleverna, beskrivs enligt följande:

A. Att söka fakta
B. Att väga information för att välja rätt
C. Att granska och analysera (ibid. s 160)

Limberg menar att den analys som gjorts ”…visar att skillnader i elevernas inriktning vid
informationssökning samspelar med deras olika uppfattningar av informationssökning. Detta
samspel mellan uppfattning och inriktning påverkade vad eleverna fick ut av informationen,
vilken mening de skapade ur den” (ibid. s 173). Det är framförallt variationer mellan
uppfattningar och vilka konsekvenser dessa har för elevernas slutresultat, som står i fokus för
intresset i hennes studie. Louise Limberg menar att hon genom sin forskning om olika
uppfattningar av informationssökning erhållit och bidragit till en ”… fördjupad förståelse av
informationssökning som en ’varierad’ komplex intellektuell process, inte som en generell
process eller färdighet” (ibid. s 239).
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Brenda Dervin har sedan mitten av 70-talet argumenterat för ett alternativt sätt att se på
information och informationsservice. Angående den tidigare förhärskande synen på
information och informationssystem säger hon:

Information is essentially seen as a tool that is valuable and useful to
people in their attempts to cope with their lives. Information is seen as
something that reduces uncertainty. As the individual moves through
time and space (i.e., the time-space continuum that makes up a life), it
is assumed that information can both describe and predict that reality
and thus allow the individual to move more effectively. It is in the
context of these premises that libraries and other information delivery
systems are mandated to collect information, store it so it can be
retrieved, retrieve it when necessary, and disseminate it as needed.
(Dervin 1977, s 18).

Den alternativa syn Dervin förespråkar innebär att man utgår från individen och den speciella
situation som denne befinner sig i då han eller hon är i behov av information. Hon menar att
individen inte enbart söker eller använder information utan även bidrar till skapandet av
densamma. ”Each individual not only collects, stores, retrives, and uses information, he
creates it as well. Indeed, he must create it, because information about reality is not enough..
To control self and move through time and space, each individual must make his own sense.
No outsider can impose sense.”(ibid. s 28).

Detta sätt att tänka får konsekvenser för biblioteks- och informationsvetenskapen, och Dervin
föreslår att man i forskningen utgår ifrån frågan om hur biblioteken kan vara individen
behjälplig i hans eller hennes ”sense-making processes”.

Arbetet med att försöka skapa nya infallsvinklar i studiet av människors
informationsanvändning, har lett till utvecklandet av en metodologi som Dervin kallar sense-
making. Sense-making kan i första hand, säger Dervin, beskrivas som ”a set of metatheoretic
assumptions and propositions about the nature of information, the nature of human use of
information, and the nature of human communication” (Dervin 1992, s 61f).

Den grundläggande föreställning som sense-making vilar på är föreställningen om tillvarons
diskontinuitet. Dervin menar att vad som är utmärkande för tillvaron och främst människans
tillvaro, är att hon ständigt utsätts för avbrott som hon på ett eller annat sätt måste överbrygga,
med hjälp av information. Utifrån föreställningen om diskontinuitet, definierar Dervin
information som nära förbundet med mänsklig aktivitet. ”Drawing from the discontinuity
assumption, information is conceptualized as that sense created at a specific moment in time-
space by one or more humans. Information is not seen as something that exists apart from
human behavioral activity”(ibid. s 63).

Brenda Dervin menar att ett stort antal studier visar att sense-making är ett fruktbart sätt att
studera hur människor skapar mening av information och använder den för att överbrygga
avbrott eller ”gap” i tillvaron. I grund och botten kan sense-making som metod vara ett medel
för att ge röst åt användaren och därigenom möjliggöra system som svarar mot dem. ”In
essence, the approach attempts to provide a vehicle for giving voices to users and potential
users of systems so that the systems can be responsive to them” (ibid. s 81).
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Informationsbehov kan bestämmas utifrån såväl individens upplevda behov – d.v.s.
subjektivt, som utifrån det problem som informationen är avsedd att lösa – d.v.s. objektivt.
Informationsbehoven kan vidare delas in i regelbundna eller tillfälliga behov. Exempel på
regelbundna behov skulle kunna vara: aktuell bevakning, dvs. att hålla sig à jour med nyheter.
Det kan också vara sådan information som behövs för dagligt bruk, dvs. uppgifter som behövs
för ett mer löpande arbete. Exempel på tillfälliga behov kan vara det som här kallas
retrospektiva sökningar som innebär att man lär känna tidigare arbeten inom området
(Höglund och Persson 1985, s�45).

Tom Wilson hävdar att utvecklingen mot en teoretisk förståelse för området
informationsbehov varit långsam. Dels såg han problem med att definiera själva begreppet
informationsbehov,  men även svårigheter med att till fullo fastställa den kontext där
undersökningar angående informationsbehov ägt rum. ”Partly, this is the result of a failure to
identify the context within which information needs investigations are carried out” (Wilson
1981, s. 5).

 Wilson visar i en modell (”information-seeking paths”) på hur man möjligen skulle kunna
beskriva en sådan kontext. Där skisseras hur olika vägar används antingen direkt av
informationssökaren själv eller av de informationssystem som han eller hon vänder sig till.
Användarens ”livsvärld” består av användaren själv och dennes omgivande ”reference
groups” - vilka denne kan identifiera sig med - som t.ex. arbetskamraterna. Ett antal typer av
informationssystem ansluter till denna livsvärld. De kan vara teknologiska eller mänskliga.
Utöver detta måste han eller hon ha tillgång till en kunskapsmassa av varierande slag. Den
kan bestå av såväl skriftlig dokumentation som mänsklig kunskap. Utifrån sin livsvärld söker
användaren sig ut efter ny eller mer information. Sökvägarna grupperas enligt följande:

A: Strategier som används då man är beroende av ett särskilt informationssystem
B: Sökvägar som inkluderar antingen en förmedlare eller teknologi.
C: Strategier som brukas av en förmedlare för att tillfredsställa användarens
informationsbehov.
D: Strategier som inkluderar bruk av teknologi (Wilson 1981, s 6f).

I en senare artikel, ”Information Behavior: an Inter-disiplinary Perspective”, (1996)
vidareutvecklar Tom Wilson sina tankar om informationssökning och
informationssökningsbeteende. Wilson föredrar att nu använda sig av uttrycket ”information
behavior”. Förändringen innebär att även beteenden utöver själva sökbeteendet får utrymme
som viktiga komponenter.

Informationsbehov kan karaktäriseras på skilda sätt, men Wilson menar att man med fördel
kan klassificera informationsbehov på ett relativt pragmatiskt sätt. Refererande till Weigts, et
al (1993), menar han att informationsbehov kan utgöras av :

� ett behov av ny information.
� ett behov av att förklara den information man redan har.
� ett behov av att bekräfta den information man redan har
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Eftersom informationsbehov inte endast uppstår genom kognitiva behov, utan även har med
uppfattningar och värderingar att göra, så menar Wilson att man dessutom bör tillägga:

� ett behov av att klargöra en uppfattning eller värdering.
� ett behov av att bekräfta detsamma. (ibid. s 40).

När informationsbehovet uppstått, vad är det då som styr själva agerandet att söka
tillfredsställa behovet? Refererande till Dervins idé om att människan försöker skapa mening
(sense-making) i sin tillvaro, menar Wilson att detta inte alltid sker. Människor verkar inte
alltid aktivt agera för att ”skapa mening” eller för att tillfredsställa informationsbehov. Wilson
inför idén om ”stress and coping” som drivkrafter bakom människors motivation för att aktivt
försöka tillfredsställa informationsbehovet.

Stress definieras här som: ”a relationship between the person and the environment that is
appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and as endangering his or
her well-being” (Folkman, se Wilson 1996, s 41).

”Coping” innebär: ”cognitive and behavioural effects to master, reduce or tolerate the internal
and external demands that are created by stressful situations”(Folkman & Lazarus, se Wilson
1996, s 41).

Individuella upplevelser av och tolerans mot stress skulle enligt detta synsätt kunna förklara
varför en del människor agerar för att tillfredställa sitt informationsbehov, medan andra inte
gör det.

$�,������&��	�������	�)����

Då man tar del av olika infallsvinklar på ämnet informationssökning stöter man allt som ofta
på uttrycket ”informationsfärdighet” eller ”informationskompetens”, på engelska
”information literacy”. Vad innebär då ”färdighet”? I en av statens offentliga utredningar från
1992 heter det att: ”När kunskap är en ����	��� vet vi ��� något skall göras och kan utföra
det.” Medan förståelse är en teoretisk kunskapsform är färdighet en praktisk” (SOU 1992:94 s
32f). American Library Association definierade i en rapport från 1989, en informationskunnig
person som en person som ”must be able to recognize when information is needed and have
the ability to locate, evaluate, and effectively use the needed information” (ALA 1989 s 1).

Limberg tar i en överblick över hur informationsfärdighet betraktas, upp dess komplexitet och
menar att informationsfärdigheter ses som ”en serie komplexa färdigheter som kräver att
användare kan sovra, värdera, bedöma, tolka, reflektera kritiskt över, analysera och dra
slutsatser ur olika informationskällor”(Limberg 1998,�s 62).

$�,�������������	�����)�������������

David Ellis1�har konstruerat en typologi över hur forskare inom samhällsvetenskaper söker
information, urskiljt sex olika typer av beteenden i de individuella mönster dessa forskare
uppvisar.
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� �����	��: innebär aktiviteter som är karaktäristiska för inledningsskedet i
forskningsprocessen. De undersökta forskarna uppvisade ett varierat tillvägagångssätt.
Ett vanligt sätt var att via informella kontakter få tips om, till exempel litteratur som
kunde ge överblick över ämnet.

� '��	�	��: man följer kedjor av referenser, antingen bakåt eller framåt. Så kallad
”backward chaining” som innebär att man följer upp de referenser eller källor, som
citeras i det material som man anlitat, var ett mycket vanligt tillvägagångssätt inom de
flesta disipliner. ”Forward chaining”, som innebär att man följer upp vilka som
refererat till det material man använder, var däremot ett mindre vanligt sätt att söka
information. Ellis menar, att detta kan bero på att man då är beroende av speciella
bibliografiska verktyg, som till exempel, olika citationsindex.

� (��)�	��: innebär, enligt Ellis modell, en halvstrukturerad form av
informationssökning, inom ett område av intresse för forskaren. Ett typiskt sätt för
samhällsforskaren att ”browsa” var att söka genom innehållsförteckningen i tidskrifter,
intressanta för ämnet eller att helt enkelt söka igenom de hyllor som innehåller ämnet
man studerar.

� *	�����	��	��: innebär en jämförelse mellan olika källor, avseende kvalitet, anseende
osv.

� +��	���	�� är detsamma som att forskaren håller sig à jour med utvecklingen inom
ämnet, genom att bevaka de källor som är relevanta för detta ändamål.

� ,-���.�	��: innebär att man systematiskt går igenom en specifik källa för att finna
relevant material (Ellis 1989, s 178).

Ellis poängterar i sin text att begreppet browsing är komplext och kan ha flera olika
innebörder och samband. Förutom att det spelar en roll då det gäller att identifiera material, så
tjänar det även som strategi. Detta genom att hjälpa forskaren eller informationssökaren att
sätta sig in i vilka källor och vilket material som finns att tillgå inom ett område. Det innebär,
menar Ellis, att även differentiering blir en aspekt av browsing. Genom att forskaren får en
ökad kunskap inom ämnesområdet, så kan han även särskilja mellan källor och material (ibid.
s 188).

Gary Marchionini behandlar i sin bok ”Information seeking in electronic environments”,
sökstrategier (däribland browsing), främst i elektroniska miljöer. Han menar att browsing-
strategier framförallt är användbara då själva problemet som skall lösas med hjälp av
information inte är klart definierat. Exempelvis i situationer då man kanske främst söker få en
överblick över ämnesområdet, eller då det gäller att hålla sig ajour med utvecklingen inom ett
ämnesområde (Marchionini 1995, s 100).

Tre typer av browsing urskiljs. Med hänvisning till Herner 1970 och Apted 1971 beskriver
Marchionini den första typen som “directed” eller “specific” browsing, som innebär att man
söker efter material som man redan känner till existensen av. Den andra typen av browsing är
“semidirected” och “predictive”, Det är ett sätt att söka som innebär en mer allmän
målmedvetenhet. Ett exempel på denna typ av browsing kan vara då man urskiljer ett som
man anser passande ord eller term, och söker på detta i en fulltextdatabas, och därefter
utvärderar de träffar man fått på sin sökning. En tredje typ som kan urskiljas är, enligt
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Marchionini, helt oriktad eller generell browsing. Karaktäristiskt för denna typ av browsing är
att den inte har något mål i sig, utan mer liknar tidsfördriv än informationssökning. Ett typiskt
exempel skulle kunna vara då man ideligen växlar mellan olika TV-kanaler, i hopp om att
hitta något sevärt (ibid. s 106).

Under begreppet browsing placerar Marchionini fyra olika sökstrategier: scanning, observing,
navigating och monitoring. Scanning är den mest grundläggande strategin och bygger på att
informationssökaren kan känna igen och jämföra det informationsbehov han har med det
material som han finner. “It is fundamentally a perceptual recognition activity that compares
sets of well-defined objects with an object that is clearly represented in the information
seeker’s mind”(ibid. s 111).

/������	���� ������	� – observationer är den kanske vanligaste av browsing strategierna.
Användbarheten av observationer är beroende av att de till exempel utförs i en omgivning
som är relevant för det informationsbehov som finns. Som vi tolkar Marchionini så menar han
att rätt miljö är viktig om observationen skall ge önskat resultat. Ett tänkbart exempel kan
vara om man vill ta reda på vilka djur som finns att upptäcka i ett visst skogsområde, så är just
den skogen rätt observationsmiljö. Då är det mindre givande att studera gatuvimlet. Det krävs
även att observatören har möjlighet att tolka och sätta in det observerade i rätt sammanhang
(ibid. s 113).

0��	���	�� ������1 - denna strategi har definierats på ett flertal olika sätt i forskningen.
Enligt Marchionini, förutsätter detta sätt att söka information, dels att informationssökaren vet
vad han letar efter och att han aktivt påverkar sökningen men även att han hela tiden har
kontroll och bestämmer över hur sökningen utvecklas (ibid. s 114).

+��	��� ������1 – liknar i stora stycken scanning men kan användas även i mindre
strukturerade miljöer (ibid. s 116).

Andrew Dalgleish och Robert Hall har i en studie bland studenter undersökt hur dessa
använder och uppfattar World Wide Web som informationskälla. Ett av de delområden som
då studerades var just ”information-seeking strategies”. Synen på vad strategi är verkar dock
vara något annorlunda. Tyngdpunkten läggs mer på huruvida studenten föredrar att använda
WWW istället för biblioteket eller vice versa. En gemensam uppfattning bland de flesta av
studenterna var att biblioteket och WWW betraktades som två helt separata möjligheter att
söka information, även i de fall då åtkomsten till WWW skedde via bibliotekets webbsidor.
/…/ the key point was that, for most interviewees, accessing the physical stock of the library
and retrieving information from the WWW are two separate, although sometimes connected,
information-seeking strategies”(Dalgleish och Hall 2000, s 110).

Dalgleish och Hall nämner endast i förbigående browsing och då som en taktik som
studenterna inte var särskilt benägna att använda. Utifrån vad Ellis och Marchionini säger om
begreppet browsing förefaller det svårt att som informationssökare helt kunna förbigå denna,
som vi uppfattar, ganska grundläggande sökstrategi. Att följa länkar med hjälp av hypertext,
det som vi i dagligt tal kallar att ”klicka sig fram”, tyckte de undersökta studenterna var en
sökstrategi som de såg både för- och nackdelar med. Om studenterna använde sig av att följa
länkar via hypertext, som ett sätt att hitta den information de behövde, så förefaller det rimligt
att åtminstone någon sorts ”scanning”, för att använda Marchioninis term, föregått.
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Det som framförallt utmärkte de studenter som ingick i studien var deras, som vi uppfattar,
förenklade förhållningssätt till användandet av sökmotorer och konstruktion av sökfrågor.
Med andra ord fanns där ingen djupare kunskap om hur olika sökmotorer är konstruerade och
hur själva sökningen går till.

Dagobert Soergel skriver om begreppet browsing i samband med informationssökning,
utförda i elektroniska miljöer. Såvitt vi förstår kan detta anses gälla browsing i alla dess
former.

While looking at the material found…, the user forms a more precise
image of the need or he may recognize that the information or entities
specified in the query statement are not helpful for solving the
problem at hand after all and that the need must be restated. This
interaction with information is a very important element of the
problem-solving process. It is the essence of browsing (Soergel 1985,
s 373).
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Hur resonerar informationssökare då de tar ställning till om det material de funnit är
användbart för att lösa det problem de anser sig ha? I sådana här sammanhang används ofta
begreppet “relevans”. En av de frågor vi sökt svar på genom vår egen undersökning rör just
vilka relevanskriterier de studenter vi intervjuat anser är viktiga i bedömningen av
informationens användbarhet.

Louise Limberg diskuterar i sin avhandling “Att söka information för att lära”, svårigheter i
samband med begreppet relevans. Refererande till Saracevic menar Limberg att
relevansbegreppet i sig har många dimensioner, men även vissa universella egenskaper.
“Relevans är en bedömning och därför beroende av vem som gör den och vilka kunskaper
bedömaren har. Relevansbedömningar hänger ihop med urval och slutledning för att skapa
något slags struktur av olika element. Relevans är dynamisk och förändras över tid” skriver
Limberg. Begrepp som “aboutness”, “topicality”, “pertinence” eller “utility” är, enligt
Saracevic, exempel på begrepp som möjligtvis med fördel skulle kunna ersätta det
svårfångade begreppet “relevans” (Limberg 1998, s. 49).

Carol Kuhlthau�ger även hon uttryck för svårigheten att klart definiera relevans och
relevansbedömning. Hon skriver: ”The most stable characteristic of relevance judgments is
that they are not uniform”(Kuhlthau 1993, s 121). Kuhlthau nämner, hänvisande till
Saracevic, Mokros och Su, begreppet “usefullness” som möjlig ersättning för ordet relevans
(ibid. s 4).

Som en del av sin forskning om samspelet mellan informationssökning och lärande har
Louise Limberg, studerat vilka relevanskriterier gymnasieelever utgår från i sin bedömning av
användbarheten av funnen information. Genom att studera och kategorisera elevers egna
uppfattningar av vad som avgör huruvida information de sökt varit användbar för dem eller ej,
har Limberg urskiljt tre olika kategorier av uppfattningar (Limberg 1998, s 143ff).
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För elever med A-uppfattning handlade relevans främst om huruvida materialet de funnit
kunde användas till att direkt besvara de frågeställningar eleverna hade ställt upp för sin
uppgift. Det var viktigt att materialet var lättåtkomligt material samt att det var lätt att
begripa. Eftersom det var ett aktuellt ämne som studerades så var aktualitet hos informationen
också viktig.

B-uppfattning hos eleverna skiljde sig från A-uppfattningen genom sin bredare syn på vad
som ansågs vara relevant information. Enligt denna kategori skulle information “ge svar på
frågeställningar – direkt eller indirekt”. Till skillnad mot A-uppfattningen kunde relevant
information enligt B-uppfattningen vara: “sådan som inte gav ett manifest svar på en enstaka
frågeställning, men som direkt eller indirekt hjälpte eleverna att besvara gruppens
gemensamma frågeställningar” (ibid. s 144). Eleverna med denna uppfattning förändrade sina
relevanskriterier under arbetets gång. Från att tycka att information skulle ge överblick och
orientering i ämnet, ansåg eleverna i slutet av arbetet att det var viktigt att information skulle
vara fördjupande och förklarande. Informationens aktualitet ansågs även enligt denna
uppfattning som ett viktigt kriterium.

Kategori C-uppfattningen innebar att elever med denna uppfattning talade om vikten av att få
olika infallsvinklar på ämnet de arbetade med. Eleverna menade att användbar information
skulle kunna ge såväl överblick som struktur och djup i ämnet. Att kunna ge mer specifik
kunskap och värderingar om ämnet ansågs också viktigt. Olika informationskällor skulle
kunna jämföras och kontrolleras mot varandra. Liksom övriga elever så ansåg även de med C-
uppfattning att informationens aktualitet var viktig. Eleverna med kategori C-uppfattning
modifierade, liksom de inom kategori B, relevanskriterier under tiden som arbetet fortskred
(Limberg 1998,  s 146ff).
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Carol Kuhlthau lägger stor vikt vid den känslomässiga aspekten i
informationssökningsprocessen. En av anledningarna till detta är, menar Kuhlthau, den
osäkerhet och ängslan som hon tyckte sig möta hos skolelever under sitt arbete som
skolbibliotekarie. ”They were confused and disoriented, often expressing annoyance at the
assignment, the library, and themselves. Negative feelings were expressed and frustration was
apparent” (Kuhlthau 1993, s Xviii).

Utifrån dessa upplevelser formulerar Kuhlthau den del av forskningsproblemet som behandlar
den känslomässiga aspekten. Hon menar att förståelsen för fenomenet kan öka genom att man
inför tanken om ”the uncertainty principle” – principen om osäkerhet. Denna princip
definieras som följer:

Uncertainty due to a lack of understanding, a gap in meaning, a
limited construct initiates the process of information seeking.
Uncertainty is a cognitive state that commonly causes affective
symptoms of anxiety and lack of confidence. Uncertainty and anxiety
can be expected in the early stages of the Information Search Process.
The affective symptoms of uncertainty, confusion, and frustration are
associated with vague, unclear thoughts about a topic or question. As
knowledge states shift to more clearly focused thoughts, a parallel
shift is noted in feelings of increased confidence (ibid. s xxiii).
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Resultaten från hennes undersökningar visar att under processen varierar känsloläget: från den
inledande osäkerheten och ängslan vid fas 1 och 2, tvivel och förvirring vid fas 3, över till
optimism och övertygelse under fas 4. Fjärde fasen som kan kallas ”formuleringsfasen” är,
enligt Kuhlthau en viktig brytpunkt, då osäkerheten alltså viker för en ökad beslutsamhet eller
övertygelse. Vid fas 5 inses vidden av det arbete som föreligger och informationssökaren
känner samtidigt en säkerhet vad gäller att kunna genomföra det. Ett ökande intresse för
ämnet är också typiskt. Då eleven nått fas 6 är den dominerande känslan lättnad, som blandas
med endera belåtenhet eller missnöje med det arbete som åstadkommits (ibid.)
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Teorin om ”library anxiety”�(biblioteksängslan) grundades av Constance Mellon vid mitten av
80-talet. Genom kvalitativa studier undersöktes vilka känslor som studenter sade sig erfara då
de ägnade sig åt informationssökning på sitt bibliotek. En övervägande del av de tillfrågade
studenterna menade att de kände sig ängsliga och osäkra inför kontakten med biblioteket.

Resultatet av undersökningen kunde samlas under tre konstateranden. För det första,
konstaterades att studenterna i allmänhet hade känslan av att den egna förmågan att klara
informationssökning inte var tillräcklig medan man trodde att ”alla andra” klarade det bättre.
För det andra kunde det konstateras att studenterna tyckte att deras otillräcklighet var något
pinsamt, som man helst inte ville avslöja. För det tredje, så blev följden av detta, att man
undvek att ställa frågor om informationssökning eftersom det skulle avslöja hur okunnig man
var (Mellon 1986, s 160-165).

Kuhlthau menar att den forskning som ägnats biblioteksängslan, velat koppla detta fenomen
endast till det faktum att studenter har haft bristfällig kännedom om informationskällor och
informationsteknologi som används. Hon anser dock att detta inte är enda förklaringen. Hon
menar att: ”Anxiety may be an integral part of the information-seeking process resulting from
uncertainty and confusion. Uncertainty is a necessary critical element in any process of
construction. When the information search process is viewed as a process of construction,
uncertainty and anxiety are anticipated and expected as part of the process” (Kuhlthau, s 8).

Anthony J. Onwuegbuzie och Qun G. Jiao genomförde en undersökning med avsikt att
studera relationen mellan ”academic procrastination” - d.v.s. att studentens uppsatsarbete drar
ut på tiden - och fenomenet biblioteksängslan. Studien omfattade 135 studenter på
examensnivå vid ett mindre amerikanskt universitet. Resultatet visade att dröjsmål inom
akademiska studier hade ett klart samband med vissa dimensioner av biblioteksängslan. Dessa
var bl. a. känslomässiga barriärer och hinder av teknisk art��Detta kunde t.ex. vara osäkerhet
vid användandet av fotokopieringsapparatur och dylikt. Det var dock oklart vad som var orsak
till vad:

”Although it is a strong evidence of a relationship between academic
procrastination and library anxiety, it is unclear whether it is a causal
relationship. That is, it is unclear whether academic procrastination is
a cause of library anxiety or whether library anxiety promotes
academic procrastination. Perhaps it is most likely that a bidirectional
relationship exists between academic procrastination and library
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anxiety, with each affecting the other. If this is true, it would indicate
that academic procrastination and library anxiety are intricately
intertwined” (Jiao och Onwuegbuzie 2000, s 51).

Som vi förstår författarna så menar de att en del studenter blir försenade i sitt arbete p.g.a. att
de inte har tillräcklig självdisciplin eller att t.ex. studietekniken brister. Förseningen kan
avhjälpas genom insatser mot just dessa problem. Däremot kan anledning till förseningen hos
en del andra bottna i en biblioteksängslan. De behöver då hjälp att lära sig handskas med sin
ängslan. Det kan ske genom att de får lära sig att rikta uppmärksamheten bort från ”self
centered worries”. De anser att lärare och bibliotekspersonal genom gemensamma
ansträngningar kan hjälpa studenterna, och därmed kan deras ängslan reduceras.

Cecelia Brown refererar i en studie som främst berör informationskompetens, till de olika
faktorer som - enligt Jiao och Onwuegbuzie - kan ha ett samband med biblioteksängslan
(Brown 1999). Brown menar att studenterna i hennes studie kände igen och hade egen
erfarenhet av flera faktorer som verkade som hinder i deras informationssökning. Ingen av
dessa faktorer innebar dock att de undvek biblioteket, inte heller förknippades de med olust
eller ängslan inför biblioteksanvändning. Tvärtom var det många av studenterna som ansåg
biblioteket som den ideala platsen för att söka information. Resultaten från Cecelia Browns
studie visar, till skillnad från andra undersökningar som hon refererar till, på en hög grad av
informationskompetens och ett minimum av biblioteksängslan bland deltagarna.

Brown hävdar att det faktum att hennes egen studie rör studenter som befinner sig på en högre
studienivå än de som ingått i många tidigare undersökningar, till en del kan förklara
skillnaden i studenternas informationskompetens

I likhet med vår egen studie, har Brown ett förhållandevis lågt antal studenter som deltar i
studien. Endast 36 av de 143 tillfrågade studenterna, besvarade det frågeformulär som
utgjorde underlaget för studien. Det förhållandevis låga svarsdeltagandet torde innebära att
man kan ställa sig tveksam till att dra generella slutsatser utifrån hennes resultat. Möjligheten
finns att de resterande 107 studenterna skulle ha svarat helt annorlunda.
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I sin forskning fokuserar Diane Nahl till stor del på vilka känslor individer erfar då de ägnar
sig åt informationssökning. Bland annat har studier gjorts med syftet att utläsa i vad mån
individens självförtroende spelar roll för om man lyckas med sin uppgift eller inte. Nahl
konstaterar att tidigare studier visat att nybörjare inom området informationssökning, som
förväntar sig att klara de uppgifter de ålagts, verkligen klarar dessa i större utsträckning än de
som är tveksamma till sin egen förmåga. ”… novices who expect to be successful at a search
task are more efficient and adaptive searchers than those who express doubt and a lack of self-
confidence in their ability to carry out successful searches” (Nahl 1996).

Har individen alltför låg uppfattning om den egna förmågan, kan detta, enligt Nahl, innebära
negativa konsekvenser ur såväl känslomässig som kognitiv synpunkt. De följder som kan
märkas är till exempel att man ger upp sin sökning för tidigt, att man avstår från att be om
hjälp o.s.v. Nahl menar att forskningen visar på att självförtroendet individen känner inför sin
förmåga att klara uppgifter, styr graden av ansträngning hon eller han lägger ned på att lösa
uppgiften. ”… if you expect less of yourself, you expend less effort” (ibid).



27

Självförtroende bygger till stor del på hur man uppfattar sig själv som individ. Jannica
Heinström (2000) har i en studie undersökt hur individers personlighet kan påverka
informationsbeteendet. Undersökningsdeltagarna besvarade ett frågeformulär, där uppgiften
var att beskriva sin egen personlighet. Svaren analyserades sedan utifrån en modell över
personlighetstyper, grupperade under fem olika karaktärer: “extraversion, neuroticism,
agreeableness, conscientiousness and openness to experience” (Heinström 2000). Heinström
hävdar att hon genom sin inledande pilotstudie kan påvisa att det finns ett samband mellan
“…a strategic approach to learning and a conscientious personality” liksom mellan “…a
surface approach to learning and neuroticism” (ibid.). En strategisk inställning till lärande och
den personlighetstyp som karaktäriseras av noggrannhet medförde ett systematiskt
sökbeteende. Hänvisande till tidigare forskning (Howard & Howard, se ibid.) beskriver hon
att denna personlighetstyp kännetecknas av att lägga stor möda vid informationssökning, dels
tidsmässigt, dels genom att använda många olika källor. De visade också upp ett bra
studieresultat.

Vidare såg hon samband mellan en ytlig inställning till lärande och “neuroticism”. Karaktären
”neuroticism” förklaras med att den skulle kännetecknas av att oroa sig mer, vara mer
temperamentsfull och ha en benägenhet till dysterhet. Dessa studenter ansågs ha en låg kritisk
förmåga och förlitade sig på ämnesmässig auktoritet – d.v.s. att författaren var ett välkänt
namn inom ämnesområdet - vid sitt materialurval. Heinström menar att personlighetsdrag kan
påverka hur individen lär. Då det därigenom har betydelse för hur man tar sig an
informationssökning, anser hon också att detta bör betänkas då användarundervisning
planeras (ibid.).
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Utifrån den forskning som redovisats ovan väljer vi att ta fasta på följande:

� Människor informationssökningsbeteende har beskrivits i modellform. En sådan är
Tom Wilsons modell (se fig. 2). Modellen avser inte specifikt hur studenter söker
information inför studier, utan gäller informationssökning på ett allmänt plan. Utan att
direkt använda oss av modellen i vår analys, menar vi att den ändå gett oss en viss
förståelse för vilka möjligheter som står till buds då individen söker information.

� En första förutsättning för ett informationssökningsbeteende är att ett behov av
information uppstått. Det sätt på vilket Wilson karaktäriserar informationsbehov visar
på ett antal olika möjliga anledningar till att behov uppstår. (se s. 18). Ett arbete på
den utbildningsnivå som våra�studenter befinner sig i förutsätter ett aktivt och
självständigt informationssökande från studentens sida. Här föreligger såväl ett
subjektivt som ett objektivt behov (jfr Höglund & Persson 1985, s 45). Behovet kan
alltså härröra från vad individen själv upplever sig behöva, men också från uppgiften
eller problemet i sig. Han eller hon kan inte välja att negligera sitt informationsbehov,
eftersom följden i så fall skulle bli att ingen uppsats blev skriven. Enligt de normer
som gäller för akademiska uppsatser är informationssökning en oundviklig del av
arbetet. Wilsons tankegång är användbar för oss såsom en bakgrund, då vi försöker
förstå studenternas behov.



28

� Vårt intresse gäller hur studenterna söker information i samband med uppsatsarbete.
Hur beskriver de själva det tillvägagångssätt de använder då de söker efter information
av olika slag och går det att utläsa några mönster ur deras beskrivningar? Vi har en
föreställning om att studenternas egna beskrivningar av sitt sökbeteende kan variera
mycket från person till person. Då våra studenter tillhör ett helt annat ämnesområde än
informationsvetenskap, är det heller inte troligt att de uttrycker sig i termer av det slag
som förekommer inom detta område. Dessutom behandlar forskare inom biblioteks-
och informationsvetenskap begreppet sökstrategier på skilda sätt, vilket framgår av
den litteratur vi tagit del av. Vi har här framförallt valt att ta fasta på David Ellis och
Gary Marchioninis relativt detaljerade genomgång av hur de ser på vad som döljer sig
bakom några av begreppen (se ovan s. 18f). Detta som ett stöd för vår tolkning av våra
studenters beskrivningar och för att om möjligt se de nyanser som kan förekomma.

� Carol Kuhlthaus teori om informationssökning som process har utgjort grund för vår
tankegång. Tyngdpunkten i hennes teori är att det är möjligt att urskilja sex faser
under processens förlopp. Processen i sig kan dock uppvisa variationer. Det första
steget i processen utgörs av förberedelser inför uppgiften och följs i nästa fas av
ämnesval. Därefter vidtar en orienterande fas med översiktlig informationssökning.
Denna utgör grund för det viktiga steg som sedan följer, då ett klart fokus skall
formuleras. Den här delen av processen har mycket stor betydelse för hur arbetet
utvecklas i fortsättningen. Femte fasen omfattar en informationssökning som är mer
specifikt inriktad mot det fokus som tidigare formulerats. I den sjätte fasen avslutas
informationssökningen för att sedan följas av själva uppsatsförfattandet. Lucy Kuntz
modell över forskningsprocessen kan utgöra ett komplement, då den är mer direkt
inriktad på studenters informationssökning och val av källor i samband med
uppsatsskrivning.

� Ett område som vi ägnat särskild uppmärksamhet är den känslomässiga aspekten av
informationssökningsprocessen. Constance Mellon och Diane Nahl tar upp begreppen
biblioteksängslan och självförtroende såsom för informationssökning påverkande
faktorer. Enligt Kuhlthaus teori förändras känslorna under processens olika faser�
Såväl teorin om processens olika faser och möjligheten att se variationer mellan dessa,
som känslornas betydelse är vad vi framför allt tagit fasta på.
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Det problem vi har valt för undersökning behandlar några studenters syn på
informationssökning. För att få reda på detta krävdes insikt i hur de har tänkt och vilka
känslor de har haft i samband med detta. Vi ville få en djupare förståelse för hur studenterna
hade upplevt de svårigheter de mött under sitt uppsatsarbete, men också få kännedom om
vilka de positiva sidorna hade varit.

(���9�
����&����

Vår strävan var alltså att komma våra intervjupersoner så nära att vi skulle få en förståelse för
deras beteende och de bakomliggande tankegångarna i den situation då de i sitt uppsatsarbete
behövde få sitt behov av information tillgodosett. Kvalitativ metod möjliggör detta, då den
kännetecknas av en närhet till det som undersöks. Problemet studeras ”inifrån”, vilket också
betyder att man intresserar sig för det som är unikt eller säreget. Det är en mindre strukturerad
metod som innebär stora möjligheter till följsamhet i förhållande till den undersökte. Detta ger
en stor flexibilitet genom undersökningens gång (Holme & Solvang 1997, s 78ff). Det gäller
inte bara i förhållande till de personer eller företeelser som undersöks, en friare form inom
kvalitativ metod möjliggör också att själva forskningsprocessen blir friare. Flera processer
kan pågå och förändras parallellt, exempelvis kan datainsamling och problemformulering
följas åt i samma tidsskede av undersökningen (Repstad 1999, s 12).

En kvalitativ intervju erbjuder en undersökningssituation som ”liknar en vardaglig situation
och ett vanligt samtal” (Holme & Solvang 1997, s 99). Därigenom styrs den eller de personer
som intervjuas i låg utsträckning av forskaren. I en kvalitativ intervju använder man en
informell frågeform, situationen och den som intervjuas kan tillåtas påverka utvecklingen av
intervjun (ibid. s 99). Man kan säga att någon form av grundläggande frågeställningar
används som ett slags ”röd tråd”, men forskaren är alltså inte bunden till enbart dessa, utan
kan ställa de följdfrågor som eventuellt dyker upp spontant.

För vår undersökning ansåg vi att en s.k. ”respondentintervju” var lämplig, vilket innebär att
en person (respondent) som själv på något sätt är aktivt deltagande inom den företeelse man
undersöker, intervjuas (ibid. s 104).
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Att vi har använt oss av kvalitativ metod innebar att vårt urval inte kom att bli representativt
på det sätt man ser på representativitet inom kvantitativ forskningsmetod. Det var inte viktigt
vilken mängd vi kunde se av olika företeelser – snarare sökte vi få en uppfattning om vilka
mönster som skulle kunna finnas.

Vi gjorde vårt urval genom att kontakta studerande vid en högskola. Vi beskrev innebörden
av vår tänkta undersökning för en grupp studenter, som just påbörjat sin tredje termin och stod
i begrepp att skriva en C-uppsats i ämnet psykologi. Ur den grupp frivilliga som sa sig vara
villiga att låta sig intervjuas, kontaktade vi fem stycken för att genomföra intervjuer med dem.
Eftersom samtliga fem gick på samma kurs och var studenter, kom det att betyda en relativt
homogen grupp om man ser till utbildningsnivå. Det var ett medvetet val från vår sida. De var
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intressanta eftersom vi dels ville studera studenter på högskolenivå, dels ville att de skulle ha
en tids studier bakom sig och stå inför ett större, självständigt arbete. Ett arbete som de hade
behov av att söka information till på egen hand. Deras respektive ålder varierade och en
uppskattning ger att befann de sig mellan ca 30-45 års ålder, med någon övervikt åt det yngre
hållet. Ingen medveten hänsyn har tagits till ålder eller kön vid urvalet.

Vi begränsade oss till ett fåtal personer med tanke på den metod vi valt. Trost menar att
antalet intervjuer delvis är beroende vad man söker svar på – hur en individ tänker och känner
– eller principiellt resonemang inom en grupp av människor. För att få materialet hanterligt
och överskådligt är det rimligt att begränsa sig till ett fåtal intervjuer, fyra eller fem ”väl
utförda” intervjuer kan vara rimligt, man kan sedan utöka dem vid behov (Trost 1993, s.72f).
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Enligt Jan Trost kan man urskilja ”tre steg” som man skall gå igenom vid en kvalitativ
undersökning. De består av själva datainsamlingen, bearbetning av materialet och slutligen
tolkningen av det (ibid. s 10f).

Vår frågeställning innebär att informationssökning skall studeras ur ���������� perspektiv.
Det betyder att vårt första ”steg” (datainsamlingen) togs då vi genomförde intervjuerna, vilka
gjordes individuellt med var och en av respondenterna. För att få en bild av eventuella
förändringar i studenternas tankar och känslor, intervjuade vi samma personer vid två olika
tillfällen; dels då de just påbörjat sin insamling av information, dels vid slutet av deras
uppsatsarbete. Vi har använt oss av bandspelare för att spela in intervjuerna på band. Detta av
den anledningen att det möjliggör kontroll och genomgång av intervjuerna i efterhand. I detta
sammanhang har vi haft fördel av att vara två; en av oss kunde hålla uppsikt över att
bandspelaren fungerade under hela intervjun, och skjuta in spontana följdfrågor. Den andre
kunde koncentrera sig på respondenten och frågorna.

I nästa ”steg” bearbetade vi vårt intervjumaterial. Genom att vi hade använt oss av
bandspelare, kunde vi i efterhand överföra intervjuerna till skriftlig form. Vi gjorde så trots att
det kom att bli en tids- och tålamodskrävande uppgift. I gengäld fick vi då en bättre överblick
över materialet, och vår analys underlättades avsevärt. Utskrifterna gjordes ordagrant för att vi
skulle få med eventuella känsloyttringar m.m. Följden blir ett mer nyanserat material.
Samtliga respondenter har fått fiktiva namn, med syftet att ge dem anonymitet. Vårt sista
”steg” togs genom analys av materialet och tolkning av resultatet.
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Båda intervjuomgångarnas frågor finns att läsa som bilagor till uppsatsen. De inledande 10
frågorna i intervju ett utformades för att ge oss svar på frågeställningen om hur studenterna
söker information. Frågorna 11-13 motsvarar frågeställningen om vilka känslor studenterna
har haft. För att försöka få svar på frågeställningen som handlade om relevanskriterier
formulerade vi frågorna 14-17 (bilaga 1). Andra intervjuomgångens frågor var tänkta att
komplettera den första intervjuns frågor, och att ge oss en fördjupad bild av studenternas
uppfattningar (bilaga 2).
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Samtliga intervjutillfällen upplevde vi som avspända och öppna. Respondenterna visade ett
stort intresse för våra frågor och alla bemödade de sig, enligt vår uppfattning, om att ge oss
genomtänkta svar på frågorna. Samtliga godkände att vi använde bandspelare under
intervjuerna.

Miljön där intervjuerna ägde rum varierade beroende på vem som intervjuades. Tre av
respondenterna intervjuades i ett mindre grupprum på deras högskola. En respondent valde att
be oss komma till hennes hemort och träffa henne på stadsbiblioteket. Vi gjorde så, och
intervjun genomfördes i ett relativt avskilt hörn på andra våningen, möblerat med bord och
stolar. Vi blev inte störda i någon nämnvärd utsträckning. En annan respondent slutligen,
föredrog att vi träffades i dennes hem, för att lugnt och ”utan stress” genomföra intervjuerna.

Samtliga gavs tillfälle att välja tidpunkten för intervjuerna, vilka vid båda intervjutillfällena
genomfördes under loppet av en vecka. Efter utskriften av intervjuerna, skickade vi dem till
respondenterna, för att ge dem möjlighet att läsa igenom dem. På så vis gavs de tillfälle att
godkänna utskriften såsom korrekt. Vidare fick de då chansen att lägga till ytterligare
kommentarer, eller att rätta till eventuella missuppfattningar.
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Vi har använt oss av hermeneutisk tolkning, som innebär att det under tolkningsprocessen
sker en ständig växling mellan perspektiven - från att se på helheten och hur man uppfattar
den - till att se på delar av den och tolka dem var för sig. Det kan ge en ny bild av helheten
och detta kan i sin tur förändra förståelsen för delarna o.s.v. Det är en cirkulär process som
skulle kunna pågå i oändlighet, men som upphör när man nått en rimlighet – ”en giltig
mening, fri från motsägelser” (Kvale 1997, s 50f.).

Ett grundläggande begrepp inom hermeneutiken är den s.k. förförståelsen. Dess beståndsdelar
är kunskap och erfarenhet parat med personliga värderingar. Det kan beskrivas med hjälp av
de två ”hermeneutiska�cirklarna”:

Den ”kognitiva�cirkeln” innehåller förhandsteori (d.v.s. forskarens frågeställningar och
förförståelse). Den innehåller också undersökningsenheternas (de intervjuade personerna i
vårt fall) information och förståelse. Dessa delar cirkulerar och möts i en tolkningsprocess.
Den ”normativa�cirkeln” innehåller forskarens och undersökningspersonernas värderingar,
vilka även här möts i ett cirkulerande växelspel (Holme & Solvang 1997, s. 95ff).

För att överföra denna teoretiska bild på vårt eget arbete, har vår nedan beskrivna
analysmetod inneburit en möjlighet för oss att tolka materialet på ett sätt som överensstämmer
med hermeneutiken. Sammantaget innebär det alltså att vår och våra respondenters kunskaper,
erfarenheter och förförståelse möts i vår tolkningsprocess, och även att såväl våra som
respondenternas värderingar finns med i sammanhanget.  Allt detta vävs samman och mynnar
ut i slutprodukten, vilken motsvaras av resultat och slutsatser i uppsatsen.

Genom att dela upp texten från intervjuerna efter ett antal återkommande tema, åstadkom vi
ett slags klassifikation av materialet. Våra frågeställningar har då funnits med som en viktig
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bakgrund. Rent praktiskt har det gått till så att vi har tagit kopior på våra utskrifter, klippt ur
de delar som svarat mot våra teman och fördelat dem i ”temakuvert”. Det visade sig vara en
bra metod som gav oss en struktur att arbeta vidare med vid vår fortsatta analys.

Efter ”sax- och kuvertmetoden” utformade vi datamatriser för att få en mer systematisk
helhetsbild. Vi kunde därmed få grepp om de mönster och samband som fanns att se i
materialet, och tolka detta mot våra frågeställningar (Repstad 1987, s 106-113). I samband
därmed upplevde vi en stor fördel med att vara två som skrev uppsatsen tillsammans. Vi
kunde diskutera materialet med varandra, och vi tror att det gav oss en rikare och mer
nyanserad tolkningsprocess.
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För att nå ett resultat som är tillförlitligt, måste intervjuaren ha en medvetenhet om hur olika
faktorer kan påverka situationen, såväl vid intervjuerna som vid analysen av materialet. Vi har
varit medvetna om att vi har en förförståelse för ämnesområdet: Det faktum att vi själva -
jämsides med våra respondenter - befunnit oss i en uppsatsskrivande process�kan ha påverkat
vad vi utläst ur texterna.�Vi har strävat efter att förhålla oss kritiska till våra personliga
uppfattningar och värderingar, för att inte riskera att påverka resultatet därigenom (Holme &
Solvang 1997, s. 97). Vi har också uppmärksammat ett antal andra faktorer som kan ha haft
betydelse vid intervjuerna och analysen:

� Det förhållandet att vi är studerande vid Bibliotekshögskolan kan ha haft inverkan på
respondenternas svar. Det handlar om vad de tror att vi förväntar oss att höra. Ett tecken
på detta kan t.ex. vara motsägelsefulla uttalanden. Vi har bemödat oss om att
uppmärksamma sådana tendenser.

� Bandspelarens närvaro kan ha en hämmande inverkan.

� Miljön spelar roll för hur situationen upplevs.

� Relationen mellan oss och respondenterna bör betänkas (förväntningar, samspel, status
etc.) (ibid. s 106f).

Det är viktigt att ställa ”enkla och raka frågor” vid intervjuer – omskrivningar och indirekta
frågor skall undvikas. Man riskerar annars att skapa ett spänt förhållande till respondenten
eller att missförstånd uppstår. Vidare ställer man � fråga i taget, och undviker negationer.
Respondenten bör få tid att tänka och som intervjuare är det viktigt att inte vara rädd för
tystnad (Trost 1993, s 49ff). Vi har försökt att efter förmåga följa dessa regler under
intervjuerna. Trost varnar också för att ställa provokativa eller hypotetiska frågor, det senare
krånglar bara till det hela och kan verka styrande på den intervjuade, vilket i sin tur kan leda
till att man förlorar värdefull information. Vidare tar han upp problemet med ”retrospektiva
frågor”, vilket betyder tillbakablickande frågor, och att man genom sådana riskerar både
glömska och omtolkningar. I vårt fall har det varit oundvikligt att ställa sådana frågor, och vi
har haft problemet i åtanke. Att vara så konkret som möjligt i sina frågor är ett sätt att undvika
det. ”Utskriften är en översättning från ett språk till ett annat; vad som sägs i den
hermeneutiska traditionen om översättare gäller också för dem som gör utskrifter: traduttori
traditori – översättare, förrädare” (Kvale1997, s 152f).
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När det gäller utskrifterna av våra intervjuer finns det anledning att betänka en del saker. En
utskrift blir en personlig tolkning av den som skriver ner vad som sägs på bandet. Denna
tolkning kan se något olika ut beroende på vad man uppfattar; språket kan t.ex. vara otydligt
och vara svårt att med säkerhet uppfatta rätt. ”Utskrifter är inte kopior eller representationer
av någon ursprunglig verklighet; de är tolkande konstruktioner som fungerar som användbara
verktyg för givna syften” (ibid.).
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För att redovisa och analysera det material vi fick fram vid intervjuerna samlade vi det i ett
antal teman. Första avsnittet innehåller en presentation av högskolan och dess bibliotek,
respondenterna och vilka förutsättningar de haft att arbeta inom, i sitt uppsatsarbete. De
övriga avsnitten har rubricerats utifrån de olika teman vi valt. Det avslutande avsnittet
redovisar en sammanfattning av resultatet.
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Vi vände oss till en västsvensk högskola för att få möjlighet att genomföra vår empiriska del
där. I skolans bottenvåning finns ett bibliotek som är modernt utrustat. Det tillhandahåller
vetenskaplig litteratur, tidskrifter, datorer med sökmöjligheter i katalog, databaser och på
Internet m.m. Där finns ett flertal läsplatser och miljön upplevde vi som ”normalt” bullrig,
d.v.s. liv och rörelse men inte alltför stökigt.

”Våra” studenter påbörjade vid den tid då vi kontaktade dem arbetet med att skriva sin C-
uppsats inom ämnet psykologi. Det skulle bedrivas på halvfart under höstterminen, jämsides
med en kurs i forskningsmetodik. Uppsatsens omfång motsvarade 10 högskolepoäng, och
sidantalet förväntades ligga kring 15-20 sidor. Vikten lades dock inte vid sidantalet, utan
innehållet var viktigast. De började sina uppsatsarbeten i början av september och skulle
lämna in dem i färdigt skick senast den 10 december. Under denna period hade de tillgång till
handledning, vid skolan eller via e-post. Efter detta väntade seminarier på dem, där de skulle
”gå upp” med sina uppsatser, få dem ventilerade, och själva opponera på någon annan
uppsats. Seminarierna var förlagda till januari månad, därmed gavs studenterna tid att läsa in
sig på sina respektive oppositionsuppsatser över jul- och nyårshelgerna.
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Som ett första steg i analysarbetet har vi valt att söka urskilja studenternas individuella
utgångslägen för sina uppsatser. Det gjorde vi genom att föra samman några olika faktorer
under ett övergripande tema, och hoppades därmed få en bild av hur utgångsläget såg ut för
var och en av studenterna�vid vår undersöknings början. Detta för att om möjligt kunna
urskilja de olika stadier som Kuhlthau menar präglar informationssökningsprocessen. De
faktorer vi valt att betona rör studenternas ämneskännedom, hur klara de är i sin
problemformulering samt hur långt de kommit i sina förberedelser inför arbetet. Vi har även
noterat om de valt att samarbeta med någon eller om de valt att arbeta helt på egen�hand. Vår
tanke var att vi därigenom skulle kunna skönja eventuella samband mellan utgångsläge och
senare upplevelse av informationssökning.

Gemensamt för dem alla var att uppsatsarbetet byggde på en empirisk undersökning av något
slag. Vid vårt första sammanträffande med dem för en intervju, framkom dock skillnader
mellan studenterna då det gällde ämneskännedom och undersökningsform. Se vidare nedan.
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Vidare fann vi att studenterna i vissa fall var klara och tydliga med sin problemformulering,
medan andra gav oss mer svävande svar för vad de tänkt undersöka.

Alla fem studenterna hade vid vårt första samtal hunnit göra en plan för sitt uppsatsarbete,
däremot hade ingen av dem påbörjat själva skrivandet av uppsatsen. De hade kommit olika
långt i sina förberedelser av den empiriska undersökningen. Samtliga uppgav att de
formulerat sina enkät- eller intervjufrågor, även om de också sade sig vara medvetna om att
dessa kanske skulle komma att omformuleras.

Tre av studenterna avsåg att använda sig av kvalitativa undersökningsmetoder med intervjuer
som arbetsmetod, två av dem hade valt en kombination av metoden som innehöll såväl
enkätfrågor som djupintervjuer.

Vid vårt första samtal var det endast en av studenterna (Maja) som hunnit kontakta den grupp
hon valt ut för sin undersökning. Detta var även den student som tydligast beskrev sin
problemformulering, som genom tidigare studier ansåg sig ha stor kännedom om ämnet och
som även valt ämnet helt utifrån ett eget intresse. Hon hade valt att arbeta helt själv och
behövde på så vis inte kompromissa om ämnesval.

Bland de övriga studenterna var det endast en (Erik) som menade att han hade en viss tidigare
kännedom om det ämne han valt. Idén till uppsatsämnet hade framträtt då han läst en artikel i
dagspressen som behandlade ett visst samhällsproblem. Ämnet, menade han, passade bra då
han tänkt samarbeta med en person som studerade ett till psykologi närliggande ämne. Då vi
bad honom att berätta något om sitt ämne, gjorde han det med engagemang och intresse. Trots
det gav han uttryck för en något vag beskrivning av vad han egentligen tänkt ta upp i sina
frågeställningar för uppsatsen. Problemområdet var, menade han, så stort att det var svårt att
hålla ordning på alla delar. En viss motsägelse framkom då vi diskuterade huruvida ämnet
hade valts på grund av ett eget intresse för ämnet eller av någon annan orsak. Erik menade att
idén till ämnet var hans egen och att det var intressant, men sade han: ”Hade jag fått välja helt
själv eller om jag skulle ha skrivit själv, då hade jag antagligen tagit något annat." Ännu hade
inte någon kontakt tagits för genomförandet av den empiriska delen av undersökningen.

De övriga tre studenterna sade sig ha liten eller ingen direkt kännedom om sitt valda ämne. En
av dem (Susan) menade dock att hon genom egna erfarenheter och därmed också personligt
intresse hade en viss insikt i problematiken som rörde hennes ämne. Det var denna personliga
anknytning som styrt hennes ämnesval, ansåg hon. Hon hade valt att arbeta ensam. Vid vårt
samtal beskrev hon ganska klart den grundläggande frågeställning som hon tänkt arbeta
utifrån. En av de största svårigheterna Susan hade just då var att hitta de människor som
skulle utgöra underlaget för intervjuundersökningen. Susan lade fram några olika idéer för hur
hon tänkte gå tillväga för att få kontakt med dessa, men än hade det inte givit något resultat.

Svårigheter att få till stånd den empiriska undersökningen hade även de två återstående
studenterna. Dessa (Mathilda och Tora) hade båda valt att arbeta tillsammans med en kamrat
vilket hade medfört att ämnesvalet tillkommit genom viss kompromiss. Båda två hade valt att
skriva om problem som ligger i tiden och kännedomen om ämnet inskränkte sig för Mathildas
del till en mer allmän och översiktlig kunskap. Hon menade att det i första hand ändå var
hennes eget intresse för ämnet som styrt ämnesvalet. För Toras del tillkom detta mest av en
slump och hon sade att hon inte hade någon kännedom alls om sitt valda ämne.
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Vid tidpunkten för vårt första samtal kunde vi konstatera att studenterna, efter drygt en
månads arbete befann sig ganska jämsides i arbetet. De hade alla, om än på olika
bevekelsegrunder valt ämne för sitt arbete, den tidigare ämneskännedomen varierade från stor
kännedom till ingen kännedom alls och de som valt samarbete som arbetsform hade hittat en
samarbetspartner. Flertalet studenter uttryckte viss oro över hur de skulle kunna komma i
kontakt med de människor de behövde som underlag för sin empiriska undersökning. Endast
en student (Maja) kunde anses ha kommit något längre i sin arbetsprocess än de övriga.
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Hur gick då våra respondenter tillväga då de sökte sig fram till den information som de ansåg
sig vara i behov av? Vilka källor konsulterades? Kan man utläsa skillnader eller likheter i de
beskrivningar som studenterna gav angående sina egna sökstrategier, och de svårigheter de
upplevde i samband med dessa?

Samtliga studenter uppgav att de förutom högskolans eget bibliotek, även besökt ytterligare
minst ett bibliotek. Oftast har det då rört sig om hemortens bibliotek. Två av studenterna
namngav även ett större universitetsbibliotek.
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Att söka litteratur direkt i bibliotekshyllorna eller i det egna hemmets hyllor var en vanlig
strategi som alla våra respondenter använde sig av.
Förutom att leta direkt bland böckerna i de hyllor på biblioteket som innehåller det aktuella
ämnet så hade de flesta även sökt i bibliotekets tidskrifter. En gemensam uppgift för samtliga
studenter var att vid kursens inledning söka fram och granska en vetenskaplig artikel. Denna
skulle gärna, men inte nödvändigtvis, vara knuten till det egna problemområdet. För att lösa
detta hade de flesta sökt och funnit artiklar i bibliotekets tidskrifter. De hade sökt i
innehållsförteckningen, men även genom ett mer planlöst bläddrande.

”Den första uppgiften vi hade var att hitta en vetenskaplig artikel och
svara på vissa frågor om den och den hittade jag i en vetenskaplig
tidning på skolan. Den hittade jag själv så jag behövde inte fråga men
hade jag behövt då hade jag gjort det. Men jag kände att… ja, det är
lättare att granska en artikel om man ser vilken tidning den kommer
ifrån”. (Erik)

Det var endast Maja som för denna första uppgift valde att söka fram material från en databas
med artiklar i fulltext.

Vid tiden för vårt första samtal var studenterna i huvudsak upptagna med att söka efter mer
allmänt och översiktligt material inom sitt ämne. Detta för att vidga sin egen kunskap om vad
som, till exempel redan undersökts inom området.

De elektroniska källor som studenterna själva nämnde var, förutom bibliotekens egna
kataloger, databaser såsom Libris, Artikelsök, EBSCO och PsycLIT. Den senare är en
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ämnesdatabas som förtecknar litteratur inom ämnet psykologi. Detta var en databas som
samtliga uppgav att de kände till och som de flesta försökt att söka i.

Browsing via elektroniska databaser hade alla studenter ägnat sig åt, förutom Erik som
menade att han helt och hållet överlåtit detta på sin yngre samarbetspartner. Han hade inte alls
sökt själv, visade det sig. Istället hade han överlåtit själva sökproceduren till sin
samarbetspartner, och använde sig sedan av det material som denna lyckades få fram genom
sin sökning. Erik berättade att han tyckte att han hade svårigheter med sökning i databaser och
han funderade på om det kanske hade med ålder att göra. (Erik var äldst bland våra
respondenter). Han var samtidigt medveten om att eftersom hans samarbetspartner klarade
detta bra så ansträngde han sig inte så mycket som han annars kanske skulle ha gjort. Han
säger: ”/…/ men när saker och ting inte fungerar och jag är inte den som är så där jätteduktig
på de här tekniska sakerna, att söka och att hitta. Jag känner att jag litar mer på N
(samarbetspartnern) då.” Längre fram i intervjun sade han angående detta att: ”Ja, jag klarar
säkert av det, men det är inte min grej riktigt.”

Erik gav vid den senare intervjun intryck av att ha funderat en del över sig själv som
informationssökare. Då vi ställde frågan om det var något som han i efterhand kände att han
kunde gjort annorlunda, så sade han att han kunde ha försökt att leta mycket mer själv efter
användbar information. Han menade dock att det egentligen inte behövdes och att den stress
han kände under arbetets gång lade hinder i vägen för honom. Kamraten, menade han, var av
ett lugnare temperament och hade därigenom lättare för att lyckas med
informationssökningen.

Genom att browsa inom sitt ämnesområde kunde våra studenter uppvisa ett varierat resultat
på sina ansträngningar. Susan berättade vid vårt första samtal om stora svårigheter. Angående
sökningar i databaser som förtecknar ämnet psykologi sade hon: ”Jag försökte men det gick
inte så bra. Jag körde i väggen och kom inte fram, jag tyckte det var svårt att hitta just det här
ämnet och…”.  Då vi diskuterade de upplevda svårigheterna ytterligare, framgick det att
Susan ändå hade hittat visst material, som hon tyckte var intressant. ”Det fanns sådana
databaser men då står det bara författare och… och sedan visste jag inte hur man skall få tag i
just de här böckerna eller tidskrifterna.” Senare i samtalet återkom Susan till
söksvårigheterna. ”Ja, jag känner att det är svårt att hitta, inte bara sådan vanlig litteratur utan
jag behöver också söka något så när ny litteratur, artiklar om ämnet i tidskrifter och så. Men
jag vet inte hur egentligen.”

Så som vi uppfattade Susan, så menade hon att svårigheten bestod dels i att hitta relevant
material, men även i att få materialet i sin hand. Att Susan verkligen upplevde detta som en
svårighet bekräftades då hon, efter det att vi avslutat den bandade intervjun, rådfrågade oss
om hur hon skulle kunna gå tillväga. Hon beskrev vid vårt andra intervjutillfälle hur hon bett
bibliotekspersonalen om instruktioner om hur man söker i databaser och även fått hjälp med
beställningar av material.

Två av studenterna (Tora och Mathilda) beskrev att de förutom att leta i böcker och tidskrifter
på biblioteket även gjorde sökningar via Internets sökmotorer hemifrån. Båda två berättade att
de haft svårigheter att hitta bra material då de sökt via elektroniska källor.

Mathilda menade att trots att hon ansåg sig ha ganska stor vana vid datorer, så var hon många
gånger besviken på resultatet av sina sökningar:
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”Å ena sidan kan jag tycka alltså att hur sjutton gjorde man innan?
Letade igenom varenda tidning? Alltså nu får man ju mycket bra tips
och så. Men samtidigt är det som en djungel, man börjar på en sida
och sedan söker man igenom och så kommer man längre och längre
och sedan så är man borta från där man var från början och så har man
ingen aning om hur man kom dit och så tappar man alltihop”.

Till skillnad från både Mathilda och Tora, så menade Maja att det inom hennes ämne fanns så
mycket skrivet att svårigheten främst låg i att kunna urskilja det mest användbara. Hon
nämnde att hon sökt i tre olika databaser (PsycLIT, Libris och EBSCO) och att hon här direkt
fann mer material än hon ansåg sig kunna hantera. De sökord hon från början använde gav,
berättade hon, omkring 700 träffar.  ”Det blev så här…herregud, vad skall jag göra… så jag
började med att försöka gå igenom de 700 träffarna.�När jag kom till 200 så insåg jag att det
går inte.”

I och med detta började Maja att använda sig av en något mer analytisk sökstrategi. Hon
avgränsade sin sökning till att gälla endast vissa årtal. Eftersom det fanns så mycket material
så inriktade hon sig på sådant som var publicerat under de senaste två åren och fick på så sätt
ett mera hanterbart antal träffar att gå igenom. Samtidigt försökte hon att, under sökningen,
ständigt hålla sina egna frågeställningar i tanken för att därigenom hålla fokuseringen på
vilken information hon egentligen behövde.

Maja menade att hon kände sig mycket mer van vid att leta efter information i böcker och att
detta med informationssökning över nätet var något ganska nytt för henne. Informationen som
finns på databasen PsycLIT är dessutom skriven på engelska, något som hon menade gjorde
det hela extra jobbigt.

När vi träffades två månader senare för ett andra samtal, var det fortfarande samma databaser
hon använde sig av och hon tyckte att hon nu började känna sig mer hemmastadd med
databassökning.

”Man lär sig faktiskt lite mer för varje gång man har varit inne på
PsycLIT t.ex. Sedan är jag lite sån att jag kanske inte är så grundlig
och läser innan, utan jag provar. Klickar och ser vad som händer…
Först kändes det lite svårt men nu tycker jag att jag kan det här och
har även börjat hjälpa andra att söka i PsycLIT. Man lär sig ju efter ett
tag hur man skall gå tillväga”. (Maja)

Maja hade ordnat det så att hon hemifrån kunde använda sig av skolans databaser och detta
bidrog till att hon tyckte att informationsökningen fungerade bättre.
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Tre av studenterna berättade att de i stor utsträckning använt sig av de referenslistor de funnit
i böcker och tidskriftsartiklar som berört deras valda ämnen. En av dem (Mathilda) menade
att hon faktiskt hittade det allra mesta av sitt material genom att söka i nyare böckers
referenslistor. Då hon beställde artiklar som hon funnit på detta sätt kunde hon komma fram
till ytterligare referenslistor med litteratur inom området. Mathilda tyckte att detta sätt att söka
material var en framkomlig väg, även om det kostade en del att beställa artiklar.
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Susan beskrev hur en av de första böckerna hon läste angående sitt ämne, framförallt var
användbar för henne genom att hon genom den kunde få tips om ytterligare litteratur.
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Ett vanligt sätt att få tips om litteratur verkade vara genom att man diskuterade sitt arbete med
andra människor. Samtliga av våra respondenter kunde beskriva hur de använde sig av andra
personer då de sökte information.

I enlighet med Kuhlthau valde vi att dela in de personer som respondenterna sade sig ha
använt som förmedlare, i formella och informella förmedlare. Distinktionen innebär att
formella förmedlare avser personer som på något sätt är yrkesmässigt kopplade till bibliotek
eller skola. De informella förmedlarna utgörs av andra personer i studenternas omgivning.
D.v.s. människor som de har en mer personlig relation till, och som de pratar med om sitt
arbete och om sitt informationsbehov.

De av studenterna som valt att i sitt uppsatsarbete samarbeta med en annan person, uppgav att
de hade hjälp med informationssökning av denna person. Så som vi uppfattade Erik så
använde han sig av detta sätt i det närmaste genomgående, eftersom han överlät all sökning
via elektroniska källor på sin medarbetare.

Även andra studiekamrater hade i flera fall kunnat tipsa om användbar litteratur.
I olika hög grad hade samtliga studenter använt sig av detta sätt att söka material. Åtminstone
en av studenterna (Mathilda) beskrev förfarandet som en ganska medveten strategi. Eftersom
hon kände till kamraternas ämnesval, skrev hon upp sådant som hon trodde kunde vara
intressant för dessa, om hon händelsevis hittade sådant material, då hon höll på med egen
informationssökning. Men detta förfarande hade inte enbart med altruism att göra, utan
menade Mathilda: ”det är också i hopp om att någon annan skall göra likadant”.

I något fall förekom att en person som inte hade anknytning till skolan eller studierna, kunnat
ge tips om en artikel av stort värde för ämnet.

De mer formella förmedlare vi kunnat identifiera utifrån samtalen med respondenterna, var:
kursansvariga, handledare, föreläsare och bibliotekspersonal. En av studenterna (Mathilda)
hade stött på svårigheter alldeles i inledningsskedet av arbetet och hade då valt att vända sig
till den som stod som ansvarig för kursen. Det verkade inte vara vanligt förekommande att
man vänder sig till kursansvarig person med frågor angående svårigheter att hitta litteratur.

Två av studenterna gav oss intrycket av att de inte fått eller sökt någon direkt hjälp av
handledare med att hitta material. Maja uttryckte det så här: ”Min handledare är ju inte alls
lämpad så heller, så hon har inte kunnat tipsa mig direkt.”

Bland de tre som haft hjälp av sin handledare återfanns Erik. Bland studenterna var han den
som mest konsekvent framhöll att han verkligen föredrog att söka och få information med
hjälp av andra människor. Så som vi uppfattade Erik så hade han känt åtskillig frustration och
stress i arbetets inledningsskede. Han gav dock uttryck för att stödet och engagemanget från
handledaren blev till god hjälp för honom. Vid flera tillfällen under samtalet poängterade
Erik, hur värdefulla tips han fått, angående litteratursökningen.
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”Och tipset visade sig vara mycket värdefullt, mycket värdefullt. Vi
skickade ett e-mail till henne och hon skickade tillbaka direkt en lång
lista på saker och allt som hon skrivit själv. Ja, där fick vi tag på en
avhandling som har skrivits år 2000, så det är ju jättebra. Då känner
jag att… ja, där ser man…”

Även vid den senare intervjun, berättade Erik om hur han haft mycket handfast hjälp av
handledaren. Han upplevde att han hade stora svårigheter att förstå den speciella
forskningsmetod som handledaren rekommenderade. Till sin hjälp fick han då, direkt av sin
handledare, olika texter som till slut hjälpte honom att förstå metoden.

I vilken utsträckning sökte då studenterna bibliotekspersonalens hjälp då det gällde att finna
litteratur? Samtliga respondenter berättade om användarundervisning som gavs av
bibliotekarie vid högskolan vid terminens start. Studenterna uttryckte åsikter om hur denna
undervisning bedrevs och om hur den borde bedrivas. Detta återkommer vi till längre fram i
uppsatsen.

Vid tidpunkten för den första intervjun var det endast en av de fem studenterna (Maja) som
hade rådfrågat bibliotekarien angående sin egen informationssökning. De övriga fyra hade vid
denna tidpunkt inte alls sökt någon hjälp från bibliotekspersonalen.  Susan var den av
studenterna som klarast uttryckte att hon upplevde att hon hade svårigheter med att hitta den
information hon behövde. På frågan om hon inte ber bibliotekspersonalen om hjälp i sådana
situationer, svarade hon: ”Nja, kanske jag borde göra det… Jag borde kanske vara lite mer
aktiv.”

Vid den andra intervjun, då samtliga respondenter började se slutet på sitt arbete, var
situationen något annorlunda. För Majas del räckte det uppenbarligen med den hjälp med
informationssökning som hon fått redan vid den första intervjun. Hon sade att hon därefter
klarat sig bra på egen hand.

Erik vidhöll att han inte behövt någon sökhjälp av bibliotekarie, men poängterade att det nog
berodde på att hans medarbetare var duktig på informationssökning.

De övriga tre hade vid något enstaka tillfälle under de två månader som förflöt mellan
intervjuerna frågat bibliotekspersonal om hjälp med att söka information. För Susan gällde det
instruktioner om hur man söker i databaser.

Tora berättade för oss vid den andra intervjun att hon funderat en del över sitt sätt att söka
information. På frågan om hon kände att hon kunde gått annorlunda tillväga svarade hon:
”Det är kanske just det här att man känner att man skulle vågat lita på bibliotekarierna, eller ja
litar på dem gör man väl men… man har lite respekt för dem här … de flesta är jättetrevliga
men man känner liksom att man tar upp tid”.

Mathilda berättade livfullt om ett besök på ett större universitetsbibliotek. Efter en målande
beskrivning av ett, enligt henne själv, mycket misslyckat biblioteksbesök, konstaterade
Mathilda ändå att den manlige bibliotekarien verkligen försökt att hjälpa henne. ”Ja, det
gjorde han, men det är klart att när man inte är van vid ett bibliotek, när man inte vet alls hur
man skall bära sig åt. Det var ju sådana där regler, att om ni ska ha en sådan artikel så tar det
tre timmar och det tar en vecka och… Jag ville bara hem,” skrattade Mathilda.
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Bland de sökstrategier vi fann att studenterna använde sig av, var browsing i bibliotekshyllor
och tidskriftssamlingar allra vanligast. Samtliga studenter uppgav att de letat information på
detta sätt. Browsing via elektroniska källor var ett nästan lika vanligt tillvägagångssätt. Alla
fem studenterna berättade om databaser som förtecknade litteratur över deras ämne. Fyra av
de fem hade, med varierande framgång, sökt efter information i dessa databaser. En av
studenterna hade dock inte alls själv sökt någon information via elektroniska källor. Endast en
av studenterna beskrev att hon använde sig av olika avgränsningsmöjligheter. Då vi inte
specifikt frågat om användandet av sökspråk, avgränsningar och dylikt, är det dock svårt att
dra några slutsatser av detta.

Tre av studenterna tyckte att ett mycket fruktbart sätt att söka litteratur, var genom att läsa
referenslistor i böcker som behandlade det ämne man var intresserad av.

Ett tredje sätt att klara sin informationssökning var genom att använda sig av någon annan
person. Vi har här valt att benämna dessa, informella respektive formella förmedlare. De
förmedlare vi kunnat urskilja är: studiekamrater, medarbetare vid uppsatsarbetet och annan
person utan anknytning till skola eller studier. De mer formella förmedlarna utgörs av:
”kursansvariga”, handledare, föreläsare samt bibliotekspersonal. Informella förmedlare hade
samtliga studenter, någon gång fått hjälp med litteraturtips från. Tre av de fem studenterna
hade sökt och fått hjälp, i form av användbar litteratur, av sin handledare. Någon hade vänt
sig till den som ansvarade för kursen.

Alla fem kunde berätta om användarundervisning som skolans bibliotek tillhandahöll.
Individuell hjälp hade de sökt i varierande utsträckning. Vid den första intervjun var det
endast Maja som fått hjälp med sin egen informationssökning. De övriga fyra hade inte sökt
någon hjälp. Vid den andra intervjun hade Maja inte behövt någon ytterligare hjälp, medan tre
av de övriga vid något enstaka tillfälle begärt hjälp. En av studenterna (Erik), vidhöll att han
inte bett bibliotekspersonal om hjälp med sökning.
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Vid analysen av de intervjuer vi gjort har vi till en del, kommit att intressera oss för att
studera vilka uppfattningar angående informationssökning som studenterna gav uttryck för.
För oss själva, som studerande vid Bibliotekshögskolan, är tonvikten i så hög grad lagd på
informationssökning, men hur ser ”vanliga” studenter på företeelsen?

Den grundläggande uppfattningen bland studenterna var att informationssökning är något som
är svårt. Däremot kan vi urskilja en del variationer i uppfattningen om ��� det är som gör
informationssökning till något som upplevs som svårt.

En av studenterna (Maja) skiljde sig från de övriga genom sin något mer positiva inställning
till sig själv som informationssökare och till informationssökning i stort. Maja hade inte haft
några problem med att hitta material, snarare hade problemet varit det motsatta. Ett överflöd
av material gjorde det svårt att urskilja det som var mest intressant. Det var främst i början av
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arbetet som Maja upplevde dessa svårigheter. Vid vårt andra samtal tyckte hon att
svårigheterna lättat en del på grund av att hon nu fokuserat mer på sin speciella del av ämnes
området och inte längre sökte på ”allt” så som hon tyckte att hon gjorde i början. Maja skiljer
sig från de övriga studenterna, även i det att hon inte har några uttalade synpunkter på den
hjälp man kan förväntas få av bibliotekspersonalen. Bortsett från någon hjälp med sökning i
början, så menade Maja att hon därefter klarat sig bra själv.

Tre av studenterna berättade om svårigheter att hitta passande material. Tora menade att
hennes sökningar lett till att hon hittat mycket material som känts närliggande ämnet och som
hon uppfattat som mycket intressant men ändå inte helt rätt för hennes del. Detta upplevdes
som ganska frustrerande, samtidigt som hon menade att det kändes roligt att det inte redan
fanns ett överflöd av tidigare undersökningar inom området. Tora gav uttryck för att hon
kände sig smått överväldigad av all den information som finns i tillvaron, och menade att hon
innan arbetets början aldrig direkt funderat över detta.

Även Mathilda menade, att trots att hon upplevde sig själv som ganska duktig på att söka
information, så hade det varit svårt att hitta relevant material. Under arbetets gång hade
Mathilda alltmer kommit att omvärdera nyttan av Internet. Hon tyckte nu att det inte var något
särskilt bra hjälpmedel. Det tog för lång tid att söka och den information som hon eventuellt
hittade måste sedan ändå beställas, kanske dessutom från utlandet. ”Jag trodde att det skulle
vara lite smidigare och lättare, men jag tycker nästan bara att det ställer till det – alltså
Internet” säger Mathilda.�Hon efterlyste fler databaser där vem som helst kan få fram material
i fulltext. Just detta att nekas åtkomst till vissa, för ämnet intressanta, databaser upplevdes
också som begränsande.

En av studenterna (Susan), uttryckte vid vårt första samtal, stor oro och osäkerhet angående
sin egen förmåga att klara informationssökningen. Hon tycket att hon inte hade ”tillräcklig
kunskap” för att klara det bra. Två månader senare kände Susan att hon i hög grad övervunnit
svårigheterna. Hon menade nu att hon funnit det material hon behövde, detta med viss hjälp
från bibliotekspersonal. ” I början kände jag motvilja mot att fråga personalen på biblioteket,
jag tänkte att de kanske inte är så hjälpsamma och jag hade en sådan känsla… men när jag
frågade här då var det inte så. ”Så jag tänkte att jag skulle bett om hjälp mycket tidigare”,�sa
Susan. Så som vi uppfattade Susan vid vårt andra samtal, så hade osäkerheten gett vika och
hon uppvisade ett starkare självförtroende. Hon uttryckte sig även själv i den riktningen: ”…
för när man upplevt att det gick ju bra, då går det bra nästa gång också”.

De svårigheter som Erik upplevde i samband med informationssökning, var främst av teknisk
natur. Sökning via elektroniska källor var något som han inte ägnade sig åt. Det verkade som
om Erik uppfattade den information han kunde få från databaser som mer abstrakt och han
påpekade att han gärna ville ha tidskriften eller det material det gällde i sin hand. Erik hade
vissa egna teorier om vari hans svårigheter bestod, dessa var kopplade till hur han var som
person. Dels så menade han att hans ålder spelade in. Det var svårt att lära sig ny teknik när
man blivit lite äldre, dels menade han att han hade lätt för att bli alltför ”uppstressad.” Att
informationssökning var en stor och viktig bit i ett uppsatsarbete, hade han under arbetets
gång kommit alltmer underfund med.
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Fyra av studenterna hade synpunkter på hur användarundervisningen bedrevs av biblioteket
vid skolan. Denna undervisning gick främst ut på att lära ut hur man söker i databaserna
Libris och PsycLIT. Eftersom undervisningen skedde i grupp och det dessutom uppstod en del
”datakrångel” vid tillfället, så menade Erik att det inte gav så mycket. Han efterlyste istället
”enkla råd” som var och en kunde ta till sig.

Mathilda trodde att kraven på att lära sig informationssökning hade känts särskilt tuffa för
dessa som inte hade så mycket vana vid datorer. Att man förväntades lära sig detta utöver det
som man skulle lära sig i sitt eget ämne, psykologi.

Att det kan vara viktigt att användarundervisning läggs in vid rätt tidpunkt, gav två av
studenterna uttryck för. Susan ansåg att undervisningen förlades något för tidigt på terminen.
Hon menade att hon inte själv kommit igång med sitt eget arbete och att hon därför inte tog
till sig undervisningen på rätt sätt. ”Nu känner jag att jag borde lyssnat mer. Ja, jag har lyssnat
men det blev inte bra” sa Susan.

Liknande åsikter uttryckte Tora, som också gav förslag på hur hon tycker att man kunde gå
tillväga från bibliotekets sida. På frågan om varför hon inte tyckte att det fungerade så bra så
svarade hon:

”Jag tyckte att det gick alldeles för snabbt ’så gör man så, så gör man
så och så ska man söka på det och på det, och så skall det vara små
bokstäver där och så ska man söka på det och inga ändelser så och…’.
Man kunde väl ha gjort ett kompendium som man kunde delat ut med
punkter och sedan gått igenom det allra viktigaste. För i början har
man inte kommit så långt att man kan söka, inte tänkt på de här
grejerna. Man måste nästan stöta på det själv”.
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Studenterna uttryckte den gemensamma åsikten att informationssökning var svårt. Orsaken
till att det upplevdes som svårt, varierade dock. En av studenterna menade att den största
svårigheten låg i att sovra bland en alltför stor mängd funnen information. Två av dem ansåg
att svårigheten främst bestod i att finna relevant material för sitt ämne. Dessa studenter
menade, att det var ämnet som sådant, som gjorde att det var svårt att hitta bra material.
Ytterligare en student hade svårt att finna material. Så som vi uppfattade henne, sökte hon
orsaken till svårigheten hos sig själv som informationssökare och inte hos ämnet hon valt. Att
den största svårigheten hörde ihop med elektroniska källor, och till övervägande delen var av
teknisk natur, gav vår enda manliga respondent uttryck för.

Även synen på bibliotekets användarundervisning varierade. Från att, så som Maja vara i stort
sett nöjd med undervisningen och den individuella hjälp hon fått, till att så som Tora komma
med ganska konkreta förslag till hur man skulle kunna (borde?) gått tillväga.
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Studenterna får genom sin informationssökning tillgång till en mycket stor mängd
information. Genom val av material utifrån vissa bestämda kriterier, begränsas mängden
möjligt material. Det har därför betydelse om användaren har kunskap om hur han eller hon
kan sovra och välja ut vad man tror sig kunna ha användning för. En av våra frågeställningar
gäller vilka kriterier studenterna ställer upp, och använder, för att kunna göra denna
bedömning. Vi redovisar här svaren på våra frågor om problemet.
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Gemensamt för samtliga respondenter var att de ville ha färskt material. Med det menade de
att det var viktigt att det tidigare forskningsmaterial som de använde sig av, var nyligen
publicerat. Alla våra respondenter tog upp det som en faktor de tog stor hänsyn till i sin
bedömning. Men det var inte helt entydigt att det �#�� vara nyskrivet material. Flera av dem
tog upp att även äldre material kan vara aktuellt att titta närmare på. Tora berättar till exempel
om hur hon och hennes samarbetspartner resonerat:

”Först var man ju väldigt inriktad på att det skulle vara så nytt
material som möjligt, då sökte man febrilt i nya tidskrifter och
rapporter. Sen när vi kopplade att just det som vi skriver om – där är
mycket forskning gjord för 30-40 år sedan, och det kan ju faktiskt vara
så att den forskningen var bra. Så då har vi valt att använda oss av lite
blandat då.”

Tora påpekade en fördel med att gå igenom något äldre material också. Hon menade att om
man kan se en överensstämmelse mellan vissa resultat i �#� äldre och senare forskning, så
styrker det trovärdigheten i forskningsresultatet.

Maja beslöt sig vid sin sökning i elektroniska databaser för att utesluta litteratur som var äldre
än 10 år. Hon beskrev senare i samma intervju, hur hon hade tänkt:

”Jaa – det kan ju vara något gammalt som bara en – som är intressant
också. För att jag inte hittar något nytt som är gjort om just det. Så
hittar jag en artikel just som har undersökt (…), och den var från 1994
kanske. Och då hittade jag ingen annan. Då tog jag ju och behöll den.
Jag tittar ju på det då… Ja, man tittar ju på hur gammal den är och
sedan att det ska passa med mina frågeställningar”.

Även Erik nämnde att äldre material kan vara användbart, men ”inte på samma sätt”. Han
antydde att det kan bero av vilket ämnesområde man forskar kring, och inom hans
problemområde menade han att det ”hänt en hel del” [på senare år]. Han ansåg att artiklar i
vetenskapliga tidskrifter var det mest intressanta, genom att man där kan hitta det som är
nypublicerat. Hans ämnesområde behandlade ett relativt nytt fenomen. Han sade sig ha använt
böcker för att teckna en bakgrund, historiskt sett.
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Vi fann att våra respondenter hade en likartad uppfattning om författarens betydelse då de
värderade en referens eller ett dokument. Samtliga ansåg att författarens namn spelade roll för
deras bedömning. Om de kände till det såsom relevant för deras ämnesområde, resulterade det
i en positiv bedömning, och det kunde avgöra om dokumentet togs fram i sin helhet. ”Att det
är kända namn ger en trygghet, att det är erkända forskare”,�sa Tora. Hon ansåg det viktigt att
”…ha med någon stark teoretiker i bakgrunden, så att man känner att det är väl förankrat, det
tycker jag är viktigt.”�Erik berättade om en artikel som han tyckte var mycket användbar för
hans uppsats. Den var skriven av en forskare, vars namn han fick tips om av handledaren.
Denne kände alltså till forskaren ifråga, och bedömde att hans eller hennes forskning kunde
vara av intresse för Erik. Det visade sig vara ett värdefullt tips.

Även Mathilda tog upp författarens namn som en viktig faktor. ”Ja man börjar ju i och för sig
känna igen namn nu också, ju mer man kommer in på ett ämne så vet man ungefär vilka som
har skrivit vad, och man känner igen och så där.  Och det är klart att man fastnar ju kanske
lättare för något som man vet ungefär vem det är.”

Samma uppfattning gav vissa av dem uttryck för beträffande tidskrifter. Mathilda tyckte att
kännedom om tidskriftens namn hade stor betydelse: ”Det blir att man går på att man känner
igen en tidskrift, det andra skippar man ju nästan, när man inte vet vad det är.”
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Den litteratur man använder sig av skall vara vetenskaplig. Det är en genomgående syn som
studenterna i vårt fall gett uttryck för. Som Susan sade: ”Att titta på författarens bakgrund, om
han eller hon är t.ex. forskare – vetenskaplig forskning – då använder jag hans eller hennes
artiklar. Om det är någon som bara skriver om sina egna åsikter, då kan man säga att det inte
är riktigt pålitligt.” Ytterligare en synpunkt i detta är att det material man använder sig av ska
vara lagt på rätt nivå. Maja tog upp detta och hennes åsikt var att den litteratur som var
passande skulle ligga på ” …C-nivå liksom … inte introduktionsböcker utan lite mer då.”
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Utöver de ovan uppräknade kriterierna som alla var gemensamma för våra respondenter,
fanns enstaka synpunkter. Erik hävdade att det var viktigt att litteratur och annat material var
förståeligt. ”…om jag bedömer material så skulle jag säga att det måste gå att läsa någorlunda
bra. Jag menar, när vi skrev B-uppsatsen så använde vi Melanie Klein-böcker, som beskriver
anledningen till varför vissa sjukdomar uppstår. Men det var så komplicerat så vi kunde inte
bryta ned det så.”�Erik sa att materialet inte direkt behövde ligga på ens egen nivå, ”gärna lite
ovanför, men inte för mycket”.

Tora framförde tillgänglighet som en aspekt hon såg som viktig, d.v.s. att det material hon
kunde hitta skulle vara tillgängligt för henne. Vidare hade (naturligtvis) alla synpunkten att
det material som var intressant skulle ligga inom relevant ämnesområde.

En sida av saken som togs upp var betydelsen av forskningens nationella hemvist. Maja
menade att hon sett till detta:



46

”Jag tittar på ����undersökningen är gjord liksom. Ibland är den gjord
i Kina – den ska ju vara gjord i en kultur som är västerländsk, så att
det finns någon relevans till att skriva om det i Sverige. Hittar jag
något som är gjort i – för det finns det ju ibland – kommer man ju på i
PsycLIT  - någonting från Sverige – då blir man ju lite extra
intresserad.”

Hon sökte alltså en kulturell överensstämmelse i den forskning hon kunde tänka sig att
jämföra med.

Mathilda framhöll att hon tyckte det var av betydelse om det rör sig om en 2ursprungskälla2
eller ej. Hon sade sig lägga stor vikt vid om källan var ursprunglig, d.v.s. primär.
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Ett antal uppfattningar om relevanskriterier kan ses som gemensamma för samtliga
respondenter. Materialet skall vara vetenskapligt, i huvudsak publicerat de senaste åren och
relaterat till det egna ämnesområdet. Vidare ville samtliga att författaren/forskaren skall vara
känd som en auktoritet, eller åtminstone av handledaren känd såsom relevant för ämnet.

Utöver detta fanns enstaka synpunkter som rör vilken kunskapsnivå materialet skall vara
anpassat till, tillgänglighet, kulturell relevans samt huruvida källan är primär.
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En av de frågor vi ställde till våra respondenter gällde vem de vände sig till när de kände
behov av att diskutera sitt ämne. Då avsågs endast diskussion kring själva ämnesinnehållet i
deras uppsatser, inte rådgivning för att t.ex. söka information. Vid analysen av de svar vi fått
på frågan, kunde vi dela in dem i sex kategorier. Det visade sig att de i olika grad vänt sig till
- eller 	�� vänt sig till – familjen, handledaren, samarbetspartnern, kurskamrater,
bibliotekarien eller annan person.
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Vad vi kunde se var gemensamt för dem alla, var att de diskuterat ämnet med sin handledare,
vilket man nog kan säga var väntat, eftersom det torde vara nödvändigt för att genomföra
uppgiften. Däremot kan en viss skillnad skönjas, genom att Susan på frågan om hon hade
diskuterat det med någon i skolan, sade: ”Nej, jag pratar sällan med lärare eller handledare,
jag har pratat med henne en gång.” Orsakerna till detta kan vara flera. Vid en senare kontakt
med Susan uppgav hon att hon sökt sin handledare via e-post, men att det varit svårt att få
kontakt. Ibland fick hon helt enkelt inget svar alls. Vid samma tillfälle bekräftade hon att hon
träffat handledaren vid ett personligt möte en gång, i början av sitt uppsatsarbete.
Som vi uppfattar det, såg hon kontaktsvårigheterna som ett problem. Hon hade önskat att få
fler möjligheter att diskutera med handledaren.

Maja sade sig ha sett handledaren som en diskussionspartner, och ställer upp denne som en
ämnesexpert som därmed skiljer honom eller henne från bibliotekarien. Till skillnad från
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Susan hade hon träffat handledaren vid ett flertal tillfällen. Hon uppgav att hon träffat sin
handledare 3-4 gånger under hösten, och dessutom fått handledning via telefon och e-post.
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Fyra av de fem sade sig ha diskuterat sitt ämne med sina kurskamrater. Två av dessa sade att
de diskuterat mycket med sina kurskamrater och såg dem som ”bollplank”. Tora berättade att
hon tyckte att det ”ger väldigt mycket”, eftersom de av kurskamraterna som hon diskuterade
med, på olika sätt var engagerade inom ämnesområdet. Maja ansåg att det var extra viktigt att
få diskutera med kurskamrater, och ”alla jag kommer åt”, då hon skrev sin uppsats på egen
hand. I och med detta tyckte hon sig ha ett större behov av att diskutera med andra - ”är man
två så bollar man ju hela tiden fram och tillbaka”. De resterande två uppgav att de hade
diskuterat med kurskamrater, men verkade inte se det som lika viktigt. En av dem (Erik) säger
att: ”… jag skulle inte kalla det för diskussion, jag kallar det för att vi frågar varandra hur det
går, och vad man har för ämne och liknande… men nej, det blir ingen lång�diskussion, men
det kan bli små diskussionsstunder… när vi fikar”.  Den femte respondenten, Mathilda, tyckte
inte att det fungerade att diskutera med kurskamraterna: ”… alltså, det går ju inte att diskutera
där – det vet man ju sedan B-uppsatsen också – alla är ju så uppe i sitt!… Alla är ju egentligen
helt ointresserade av vad någon annan gör! Det kan man ju känna själv också – att vanligtvis
är jag ganska bra på att lyssna och tycker att – tyst nu, sluta nu med ert fåniga ämne”.
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Tre av de fem samarbetade med en annan person i sitt uppsatsarbete. Det betyder att de har
haft en naturlig diskussionspartner. Maja och Susan var de enda som gjort helt självständiga
uppsatsarbeten. De sade sig båda ha diskuterat med kurskamrater. De tre som hade en
samarbetspartner, menade alla att detta var en stor fördel, då de i dessa hade en person som
var lika väl insatt i ämnet som de själva. Maja menade att frånvaron av samarbetspartner för
hennes del medförde ett större behov av att ”bolla” mot andra personer, t.ex. inom familjen.
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Tre av de fem studenterna sade sig diskutera ämnet med sin familj. De antydde i sina
uttalanden att diskussionerna kring ämnet var vanligt förekommande i familjekretsen. En av
dem ”tjatar” på sin man, en annan sade att ”ja, de får ju lida mycket…”. Den tredje uppgav att
det ”är familjen som får ta det mesta”.� Två av dem nämner däremot inte alls familjen som
diskussionspartner. Det visade sig alltså att det inom denna kategori fanns två helt motsatta
sätt att ventilera sitt arbete.
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Två av de fem sade sig ha diskuterat sitt ämne med en person som varken var familj eller
studiekamrat. Det var Susan, som hade diskuterat sitt ämne med en väninna. Denna hade
genom sin livssituation en anknytning till Susans ämne. Även Erik har diskuterat med en
väninna, som yrkesmässigt har beröring med hans ämnesval. Vi noterar att inte heller han
anger att han diskuterat med familjen.
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Det enda entydiga resultat vi fick på vår fråga om diskussionspartner rör bibliotekariens roll i
sammanhanget. Det visade sig att 	��� av våra respondenter hade vänt sig till bibliotekarien
för att diskutera sitt ämne. Det verkar inte som om de reflekterat på bibliotekarien som
tänkbar för detta syfte. Maja svarade så här på vår fråga om hon diskuterar ämnet med
bibliotekarien:

”Nej, inte ämnet som sådant. Det är mer praktiskt som nu ska jag dit
idag och beställa mina grejer från PsycLIT och så. Jag har ju inte varit
där än. Jag har inte tänkt på bibliotekarien som någon som ska hjälpa
mig i ämnet så. Nej, det är ju mer det här praktiska då, med sökning
m.m. Jag ser ju mer min handledare som en sådan [diskussionspartner]
och som jag ser på bibliotekarien – det är ju inte en ämnesexpert i
psykologi. Det är ju mer det här runtom med sökning och litteratur”.

Mathilda och Tora tog båda upp att de känt det som om bibliotekarierna har så mycket att
göra, de var rädda att störa dem. Mathilda sa t.ex. att ” …när man kommer in så där specifikt
på sitt eget ämne, så tycker jag att man blir avvisad…”.  Susan sa vid första intervjutillfället
att hon alltid kände en tidspress för att hinna med bussen, och därför inte hade möjlighet att
diskutera med bibliotekarien.
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Vi kan se ett mönster när det gäller vem studenterna föredrar att diskutera sitt ämne med.
Familjen fyller för de flesta en viktig funktion här, medan bibliotekarien inte alls känns
aktuell. I vissa fall ser personliga vänner ut att få ersätta familjediskussionerna. De diskuterar
alla med sina kurskamrater, men till en grad som visar på stor variation. Uppfattningen om
utbytet av att resonera om sitt ämne med dessa ser ut att skilja sig åt. Vidare kan vi konstatera
att en eventuell samarbetspartner också är en viktig diskussionspartner, och att denne i viss
mån kan ersättas av andra personer såsom vänner eller familj. Handledarens betydelse för
studenterna som diskussionspartner ser ut att variera. Någon av dem har haft mycket kontakt,
medan andra endast haft enstaka möten.
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��

En av våra frågeställningar rör vilka känslor studenterna säger sig ha i förhållande till arbetet
med sina uppsatser. Vi ville ta reda på om de har negativa eller positiva känslor, och vilka
delar av uppsatsarbetet som ger upphov till eventuella känsloyttringar. Om de gav uttryck för
känslor i sammanhanget, ville vi också få kunskap om dessa förändrats under den tid
uppsatsarbetet pågått, och i så fall på vilket sätt. Detta avsnitt kommer att innehålla stor del
direkta citat. Vi har medvetet gjort så, då vi anser det ge den bästa återgivningen av
respondenternas känslor. Vidare är detta avsnitt mera uppdelat mellan första och andra
intervjutillfället, därför att vi här kan se en tydlig skillnad mellan dessa båda tidpunkter. Så
har inte fallet varit med de övriga teman vi delat in materialet i.

Vid första intervjutillfället uppgav samtliga att de känt oro eller frustration på något sätt.
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Erik återkom vid flera tillfällen till att han känt sig stressad, både tidigare och vid tiden för vår
intervju:  ”Det var mycket stress i början. Att folk skulle bli klara med ämnesvalet och att det
vore väldigt bra om man jobbade två och två, och om man jobbade över ämnesgränserna, eller
att man ingick i ett projekt. Jag kände mig väldigt stressad, det gjorde jag.” Vid vår direkta
fråga om hur han kände inför sitt uppsatsarbete, svarade han:

”Ja, det beror på det att jag känner mig ganska stressad, men jag tror
att jag kommer alltid att känna mig stressad när jag ska göra såna här
saker därför att… jaa, det började med C-uppsatsen i X-stad, och då
gick det upp för mig att jag skulle skriva på dator, och jag hade aldrig
kommit i närheten av en dator förut. [---] Men jag tror att alla känner
stress. Jag vet att jag tog X, men det fanns en annan, en som åker med
X, och hon ville också helst jobba med någon för hon kände sig
väldigt stressad”.

Erik tar alltså upp flera olika faktorer som orsaker till hans stresskänslor. Dels
kände han att de (studenterna) jagades på, för att så snabbt som möjligt välja
ämne. Dels var det frågan om vem man eventuellt skulle kunna samarbeta med. I
hans fall uppstod en extra komplikation, då en tredje person visade intresse för att
samarbeta med honom och X.

”Ett tag, det som kändes svårt var den här andra [personen], som ville
komma in i det här, och då skulle vi bli tre. Jag sa nej, att det inte
skulle gå, att då fick dom jobba ihop, då skulle jag söka själv, och det
var mycket svårt att säga det till någon annan. Men samtidigt kände
jag att nej det går inte, det går aldrig. Det var mycket svårt, det var
väldigt svårt, det blev nästan som ett trauma”.

Erik upplevde här en stark oro, som lades till utöver den allmänna stress han kände kring att
påbörja sitt uppsatsarbete. Ytterligare en person intresserade sig alltså för att dela samarbetet,
och han upplevde det som påträngande och mycket störande. Flera av våra respondenter har
beskrivit en stark oroskänsla i samband med inledningen av sina uppsatser. Maja hörde till
dem som beskrev sådana upplevelser. Hon berättade följande:

”Hmm, det är bättre nu… Det känns rätt okey. Först valde jag ämne,
då kändes det bra. Sedan, när man började nysta lite i det här, så
kändes det jobbigt ett tag. Åhhh, jag mådde nästan dåligt, för liksom
man gick in på det här, och det fanns så mycket… Och innan man
visste vad man skulle se på. Och allt kändes så mycket… Och det var
ingen struktur på något, och man visste inte hur man skulle göra
och… Det var skitjobbigt! [Det var det, ja?] Jaa, och det är ju fler som
jag har pratat med som har upplevt. [Det känner du igen?] Jaa.”

Maja fortsatte här sin berättelse med att tala om den stora mängden litteratur och problemen
att sovra. Vid tiden för denna första intervju hade hon gått vidare och lyckats hitta fokus för
sin uppsats. ”…nu har jag liksom riktat in mig på vad jag ska titta på. Eftersom jag kan börja
sortera lite då. Så nu börjar det kännas bättre, men det är fortfarande lite oklart…”. I samma
stund tog hon upp svårigheten med databasen PsycLIT, där allt är på engelska: ”… så det blir
ju också lite extra jobbigt då.”. Vad hon däremot hade upplevt som en positiv del, var att
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strukturera sina intervjuer till den empiriska undersökningen. Det hade hon känt viss oro för
först, men hade sedan lyckats komma fram till en bra metod.

Även Susan sade sig vara orolig, när vi frågade hur hon kände inför uppsatsarbetet. ”Oroligt,
ja det gör jag. Man måste ha självdisciplin och planera bra, det är lätt att hamna i lathet och
sen går tiden och ... ” Ett av hennes större orosmoln var hur hon skulle klara att söka
information.

 Tora och Mathilda sade sig båda vara mycket engagerade i sitt arbete. Tora kände sig
2upprymd2 och beskrev sina känslor i samband med den inledande delen av uppsatsen:

”Man har det i huvudet och man ser hela tiden fram emot någonting.
Och det känns INTE jobbigt på så sätt att det är något som hänger
över en, utan nu ser vi fram emot den här kontakten – vad roligt det
ska bli och undrar hur det blir och… Förväntan. Det känns positivt,
det gör det. Sen så ser och hör man med andra ögon och öron – tar till
sig allt.”

Sammantaget var Tora därmed uppenbart mer positiv i sin beskrivning av sitt känsloläge, än
vad de övriga respondenterna var. Hon nämnde även sitt samarbete med en annan person som
en positiv del i det hela.

Mathilda antydde att hon var mycket engagerad i uppsatsen. Ord som 2uppstressad2 och
2fixerad2 använde hon för att beskriva detta. Hon berättade vidare:

 ”Förra veckan började vissa saker … gå i lås då. Man ringde runt och
var alldeles hysterisk. Vi kan ju inte ens låta varandra vara ifred på
helgerna nu, jag och min samarbetspartner… Vi ringer och ’nu har jag
nåt jättebra här’ och ’det gör vi, det blir jättebra’, och sedan slås
hälften av det i spillror. Men jag tycker vi kan ta det rätt bra, faktiskt.”

Även Mathilda gav oss intryck av att ha övervägande positiva känslor för uppsatsarbetet. Hon
uppgav också hon att hon upplevde sitt samarbete med en annan person som en fördel, och att
det hade fungerat mycket bra. Viss oro kan dock spåras även hos Mathilda. Den rörde den
empiriska delen av deras undersökning, där de hade stött på vissa problem avseende
kontakter. Undersökningen var tänkt att genomföras inom ett företag, och hon upplevde vid
vårt första intervjutillfälle att det var svårt att få klartecken från deras sida.

Ungefär två månader senare genomförde vi en ny intervjuomgång med samma personer. Vi
försökte då få fram hur känsloläget var och om det hade förändrats på något sätt.

Maja väntade på att få sin omarbetade introduktion tillbaka från handledarens genomgång,
men kände sig för övrigt ganska nära ett avslut. ”Fast jag har inte riktigt kommit igång med
den här sista delen än. Men det har varit så här… usch, det går upp och ner väldigt mycket.
Periodvis så känns det uuou… jobbigt. Jag vill inte göra klart… bläh… (skratt). [---] Men nu
känns det okey i alla fall. Jag börjar se nån ände på det.”

Maja fortsatte med att berätta om hur hon upplevt vissa delar av sitt arbete. Själva skrivarbetet
omtalades i positiva ordalag, medan inläsning av litteraturen och tidigare forskning hade känts
tung, delvis kanske för att det rört sig om mycket engelsk litteratur. Men vad hon framför allt
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sade sig ha upplevt som tråkigt, var att skriva ut sina intervjuer:  ”Fast det allra tråkigaste var
att skriva ut intervjuerna jag gjorde – ordagrant! Uuuuoooh! Ja det var så tråkigt – ja, alltså –
man får panik alltså! Fruktansvärt! Ja, jag trodde aldrig det skulle ta så fruktansvärt lång tid!
Bläh! (Skratt).

När vi genomförde vårt andra samtal med Erik och närmade oss vilka känslor han då hade för
sitt uppsatsarbete, gav han intryck av en viss lättnad. ”Ja, det känns väldigt bra. Jag har lärt
mig väldigt mycket om det här yrket som jag anade, men nu har jag gått mycket djupare.”
Från att ha upplevt sig mycket stressad vid vårt första samtal, hade Erik nu en klart positiv
attityd till vad som förevarit. Han återkom även här till den stress han upplevt tidigare, men
denna hade nu - erfar vi - vikt undan för en känsla av lättnad. Han framhöll nu mer positiva
sidor av det hela:

”Så jag har lärt mig mycket, det är ett bra sätt, det är väldigt bra. Jag
föredrar det här framför tentor, för att man lär sig skriva. Man lär sig
att söka och man lär sig att intervjua – eller hur forskning går till. Så
jag har en… ja, en tå – in i den akademiska världen och det kommer
alltid att vara… Det väcker mitt intresse för vetenskapliga artiklar, jag
har alltid haft det, men det blir starkare.”

Han hade upplevt uppsatsarbetet i stort som lärorikt. Denna uppfattning delades även av
Susan, som klart uttryckte denna uppfattning: ”Hela processen, mycket lärande.” Hon tog i
sammanhanget upp att hon tyckte det var bra att ha fått tillfälle att lära skriva vetenskapligt.
Tidigare vid vårt andra samtal med henne, hade hon nämnt just detta som en av de svårigheter
hon upplevt. Förutom rent språkliga hinder, hade hon haft problem att få en struktur i
uppsatsen. För att lösa det problemet, hade hon använt sig av vetenskapliga artiklar som en
mall. Ytterligare en svårighet hon haft, var att undvika subjektivitet. Vidare beskrev hon sina
känslor för det hela, i det skede hon nu befann sig: ”Tröttsamt (skratt).” ”När man håller på
med ett ämne en längre period – då blir man lite trött på det. [---] Det ska bli skönt att det är
klart snart”.

Tora var även vid andra intervjun allmänt sett klart positiv i sina synpunkter. ”Ja, nu ser vi ju
målet. Nu känns det faktiskt jättebra. Man vet att slutdiskussionen är en stor bit, men det
känns inte alls jobbigt, man är så nära. Nu känns det bara bra.”  Hon tog dock upp att hon i ett
tidigare skede i uppsatsarbetet känt sig orolig, detta p.g.a. den empiriska delen och problem
med att genomföra den. ”Det var det största som var negativt och jobbigt.” I samma andetag
såg hon ändå en positiv sida även av det:  ”…å andra sidan så gjorde vi färdigt
introduktionsdelen under tiden…”.

Vid andra samtalet med Mathilda framkom att också hon nu erfor positiva känslor för
uppsatsarbetet i stort. ”Nu känns det bra. Det har varit kul - jätteroligt.”�Samtidigt sade hon
lite tidigare att det inte hade varit lika positivt hela tiden: ”Hade ni frågat mig för en månad
sedan, så hade jag sagt att det här är katastrof. Men det blev faktiskt riktigt bra, trots allt.”
Även Mathilda hade tidigare haft problem med den empiriska undersökningen. Det var
anledningen till ”katastrofkänslan”. Hon påpekade även denna gång att hennes samarbete
hade känts mycket bra och att de två har en likartad språkbehandling, vilket hon ansåg hade
underlättat skrivandet avsevärt.
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Vid första intervjuns genomförande erfor vi att de klart övervägande känslor som uttrycktes
av våra respondenter var stress, upphetsning och oro. Vi kan däremot se att det finns stora
skillnader i till vilken grad dessa upplevdes som negativa. Två av studenterna såg även
positiva sidor av vad som väntade, och kan därför inte sägas vara entydigt negativa. De övriga
tre upplevde troligen en mer negativ känsla, som såg ut att dominera eventuella positiva delar.
Vid vår andra intervju uppvisade de alla en känsla av lättnad och de positiva ordalagen
dominerade klart. De hade alla övervunnit de problem och svårigheter som de stött på under
uppsatsarbetets gång.
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Carol Kuhlthaus teori�om att man kan betrakta�informationssökning under förhållanden
liknande dem vi undersökt som en process vars olika stadier kan urskiljas och studeras, fick
oss att försöka applicera dessa idéer på vårt eget undersökningsmaterial. Alla fem studenterna
hade en gemensam startpunkt för sitt arbete, dvs. starten på höstterminen 2000. Då vi under
den första veckan i oktober träffades för det första samtalet, kom en hel del intresse att ägnas
studenternas ämnesval.

Var det då möjligt att utifrån det som studenterna berättade för oss dra några paralleller till
Carol Kuhlthaus informationssökningsprocess? Ja, efter upprepade genomläsningar av
studenternas berättelser tyckte vi oss kunna urskilja ett visst mönster. Vi fann att fyra av de
fem studenterna befann sig relativt jämsides i arbetet. Det var dock omöjligt att urskilja en
enda speciell fas som gemensam för dessa studenter. Snarare var det så att inslag från ett par
faser kunde spåras: ”prefocus exploration” och ”focus formulation”. Bland de sex stadier som
Kuhlthau urskiljer, hamnar dessa i mitten som fas tre och fyra. Den tredje fasen kännetecknas
av känslor av förvirring, osäkerhet och tvivel. För många studenter är detta den allra svåraste
fasen i processen, menar Kuhlthau. Man söker en mer allmän information för det ämne man
valt, just för att skapa sig en överblick och därmed kunna hitta en viss infallsvinkel för sitt
eget arbete. Den fjärde fasen - ”focus formulation” - innebär för många en vändpunkt i
processen, då osäkerheten släpper och istället ger utrymme för mer tillförsikt ( Kuhlthau
1993, s 42-49). Utifrån den information man redan har formulerar man nu den specifika
infallsvinkel man önskar för sitt ämne. Louise Limberg skriver träffande, att eleven: ”…gör
ämnet till sitt” (Limberg 1998, s 41).

Det är lätt att uppfatta Carol Kuhlthaus modell över processen, med dess sex olika stadier,
som en rät linje där eleven följer det ena stadiet efter det andra. Så skall den dock inte
uppfattas och flera forskare som prövat modellen i egna undersökningar, understryker att
eleven rör sig fram och åter i de olika faserna i processen. Faser hoppas över och inslag från
olika faser blandas (jfr Swain 1996, s 98 ;  McGregor 1994, s 72).

De fyra studenter som vi ansåg befann sig i dessa faser gav uttryck för just detta. Alla fyra
visste vad de ville ägna sin undersökning åt och de pratade öppet och engagerat om sitt
ämnesområde. Det är ändå svårt att utifrån deras berättelser, klart urskilja hur mycket de
egentligen ”gjort ämnet till sitt”. Till viss del kan denna svårighet bero på att några av
studenterna verkade vara mycket olika personligheter. Det handlar helt enkelt om olika sätt att
uttrycka sig, speciellt då det sker i samtal med någon. Här kan man se Erik och Susan som
något av två motpoler.  Susan hade en mycket lågmäld och försiktig framtoning, då hon talade
om sin egen osäkerhet inför det förestående arbetet. Trots att hon hade personligt intresse och
erfarenhet angående sitt valda ämne så menade hon att hon inte kände till ämnet så väl. Detta
tyckte vi motsades en del av det hon egentligen sade om sitt ämne. Hon berättade på ett
ganska tydligt sätt om den speciella hypotes som hon ställt upp för sitt arbete och som hon
skulle arbeta för att antingen bekräfta, eller förkasta.

Erik var en mycket öppen person som beredvilligt�diskuterade sitt ämne. På våra frågor om
problemformulering och eventuell titel på arbetet, så menade Erik att han hade detta klart för
sig. Vid genomläsning av utskriften från intervjun framgår dock en viss tveksamhet. Istället
för att beskriva en klar problemformulering, beskriver Erik en mängd problem som rör det
område han valt. Därmed inte sagt att han inte verkade insatt i sitt ämne.
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Ytterligare två studenter synes befinna sig någonstans mellan fas tre och fas fyra. Tora
berättade även hon om sin problemformulering på ett något oklart sätt. Hon använde
mestadels svepande och mer övergripande ordalag. Att detta kanske mest hade att göra med
det personliga sättet att utrycka sig och vårt eget sätt att ställa frågor�visade sig vid slutet av
intervjun, då hon på en direkt fråga formulerade en klarare problemställning för sitt arbete.
Hon menade dock att ämnesvalet kommit till mest av en slump och att det inte var det första
alternativ hon funderat över. Mathilda slutligen kunde relativt klart formulera sin
problemställning.

I fastställandet av faser blir det även intressant att studera hur studenterna beskriver sina
känslor vid det första samtalet. Detta kommer att behandlas längre fram i diskussionen, men
även här vill vi göra en reflektion över detta. De olika känslorna beskrivs av studenterna i
följande termer: ”upprymd, frustrerad, uppstressad, fixerad, orolig, stressad, rätt okey, tidigare
skitjobbigt”. I hög grad är det alltså känslor av stress och oro som präglar tillvaron för
studenterna. Detta stärker uppfattningen om att vi placerat studenterna rätt i
informationssökningsprocessen. Det sista uttalandet, det om att det känns ”rätt okey” nu, men
att det tidigare var ”skitjobbigt”, härrör från Maja. Vi hävdar att hon kan anses ha kommit
något längre i processen än de övriga. Då Maja berättade om sitt ämne och sin
problemformulering, utgick hon direkt från fyra frågeställningar hon ställt upp för sitt arbete.
Hon menade att hon försökte hålla sina frågeställningar ”i huvudet” och därigenom rensa bort
material som inte rörde just dessa, då hon sökte information.

Enligt Kuhlthau innebär fas fem - ”information collection” - bland annat att studenten eller
eleven börjar samla information�som specifikt handlar om just det fokus hon eller han
formulerat för sitt arbete (Kuhlthau 1993, s 49). Vi upplever att detta stämmer väl med Majas
uttalande.

Sammanfattningsvis konstaterar vi att vid tiden för den första intervjun befann sig fyra av
studenterna någonstans inom de faser som Kuhlthau kallar ”prefocus exploration” och ”focus
formulation”, d.v.s. fas tre och fyra. Utifrån vårt material anser vi det inte möjligt att göra
någon närmare indelning. Maja kan däremot ha kommit ett steg längre. Vår uppfattning är att
hon befinner sig i fasen ”information collection”.

Om vi istället utgår från Kuntz modell ser vi att de alla kan sägas befinna i huvudfasen, men
enligt vad vi uppfattar har de kommit olika långt inom den. Samtliga har hittat någon källa
som behandlar ämnesområdet. Maja har funnit en stor mängd information som hon försöker
sovra i. Detta genom att strikt hålla sig till sina frågeställningar och låta det styra urvalet.
Om vi försöker placera in studenterna i Kuntz modell så uppfattar vi att fyra av dem befinner
sig i början av huvudfasen, medan Maja rör sig i den senare delen av denna.
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Vi fann att våra respondenter i huvudsak använde sig av tre olika sökstrategier: browsing,
referenslistor från litteratur och förmedlare. Dessa kunde vara antingen formella eller
informella. Studenterna själva använde sig inte av uttrycket browsing när de beskrev hur de
gjort. Utifrån deras beskrivningar anser vi att detta söksätt ligger närmast till hands för att
rubricera hur de gått tillväga.
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De flesta av studenterna talade vid vårt första samtal om att de sökte litteratur för att få en
bakgrund till problemet de ville studera. De ville i första hand skapa sig en överblick över
ämnet som sådant och över den forskning som eventuellt redan gjorts. Därför blev vi inte
förvånade när de beskrev att de sökt litteratur genom att gå till den bibliotekshylla, där
litteratur inom ämnet står uppställd.

 Att ta fram en bok, läsa baksidestext och innehållsförteckning och därigenom skaffa sig
information om huruvida boken är användbar för att fylla det behov man har, kan nog anses
som en mycket vanlig strategi i början av sökprocessen. Detta sätt att söka har en fördel
framför sökning via databaser eller elektroniska kataloger. Det har med den omedelbara
tillgängligheten att göra. Här menar vi i detta fall den fysiska tillgängligheten. Det är lättare
att värdera nyttan av en informationskälla, t.ex. en bok eller en tidskrift om man har den i
handen och kan bläddra i den.

Erik gav uttryck för just detta när han talar om att han tycker att det är lättare att granska en
artikel om man vet vilken tidning den kommer ifrån. Att vara källkritisk och värdera
information är ett av de svårare momenten idag när informationstillgången är så stor, och då
man kanske endast läser en text i elektronisk form. Det är något av problematiken i detta som
Eriks uttalande ger uttryck för.

David Ellis beskriver i sin typologi över samhällsforskares sökbeteenden, hur
”differentiation” kan utgöra en aspekt av browsing som sökstrategi. Han menar att det inom
de flesta discipliner ofta finns en väl uttalad hierarki, då det gäller t.ex. vetenskapliga
tidskrifter. Hänvisande till ett flertal tidigare studier, menar Ellis att forskare använder sig av
denna kännedom som ett filter då de värderar funnet material. ”It is perhaps one of the
rewards of specialisation that the reseacher familiar with a field will be able to discriminate
between sources in ways which may seem arcane to those less familiar with the field” (Ellis
1989, s 190).

Browsing i elektroniska databaser var ett söksätt som de flesta hade ägnat sig åt. Något
oväntat visade det sig att en av studenterna (Erik) inte alls sökt i databaser. Vår uppfattning är
att detta nog måste betraktas som ovanligt och att det förmodligen beror på att hans
medarbetare har påtagit sig detta. Det var också vad Erik sade själv och han menade att han
kanske kunde ansträngt sig mer. De fyra som använt sig av databaser i sin sökning har, som vi
uppfattar det använt sig av den typ av browsing som Marchionini benämner ”semidirected”,
dvs. de har valt ut ett sökord eller en term som de tycker passar för det de söker och sedan har
de utvärderat de träffar de fått (Marchionini 1995, s 106). Då vi inte ställt direkta frågor om
t.ex. sökspråk och andra teknikaliteter angående sökning, så kan vi inte urskilja några djupare
nyanser i hur de har gått tillväga för att söka i databaser.

Inga anmärkningsvärda skillnader framkom i det som studenterna berättade angående
databassökning, från det första intervjutillfället till det andra. De använde sig av samma
databaser som tidigare. Vi kan se en överensstämmelse med vad Kuntz säger påverkar valet
av källor. Hon menar att människor ofta väljer det de redan känner till. ”Often people use
resources with which they are already familiar. They tend not to be willing to take the time to
learn new systems or they may not even be aware that other options exist” (Kuntz s 7). Maja
var klart positiv till databassökning, och hon kan ses som ett bra exempel på hur ”rätt”
inställning kan underlätta. Diane Nahl menar att självförtroende är en viktig aspekt av
informationssökning. Ett bra självförtroende och en tro på att man skall lyckas är förmodligen
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till gagn vid all informationssökning, men det blir kanske mest märkbart vid
informationssökning i elektroniska källor (Nahl 1996).

Här tycker vi att Maja, väl illustrerar Nahls idéer om vilken inställning som kan vara till
förmån för informationssökaren. Maja var inte rädd för att pröva sig fram. Hon "”klickar och
ser vad som händer. Man lär sig ju efter ett tag hur man skall gå tillväga”, säger hon. Som vi
uppfattar Maja så liknar hennes inställning något av det sätt som den yngsta generationen
uppvisar i sin kontakt med datorer. Lite respektlöshet kan vara bra ibland.

Alla fem studenterna hade kännedom om databaser som förtecknade litteratur inom deras eget
ämnesområde. Det faktum att alla känner till t.ex.. PsycLIT, kan ha sin förklaring i
bibliotekets gemensamma användarundervisning. Detta måste ses som en positiv utveckling. I
undersökningen ”Tusen studenter om biblioteket”, var det så många som 84% som svarade
nej på frågan om de kände till någon sådan databas (Höglund et al 1995, s 27). Även om inga
fruktbara jämförelser kan göras mellan de två undersökningarna, visar det ändå att satsningar
på användarundervisning är av godo.

En annan sökstrategi vi kan urskilja i studenternas sätt att söka, har stora likheter med den
strategi Ellis kallar ”chaining”. Mathilda, Tora och Susan berättar om hur de funnit många
intressanta titlar genom att söka i referenslistor, i böcker som handlat om det egna ämnet.
Ellis tar i sin beskrivning upp två olika typer av ”chaining”. Dels ”backward chaining”, men
även det han kallar ”forward chaining”. Våra studenter verkar endast ha använt sig av sk.
”backward chaining”. Dvs. de har följt upp de referenser som citerats i material de läst eller
på annat sätt tagit del av. Ingen av dem sade sig använt den andra typen av chaining. S.k.
”forward chaining” kräver vissa bibliografiska verktyg, som t.ex. citationsindex. Ellis menar
att detta var en mindre utnyttjad metod, bland de samhällsforskare som ingått i hans forskning
(Ellis 1989, s 183).

Vad kan då vara anledningen till att ingen av våra studenter beskriver ett sådant
tillvägagångssätt? Det skulle kunna bero på att det, som Ellis påpekar, kräver fler insatser från
individen, men en kanske troligare förklaring i det här fallet kan vara att studenterna helt
enkelt inte känner till att man kan gå tillväga på det sättet.

Alla fem studenterna hade skaffat information med hjälp av andra människor. Med detta
menar vi inte att de sökt information direkt från andra, t.ex. genom att tala med experter, inom
sitt område. Här avser vi istället att de använt sig av andra människor, som förmedlare mellan
sig själva och informationsskällan. Två typer av förmedlare kunde vi urskilja och vi har valt
att, i enlighet med Kuhlthau, kalla dessa för informella och formella förmedlare (Kuhlthau
1993, s 128f).

Ett vanligt, och för de studenter som valt samarbete som arbetsform, självskrivet sätt att söka
information var genom studiekamrater. Erik uppgav att hans medarbetare i mycket stor
utsträckning åtog sig att söka fram den litteratur de sökte. Särskilt då det fodrades sökning i
elektroniska databaser. Erik var den som mest markant framhöll att han föredrog att få
information med hjälp av en förmedlare. Detta förhållningssätt hör möjligen ihop med Eriks
uppfattning om sig själv som informationssökare. Han har en, som vi uppfattar det, låg tilltro
till sin egen förmåga att på egen hand söka fram litteratur.

Bland de mer formella förmedlare som studenterna vände sig till fanns t.ex. handledare och
bibliotekspersonal. Något oväntat kan vi konstatera att inte alla har använt sig av handledaren
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som förmedlare av information. Vår egen erfarenhet av uppsatsarbete är att handledaren i
någon mån, åtminstone i början av uppsatsskrivandet, brukar ge tips och förslag på lämplig
litteratur. Bland våra studenter är det Erik som mest frekvent återvänder till att konstatera att
han har haft mycket god hjälp av sin handledare. Hennes hjälp har uppenbarligen varit
tillräcklig för Erik eftersom han, trots att han menar att han föredrar att få information genom
andra människor, är den ende som inte sökt hjälp av bibliotekets personal.

Bland de övriga fyra var det endast Maja, som redan vid det första intervjutillfället frågat
bibliotekspersonal om hjälp med informationssökning. Vid det andra intervjutillfället hade
även, Tora, Mathilda och Susan ”tagit mod till sig” och vänt sig till bibliotekspersonalen. Det
verkar som det i viss utsträckning handlar om just detta, ”att ta mod till sig”. Att begreppet
biblioteksängslan är en realitet tycker vi bekräftas av att tre av de fem studenterna drar sig för
att fråga bibliotekspersonal om hjälp. Detta p.g.a. en, som vi uppfattar det, överdriven respekt
för dessa. Begreppet biblioteksängslan återkommer vi till längre fram i diskussionen.

Uttalanden från alla fem studenterna, visar på att de i hög grad uppfattar informationssökning
som förknippat med svårigheter. Det är i huvudsak två olika typer av svårigheter som kan
urskiljas. Dels har det med informationen som sådan att göra. Det är svårt att hitta material
som är relevant för problemet man arbetar med. Svårigheten kan också vara av motsatt slag,
dvs. det finns alltför mycket skrivet, så svårigheten består i att sovra och urskilja det bäst
lämpade materialet. Dels uttrycker ett par av studenterna svårigheter som de söker orsaken till
hos sig själva. Både Erik och Susan talar om tvivel på sin egen förmåga att söka den
information de behöver. Detta står i viss kontrast till inställningen hos Maja och vi ser en
möjlig parallell till de tankegångar som finns hos Heinström, då hon kopplar
personlighetstypen till hur man beter sig vid informationssökning (Heinström 2000).

,�$����#'������#*���������'�����	��	���

Inte oväntat visade det sig att flertalet av studenterna hade åsikter om den
användarundervisning som erbjöds från skolan, En stor del av undervisningen gick ut på att
lära ut hur man sökte i de databaser som var aktuella för ämnet, t.ex. PsycLIT. Även
databasen Libris ingick i undervisningen.

De studenter som ingått i vår undersökning, studerade ett ämne som inte har så mycket med
teknik, datorer eller andra ”hårda vetenskaper” att göra. Detta skulle möjligen kunna vara en
faktor att räkna med då studenterna pratar om svårigheter med den tekniska delen av
informationssökning. I undersökningen ”Tusen studenter om biblioteket” visade det sig att de
studenter med samhällsvetenskaplig/humanistisk inriktning, ansåg sig vara i större behov av
Internetutbildning än de tekniskt inriktade studenterna. Men även dessa senare studenter
tyckte att just bibliotekens databaser för informationssökning var svårbegripliga (Höglund et
al 1995, s 29). Undersökningen ”Tusen studenter om biblioteket” gjordes 1995 och man kan
nog anta att en del saker förändrats sedan dess. Bland annat är säkerligen tillgången till
datorer bättre. Datortillgången i hemmet var för de tillfrågade studenterna då endast 5 % (ibid.
s 26). Utan att ha siffror att stödja oss på, vågar vi nog påstå att tillgången idag är större.

Åtminstone en av studenterna (Erik) berättade att han kände sig ovan vid datorer.
Erfarenheten inskränkte sig till att använda ordbehandling, men även där tyckte han att han
behövde träning. Denna ovana vid det tekniska innebär ytterligare en svårighet att ta sig över.
Användarundervisning ges ofta till en hel grupp och då kan det upplevas som svårt att
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”avslöja” att man kanske saknar den grundläggande kunskap som behövs för att kunna
tillgodogöra sig undervisningen.

Diane Nahl beskriver hur hennes forskning enligt ”self-witnessing” metoden skulle kunna
verka för att stärka elever i deras tro på den egna förmågan (Nahl 1997). Så som vi uppfattar
Nahl så menar hon att det är bra att få ta del av andras erfarenheter, både goda och mindre
goda. Det kan vara lätt att i en grupp med andra elever tro att ”alla andra” kan så mycket mer
än man själv kan.

En annan synpunkt som kom fram angående användarundervisningen, var att det inte kändes
som att den förlades vid rätt tidpunkt. Både Susan och Tora gav uttryck för detta. Susan
berättade att hon vid terminsstarten, då användarundervisningen gavs, inte hade kommit igång
med sitt eget arbete och sin egen litteratursökning och att hon därför inte tog till sig
undervisningen fullt ut. Liknande slutsatser drar Eva Ödlund angående sin undersökning
bland uppsatsskrivande högskolestudenter (Ödlund 2000, s 47). Den visade att flera studenter
ansåg att användarundervisningen förlades vid fel tillfälle.

Tora framförde tanken att det hade varit en fördel att få ut något slags kompendium vid
användarundervisningen, för att kunna återkomma till det på egen hand. Detta kan vi koppla
till Kuntz undersökning, där studenterna anser att ett sådant inslag i användarundervisningen
är mycket värdefullt. ”It appeared that the handouts provided by instructors of the session
were really the most useful part for the students. They were comprehensive and could be
referred to as needed” (Kuntz s 84).

Vore det kanske önskvärt och även möjligt att den användarundervisning som biblioteken ger,
kunde utformas på ett mer flexibelt sätt, där man beaktar studenternas möjligheter att på bästa
sätt tillgodogöra sig den? Louise Limberg beskriver i ”Skolbiblioteksmodeller - utvärdering
av ett utvecklingsprojekt i Örebro län”, om hur man på några grundskolor prövat att frångå
”den traditionella undervisningen i bibliotekskunskap”. D.v.s. att samtliga elever besöker
biblioteket vid ett schemalagt pass (vanligen vid terminsstarten) för att få information om
sökmöjligheter m.m. ”Avsikten med förändringen var att åstadkomma flexibilitet för att
skräddarsy undervisningen just till vad eleverna behöver i den ena eller andra situationen”
(Limberg 1997, s. 56).
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Vid all informationssökning ställs man inför problemet att avgöra vad som är relevant för den
aktuella frågan eller problemet. Mathilda tog bl.a. upp användningen av elektroniska
databaser vid informationssökning. Hon tyckte att det var svårt att bedöma relevansen i
dokumenten: ”Vi har plöjt igenom de mest intressanta, som vi tror att det skulle kunna stå
något i. I databaserna får man ju fram tidning och kanske rubrik – så man vet ju inte vad det
handlar om.” Användarens relevansbedömning är avgörande för om ett dokument, som denne
sökt fram i en elektronisk databas, beställs eller tas fram i sin helhet. Det ställer följaktligen
krav på vilken information som framgår av databasens referensuppgifter.

Det finns ett flertal orsaker till varför en användare kan missbedöma dokumentets relevans.
Titeln på dokumentet kan vara vilseledande eller otillräcklig. Kanske ger tidsbrist en
otillräcklig genomgång av tillgängliga uppgifter, men även användarens förkunskaper inom
ämnesområdet kan ha betydelse för bedömningen (Soergel, 1985, s. 127ff.).  Kan man anta att



59

stress och oro också kan påverka den bedömning som görs? En stressad person agerar kanske
på ett sätt som liknar en person i tidsnöd, även om anledningen till stresskänslan egentligen
inte är tidspress. Även osäkerhet och ängslan för sökning i elektronisk miljö kan kanske
orsaka en stress som medför att bedömning av relevans påverkas. Erik avstod helt från
sökning i elektroniska databaser, vilket var möjligt genom att han samarbetade med en person
som åtog sig denna del av arbetet. Hur hade hans relevansbedömning sett ut?

En annan fråga är huruvida dåliga eller inga förkunskaper inom ämnesområdet har betydelse
för relevansbedömningen? En student, som inte har några förkunskaper inom det ämne som är
aktuellt att behandla genom att vederbörande skriver en uppsats, kan tänkas få problem med
detta. Vid inledningen av ett arbete har man ofta av naturliga skäl dålig kännedom om tidigare
forskning i ämnet. I det skedet kan enligt vår uppfattning en intresserad och hjälpsam
handledare fylla en viktig funktion.

Det torde t.ex. vara en stor fördel att kunna avgöra vilken eller vilka tidskrifter som är erkänt
vetenskapliga inom ämnet. Detsamma gäller vilken forskning som anses ledande och viktig
att studera. Samtliga studenter tar upp författarens namn som ett relevanskriterium. Erik såg
handledaren som en auktoritet och dennes tips och råd var viktiga för honom. Handledaren
kan kanske därmed sägas ha utgjort en ”kognitiv auktoritet” om man betraktar honom eller
henne som en slags informationskälla (Limberg 1998, s 221). Begreppet härrör ursprungligen
från Patrick Wilson, och utgör en benämning på vad som egentligen rör trovärdighet. Här kan
vi se att Erik uppfattat sin handledare som trovärdig, då denne förmedlat sin kunskap till Erik,
en slags ”andrahandskunskap” (Seldén 1999, s 29).

Tora såg tillgänglighet som ett relevanskriterium. Det är av stor betydelse att det dokument
eller den litteratur man har behov av är tillgänglig. Pettersson & Sommerland har i sin studie
visat att tillgänglighet eller ”access” anses vara ett av de fem viktigaste kriterierna när det
gäller elektroniska källor (1999, s 60). Det innebär också att man är beroende av att tekniska
hjälpmedel fungerar, d.v.s. i detta fall att Tora har tillgång till fungerande dator. Samt att hon
genom tillgång till sådan kan beställa dokument eller litteratur i övrigt. Hon berättade att hon
hade ”kopplat upp” sig till skolans nät från sin dator hemifrån, vilket hade underlättat hennes
arbete avsevärt.

Ett allmänt krav var att materialet skulle vara publicerat under de senaste åren. Samtliga
uttalade att det var viktigt generellt sett. Även detta har dokumenterats av Pettersson &
Sommerland som i sin undersökning har ”currency” som ett av de viktigaste kriterierna (ibid.
s 60). Det finns dock en viss flexibilitet i inställningen till detta hos våra studenter. De ansåg
t.ex. att en äldre undersökning kan användas som en jämförelse med nyare material, och att
trovärdigheten hos resultaten kan beläggas om resultaten ser ut att överensstämma. Vi finner
detta vara ett intressant perspektiv på användbarhet. Det är alltså inte helt självklart att äldre
material sorteras bort med någon slags automatik vid informationssökningen.
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En del i vår undersökning behandlar vem studenterna vänder sig till för att diskutera sitt
ämne. De resultat vi kunnat få fram gav oss en del att fundera kring. Det visade sig att alla
studenterna hade diskuterat ämnesvalet med sina handledare. Dock fanns stora skillnader i hur
mycket kontakt de haft med denne. Vi kunde se att det fanns ytterligheter åt två håll: Maja
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hade haft många kontakter med sin handledare, medan Susan träffat sin handledare en enda
gång. Där kan vi alltså se en skillnad mellan studenterna.

Men vad som är viktigt i sammanhanget är att Susan upplevt att hon skulle ha velat ha mer
kontakt med sin handledare. Vid den första intervjun vi genomförde med henne, gav hon
intryck av att känna sig osäker och att hon inte hade förmåga att ta sig vidare i sitt arbete. Hon
visste helt enkelt inte hur hon skulle bära sig åt för att lösa de problem hon stött på. Det rörde
sig om ett flertal olika bitar, alltifrån ren informationssökning till att rekrytera personer för
sina intervjuer. Ett möte med handledaren hade i det här skedet kunnat vara mycket värdefullt
för henne

I vår undersökning visade det sig att inte någon av studenterna hade diskuterat sitt ämnesval
med bibliotekarien. Orsakerna till detta faktum kan vara möjliga att söka inom flera områden.
Vi tror oss av vissa ha uppfattat en känsla av distans till bibliotekarien. Exempelvis kan vi
tolka det yttrande som Mathilda gjort i frågan på så sätt. Hon menade att hon kände sig
”avvisad”, om hon kom in på sitt eget ämne. Detta leder oss till slutsatsen att hon inte
upplevde sig ha möjlighet att ventilera ämnesinnehållet med bibliotekarien. Vi ser här en
koppling till Louise Limbergs avhandling, där hon uppmuntrar till vidare utforskning av
bibliotekariers uppfattningar av fenomenet informationssökning och vad dessa uppfattningar
kan medföra i det praktiska biblioteksarbetet. Hon ställer frågan om bibliotekarier kanske
uppmuntrar till en ytinriktning inom informationssökning och, hänvisande till Birger
HjØrland, påtalar hon att det finns tendenser till att biblioteken är alltför inriktade på rent
teknisk färdighet (Limberg 1998, s 228).

Kan den känsla som Mathilda säger sig ha haft vara ett tecken på detta fenomen? Mathilda
säger sig inte ha diskuterat sitt ämne med bibliotekarien, och vi kan från hennes yttrande dra
slutsatsen att hennes uppfattning i frågan troligen härrör från tidigare studier. Vår tolkning
styrks av hennes första reaktion på frågan, om hon vänt sig till bibliotekarien för att diskutera
sitt ämne: ”Nej, varför då?” Hon har uppenbarligen inte alls övervägt att ta upp
ämnesinnehållet med bibliotekspersonalen. Orsaken skulle kunna antas ligga i en alltför
ensidigt inriktad förväntan om vad slags hjälp man kan få från bibliotekets personal. Kanske
kan orsaken även sökas i vilken attityd personalen har gentemot studenterna?

Familjen är en viktig diskussionspartner för en del av studenterna. Dock inte för alla. Varför
är det så? Varför väljer endast en del att diskutera med familjen? I vår undersökningsgrupp
uppger endast tre av studenterna att de diskuterat med sin familj. Två av dem nämner inte sin
familj i sammanhanget. Teoretiskt sett kan vi tänka oss att detta skulle kunna bero på flera
olika saker. Det kan ha varit ett medvetet val att helt välja bort familjen för detta ändamål. En
annan orsak skulle kunna vara att man inte har någon familj att diskutera med. Ett tredje
alternativ kan vara att man inte får något gensvar, d.v.s. att familjen inte är intresserad. Vi kan
inte dra några slutsatser utifrån de svar vi fått här, varför frågan kvarstår obesvarad.

Maja såg inte heller hon bibliotekarien som en ämnesexpert. Denna uppfattning leder till ett
handlingssätt, som utesluter en sådan väg för att arbeta vidare med sitt ämnesval. En syn vi
möjligen skulle kunna anlägga är att de agerar irrationellt. Detta eftersom många av dem
gärna vänder sig till vänner, kurskamrater och/eller familj, vilka inte i allmänhet kan sägas
vara ämnesexperter. Men samtidigt är det kanske just så de vill ha det? Är det mera kravlöst
och friare att diskutera med familj, vänner eller andra ”icke formella” personer? Vidare - ger
det studenten en känsla av att i högre grad ha gjort sitt val själv? Carol Kuhlthau menar att
trots att skolelever har ett behov av att diskutera och utveckla sina idéer i samråd med
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varandra, så är det i första hand de s.k. informella förmedlarna man vänder sig till. Familj och
studiekamrater är exempel på sådana.  Några av de amerikanska studenterna uttrycker, enligt
Kuhlthau, en ängslan för att arbetet kan komma att kännas mindre som deras eget arbete om
formella förmedlare varit inblandade. Hon säger vidare: ”Most of the students revealed that
they expected (or were expected) to proceed totally on their own without assistance from
formell mediators (Kuhlthau 1993, s. 130).

Att studenterna i vår undersökning överlag inte vänt sig till bibliotekarier, kan tyda på en bred
uppfattning om vad man kan vänta sig att få för slags hjälp av denna yrkesgrupp. Orsaken kan
kanske sökas i ett tänkesätt som troligen sedan lång tid finns i undervisningssammanhang –
bibliotekarien förväntas hjälpa studenterna att söka informationen, beställa material och ge
användarundervisning. Ämnesexpert är han eller hon inte, och därför ser de ingen anledning
att diskutera ämnet som sådant med vederbörande. Kuhlthau visar på en bland studenter bred
uppfattning om bibliotekariens roll: ”The case studies confirmed the view of the librarian´s
role as very limited and source-oriented”. Det framkom då vidare att studenterna egentligen
sökte en starkt avgränsad hjälp, som innebar mer av vägledning än direkt styrning: ”Although
the students were seeking guidance in formulation, they wanted the important decisions about
the project to remain with them”. Det skulle alltså även här kunna ses som en förklaring till
varför studenterna i vår undersökning inte har vänt sig till bibliotekarien. Kan det vara av
rädsla för att bli alltför styrda i sitt ämnesval?

Vi tror oss alltså ha uppfattat att bibliotekariens frånvaro som diskussionspartner kan bero på
att studenterna haft en distanserad kontakt med denne. Till detta kan vi se flera möjliga
orsaker. Dit hör attityder inom biblioteket och hos studenterna, liksom vad studenterna har
förväntat sig - eller önskat - få för hjälp från bibliotekariens sida.

Den distans vi erfar att studenterna känt gentemot bibliotekspersonalen kan ses som ett
grundläggande problem för studenternas möjligheter när det gäller informationssökningen.
Sara Fine skriver om psykologiska aspekter på informationssökningsprocessen. En allmän
uppfattning är att människor söker sig till biblioteken för att söka information av något slag.
Om man som Fine skriver, istället ser det som om de söker en lösning på ett problem, öppnas
vägen för en närmare kontakt mellan personal och besökaren. Det ställer större krav på
personalens lyhördhet och känsla för vad besökaren söker svar på. ”The whole focus of
library service would shift if the answer were that people come to libraries to reduce
ambiguity, or to increase their ability to cope with a situation, or to make a decision, or to find
something that will lessen their anxiety. In other words, people come to libraries to solve
problems, not to find information” (Fine 1984, s 445).
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Flera av studenterna beskrev att de känt en stark oro i samband med det inledande
uppsatsarbetet.�Professor Constance Mellon har forskat om den känslomässiga sidan, och
menar att studerande ofta upplever ”library anxiety” - en negativ känsla av rädsla, ovisshet
och hjälplöshet. Den leder till negativa tankar om den egna förmågan och stör förmågan att
hämta in information. I förlängningen kan det också medföra problem att fokusera och leder
ofta till att eleven/studenten ger upp utan att ha nått den information man från början var ute
efter (Mellon 1986, s 160-165). ��
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Vårt resultat visar på att vissa av våra studenter upplevt någon form av ängslan i samband
med biblioteksbesök. I ett sådant skede skulle en vänligt sinnad och vägledande bibliotekarie
kunna tänkas vara till stor hjälp. Mellon påtalar att om studenterna och bibliotekspersonalen
lär känna varandra något, kan studenternas ängslan reduceras något (ibid. s 164). Vi har ett
exempel i Tora, som har berättat om hur hon och hennes samarbetspartner upplevde sitt besök
på ett större universitetsbibliotek. Den frustration och känsla av misslyckande som då blev
resultatet, kunde kanske ha undvikits om en bättre kontakt med bibliotekarien hade kunnat
etableras. Även Susans berättelse tyder på detta. Hennes motvilja mot att fråga
bibliotekspersonalen grundades i en personlig föreställning om att personalen ”inte är så
hjälpsamma”. När hon väl tog kontakt, upptäckte hon att hon faktiskt fick hjälp! Hon insåg då
att hon borde ha bett om hjälp i ett tidigare skede. Kanske skulle den kunna motverkas om
studenterna i allmänhet fick kännedom om hur vanlig biblioteksängslan�är?

Ytterligare en aspekt som kan vara intressant i sammanhanget handlade om rädsla för att
ställa ”dumma frågor”, vilket kan anses motsvara vad Mellon anger som en del bakom
begreppet ”library anxiety”. Hon grundar begreppet på en rädsla för att göra bort sig genom
att avslöja sin egen okunskap när det gäller biblioteksanvändning. Hon hävdar att studenter
generellt sett tror att andra studenter kan så mycket mer än de själva, och därför är rädda för
att visa sin okunskap (ibid, s 160-165). Tora verkar dock inse att hon kanske inte är ensam om
problemet, då hon säger att ”…det är väl så alla tänker”.

Studenterna har alltså alla uppgivit att de känt oro i samband med inledningen av sina
uppsatsarbeten. Anledningen till oron skiftar mellan oro över informationssökning till mer
praktiska saker som t.ex. att få fatt i respondenter till intervjuer. Vad vi kan konstatera är dock
att oron finns där överlag. Kuhlthau hävdar att den oro, osäkerhet och förvirring som hon
funnit att studenter uppvisar i detta skede, initierar processen informationssökning.
Osäkerheten ger drivkraften att söka information för att få ökad kunskap och förståelse
(Kuhlthau 1993, s 111). Därför kan den faktiskt ses som en nödvändig komponent som är
positiv för studenten, och leder till att denne tar sig vidare i sitt uppsatsarbete.

I många fall kan det dock vara negativt och leda till problem för studenten. Vi har exempelvis
sett hur Mathilda berättat om ett misslyckat besök vid ett större universitetsbibliotek. Det
slutade med att hon ”bara ville hem”, och hon hade inte fått ut någonting av besöket. Hur gick
det då för henne efter detta? En uppföljning av hennes resultat visade att hennes uppsats blev
mycket bra och t.o.m. väckt viss uppmärksamhet internationellt. Det leder oss till att koppla
ihop hennes exempel med att Jaio & Onwuegbuzie fann ett samband mellan studenter med
höga betyg och library anxiety.  Deras resultat visar att studenter med dragning åt
perfektionism, d.v.s. de som ställt mycket höga krav på sig själva, upplevt osäkerheten på
biblioteket som skrämmande. Det har då resulterat i library anxiety (Jaio & Onwuegbuzie
2000, s 45-52). Vi uppfattar hennes erfarenheter som en möjlig indikation åt det hållet.
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Ett syfte med föreliggande undersökning har varit att studera hur ett antal studenter söker
information i samband med uppsatsarbete. Då omfattningen av vår undersökning är så pass
begränsad ger det inte möjlighet att dra några för studenter i allmänhet gällande slutsatser.

Vi konstaterar att våra studenter har begränsat sig till tre olika sätt att söka information. Alla
fem säger sig ha sökt genom att leta sig fram i bibliotekshyllorna. De har också bläddrat i
tidskrifter och sökt i innehållsförteckningar. Fyra av dem har även sökt i elektroniska
databaser. Vi anser att dessa sätt att söka har stora likheter med det som inom biblioteks- och
informationsvetenskapen benämns browsingstrategier. Utöver detta sökte vissa genom att
studera referenslistor i litteratur inom ämnesområdet. Ett tredje sätt var att vända sig till en
annan person, vilken kunde fungera som förmedlare – såväl formell som informell.

Utifrån det studenterna berättat kan vi inte se att de skiljer sig åt i någon större utsträckning.
Strategierna beskrivs på ett ganska likartat sätt. Vi kan här se en stor överensstämmelse med
Lucy Kuntz undersökningsresultat. Hon fann att elektroniska kataloger, personer,
bibliografier och att leta i hyllorna var de vanligaste vägarna att nå information. Vårt resultat
pekar på en tendens att följa ”minsta motståndets lag”, d.v.s. att i första hand välja att använda
sig av de möjligheter man känner till sedan tidigare.

Vi konstaterar också att ingen av studenterna har använt sig av s.k. ”forward chaining”. Detta
trots att de elektroniska databaserna underlättar ett sådant söksätt. Enligt vår åsikt kan det vara
värdefullt för studenterna att känna till som en möjlig väg att hitta�relevant material, och de
bör därför – lämpligen vid användarundervisningen – få kännedom om de citationsindex som
finns tillgängliga i elektronisk form.

Samtliga studenter menade att de upplevt svårigheter i samband med informationssökning.
Var kan orsakerna till detta sökas? Är det informationssystemen som skall förbättras eller
anpassas till ”vanliga” användare som t.ex. studenter? Eller är det användarundervisningen
som skall förändras? Vår uppfattning är att båda faktorerna bör beaktas. Vi anser att det vore
en fördel för studenterna om bibliotekens användarundervisning bedrevs något mer flexibelt,
såväl då det gäller innehåll som tidpunkten för densamma. Vidare ställer vi oss frågan om det
inte finns behov av att helt enkelt ompröva utformningen av användarundervisningen och i
samband med detta ta vara på de synpunkter som finns hos studenterna? Här finns utrymme
för vidare forskning som kan få stor praktisk betydelse för såväl studenter som
bibliotekspersonal.

Vi noterar att handledarens tillgänglighet är viktig. En bra kontakt med handledaren
kombinerat med att denne fanns �	�������	� som rådgivare såg ut att vara av väsentlig
betydelse för hur uppsatsarbetet förlöpt. En tydlig bild av en distanserad känsla gentemot
bibliotekarien - i kombination med en uppfattning om att bibliotekariens hjälp är starkt
avgränsad till att omfatta användarundervisning, materialbeställning etc. av mer praktisk natur
- framträder i vår undersökning.

Vi har även varit intresserade av vilka kriterier de ställer upp i sin relevansbedömning
Resultatet visade att de värderar vetenskaplighet högt, liksom att det gärna får vara en
auktoritet som ligger bakom materialet. Det ska dessutom helst vara publicerat på senare år.
Utöver dessa gemensamma kriterier framkom även enstaka synpunkter. Dit hör faktorer som
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kulturell överensstämmelse, fysisk tillgänglighet och materialets begriplighet. Vi kan se att
studenterna totalt sett varit ganska samstämmiga i denna fråga.

En tredje frågeställning var vilka känslor studenterna har upplevt under den period de arbetat
med sina uppsatser. Det var endast i denna fråga som svaren skiljde sig åt mellan första och
andra intervjutillfället. Vi såg en tydlig överensstämmelse med Carol Kuhlthaus teori om
känslolägen i informationssökningsprocessen. De dominerande känslorna vid första intervjun
var stress, oro och frustration. Vid andra intervjun hade dessa känslor överlag förbytts i
lättnad och tillförsikt. Vi fann alltså en variation i känsloläget som stod i paritet med i vilken
fas studenterna befann sig i sitt uppsatsarbete. Vi kunde också spåra biblioteksängslan bland
studenterna, något som enligt tidigare forskning är vanligt förekommande. Vi finner att detta
kan vara ett område för vidare utforskning. Vilka orsaker ligger bakom denna ängslan?
Bibliotekets personal, miljön, andra faktorer?

Vi konstaterar slutligen att de fem studenternas attityder till uppgiften att söka information har
skilt sig åt. Vi frågar oss om personliga karaktärsdrag spelar in för sättet att ta sig an detta och
ser här ett intressant område för vidare forskning.
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I den akademiska grundutbildningen ingår författande av uppsats, vanligen på flera nivåer.
Den slutliga examinationen utgörs oftast av ett mer eller mindre omfattande uppsatsarbete.
Informationssökning ingår som en ofrånkomlig del i detta. Det är huvudsakligen den enskilde
studentens upplevelser av informationssökning i samband med uppsatsarbete som fångat vårt
intresse. För att få veta något om detta, har vi ställt oss följande frågor:

� Hur söker ett antal studenter information inför ett uppsatsarbete?
� Vilka slags kriterier utgår de ifrån i sin bedömning av informationens användbarhet?
� Vilka känslor ger de uttryck för beträffande sitt uppsatsarbete och den därmed

sammanhängande informationssökningen?

Genom teoretisk förankring och analys av empiriska studier har vi försökt besvara dessa
frågor.

Inom forskningsfältet biblioteks- och informationsvetenskap finns ett stort intresse för hur
människor går tillväga då de söker information. Genom användarstudier har man försökt att
kartlägga olika aspekter av detta, med perspektiv på såväl grupper som individer. I vår
översikt över användarstudier ges en bild av bredden inom området. Tom Wilson visar i en
modell på de inbördes förhållanden som råder då man genom användarstudier vill undersöka
hur människor söker information. Diane Nahl har utarbetat en metod för att studera hur olika
faktorer i människans beteende samspelar vid informationssökning. Fokus ligger på
människans egna uttryck för känslor och tankar under �#�#�� informationssökning. Ett
annat delområde inom användarstudier som vi har tagit del av har inriktat sig på hur
användare uppfattar bibliotek och dess resurser.

Informationssökning kan ses som en process, i sig innehållande ett antal faser. Carol
Kuhlthau, vars forskning är en av utgångspunkterna för vår undersökning, har utarbetat en
modell som åskådliggör hur det kan se ut. Hon delar in processen i sex faser som beskrivs ur
tre olika aspekter: känslomässiga, intellektuella och handlingsinriktade. Ett kritiskt skede i
processen är enligt Kuhlthau det tillfälle då fokus för uppgiften formuleras. Detta poängteras
även av andra forskare (Kennedy et al.) som pekar på att ett oklart fokus kan leda till
svårigheter. Lucy Kuntz ansluter sig till Kuhlthaus processtänkande, men har skapat en egen
modell över hela forskningsprocessen som den kan se ut vid akademiska studier. Till skillnad
från Kuhlthau utsträcker hon modellen till att omfatta även en avslutande fas, d.v.s.
skrivarbetet. Louise Limberg har studerat samspelet mellan lärande och informationssökning
hos gymnasieelever. Hennes resultat pekar på att man inte bör se på informationssökning som
en generell process, utan som en komplex och varierad sådan.

En förutsättning för att en informationssökningsprocess skall inledas är att det föreligger ett
behov av information. Tom Wilson anger ett antal grundläggande orsaker till varför
informationsbehov uppstår. I sin tidigare forskning beskriver han de möjliga sökvägar som
står till buds för att tillfredsställa detta behov. Sökstrategier har intresserat David Ellis och
Gary Marchionini och vi har till viss del använt oss av detta. Ellis har konstruerat en typologi
över individuella sökbeteenden inom samhällsvetenskaplig forskning. Marchionini behandlar
sökstrategier i elektroniska miljöer och vi har koncentrerat oss på hans beskrivning av
browsingstrategier.
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Limberg diskuterar relevansbegreppet och har genom sin forskning urskiljt tre olika
kategorier av uppfattningar som är av betydelse för relevansbedömning.

Den känslomässiga aspekten av informationssökningsprocessen har tilldragit sig stort intresse
inom forskningen. Constance Mellon och Diane Nahl tar upp begreppen biblioteksängslan
och självförtroende såsom för informationssökning påverkande faktorer. Även Carol
Kuhlthau lägger stor vikt vid känslornas inverkan under processens olika faser.

För vår empiriska undersökning valde vi en kvalitativ metod som innebar intervjuer med fem
studenter vid en mindre högskola, då de arbetade med att författa en C-uppsats. Intervjuerna
genomfördes vid två tillfällen per student, dels i början av arbetet, dels då arbetet närmade sig
sitt slut. Deras svar analyserades och fördes samman under ett antal teman. Vi har därigenom
kunnat skönja mönster och samband som vi tolkat mot bakgrund av våra frågeställningar.
Resultatredovisningen är indelad utifrån de teman vi fann och en kort sammanfattande analys
följer på varje tema.

Efter den diskussion vi fört omkring resultatet av undersökningen, följer ett antal slutsatser.
Innebörden av slutsatserna är i korthet följande:

� De intervjuade studenterna har i huvudsak använt sig av tre olika sätt att söka
information. De har använt sig av s.k. browsingstrategier, såväl direkt i
bibliotekshyllorna som i elektroniska databaser. Vidare har de använt sig av
referenslistor för att få fram ytterligare material. En tredje väg har varit att vända sig
till en förmedlare – formell eller informell.

� I fråga om relevanskriterier, var studenterna relativt eniga om vad som ansågs vara
viktigt. Det var vetenskaplighet i materialet, att författaren uppfattades som en
auktoritet samt att det var publicerat på senare år.

� Vi ser en variation i studenternas känsloläge beroende på hur långt uppsatsarbetet har
framskridit. De dominerande känslorna vid första intervjun var stress, oro och
frustration. Vid andra intervjun hade dessa känslor överlag förbytts i lättnad och
tillförsikt. Även tecken på biblioteksängslan kunde spåras.

Utöver detta framförde studenterna kritiska synpunkter på den användarundervisning som de
tagit del av, samt kom med förslag på möjliga förbättringar.
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10 intervjuer med 5 studenter genomförda i oktober och december 2000.
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INTERVJUFRÅGOR 1

1. HAR DU VALT ÄMNE FÖR DIN UPPSATS?
Ev. problemformulering? Har du bestämt någon titel?

2. BERÄTTA NÅGOT OM DITT ÄMNE?

3. KÄNNER DU TILL ÄMNESOMRÅDET SEDAN TIDIGARE?

4. HAR DU VALT ÄMNE HELT PÅ EGEN HAND/AV EGET INTRESSE?

5. HAR DU DISKUTERAT DITT ÄMNE MED NÅGON ANNAN PERSON? Familjen?
Vän? Läraren? Varför? Varför inte?

6. HAR DU DISKUTERAT DITT ÄMNE MED BIBLIOTEKARIEN?
I så fall – berätta. Var det till hjälp för dig? På vad sätt? Om inte – varför?

7. VAD HAR DU GJORT HITTILLS I ARBETET?

8. HUR HAR DU TÄNKT LÄGGA UPP DET I FORTSÄTTNINGEN?

9. VEM HAR DU RÅDFRÅGAT FÖR ATT FINNA ARTIKLAR/LITTERATUR OM�DITT
ÄMNE? Läraren? Bibliotekarien? Annan?

10. VAD HAR DU ANVÄNT DIG AV FÖR INFORMATIONSKÄLLOR?
Varför just dessa?

11. KAN DU BESKRIVA DINA KÄNSLOR INFÖR DITT UPPSATSARBETE? HUR
KÄNNER DU INFÖR INFORMATIONSSÖKNINGEN?

12. HAR DU UPPLEVT ATT NÅGOT HAR VARIT LÄTT/LÄTTARE ÄN ANNAT I
ARBETET? Vad? På vilket sätt har det varit lätt? Varför?

13. HAR DU UPPLEVT ATT NÅGOT VARIT SVÅRARE ÄN ANNAT I ARBETET?
Vad? På vilket sätt har det varit svårare? Berätta vad som hände! Hur gjorde du för att
lösa problemet? Vad var det som hjälpte dig?

14. VAD ANVÄNDER DU DIG AV FÖR MATERIAL FÖR NÄRVARANDE?
Anser du det vara bakgrundsmaterial eller mer specifikt/relevant för ditt ämne?

15. VAR/HUR HAR DU HITTAT DETTA?

16. PÅ VILKET SÄTT UPPFATTAR DU DETTA MATERIAL SOM ANVÄNDBART
FÖR DITT ARBETE?  Varför? Hur avgör du att det är användbart?

17. FINNS DET NÅGOT MER DU VILL BERÄTTA OM DITT ARBETE?

18. Varför ställde du upp på att delta i den här intervjun?

�����������������#����	��CCC
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INTERVJUFRÅGOR 2

1. VAD HÅLLER DU PÅ MED JUST NU? Berätta vad ditt arbete går ut på för närvarande.

2. VAD ANVÄNDE(R) DU FÖR MATERIAL SENAST/JUST NU? Exempel? Hurdant är
det? Hur har du fått tag i det? Hur använder du det?

3. HAR DU FUNNIT ANNAT (YTTERLIGARE) BRA MATERIAL? Exempel? Hur har du
fått tag i det? Hur använder du det?

4. HAR DU SÖKT ELLER ANVÄNT NÅGON ANNAN INFORMATION ÄN TRYCKT
MATERIAL? Vad? När? Var sökte du? Hur?

5. BLAND DET MATERIAL DU HAR HAFT – HUR VALDE DU UT DET SOM VAR
ANVÄNDBART? Vad hade du bäst nytta av?

6. VILKA KRITERIER UTGICK/UTGÅR DU FRÅN I DIN BEDÖMNING AV
ANVÄNDBARHETEN?

7. GAV ER EMPIRISKA UNDERSÖKNING DEN INFORMATION NI SÖKTE? På vad
sätt? Varför inte? Hur har du använt den informationen?

8. HAR DU FÅTT HJÄLP AV NÅGON MED INFORMATIONSSÖKNINGEN? Vem? Har
du fått hjälp av bibliotekarien?

9. FINNS DET NÅGOT DU I EFTERHAND KÄNNER ATT DU KUNDE HA GJORT
ANNORLUNDA? Har din uppfattning om informationssökning förändrats under arbetets
gång?

10. KAN DU BESKRIVA DINA KÄNSLOR JUST NU INFÖR/EFTER ARBETET?

11. HAR DU UPPLEVT ATT NÅGOT HAR VARIT LÄTTARE ÄN ANNAT UNDER
ARBETET? Vad? På vilket sätt? Varför?

12. HAR DU UPPLEVT ATT NÅGOT HAR VARIT SVÅRARE ÄN ANNAT I ARBETET?
Vad? På vilket sätt? Berätta vad som hände! Hur gjorde du för att lösa problemet? Vad var det
som hjälpte dig?

13. HAR UPPSATSARBETET GENOMFÖRTS UNGEFÄR SOM DU TÄNKTE DIG
FRÅN BÖRJAN? Om inte, vari består skillnaden?

14. FINNS DET NÅGOT MER SOM DU VILL BERÄTTA OM DITT ARBETE?


