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Färdigställt: 2015 

Abstract: There have been many studies made regarding students and 

information seeking, however few studies have been done 

about music teacher students. Music is a unique area of 

information seeking because it does not only entail seeking 

printed publications but also audio- and visual recordings. 

How do music teacher students experience information 

seeking in their own field of music? What methods do they 

use to seek information in the form of music? Does the music 

library on site play a role in their information seeking? A 

qualitative study has been made researching how music 

teacher students at Ingesund College of Music regard their 

own information seeking abilities, and how they feel about 

the education received in the field of information seeking.  

Five interviews were conducted with music teacher students, 

ranging from year 2 to year 5. Leckie, Pettigrew and 

Sylvain’s model, derived from role theory, from 1996 is 

applied to the music teacher students’ information seeking 

process. Other studies results, with some emphasis on the 

arts, in the field of information seeking and information 

science and students in the academic field have been used. 

The results in this thesis indicate that music teacher students 

experience information seeking in different ways depending 

on their major field of study. They also regard the 

information seeking course as more of a review, rather than 

part of their education. 

Nyckelord: Informationssökning, musiklärare, studenter, musikalier, 

semistrukturerade intervjuer 
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1. Inledning 
 

För musiklärarstudenterna på Ingesunds Musikhögskola sker informationssökning på ett 

annorlunda sätt under vissa delar av utbildningen, då de måste hitta musikalier
1
, dvs. 

musik i alla dess former. Forskning om informationssökning och studenter inom 

biblioteks- och informationsvärlden handlar oftast om när studenter söker information i 

form av tryckta böcker, onlinepublicerade källor och vetenskapliga rapporter. Att söka 

information i form av musikalier blir annorlunda då det handlar om inspelade verk, 

noter och arrangemang och inte nödvändigvis om tryckta verk. Flera inspelningar av 

samma kompositörs verk finns i olika tappningar beroende på artist, vilket ytterligare 

kan komplicera informationssökningen. Det som fångat mitt intresse är vad som händer 

med studenters informationssökning när en utbildning kräver informationssökning inom 

ett unikt område.  

 

Min idé till den här uppsatsen grundar sig i en vetenskaplig artikel av Kirstin Dougan, 

Information seeking behaviors of music students, där hon undersöker musikstuderandes 

informationssökningsbeteende gällande musikalier vid ett universitet i USA. Kirstin 

Dougan är universitetsbibliotekarie och professor vid University of Illinois och har 

skrivit flera artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter inom musik och 

scenkonst. Jag tyckte det var intressant att läsa Dougans försök att ta reda på huruvida 

musikstuderande faktiskt väljer att söka information genom att använda de verktyg som 

kurserna om informationssökning lär ut, eller om de slutligen ändå väljer att söka som 

de tidigare gjort; på webben i sökmotorer som Google eller Youtube. (Dougan, 2012, s. 

558-559) Dougan skriver i sin artikel att hon önskar hon haft mer tid till att utföra 

undersökningen djupare, och uppmanar andra att göra en liknande undersökning för att 

se om resultaten är desamma.  

 

Idag finns inspelad musik att tillgå genom ett knapptryck via datorn eller mobilen. Vissa 

sökmotorer och databaser kan vara seriösare än andra, och vissa kan vara mer 

användarvänliga än andra. Musiklärarstudenterna har tillgång till relevanta sökmotorer 

och databaser via Musikhögskolebibliotekets hemsida i Ingesund. Jag vill ta reda på hur 

musiklärarstudenterna upplever informationssökning, när de ska leta efter musikalier, 

eftersom de gärna önskar hitta inspelningar, arrangemang och notblad istället för böcker 

och vetenskapliga rapporter.  

 

Informationssökning hos studenter är ett ämne som flera studier tar upp. Det finns 

modeller för hur studenters informationssökning går till, den mest kända framtagen av 

Carol Kuhlthau. (Kuhlthau, 1994, 2004) Undersökningarna handlar ofta om studenters 

tillvägagångssätt när de själva ska hitta information till sina arbeten inom sina 

utbildningar. Det är dock sparsamt med undersökningar gällande just musikstuderande 

och ingen som handlar om specifikt musiklärarstudenter. Under mina efterforskningar i 

databaserna BADA och LISA, samt Karlstad Universitetsbiblioteks- och Borås 

Högskolebiblioteks kataloger har de flesta publicerade verk handlat om 

informationssökning och andra studenter än musikstuderande. ERIC är en databas med 

texter inom pedagogik och därmed skolvärlden, men den databasen har jag valt bort då 

mina sökningar med ämnesord relevanta för min studie resulterat i texter som främst 

behandlar barn i grundskolan och musikens pedagogiska inverkan på dem i deras 

utbildning. 

 

                                                
1 Musikalier, betyder här samtliga former av musik; t ex sångtext, noter, arrangemang, inspelningar. 
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Kristin Dougans undersökning om informationssökning och studenter är en av få som 

handlar om musikstuderande. Hon har utfört sin undersökning vid sin arbetsplats, 

University of Illinois i USA (Dougan, 2012, s. 559). I sin artikel undersöker hon hur 

musikstuderande söker information om musik relaterat till sina studier. I sin 

undersökning av alla musikstuderande, oavsett inriktning, upptäckte hon bl. a att 

sistaårselever funnit nyttan av musikdatabaserna som gjorts tillgängliga via 

universitetets hemsida, till skillnad från förstaårseleverna som fortfarande litade mer på 

sina vänner och lärare för att hitta information de behövde om musikalier. (Dougan, 

2012, s. 563) Det fanns även fler likheter mellan musiklärarstudenter och 

musikstuderande som studerade ett särskilt instrument än mellan andra grupper av 

musikstuderande på universitetet gällande informationssökningsbeteendet. (Dougan, 

2012, s. 564) 

 

Ola Pilerot skriver i antologin Informationskompetenser: om lärande i 

informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker (2009) om hur 

informationskompetens, eller kunskapen att kunna källkritiskt granska information, 

värderas högt på Sveriges högskolor. Man önskar att alla studenter, oavsett disciplin, 

har samma informationskompetens efter avslutad utbildning, men det är sällan som 

utbildningen inom informationssökning är skräddarsydd efter respektive disciplin. 

Oftast förekommer liknande utbildningar. Studenter har olika förutsättningar för 

informationskompetensen inom sina respektive discipliner och graden av akademisk 

inriktning kan variera. Det betyder att studenterna använder sin informationskompetens 

på olika sätt beroende på vad de studerar. Detta måste det tas hänsyn till, menar Pilerot, 

och pekar på forskning som gjorts under 2000-talet för att styrka detta. Det blir ett 

problem om man ska se informationskompetens som en statisk färdighet som ska vara 

på ett visst sätt. Istället bör man se hur informationssökning ter sig inom respektive 

disciplin. Man behöver alltså betänka vilken slags informationssökning respektive 

student kan komma att behöva göra för att genomföra sin utbildning på ett lyckat sätt. 

(2009, s. 110-111) 

 

Jag har valt att enbart undersöka studenter som utbildar sig till musiklärare. Dessa 

studenter går på Ingesunds Musikhögskola, en högskola med totalt c:a 400 elever. 

Musikhögskolan är placerad ett par kilometer utanför Arvika, men är knuten till 

Karlstads Universitet med c:a 16 000 studerande 8 mil bort. På musikhögskolan finns 

utbildningar för specifika instrument, t ex sång, piano och gitarr, likväl som mer 

tekniska utbildningar, t ex ljudtekniker och låtskrivare, och musiklärarutbildningen. 

 

Det som särskiljer musiklärarstudenter från andra högskole- och universitetsstudenter är 

vad de behöver söka information om. Deras informationssökning handlar ofta om att söka 

musikalier; noter, sångtexter, ackordslära och inspelade musikstycken. Utbildningen 

inom informationssökning är en obligatorisk del av musiklärarutbildningen och ges av 

musikhögskolans bibliotekarie vid musikhögskolebiblioteket, ett bibliotek som 

studenterna kan använda sig av varje dag mellan 08:00-24:00, och som är bemannad av 

en bibliotekarie och en biblioteksassistent mellan kl 08:00-16:00 på vardagar. Alla 

studenter som har ett passerkort får en kod för att kunna använda biblioteket även när 

personalen gått hem. 

 

Musikhögskolebibliotekets hemsida (www.kau.se/musikhögskolan-ingesund/bibliotek) 

länkar till Music Online, en tjänst som erbjuder studenterna att lyssna på inspelningar 

och söka i musikvetenskapliga referensverk. Studenterna kan också göra egna spellistor 

som de sedan kan dela med andra. Denna sida kräver studentlogin. Hemsidan länkar 

även till IIPA (International Index to Performing Arts, en fulltextdatabas med över en 



3 

 

halv miljon artiklar inom scenkonst, och IMSLP (International Music Score Library 

Project) som är en databas vars mål är att samla alla noter som inte omfattas av 

upphovsrätten. 

 

Musiklärarstudenterna läser vetenskaplig teori och metod och forskar inom olika 

estetiska ämnen, inom programmet. Utbildningen har gått igenom en förändring vad 

gäller utbildningsplanen på senare år, vilket betyder att de som idag läser årskurs 5 har 

läst enligt en utbildningsplan, där informationssökning på vetenskaplig nivå 

introducerades mycket senare, än de som idag läser årskurs 4 eller lägre, som fått sin 

första kurs om vetenskaplig teori och metod redan första året.  

 

Under samtal med några av lärarna och bibliotekarierna har det framkommit att 

musiklärarstudenterna av oklara anledningar inte tar till sig den utbildning inom 

informationssökning som erbjuds, även om behovet finns. Både lärare och bibliotekarier 

märker under utbildningens gång att studenterna behöver hjälp med informationssökning 

trots den utbildning som ges. Flera av musiklärarstudenterna genom åren har dessutom 

svårt att söka information och vara källkritiska trots att intagningen till 

musiklärarprogrammet kräver att man genomfört tidigare studier, på gymnasial och/eller 

högskolenivå. Bibliotekarien som håller i utbildningen upplever att hon fått sänka 

svårighetsgraden på vissa av övningarna under informationssökningsutbildningen, till 

exempel att söka vetenskapliga artiklar. 

 

Genom att utföra intervjuer med studenter hoppas jag kunna undersöka hur de söker 

information om musikalier och hur de upplever utbildningen i informationssökning. Jag 

hoppas också kunna hitta vilka databaser som är populära bland studenterna, och om det 

finns några som upplevs som svåra eller rent av undviks.  

 

Jag ämnar inte försöka göra om Dougans undersökning, men har ändå inspirerats av 

hennes intervjumall för att få en stomme till mina egna intervjuer. Jag kommer också att 

göra vissa jämförelser med Dougan i kapitel 4 och 5. Utöver detta har jag även använt 

mig av annan litteratur om informationssökning inom estetiska ämnen, som inte gäller 

specifikt musiklärarstudenter, men som ändå kan vara av vikt för mitt ämne. Viss 

litteratur behandlar också studenter inom andra områden än det estetiska, för 

jämförelsens skull. 

 

Den här studien är relevant för informationssökningsområdet då det är få studier gjorda 

om musikstuderandes informationssökning i form av musikalier trots att deras 

utbildningar bedrivs på högskolor och universitet. Min uppsats behandlar ett för 

informationsvetenskapen unikt område och min förhoppning är att den kan vara till 

nytta för musikutbildningar och musikhögskolebibliotek i deras arbete med 

informationssökning och musiklärarstudenter.  
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1.1 Problemformulering 

 

Informationssökning i form av musikalier är ett alldeles särskilt område inom 

informationsvetenskapen och få studier har gjorts kring detta. Musiklärarstudenterna, i 

sin tur, är särskiljda andra studenter i sin vetenskapliga utbildning inom musik. Det finns 

inte mycket tidigare forskning som berör ämnet informationssökning och 

musiklärarstudenter, varför den här studien får sin relevans inom biblioteks- och 

informationssökningsområdet. Den information som musiklärarstudenterna måste hitta 

gällande musikalier är inspelade verk, arrangemang och noter. Dessa hittas inte genom att 

söka i vanliga folkbiblioteks kataloger eller vanliga högskole- och universitetsbiblioteks 

kataloger utan kräver specialiserade databaser, till exempel IMSLP, Naxos Video 

Library, IIPA, OperaGlass Libretti eller The Aria Database. Lärare och bibliotekarier på 

högskolan upplever att det finns skillnader i kompetens gällande informationssökning 

bland musiklärarstudenterna trots att de får samma förutsättningar. Det har inte tidigare 

gjorts någon undersökning hur musiklärarstudenter söker information om musikalier 

inom sin utbildning och om det finns några skillnader i informationssökningen beroende 

på deras inriktning av studierna. Bibliotekets roll i musiklärarstudenternas 

informationssökningsprocess är också intressant, och vilken betydelse biblioteket har för 

informationssökningen. 

 

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med min studie är ta reda på hur musiklärarstudenter söker information i det 

fysiska biblioteket såväl som på internet i form av musikalier inom sina studier och hur 

musiklärarstudenterna upplever utbildningen om informationssökning. Eftersom det 

under samtal med lärare och bibliotekarie på högskolan har framkommit att 

musiklärarstudenterna av oklara anledningar inte tar till sig utbildningen om 

informationssökning vill jag undersöka om de upplever att den är värdefull för dem. 

Syftet är också att ta reda på vad musiklärarstudenterna anser vara bibliotekets roll i 

deras informationssökningsprocess och hur biblioteket spelar in i deras 

informationssökning. Jag vill också undersöka vilka metoder de använder och om det 

finns något inom musiklärarutbildningen, till exempel inriktning, som påverkar deras 

informationssökning. Jag hoppas att den här studien kan vara till nytta för framtida 

informationssökningsutbildningar på Ingesunds Musikhögskola och ge en inblick i 

musiklärarstudenters informationssökningsprocess när de söker musikalier. 

 

 

1.  Hur söker musiklärarstudenterna musikalier i sina studier? 

 

2. Hur upplever musiklärarstudenterna informationssökning i form av musikalier i 

sina studier? 

 

3. Finns det något inom musiklärarutbildningen, t ex inriktning, som påverkar 

musiklärarstudenternas informationssökning och i så fall hur? 

 

4. Vad anser musiklärarstudenterna att bibliotekets roll är gällande deras egen 

informationssökning i form av musikalier? 
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2. Litteraturgenomgång 
 

Det här kapitlet presenterar den litteratur jag använt till grund för min studie. Eftersom 

musiklärarstudenterna läser estetiska ämnen, om än på ett vetenskapligt sätt, har jag 

begränsat merparten av litteraturen till studier som handlar om informationssökning 

inom estetiska ämnen. Första avsnittet presenterar Kuhlthaus mer generella syn på 

informationssökningsprocessen, en modell som blivit mycket känd inom bibliotek- och 

informationsvetenskapen samt presenterar andra studier som genomförts gällande 

informationskompetens som är relevanta för min studie. Andra avsnittet presenterar 

studier om informationssökning och studenter av relevans för min studie, och det tredje 

och sista avsnittet jämför studenters informationssökning inom estetiska ämnen med 

andra ämnesområden. 

 

 

2.1 Informationssökningsprocessen och informationskompetens 

 

I Kuhlthaus bok Seeking meaning, a process approach to library and information 

services (2004) och tidigare i en kortare förlaga i artikeln Students and the Information 

Search Process: Zones of Intervention for Librarians (1994) beskriver hon hur sex faser 

förekommer under processen informationssökning. De tre första faserna handlar om att 

få uppgiften, välja riktlinjer för att lösa uppgiften och slutligen börja utforska inom de 

valda riktlinjerna. Dessa tre första faser präglas av osäkerhet men också av nyfikenhet. 

De tre sista faserna handlar om att skapa fokus utifrån den forskning som skett under 

den tredje fasen, skapa hypoteser och slutligen börja lösa uppgiften. Tidsplaneringen 

som skett under de första faserna ska hjälpa till att rikta sökningen, likväl som 

hypoteserna som studenterna bildat ska hjälpa till att fokusera informationssökningen 

mot att lösa uppgiften som inledningsvis gavs (Kulthau, 1994, s. 57 ff). 

 

Det här är en modell som även musiklärarstudenterna vid Ingesunds Musikhögskola bör 

passa in i vid sin informationssökning, med tanke på hur generell den är. Processen har 

gått att följa hos studenter vid många vetenskapliga utbildningar, men frågan är hur den 

fungerar på ett estetiskt ämne som musik. Därför är den relevant att ha i åtanke under 

analysen av mitt intervjumaterial. 

 

Värt att notera i modellen är studentens självförtroende, som inför sin egen sökprocess 

inte stiger gradvis från början till slut utan sjunker under den tredje fasen, då den 

information som hittats ska värderas utifrån sin relevans mot det valda området, ämnet 

eller den valda uppgiften. Det händer att studenten byter ämne helt, eftersom 

informationssökningsprocessen fallerar, eller tycks fallera. Det är också tydligt att de 

studenter som inte hittade ett fokus i informationssökningsprocessen får svårare att 

påbörja sitt arbete med uppgiften, eftersom sammanhanget saknas. De studenter som 

hittade ett tydligt fokus fick ett större intresse för sitt ämne och kände sig mer 

motiverade att börja skriva sitt arbete. (Kulthau, 1994, s.61-62) 

 

Informationssökningsprocessen ska vara en konstruktiv process där studenten känner att 

hen får tillgång till de resurser som finns att tillgå. Referenssamtalet med bibliotekarien 

och den bibliografiska information som ges om resurserna ska hjälpa studenten att nå 

sina mål inom utbildningen. Som bibliotekarie är det viktigt att känna till sin roll under 

de olika stadier som studenten går igenom vid arbetet med uppgiften (Kuhlthau, 2004, s. 

127-128). 

 



6 

 

Musiklärarstudenterna i Ingesund har ett huvudämne och ett andraämne som de inte 

avviker från, vilket följer dem genom hela utbildningen. Inom ämnet finns olika genre 

att ägna sig åt, och det är intressant att försöka applicera Kuhlthaus modell på 

musiklärarstudenterna och deras informationssökningsprocess såväl som den teoretiska 

modell som presenteras i kapitel 3. 

 

I artikeln Information literacy as a socially enacted practice: sensitising themes for an 

emerging perspective of people-in-practice (2012) vill Annemaree Lloyd sammanfoga 

det tidigare begreppet informationskompetens, med betydelsen att kunna orientera sig 

informationslandskapet, med ett nytt begrepp inom informationskompetens där det har 

betydelsen informationskompetens inom sociokulturella system eller grupperingar 

(Lloyd, 2012, s.772). Hon har därför fokuserat på vad hon kallar people-in-practice (fritt 

översatt: människor i praktiken) och analyserar de steg människor går igenom; socialt, 

fysiskt och kunskapsteoretiskt, för att kunna orientera sig i informationslandskapens 

olika villkor (Lloyd, 2012, s.773). Tyngdpunkten läggs på hur människor i en grupp 

med liknande villkor, t ex flyktingar eller ambulansförare, kommer överens om hur 

deras informationskompetens behöver se ut för att göra nytta för dem (Lloyd, 2012, s. 

778). Annemaree Lloyd är verksam vid Charles Sturt University i Wagga Wagga, 

Australien, där hon även har en doktorsgrad. Merparten av hennes arbete fokuserar på 

information, inlärning och yrkesverksamma och hon har publicerat över 60 

vetenskapliga artiklar, böcker och kapitel i böcker gällande detta. 

 

Även om Lloyds studie är sociologisk drar hon paralleller till biblioteks- och 

informationsområdet genom att jämföra sina resultat med Limberg och Sundins (2006) 

studie inom utbildningsområdet. Lloyd har tidigare gjort studier inom yrkesverksamma 

och sociala grupper, t ex brandmän, sjuksköterskor, flyktingar och ambulansförare. 

(Lloyd, 2012, s. 773). Den här kopplingen mellan yrkesverksamma, sociala grupper och 

studenter är intressant för min uppsats då jag undersöker musiklärarstudenter. De 

studerar för att slutligen lära sig ett specifikt yrke; musiklärare. Lloyd menar att vi 

ibland måste tänka om när vi pratar om informationskompetens, och inte tänka på 

informationskompetens som en slags allmän färdighet utan hellre som en slags kunskap 

som bestämts inom kontexten för yrket eller studieprogrammet där man samtalar och 

kommer överens om vad som är användbar kunskap inom informationskompetensen 

(Lloyd, 2012, s. 781).  

 

Louise Limberg och Olof Sundin skriver i sin artikel Teaching information seeking: 

relating information literacy education to theories of information behaviour (2006) om 

hur man kan koppla samman informationssökningsforskning med på vilket sätt man lär 

ut informationssökning. Louise Limberg är pensionerad professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås och bibliotekarie och Olof 

Sundin är professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds Universitet.  

 

Limberg och Sundin har gjort 45 intervjuer över fem års tid med 13 lärare och fem 

bibliotekarier för att hitta mönster i deras olika erfarenheter av 

informationssökningsutbildning, genom IDOL (Information, Didaktik Och Lärande) 

projektet under åren 2001-2004. Även Limberg och Sundin skriver om alternativa 

synsätt på informationskompetens; att istället för att se informationskompetens som ett 

antal färdigheter som individen ska klara av oavsett kontext se informationskompetens 

som en del av kontexten individen befinner sig i. Synsättet uppmuntrar en 

informationssökningsutbildning som baseras på den specifika gemenskapens kontext 

och miljö i vilken individen befinner sig. Det är sålunda i praktiken generellt ingen idé 

att lära ut hur en medicinsk databas ska användas till en konststuderande. 
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2.2 Reflektioner kring studenter och informationssökning 

 

I artikeln Information seeking behaviors of music students genomför Kirstin Dougan en 

undersökning för att ta reda på hur musikstudenter vid ett universitet i Illinois gör när de 

söker information i form av musikalier inom sin utbildning. För att ta reda på detta har 

hon använt sig av enkätundersökningar på bibliotekets hemsida samt fokusgrupper. 

Hennes undersökningsgrupp avgränsades inte till mer än att de var musikstuderande vid 

universitetet, vilket betyder att det var alla musikstuderande oavsett inriktning, även 

musikteoristudenter och scenkonststudenter. Flest musikstuderande angav i enkäten att 

de letade efter inspelningar hellre än noter. Av de som helst letade efter inspelningar var 

de viktigaste attributen; artist, ensemble och dirigent. Några få angav längd, år och 

kostnad för att tillgå inspelningen som viktiga (Dougan, 2012, s. 561-562).  

 

I Dougans fokusgrupper uppgav de musikstuderande att de gärna använde YouTube 

som sökmotor eftersom det upplevdes som mindre besvärligt än bibliotekskatalogen. De 

kunde dock också poängtera problem med sådana snabba sökningar, nämligen att de var 

svåra att specificera om man ville ha ett verk inspelat av en specifik artist. Utöver detta 

drag varierade det stort mellan studenterna hur de sökte musik inom utbildningen; från 

sökningar i LP-arkiv, till köp via internet på webbaserade musikaffärer. (Dougan, 2012, 

s. 564) Det här är något som även musiklärarstudenterna vid Ingesunds Musikhögskola 

uppgav i de intervjuer som genomfördes. Mer om detta finns att läsa i kapitel 5.2. 

 

Dougan upptäcker att de musikstuderande i de lägre årskurserna får förslag på litteratur 

av sina lärare via litteraturlistor eller tips på sökmotorer eller databaser för att kunna 

hitta information till sina uppgifter. De musikstuderande som läser i de högre 

årskurserna har vant in sig i ett slags ”jobba smartare, inte hårdare attityd” där de 

använder invanda sökmotorer som Google och YouTube för att hitta det de söker efter. 

Hon upptäcker också att det finns skillnader och likheter i 

informationssökningsbeteendet beroende på vilken inriktning musikstudenterna har. 

Musikpedagoger och utövare (av ett specifikt instrument) hade mer gemensamt med 

varandra än med musikforskare eftersom musikpedagoger och utövare använde 

bibliotekets ljudkatalog oftare än musikforskare. Dougan poängterar dock själv att det 

är en ganska litet svarsunderlag för att dra några större paralleller till hela universitetet 

och att olika fakulteter kan göra egna undersökningar för att hitta gemensamma 

nämnare. (2012, s. 567)  

 

De musikstuderande som Dougan studerade upplevde otillräcklig kunskap om 

databasen som ett hinder för sin informationssökning och tyckte det var svårt att 

använda sig av söksträngar av typen boolesk sökning eftersom felskrivningar i 

söksträngen kunde leda till att de inte hittade det de sökte efter. (Dougan, 2012, s. 565) 

Slutligen skriver Dougan att det är svårt att söka efter musik, både för 

musiklärarstudenter och andra möjliga biblioteksbesökare, och att bibliotekskatalogerna 

som har att göra med musik måste följa med de informationsteknologiska framstegen 

för att kunna konkurrera med sökmotorer som Google och YouTube. Hon talar om 

nästa generations bibliotekskataloger, och att bibliotekarierna på universitet och 

musikbibliotek måste vara del i den utveckling som ständigt sker (Dougan, 2012, 

s.568).  
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Kajsa Gustafsson Åman upptäckte i sin magisteruppsats Hur tänker studenter? 

Miljövetarstudenter beskriver sin informationssökning genom reflektioner vid a-

nivåuppsats att miljövetarstudenter till en hög grad använde sig av Wikipedia istället för 

mer vedertagna databaser vid sökningar till sina egna arbeten. Där gjorde studenterna de 

första sökningarna, för att sedan leta sig vidare och söka bland mer pålitliga källor. Hon 

antog också att det fanns en högre användning av Wikipedia än vad som angavs i svaren 

från studenterna, eftersom Wikipedia inte är en godkänd källa vid skrivning av 

vetenskapliga arbeten (Gustafsson Åman, 2013, s. 49). 

 

Hon upptäcker också, föga förvånande, att studenterna väljer att använda den databas 

som de introducerats till tidigast, först. Däremot kan hon se i sin studie, som görs över 

en tid på fyra år, att mer vetenskapliga databaser används av studenterna längre fram i 

utbildningen. Hon anar att de känner sig säkrare på sin förmåga att söka information 

längre fram i utbildningen. (Gustafsson Åman, 2013, s.48) Gustafsson Åmans intryck 

av studenterna under deras första år var att de var mestadels förvirrade när det kom till 

informationssökning. De försökte hellre söka information med hjälp av den strategi de 

använt på tidigare utbildning, t ex gymnasiet, istället för att använda de metoder som 

presenterats på informationssökningsutbildningen. Hon betonar att Kuhlthau pekar på 

sambandet mellan process och känslor, vilket också gäller studenterna i deras 

oerfarenhet och förvirring inför sökprocessen. Enbart insikten att de är förvirrade och 

att det är accepterat i det här steget i processen kan få studenten att söka information 

bättre (Gustafsson Åman, 2013, s. 50). Det är intressant för min studie att undersöka om 

det finns några databaser som undviks, eller om några databaser föredras. Eftersom en 

del databaser anses vara svagare rent källhänvisningsmässigt, blir det intressant att se 

om musiklärarstudenterna vid Ingesunds Musikhögskola också föredrar vissa databaser 

framför andra och vad de har för upplevelse av dessa. 

 

Pia Wennerberg har i sin magisteruppsats Konsthögskolestudenters informationssökning 

och -användning undersökt sistaårsstudenters attityder till och användning av 

information. Hon har genomfört sju intervjuer med konststudenter vid en högskola i 

Sverige och kommit fram till att konststudenterna kände sig friare än andra studenter i 

sin användning av internet för att hitta information. De var mer benägna att använda 

internet för inspiration, medan deras samarbete sinsemellan och känsla för pågående 

trender (omvärldsbevakning) värderades högre bland studenterna än ren fakta 

(Wennerberg, 2007). Konsthögskolestudenters utbildning har precis som 

musikhögskolestudenters utbildning samma poängsystem som andra 

universitetsutbildningar och följer samma kriterier som andra högskolor för att ta 

examen (Wennerberg, 2007, sid 8). Konsthögskolestudenter går att jämföra till viss del 

med musiklärarstudenter då de ägnar sig åt ett eller flera ämnen med estetiska uttryck. 

Därför har jag valt att göra vissa jämförelser i kapitel 4.2. 

 

 

2.3 Jämförelser av studenters olika sätt att söka information 

 

I kapitlet Högskolestudenters informationskompetens, en del i antologin 

Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning 

i lärandepraktiker (2009), gör Ola Pilerot upptäckten att två olika typer av studenter vid 

en högskola – sjuksköterskestudenter och designingenjörsstudenter – fick samma 

utbildning inom informationssökning, men använde den på mycket olika sätt. 

Sjuksköterskestudenternas informationssökning kom att handla om att söka akademiska 

texter och att orientera sig i medicinska databaser, medan designingenjörsstudenter 

använde sin informationskompetens för att utveckla en produkt, ett material. Pilerot 
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menar att det inte går att förvänta sig att designingenjörsstudenterna relaterar till 

forskning i samma utsträckning som sjuksköterskestudenterna eftersom de söker 

information för den kreativa delen i utbildningen, medan sjuksköterskestudenterna 

söker i vetenskapliga medicinska databaser inom sin utbildning. Trots detta får de 

samma enpoängskurs i informationssökning vid högskolan. 

 

Studenterna verkar, trots att de får samma utbildning inom informationssökning, ledas 

in i en sociokulturell informationspraktik där lärarna för respektive utbildning står för 

länken mellan utbildningspraktik och yrkespraktik. Att designingenjörsstudenterna inte 

använder vetenskapliga artiklar i samma utsträckning som sjuksköterskestudenter ska 

heller inte jämställas med att de har sämre informationskompetens.  

 

En bibliotekarie som lär ut informationssökning för studenter kan genom att bekanta sig 

med utbildningen i fråga bli en viktig ledargestalt för studenterna i deras utbildning och 

informationssökning. Pilerot poängterar också att högskolan har ett ansvar för det 

studenterna lär sig kontinuerligt om informationssökning (vid sidan om den utbildning 

som ges i kursplanen). Information används på olika sätt, och mycket av 

informationskompetensen lärs genom att delta i praktikgemenskaper. (s. 128-130) 

Designingenjörsstudenter har enligt Pilerots undersökning en attityd till 

informationssökning som skapas genom deras sociokulturella informationspraktik, eller 

utbildningens kontext. Varje utbildning, oavsett inriktning, har en kontext som 

studenterna måste förhålla sig till. Även om Pilerot inte undersöker musiklärarstudenter 

är det ändå intressant att jämföra designingenjörsstudenterna med min undersökning, 

särskilt eftersom Pilerot jämför dem med sjuksköterskestudenter – studenter med god 

förmåga att förhålla sig till vetenskapliga texter. 

 

Även Gustafsson Åman menar att det kan vara kontraproduktivt att skapa färdiga 

manualer för informationssökning, när studenter har så vitt skilda behov av 

informationssökning beroende på utbildning. Istället bör man se informationssökningen 

som en läroprocess som fortgår under utbildningen, med fokus på egna behov och 

reflektioner utifrån inriktning. (2013, s. 50) Det gäller alltså att fokusera på 

informationssökning som något som är till nytta för studenterna oavsett inriktning, men 

den som lär ut informationssökning (lärare, bibliotekarie) behöver använda 

fingertoppskänsla för vilken typ av informationssökning studenterna kan komma att ha 

användning för under sin utbildning. Gustafsson Åman föreslår i sin uppsats att 

bibliotekarier och lärare tillsammans finner vägar för att nå studenterna. Hon talar om 

självreflektion som ett verktyg för att nå studenterna under ett tidigt skeende. 

(Gustafsson Åman, 2013, s. 54) 
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3. Teori och Metod  
 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska modell jag valt att tillämpa på mina 

intervjusvar, samt med vilken metod jag genomfört intervjuerna. Första avsnittet är en 

överblick över teorin kring informationssökningsprocessen och den empiri jag samlat 

in. Avsnittet följs av ett stycke som presenterar den teoretiska modell jag valt att 

använda för att analysera min empiri. Andra avsnittet beskriver insamlingen av empirin, 

samt med vilken metod jag analyserat min empiri.  

 

 

3.1 Teori 

 

Informationssökningsprocessen kan ses som något djupt mänskligt; vår strävan efter 

kunskap inom alla livets områden. Inom högskoleväsendet handlar det om att 

studenterna ska lära sig att söka information på ett sätt som tillfredsställer deras behov 

av information inom det ämne de för tillfället behandlar, och även förbereda dem på hur 

de kan gå till väga för att hitta information i ett framtida arbetsliv.  

 

Jag har valt att göra fem kvalitativa intervjuer med semistrukturerade frågor. Data som 

samlats in med hjälp av intervjuerna analyseras och tolkas. Resten av det här kapitlet 

kommer att förklara Leckie, Pettigrew och Sylvains modell för informationssökning 

som ursprungligen togs fram för yrkesverksamma, men som ändå passar bra för min 

forskning.  

 

 

3.1.1 Leckie, Pettigrew och Sylvains modell  

 

 

Genom åren har flera modeller för informationssökningsprocessen formulerats. Den 

modell som ter sig mest intressant för min undersökning, Modeling the information 

seeking of professionals: a general model derived from research on engineers, health 

care professionals, and lawyers, har skapats av Leckie, Pettigrew och Sylvain och 

begränsar sig till en kategori människors behov för information, nämligen 

yrkesverksamma (1996). Deras modell är sprungen ur det rollteoretiska perspektivet, 

dvs. vilka olika roller en förvärvsarbetande befinner sig i beroende på kontext. Rollerna 

varierar från yrke till yrke, i ett exempel kan en sjuksköterska ha rollen som forskare vid 

informationssökning i medicinska databaser om sjukdomar, för att i nästa stund ha 

rollen som tillhandahållare av service vid administrering av medicin till patienter 

(Leckie et. al. 1996, s.188). I mitt fall med musiklärarstudenterna kan det tänkas att de 

behöver söka information i form av musik till en ensemblelektion i en databas, för att 

sedan pedagogiskt leda lektionen. Detta är något som studenten får göra redan under 

utbildningen, med sina klasskamrater. 

 

Det rollteoretiska perspektivet kommer från role theory, ett begrepp som kan ledas 

tillbaka till Ralph Linton och hans bok The Study of Man (1936) om människan. Den 

skrevs i kölvattnet av första världskriget under en politiskt instabil tid i vår historia. 

Linton menar att människans studier av människan måste sträva efter att vara objektiva. 

Samtidigt är det svårt, av naturen, för människan att ha ett objektivt förhållningssätt till 

studier om andra människor. Den forskande människan har för mycket gemensamt med 

sitt studieobjekt och ofta har forskaren som ska utföra studien redan en förutfattad teori 

om den grupp av människor som ska studeras. Det är därför viktigt att försöka hålla sig 
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så objektiv som möjligt för att kunna få ett så sanningsenligt resultat som möjligt, även 

om forskarens teori omkullkastas (Linton, 1936, s.3-4). 

 

Linton beskriver i kapitel 8, Status and Role, hur en person kan anses ha en viss status i 

samhället, som tillskrivs av andra personer i samma samhällskontext. Denna tillskrivna 

status kommer av sociala mönster som vi människor befinner oss i. Den status 

människan har bestäms av vilket sammanhang hen föds in i, eller vad hen gör med sitt 

liv. En kvinna är på så sätt kanske inte bara en kvinna utan även en fru, en vän, en 

förvärvsarbetande, en röstberättigad, en student, en lärare, en medlem i en ensemble 

osv. För att kunna agera korrekt i sin tilldelade status ikläder – i det här fallet – kvinnan 

en roll för varje tillfälle. Rollen ageras på ett sådant sätt att kvinnan faller in i det sociala 

mönstret men blir endast tydlig i ett sammanhang med liknande roller. Enskilt påverkar 

inte rollen det sociala mönstret. Som exempel kan vi använda en anfallare i ett 

fotbollslag. Anfallarens roll som anfallare är oerhört viktig i relation till de andra 

spelarna i fotbollslaget, precis som en förvärvsarbetares roll är viktig i förhållande till 

dennes chefs roll. Så länge inget som bryter förhållandet i det sociala mönstret händer så 

flyter livet eller arbetet på. Däremot är livet föränderligt, vilket i sin tur måste betyda att 

de sociala mönster människan befinner sig i också förändras (Linton, 1936, s. 113-115).  

 

Även om musiklärarstudenter inte är yrkesverksamma än, så är det en liten grupp 

människor i samhället som förväntas söka information på ett någorlunda likartat sätt 

inom sin utbildning. De förväntas också söka information på ett självständigt sätt under 

årskurs 4. Människor i förvärvsarbete har en specifikt uttalad yrkesroll, med uppgifter 

som ska lösas inom den rollen. Studerande har också en roll inom utbildningen, om än 

mer outtalad i vissa skeden. De får fortfarande uppgifter som ska lösas inom en roll, 

som studerande. Uppgiften bestämmer även för dem vilka egenskaper 

informationsbehovet har. Leckie, Pettigrew och Sylvain menar att det finns en skillnad 

mellan yrkesverksamma och forskare. Forskare söker information när de planerar 

kommande forskning eller söker information för att gagna pågående forskning, därför 

kan man säga att forskarens strävan efter information ska leda till mer kunskap. 

Yrkesverksamma människor söker hellre information för att de ska tillhandahålla en 

service mot en kund eller brukare, därför kan man säga att den yrkesverksammas 

informationssökning är mer uppgiftsorienterad. Den yrkesverksamma människan 

behöver så effektiva sökvägar som möjligt för att hitta det den söker efter (1996, s.162). 

Musiklärarstudenter lär sig redan på musikhögskolan hur deras roll som musiklärare 

förväntas bli. De ska kunna ansvara för musiklektioner enskilt med elever eller i 

ensembleform, klassvis, redan under utbildningen. Därför behöver de, likt en 

yrkesverksam, ett effektivt sätt att hitta information i form av musik. 

 

I artikeln av Leckie, Pettigrew och Sylvain beskriver författarna hur de genom andra 

forskares rapporter upptäckt att det verkar finnas ett inofficiellt nätverk av 

informationsdelning, dvs. information sharing, som används flitigt kollegor emellan i t 

ex forskarmiljöer. En del forskning kring detta fenomen kan härröras tillbaka till 1970-

talet. De personer som kan använda modellen är ingenjörer, bibliotekarier, advokater, 

sjukvårdspersonal och andra yrkeskategorier som fått sitt yrke genom att läsa en högre 

utbildning och behöver vara säkra på sin egen informationssökningsprocess (Leckie et. 

al., 1996, s.161-162). 

 

Modellen består av sex delar, med början i yrkesrollen (work roles), i fallet med min 

undersökning är det musiklärarstudenterna i sin roll som studerande, som leder till 

uppgiften (tasks), i min undersökning är det den uppgift som tilldelas av läraren, t ex 

självstudien i årskurs 4 eller en uppgift som de självmant får välja att lösa, t ex att 
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arrangera om en låt till ensemblelektionen. Uppgiften i sig leder sedan till 

informationsbehovets egenskaper (characteristics of information needs), dvs. det 

informationsbehov som, i mitt fall, studenten har för att kunna lösa tidigare nämnda 

uppgift. Det är tydligt att det är i detta skede som det bestäms hur 

informationssökningen ska gå till, beroende på vilken uppgift som ska lösas inom 

yrkesrollen. 

 

Dessa tre redan nämnda delar interagerar inte med varandra, utan den första leder till 

den andra, och den andra leder till den tredje. De följande tre delarna, däremot, 

interagerar med varandra, då det nu gäller själva informationssökningsmetoderna och 

den egna utvärderingen av dessa. De egenskaper som informationsbehovet har leder till 

att studenten söker information (information is sought), vilket i sin tur leder till resultat 

(outcomes). Detta resultat granskas sedan genom informationskällor (sources of 

information) eller informationsmedvetenhet (awareness of information) för att sedan 

justeras om det behövs (feedback), ända tillbaka till delen informationsbehovets 

egenskaper.  

 

Även på Ingesunds Musikhögskola finns det olika nivåer av informationssökning 

beroende på vad musiklärarstudenter redan har med sig i form av tidigare erfarenheter, 

informationssökningsbeteende eller medvetenhet om detsamma. Eftersom modellen 

fokuserar på arbetsrelaterad informationssökning har delarna anpassats för att passa 

yrkesverksamma personer, där tycker jag musikstudenter i deras roll som studerande 

passar in. (Case, 2007, s. 138). Musiklärarstudenter har en tydlig målbild genom sina 

kursplaner inom utbildningen och förväntas lära sig något genom att lösa uppgifter som 

hör till deras inriktning.  

 

Anledningen till att Leckie, Pettigrew och Sylvain valde just ingenjörer, 

sjukvårdspersonal och advokater till sin artikel var att de behöver söka information på 

ett forskningsmässigt sätt även om de är yrkesverksamma. De olika yrkesgrupperna 

skiljer sig också åt mycket; ingenjörer söker information om teknik medan de andra två 

yrkesgrupperna söker information som handlar om människor, kunder eller klienter. 

Tidigare teoretiska modeller som handlar om yrkesverksammas informationssökning 

har varit för specifika enskilda yrkesgrupper, varför författarna till artikeln tycker att det 

behövs en mer generell teoretisk modell (Leckie et. al., 1996, s. 163, 175-176).  
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Figur 1. Leckie, Pettigrew och Sylvains modell. Används med medgivande av Chicago Journals. (Leckie, 

Pettigrew, Sylvain, 1996, s. 180) 

 

 

Det händer något intressant i den nedre delen av modellen, där resultaten av vilken 

information som sökts återkopplas till informationskällor och/eller 

informationsmedvetenhet. Det är tydligt att de sätt att söka information, som ger gott 

resultat från informationskällorna och/eller informationsmedvetenheten till den 

studerande, är även de sätt som används nästa gång. 

 

Något ytterligare som skiljer yrkesverksamma från studerande är den uppgift som 

ibland kan väljas av den yrkesverksamma, eller delas, medan den studerande tilldelas en 

uppgift som den måste klara av för att klara sin utbildning. Det försvårar dock inte för 

användandet av modellen eftersom uppgifter ska lösas oavsett hur de kommer till 

personen i fråga. 

 

Musikstudenter har ett särskilt ämne som de ska söka information om. Det kan vara 

noter, sångtext, inspelningar, arrangemang, dikter eller liknande. De har alltså en 

särskild yrkesroll, som kan te sig olika beroende på vilket huvudämne de har valt. De 

som läser en klassisk inriktning har ett tydligt uttalat informationssökningsbehov, 

medan de som läser en med improvisatorisk inriktning har ett mer outtalat 

informationssökningsbehov. Detta beror på att den musiklärarstudent som har 

improvisatorisk inriktning behöver använda sitt gehör mer än den som läser en klassisk 

inriktning. Gehöret är en stor del av den improvisatoriska utbildningen, då 

musiklärarstudenten ska kunna arbeta utan noter och i viss mån även utan inspelningar. 

Det kan handla om lektioner i rytm, där musiken improviseras fram. Den kritik som kan 

framföras mot modellen och dess anpassning till studenter är att den är ganska snäv, och 

det kan vara så att studenterna inte själva inser sitt informationsbehov förrän senare i 
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utbildningen. Modellen kan dock ändå finnas med i bakgrunden oavsett 

informationssökningsmetod, särskilt om studenten söker efter noter. Detta bestäms 

under informationsbehovets egenskaper, där studenten själv, beroende på huvudämne 

eller inriktning, bestämmer vilket sätt de bäst hittar musikalier för att lösa uppgiften. 

 

Människan och hennes beteende, även inom informationssökning, kan inte anses vara 

enbart orsaksbestämt utan är mer komplext än så. Informationssökningsbeteenden är 

hellre knutet till människan i förhållande till t ex tidpunkt och kontext. (Case, 2007, 

s.146) Även Leckie, Pettigrew och Sylvain talar om vikten av att tillhandahålla en 

service som yrkesverksam (1996, s. 181). Det som skiljer musiklärarstudenter från 

andra högskole-/universitetsstudenter är att de måste ha material till sina 

musiklektioner, något som de börjar leta efter redan på musiklärarutbildningen. I sin 

framtida yrkesroll som musiklärare kommer de att ha en eller flera personer som vill 

använda deras tjänster, deras service, och då måste de känna sig säkra på sin egen 

informationssökningsprocess för att effektivt kunna hitta relevant information i form av 

musik.  
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3.2 Metod 

 

I det här avsnittet förklaras vilken metod jag valt för att genomföra min studie, samt hur 

jag gått till väga. Eftersom jag försökte ta reda på musiklärarstudenternas metoder för, 

och upplevelse av, informationssökning i form av musikalier passade intervjuer med 

berörda studenter bäst. Inom ramen för den här uppsatsen har jag därför genomfört 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med musiklärarstudenter vid Ingesunds 

Musikhögskola.  

 

Den empiriska datainsamlingen består av intervjuer med fem studenter vid 

musiklärarprogrammet. Med hjälp av intervjuerna kommer jag att knyta an till den 

tidigare litteratur som presenterats som underlag, tillsammans med vald teori. 

Precis som med andra kvalitativa undersökningar är det svårt att finna både reliabilitet 

och validitet i ursprunglig vetenskaplig mening. Det närmaste man kan komma i den här 

undersökningen är det Bryman beskriver i Samhällsvetenskapliga metoder, nämligen att 

validitet får handla om hur man observerar, identifierar och mäter det man sägs mäta. 

(2011, s. 352) Undersökningen är inte replikerbar, men den kan göras om på en annan 

högskola med andra respondenter för ett någorlunda jämförbart resultat. 

 

Jag fick inspiration till min avgränsning genom att ha förmånen att ha en mentor på 

Musikhögskolebiblioteket i Ingesund, och jag har därför även haft kontakt med både 

personal och en del elever. Det fascinerar mig att det finns en musikhögskola i hjärtat av 

Värmland, med studenter som har ett så pass unikt informationsbehov. Deras sökande 

efter musik i alla dess former är minst lika intressant som det sökande efter musik som 

de musikstuderande i Kirstin Dougans undersökning har behov av. 

 

Kirstin Dougan genomför sin undersökning på ett större universitet i Illinois, USA, och 

väljer att inte själv hålla i fokusgrupperna vilket är till hennes fördel, då hon bör vara ett 

känt ansikte för de universitetsstuderande på plats. (Dougan, 2012, s. 561) Jag valde att 

själv hålla i mina intervjuer då jag inte jobbar på skolan utan har varit där emellanåt i 

egenskap av adept. Under åren har jag lärt känna skolans lokaler och delar av 

personalen, vilket hjälpte mig i mina intervjuer med musiklärarstudenterna.  

 

För att kunna genomföra framgångsrika intervjuer som ger något för min forskning, har 

jag följt två olika råd. Bryman tar upp 10 punkter av Kvale (1996), vilka varit bra att ta 

till sig för att göra intervjuerna så betydelsefulla som möjligt. Det handlar om att vara 

insatt, strukturerad, tydlig, hänsynsfull, lyssnande, öppen, styrande, kritisk, relaterande 

och tolkande. Man ska som intervjuare vara fokuserad på ämnet, men ändå flexibel och 

reagera på intervjupersonens svar. Det gäller att inge förtroende, men ändå förhålla sig 

kritisk till intervjupersonen för att få så uttömmande svar som möjligt (Kvale, 1996, 

s.147-151). Bryman väljer också att lägga till två egna punkter; balanserad och etiskt 

medveten. Balanserad bör man som intervjuare vara genom att inte säga för mycket, 

men heller inte säga för lite. Dessutom bör man vara etiskt medveten gällande hur man 

presenterar vad själva intervjun handlar om och på vilket sätt svaren kommer att 

behandlas (Bryman, 2011, s.420). 

 

Det rekommenderas att man har en tydlig mall för hur man ska utföra själva intervjun 

och hur man ska börja respektive avsluta för att vinna förtroende hos den som intervjuas 

och därmed få så uttömmande svar som möjligt (Wildemuth, 2009, s. 236). 

Anledningen till att jag valde just semistrukturerande intervjuer är för att fånga 

musiklärarstudenternas egna metoder och upplevelser inom informationssökning, och 

då de kan skilja sig åt är den intervjuformen att rekommendera. 
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Jag har utfört fem intervjuer med musiklärarstudenter från årskurs 2 till 5. De som läser 

årskurs 5 har läst musiklärarprogrammet enligt den gamla kursplanen, medan de som 

läser årskurs 4 eller lägre läser efter den nya kursplanen. I den gamla kursplanen började 

man med vetenskapliga ämnen först under årskurs 2, men enligt den nya kursplanen ska 

man bekanta sig med vetenskapliga ämnen inom ett eller flera ämnen redan under 

årskurs 1, då den första kursen om vetenskaplig teori och metod ges. Under kursen om 

vetenskaplig teori och metod ingår en kortare utbildning i informationssökning. 

Jag har inte tagit någon hänsyn till könsfördelning eller årskurs under intervjuerna.  

 

Intervjuerna genomfördes under två dagar på Ingesunds Musikhögskola, utanför Arvika. 

Skolan valdes eftersom jag lärt känna både skolan och biblioteket samt personalen i 

biblioteket. De var också vänliga nog att tillåta mig intervjua eleverna vid 

musiklärarprogrammet. Eftersom jag besökt högskolan och dess bibliotek flera gånger 

har jag viss kännedom om skolan, biblioteket och lokalerna i vilka de vistas. Under 

intervjuerna satt vi på tu man hand i musikhögskolebibliotekets lyssnarrum som finns i 

direkt anslutning till bibliotekets lokaler. I lyssnarrummet finns möjlighet att prata 

avskilt då det är ett separat rum med två dörrar som kan stängas. Anledningen till det är 

att studenterna ska kunna lyssna och titta på inspelade verk utan att störa andra i 

biblioteket. Det är också ett särskilt byggt rum med god akustik.  

 

Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter. För kontakt med musiklärarstudenterna mejlade 

jag till deras lärare med en förfrågan till studenterna (Bilaga 1). Hon vidarebefordrade 

min förfrågan utan ändring till samtliga studenter inom musiklärarprogrammet, oavsett 

årskurs. Nio musiklärarstudenter svarade, men fem intervjuer genomfördes slutligen. 

Anledningen till det var att fyra av musiklärarstudenterna inte kunde träffas på de datum 

jag hade avsatt för intervjuerna. Jag tyckte det var viktigt att träffa informanterna 

personligen och inte genomföra intervjuerna per telefon, då jag ville se vem jag pratade 

med och även läsa in gester och uttryck som informanten hade. Tre studenter 

intervjuades således 10 december 2014 och två studenter 17 december 2014. Det finns 

dock inga belägg för att intervjuer ansikte mot ansikte skulle vara bättre än via telefon 

eller mejl då tekniken som finns nuförtiden kan ersätta det personliga mötet 

(Wildemuth, 2009, 233). Intervjusituationen får i mitt fall vara en personlig preferens. 

 

Jag utarbetade en intervjuguide med frågor som var relevanta för min forskning (Bilaga 

2). Studenterna som skulle intervjuas fick inte ta del av intervjuguiden innan själva 

intervjun. Anledningen till det är att jag ville ha en friare intervjuform, där de inte var 

beredda på frågorna jag kom att ställa dem. De kunde på så vis heller inte diskutera 

frågorna med varandra på förhand och riskera att påverka varandra. Frågorna handlade 

till stor del om deras egen upplevelse, vilket också gör att de inte behövde läsa in sig på 

något specifikt innan intervjuerna. 

 

Jag transkriberade delar av intervjuerna ordagrant för att tydligare kunna se hur 

studenterna resonerade kring sin egen upplevelse av informationssökning i form av 

musikalier. Det är också ur dessa transkriberade delar som citat har tagits.  

  

Fördelen med semistrukturerade intervjuer som analyseras är att jag själv lämnar en del 

tolkningsutrymme i de intervjuer som jag haft med studenterna. Däremot kan en 

nackdel vara att jag missuppfattat en del av det studenterna menar, i och med min 

tolkning av materialet. Deras informationssökning är beroende av deras kontext, vilket 

visade sig under intervjuerna. 
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Namnen på intervjupersonerna har ändrats för att försöka hålla svaren konfidentiella. 

Ingesunds Musikhögskola är en förhållandevis liten skola, så det kan hända att svaren 

går att härröra till respektive student om inte namnen ändras. Vid intervjutillfället 

berättade jag för musiklärarstudenterna som deltog att deras namn skulle ändras för att 

hålla på konfidentialiteten.  

 

Under intervjun spelade jag in vårt samtal, samtidigt som jag förde lättare anteckningar 

om samtalet; röstläge, informantens öppenhet med svaren, informantens eventuella 

reservationer mot vissa frågeställningar osv. Direkt efter avslutad intervju lyssnade jag 

igenom materialet en gång till och gjorde ytterligare noteringar för att lättare komma 

ihåg det som inte sägs på inspelningen (upplevda känslor, blickar, miner, fysiska 

rörelser så som axelryckningar eller nickningar). Ibland kan känsloyttringar förstärka ett 

svar på en fråga, t ex om någon himlar med ögonen, nickar eller skakar på huvudet 

under ett svar. Dagen efter intervjun skrev jag en sammanställning över vad som sagts, 

med materialet nära till hands. Ofta behövde jag gå tillbaka till intervjun och lyssna igen 

vad som verkligen sades, och titta på det jag antecknat på dagen för intervjun för att 

komma ihåg stämningen i rummet. Det är mycket som sägs utan ord och för mig var det 

viktigt att även komma ihåg så mycket som möjligt av det. Därefter transkriberade jag 

valda delar av intervjuerna noggrant för att hitta användbara citat som kan förtydliga 

den analys jag gör med hjälp av teori, metod och empiri. 

 

Jag har tagit de grundläggande forskningsetiska frågorna gällande frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet i beaktande under intervjuerna med 

musiklärarstudenterna. I mejlet som skickades till samtliga informanter informerade jag 

om vad undersökningens syfte var (informationskravet) och att deras deltagande var 

frivilligt. Samtliga informanter var över 18 år, och de fick möjlighet att själva bestämma 

över sin medverkan (samtyckeskravet). Som jag tidigare uppgivit har jag försökt hålla 

informanternas identitet konfidentiellt. Samtliga informanter uppgav dock på olika sätt 

att de inte kände att de behövde konfidentialiteten, men jag har ändå valt att ändra namn 

för att försvåra igenkänningen. Jag var också noga med att berätta att deras intervjusvar 

endast kommer att användas i den här uppsatsen (Bryman, 2011, s.131-132). Det var 

överhuvudtaget ingen av informanterna som kände att det behövdes tas några 

forskningsetiska hänsyn, då studien syftar till att få en bild av musiklärarstudenternas 

informationssökning gällande musikalier, men jag har ändå poängterat vikten av att 

följa de forskningsetiska regler som finns. 
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4. Analys  
 

Ingesunds Musikhögskola utanför Arvika, i Värmland, har ett musiklärarprogram för 

pedagogisk vidareutbildning för studenter. Programmet har olika inriktningar, bl. a 

sång, rytmik, folkmusik, musikteori, klassisk musik och musikpedagogik. 

 

Kapitlet tar upp de olika aspekterna av musiklärarstudenternas informationssökning i 

form av musikalier. Första avsnittet presenterar kortfattat musiklärarstudenterna som 

intervjuades. Avsnitt två handlar generellt om musikalierna i utbildningen och 

informationssökning, dvs. hur den teoretiska modellen presenterad i avsnitt 3.1.1 kan 

appliceras på musiklärarstudenternas sökbeteende beroende på deras utbildnings 

inriktning. Följande avsnitt tre tar upp musiklärarstudenternas upplevelse av 

informationssökning i form av musikalier baserat på de intervjuer som gjordes vid 

Ingesunds Musikhögskola. Fjärde avsnittet handlar om bibliotekets roll i 

musiklärarstudenternas upplevelse av informationssökning. Det är intressant att se hur 

studenterna ser på bibliotekets tillgänglighet och bestånd, särskilt i förhållande till sin 

upplevda informationssökningskompetens. I femte och sista avsnittet diskuteras den 

analys som gjorts i förhållande till litteraturgenomgången i kapitel 2 och teori i kapitel 

3. 

 

4.1 Presentation av musiklärarstudenterna 

 

Anders läser andra året på musiklärarutbildningen och har huvudinriktning 

sång/folkmusik. Han har tidigare läst folkhögskolans tvååriga musiklinje med inriktning 

sång/blandad genre.  

 

Björn läser fjärde året på musiklärarutbildningen och har huvudinriktning 

afroamerikansk musik (jazz och improvisation). Han har tidigare läst ett 

musikgymnasium i sex år, utan särskild inriktning. 

 

Caroline läser femte året på musiklärarutbildningen. Hon har huvudinriktning sång och 

läste tidigare på Kulturama med inriktning afrosång.  

 

Daniel läser andra året på musiklärarutbildningen och har huvudinriktning klassisk 

trumpet. Innan dess läste han ett musikprogram i Tyskland.  

 

Erik läser fjärde året på musiklärarutbildningen och har huvudinriktning klassisk 

klarinett. Innan utbildningen på Ingesunds Musikhögskola gick han på ett 

musikgymnasium; ett samhällsvetenskapligt program med estetiska ämnen. 

 

 

4.2 Musiklärarstudenterna söker musikalier 

 

Musiklärarstudenterna som har ett huvudämne med mycket improvisation, t ex 

folkmusik eller rytmisk musik, beskriver hur de får ett uppdrag av sin lärare, och hur de 

sedan ska t ex arrangera om ett musikstycke som en del i utbildningen. Det i sig behöver 

inte betyda att de ska söka musikalier, då läraren oftast anvisar en bok, en visa eller en 

ballad som de kan arbeta med. Däremot har de med klassisk inriktning, t ex trumpet, 

piano eller klarinett som huvudämne, en vana redan från början att söka musikalier 

självständigt.  
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Detta beror på traditionen som omger huvudämnet.  

 

En elev med improvisatorisk tradition har för vana att använda sitt gehör i första hand, 

och dela med sig av sin musik genom att spela tillsammans med andra inom samma 

genre och lyssna. En elev med klassisk inriktning har för vana av traditionen som omger 

inriktningen att leta efter ett särskilt notblad, eller en särskild inspelning, med en 

särskild utövare. De är mer vana att söka musikalier då deras huvudämne inte lämnar 

samma utrymme för improvisation. 

 

Den teoretiska modellen presenterad i kapitel 3.1.1 av Leckie, Pettigrew och Sylvain, 

går att applicera på följande sätt: musiklärarstudenter får en uppgift av läraren för 

kursen genom sin yrkesroll som student. Beroende på vilket huvudämne studenterna har 

– klassiskt eller improvisatoriskt inriktat – går deras informationssökning till på olika 

sätt. Två olika typer av beteenden kan dock urskiljas, på samma sätt som vi kan urskilja 

de två olika inriktningarna beroende på huvudämne, nämligen ett självständigt 

sökbeteende där studenterna litar på sin egen upptränade förmåga att söka information 

via databaser eller bibliotek eller ett osäkert sökbeteende där studenterna hellre 

kontaktar sin omgivning och får hjälp med sin informationssökning. Det är tydligt att 

det tidigare sökbeteendet går att koppla ihop med studenter med klassisk inriktat 

huvudämne, medan det senare sökbeteendet går att koppla ihop med studenter med 

improvisatoriskt huvudämne. Något som också beskrivs som typiskt för Leckie, 

Pettigrew och Sylvains modell är hur personen som söker information gärna väljer 

samma sökväg vid nästa informationssökningstillfälle om tidigare resultat visat sig vara 

tillfredsställande (Leckie et al, 1996, s. 185). 

 

Dessa olikheter i sökbeteende beroende på huvudämnets inriktning gör att det blir lite 

problematiskt att använda Kuhlthaus modell för informationssökningsprocessen. 

Studenterna känner sig säkra på sitt område och sin inriktning, men vissa har vanan att 

söka information och vissa har inte vanan att söka information. (Kuhlthau, 1994, s. 57 

ff) Det kan bero på att musik är ett annorlunda ämne att studera eftersom det är ett i 

huvudsak praktiskt ämne för musiklärarstudenterna. Kuhlthau beskriver vilka faser 

studenter inom ett mer teoretiskt ämne går igenom. Under de sista åren på Ingesunds 

Musikhögskola måste dock alla studenter – oavsett inriktning – som går på 

musiklärarprogrammet göra en självständig studie och ett examensarbete, vilket kräver 

att de själva söker musikalier via databaser. I min undersökning visar detta sig 

problematiskt för de som har den improvisatoriska inriktningen, då de känner sig mer 

osäkra på informationssökningsprocessen och databaserna, än de som har den klassiskt 

inriktade utbildningen och vana att söka musikalier från början. 

 

Alla musiklärarstudenter går en vetenskaplig teori- och metodkurs från första året, som 

följer med dem genom alla årskurser, men samtliga intervjuade beskriver hur lärarna ger 

dem litteratur via en litteraturlista vilket innebär att de inte behöver bekanta sig med de 

olika databaserna som tillhandahålls via musikhögskolebiblioteket förrän det blir 

absolut nödvändigt vid självstudien i årskurs 4. Det är också vedertaget, via den 

sociokulturella kontexten musiklärarstudenterna befinner sig i, att fokusera på 

huvudämnet mer än något annat. 

 

För de musiklärarstudenter som har klassisk inriktning har Spotify – enligt deras egen 

utsago – varit ett fantastiskt verktyg för att hitta särskilda inspelningar med specifika 

utövare. Det är ofta som de vill höra ett komponerat stycke med en viss solist eller en 

viss grupp, och då kan namnet på solisten eller gruppen skrivas in i sökfönstret. Daniel 

berättar att han inte har köpt eller lyssnat på en skiva på 10 år, utan gör alla sina 
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sökningar efter inspelningar via Spotify. Han använder också gärna iTunes, och det han 

inte kan hitta via sina vanliga sökvägar köper han via en specialiserad musikaffär på 

internet. Han har t o m en kontakt på en specifik musikaffär på internet som hjälper 

honom om han fastnar i sitt sökande. Däremot använder han inte gärna YouTube, då 

han tycker ljud- och bildupptagningen är amatörmässig. Dessutom är YouTube en 

sökmotor där man får träffar som sökmotorn själv föreslår (även om man inte skrivit in 

det) baserat på tidigare sökningar, vilket inte heller är önskvärt för Daniel. I det fysiska 

biblioteket har Daniels metod enligt honom själv varit ett slags ”försök och misstag”, 

dvs. sökning och miss, följt av sökning igen. Han läser årskurs 2 och ser fram emot att 

lära sig mer om informationssökning i form av musikalier längre fram i utbildningen. 

 

Erik använder också Spotify, och YouTube, för att söka efter inspelningar. Särskilt det 

han kallar det klingande
2
 finns på dessa två sökmotorer. För noter använder han dock en 

annan databas; IMSLP, som musikhögskolebiblioteket länkar till via sin hemsida. Han 

kunde dock inte minnas att det var just via musikhögskolebiblioteket som han hittat 

länken till IMSLP, utan var säker på att han hittat den på annat vis. Vid intervjun säger 

Erik att han önskar han visste ett bättre sätt att söka i IMSLP eftersom han oftast får 

träff på alla verk av en specifik kompositör eller alla inspelningar av ett verk vid 

sökningen, som sedan måste sållas igenom. Även Dougans musikstuderande upplevde 

otillräcklig kunskap om databasen som ett hinder för sin informationssökning, och valde 

hellre andra sökmotorer eller databaser där de kände att de kunde söka bredare. Flera 

tyckte också att det var svårt att använda sig av söksträngar av typen boolesk sökning 

eftersom felskrivningar i söksträngen kunde leda till att de inte hittade det de sökte efter 

(Dougan, 2012, s. 565). 

 

Björn, som har ett huvudämne med improvisatorisk inriktning, förklarar att han känner 

sig så osäker på själva informationssökningsprocessen att han undviker att använda 

databaser i möjligaste mån. Han frågar hellre i umgängeskretsen eller musikerkollegor 

och så hjälper de varandra på så vis. 

 

Caroline, som är den som läst längst av alla intervjuade och befinner sig i årskurs 5, 

uppger att hon inte har tid att söka efter musikalier i databaser som det länkas till via 

musikhögskolebiblioteket, utan tycker det går fortare att använda t ex Google, eller 

Facebook där hon är medlem i en grupp som delar noter med varandra. Detta går att 

härröra till det resultat som Dougan kom fram till i sin artikel, nämligen att studenterna 

som läste i de högre årskurserna hade en ”jobba smartare, inte hårdare” attityd till sina 

studier (Dougan, 2012, s. 567). 

 

Anders, som också har ett huvudämne med improvisatorisk inriktning precis som Björn, 

tycker det är svårt att söka efter böcker och har ingen vana att göra det. Därför undviker 

han det i möjligaste mån. En stor fördel med musikhögskolebiblioteket på Ingesund är 

enligt Anders att det är förhållandevis litet, och därför lätt att hitta i. Han uppger att 

hans lärare oftast ger honom en uppgift, att t ex arrangera om en visa, och anvisar 

honom var i biblioteket (i vilken hylla) han kan hitta noterna som ska användas. 

 

 

4.3 Olika sätt att ta sig an informationssökningsprocessen 

 

Anders och Björn går båda en improvisatorisk inriktning, medan Daniel och Erik går en 

klassisk inriktning. Under intervjun beskriver Anders hur det kan vara svårt att använda 

                                                
2 Klingande, ett begrepp som i den här kontexten kan översättas till ljud, eller arrangemang av toner 
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sig av databaser och sökmotorer för att hitta musikalier inom hans huvudämne 

folkmusik. Därför är Anders benägen att använda sig av sin bekantskapskrets, något han 

poängterar är vanligt för folkmusiker. Björn beskriver också hur han lyssnar på andra 

arrangemang innan han själv börjar arbeta med arrangemanget, och hur han då ofta 

kontaktar Göteborgs Stadsbibliotek eftersom de har en gedigen samling inom hans 

huvudämne jazz. Både Anders och Björn beskriver alltså hur de helst lyssnar på en låt, 

och sedan plankar
3
 den: 

 

Men jag kan tänka mig en sak såhär kring att söka information, att om när 

det känns – för mig kan det va lite såhär komplicerat ibland att söka 

information – och då blir det ofta som att jag tar den andra vägen; att man 

lyssnar på en låt och plankar den istället för att hitta den nånstans då. Och 

det ger en ju mycket också, att lära sig det. (Anders) 

 

Gehöret är i deras fall viktigare än att det blir ”rätt” informationssökningsmässigt, dvs. 

de behöver egentligen inte någon källkritik i sitt letande efter ett stycke att använda i sin 

utbildning. Det ingår i deras huvudämne att de ska kunna improvisera och planka, och 

det blir viktigare att hitta något att jobba med inom utbildningen än att förstå sig på 

informationssökningsprocessen och det källkritiska tänkandet. Det är helt enkelt inte 

prioriterat inom traditionen som omger huvudämnet. 

 

Leckie, Pettigrew och Sylvains modell, som presenterats i kapitel 3.1.1, går att tillämpa 

direkt på det här sökbeteendet. Uppgiften – som i många fall presenteras av läraren för 

musiklärarstudenterna – ska lösas genom att söka information baserat på behovet de har. 

För en musiklärarstudent med improvisatorisk inriktning innebär det ofta att kontakta 

musikerkollegor, vilket inte nödvändigtvis innebär regelrätt informationssökning i en 

databas, men är likväl värdefull för musiklärarstudenten i sin utbildning. Eftersom 

kontakten med musikerkollegorna ger det resultat hen eftersträvar blir det ett lätt sätt för 

musiklärarstudenten att använda samma väg igen, vid nästa uppgift. 

 

Genom att inte använda sig av informationssökning via databaser och sökmotorer från 

början beroende på inriktningen av huvudämnet så skapas en osäkerhet inför hur man 

använder sig av dessa på ett smart sätt. Björn beskriver hur han känner sig osäker på 

databaser och hur man använder dem: 

 

Jag upplever att jag egentligen tagit den mer musikerinriktade vägen och 

frågat andra personer […] det är väl av ovana skulle jag väl säga men… det 

har också varit väldigt hjälpsamt att komma på att man kan ju faktiskt göra 

så. Jag tror att ovanan också har gjort, i alla fall mig, lite rädd att använda 

det systemet för att jag vet inte riktigt vad det handlar om. (Björn) 

 

Anders huvudämne – folkmusik – är dåligt representerat på Spotify. Han får kontakta 

musikerkollegor för att hitta den musik han letar efter, och får många gånger enbart 

använda sitt gehör som traditionen inom folkmusik bjuder. Det är också fortfarande så 

att mycket folkmusik inte finns nedskriven på samma sätt som klassisk musik, vilket 

främjar gehöret men inte informationssökningskompetensen i traditionell mening. 

 

Daniel, däremot, som läser ett huvudämne med klassisk inriktning, behöver notbladet i 

handen för att kunna tillgodogöra sig sin utbildning. Visst jobbar även 

                                                
3 Planka är ett vedertaget ord på utbildningen som betyder ungefär inspireras eller låna och är inte 

detsamma som plagiera. 
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musiklärarstudenter med klassisk inriktning med gehör, men inte alls i samma 

utsträckning. 

 

Visst gör vi det, men folkmusikerna gör det nog helt klart i större 

omfattning än vi klassiska… med klassisk inriktning. Alltså vi har ju, det 

mesta finns ju… det finns otroligt mycket på papper för oss… så dom 

jobbar nog helt klart mycket med det – gehörsbaserat. (Daniel) 

 

Daniel och Erik, med klassisk inriktning, beskriver en vana sedan tidigare att söka 

musikalier som kommer med valet av huvudämne. En klassisk inriktning kräver att man 

kan söka musikalier redan i ett tidigt skede. 

 

Vi klassiska musiker… eller vi som har inriktning klassiskt, klassisk 

inriktning, vi har den hära traditionen i att ha papper i handen när vi spelar 

[…] dom som går jazz eller rytmisk musik, dom har sina, sitt notmaterial 

själva på nåt vis i det som kallas Real Book
4
 till exempel och såna lexikon 

eller vad man ska kalla det, med musik. (Erik) 

 

Erik kommer till Ingesunds Musikhögskola direkt från ett musikgymnasium och 

beskriver hur han har växt upp på musiklärarprogrammet. Han hade ingen egentlig 

inriktning musikaliskt på gymnasiet utan gick en samhällsvetenskaplig utbildning med 

estetiska ämnen. Det var först på Ingesund som han valde en tydlig inriktning. Och det 

var också först på Ingesund som han förstod att det fanns bibliotek med bara musik i. 

Det var en helt ny upplevelse för honom att upptäcka detta. Genom att använda det 

fysiska biblioteket hittar han noter till duettspel och ensembler i mindre grupper. 

Han har även funnit databasen IMSLP hjälpsam, men tycker det är svårt att finjustera 

sökningen för att hitta just det musikstycke han vill ha.  

 

Daniel har läst flera musikutbildningar i Tyskland och även en musikutbildning i 

Malmö, och därigenom samlat på sig olika erfarenheter av att hitta noter till sin 

utbildning. Han har klassisk trumpet som huvudämne, och har kontakt med en 

musikaffär i Tyskland som specialiserat sig på brassmusik. Trots det använder han 

gärna det fysiska biblioteket för att hitta noter till utbildningen. Det beror till stor del på 

att om han måste beställa noterna från musikaffären i Tyskland så kostar det pengar, 

medan det är gratis att låna på biblioteket. 

 

Det är tydligt att både Daniel och Erik, med klassisk inriktning, helst söker efter noter. 

De söker ibland, men väldigt sällan, efter inspelningar. Möjligtvis kan det handla om 

speciella konserter eller en speciell upptagning av en särskild solist eller grupp, men då 

räcker sällan t ex Youtube till eftersom det är många amatörmässigt inspelade videor 

där. Spotify är bättre att söka i för inspelningar av klassisk musik, men långt ifrån allt 

finns där. 

 

Även här kan vi direkt applicera den teoretiska modellen av Leckie, Pettigrew och 

Sylvain i kapitel 3.1.1 på musiklärarstudenternas sökbeteende. Här står dock dessa 

studenter på vad som verkar vara flera feedbackvägar än de som har improvisatorisk 

inriktning. Deras resultat uppnås genom sökningar i databaser eller sökmotorer, och de 

som gett resultat återvänder de till, även om de ger otillfredsställande resultat. De har en 

                                                
4 Real Book är en slags instruktionsbok – mer än en notbok – för musiker, med minimalt med musikalisk 

information; en kort definition med melodi, grundläggande ackordsanalys och sångtext.  
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slags informationssökningskompetens, men har till stor del skaffat den själva genom 

”försök och misstag”. 

 

Det framkommer tydligt att de försök till riktade sökningar som sker inom 

utbildningens ramar inte följer med studenterna hem. De uppger att musikintresset är 

något de lever med 24 timmar om dygnet, men den sökning efter musikalier som sker 

på fritiden sker på ett friare sätt. Carolin, som läst längst av de intervjuade och är inne 

på årkurs 5 och sitt examensarbete, berättar att hon söker planlöst på fritiden efter 

inspiration till sitt eget musikskrivande. Samtliga intervjuade berättar om ett mer 

planlöst sökande efter inspiration, och Erik nämner också hur hans sökande efter 

musikalier på fritiden gör att han breddar sin genre och hittar andra infallsvinklar för att 

utveckla sitt musicerande. 

 

Det här stämmer väl överens med de resultat Pia Wennerberg kommit fram till i sin 

magisteruppsats Konsthögskolestudenters informationssökning och -användning. Hon 

finner också att konsthögskolestudenterna anser det planlösa sökandet vara värdefullt, 

s.k. browsing. (2007, s. 45, 47-48) Det planlösa sökandet går inte att passa in i Leckie, 

Pettigrew och Sylvains modell, då den är för snäv för detta. Den riktar in sig på den 

mest effektiva vägen; kostnadsmässigt, kvalitetsmässigt och källkritiskt och lämnar 

inget utrymme för s.k. browsing. (Leckie et al, 1996, s. 185) Det här planlösa sökandet i 

databaser är dock inte en del av musiklärarstudenternas utbildning utan en fritidssyssla. 

 

 

4.4 Utbildningen i informationssökning och bibliotekets roll 

 

Alla elever som börjar på Musikhögskolan i Ingesund får en rundtur på skolan under de 

första dagarna, då det även ingår en rundtur på biblioteket. Det är en kort rundtur där 

eleverna lär sig var böcker, noter och inspelningar finns. De får också varsitt lånekort 

och får visat för sig hur man söker i bibliotekskatalogen, lånar, lånar om och lämnar 

tillbaka. De intervjuade kommer alla ihåg den här rundturen som något positivt. Björn 

minns att det var väldigt mycket information på en gång och att han förmodligen inte 

skulle behöva använda all information som gavs. Därför sållade han redan under 

rundturen ut det han trodde han skulle behöva. När han sedan behövt information om 

olika tjänster, som han av olika anledningar inte kommer ihåg, har han frågat personalen 

på biblioteket vilket fungerat bra. 

 

Under första året besöker bibliotekarien klassen för att ge en genomgång av bibliotekets 

hemsida och dess länkar. Detta har varit givande, men eftersom de som läser 

improvisatoriska huvudämnen ändå inte använder sig av dessa länkar är det lätt att de 

faller i glömska. Kajsa Gustafsson Åman föreslår i sin uppsats Miljövetarstudenters 

informationsbeteende att bibliotekarier och lärare tillsammans finner vägar för att nå 

studenterna. Hon talar om självreflektion som ett verktyg för att nå studenterna under ett 

tidigt skeende. (Gustafsson Åman, 2013, s. 54) Det blir problematiskt för ett 

musiklärarprogram att anpassa informationssökningsutbildningen efter inriktning när 

huvudämnena skiljer sig så mycket åt i fråga om musiktradition. Improvisatoriska 

huvudämnen har en kultur av gehörsbaserad inlärning medan klassiska huvudämnen har 

en kultur av notblad i handen. Det måste istället till ett generellt tillvägagångssätt som 

når studenterna. Även om studenterna inte nödvändigtvis tar åt sig all information som 

ges på utbildningen känner de att dörren till biblioteket alltid är öppen för dem. 

Biblioteket blir på så vis en pålitlig och trovärdig informationskälla som studenterna 

kan lägga i sin ryggsäck med informationssökningserfarenheter. 
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Under mina intervjuer med musiklärarstudenterna vid Ingesunds Musikhögskola 

framkom tydligt att informationssökningsutbildningen inte ansågs vara en utbildning 

utan mer en genomgång av biblioteket och dess hemsida.  

 

Vi fick en liten intro här när vi startade och sen visade de datasystemet, hur 

det funkade och så… --- …det låter högtravande med utbildning, det var 

bara bibliotekspersonal som guidade mig personligen och sen visade mig 

allt och… det var det! Det var inte en tretimmars utbildning, det gick på en 

kvart eller så. (Daniel) 

 

I det stora hela ansågs inte informationssökningsprocessen vara lika viktig som själva 

utövandet av huvudämnet. Däremot blev samtliga elever varse hur viktig själva 

informationssökningen är när det blev dags för deras självständiga arbete under årskurs 

4, och de uppskattade den mer genomgripande genomgång som presenterades innan 

arbetet skulle börja. 

 

De som läser årskurs 4 och 5 har gjort ett självständigt arbete som inneburit att de på 

egen hand sökt musikalier i någon form via databaser. Inför den kursen fick de besök av 

bibliotekets personal och gavs en längre genomgång av bibliotekets hemsida och dess 

länkar. Detta upplevdes också som mycket positivt, särskilt av de som läser 

improvisatoriska huvudämnen. Överlag uppger alla intervjuade att bibliotekets personal 

alltid finns till hands, och är till för eleverna. Det är något som uppskattas. 

 

 

4.5 Diskussion 

 

Det är inte helt lätt att göra en undersökning knutet till ett högskole- eller 

universitetsbibliotek, vilket man kan se i Dougans enkäter. Dessa lades ut på 

bibliotekets hemsida, i ett nytt fönster som dök upp vid sökning i bibliotekskatalogen, 

och där man kunde välja att delta i enkäten, eller inte. Ett av de svar som Dougan fick 

via enkäten var att 96 % av studenterna använde sig av bibliotekets katalog (Dougan, 

2012, s. 562). Som kritik kan framföras att de studenter som deltog i enkäten 

förmodligen kan antas vara på väg att använda bibliotekets katalog, via hemsidan. De 

som inte använde bibliotekets hemsida, fick inte chansen att delta i enkäten. Hon har 

även använt sig av fokusgrupper, men det framgår inte hur hon nådde de 

musikstuderande som slutligen ingick i dessa (Dougan, 2012, s. 561). 

 

Kuhlthau följde i sin studie med studenterna i deras informationssökningsprocess. 

(Kuhlthau, 1994, s. 61) Jag har inte följt med studenterna i deras process utan frågat 

dem hur de själva upplever sin informationssökning. Jag har heller inte gått in på vilka 

känslor som omger dem i den informationssökningsprocess de går igenom, däremot har 

jag försökt se om det finns något inom utbildningen som påverkar deras 

informationssökning och i så fall vad. I boken Seeking meaning: a process approach to 

library and information services beskriver Kuhlthau hur samarbete mellan studenter och 

samarbete mellan studenter och bibliotekarier kan leda till informationsdelning i den 

akademiska sfären, dvs. samverkan mellan kamrater med samma målbild (s.k. 

brainstorming eller networking) kan leda till fördjupad förståelse för 

informationssökningsprocessen. Hon kallar det för en strategi för att öka medvetenheten 

bland studenterna gällande informationssökningsprocessen. (Kuhlthau, 2004, s.135-

136) Detta är något som jag upptäckt även på Ingesunds Musikhögskola, men av det 

mer inofficiella slaget. En del musiklärarstudenter är inblandade i informella nätverk där 
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de hittar information som de behöver. Musikhögskolebiblioteket ingår oftast inte i dessa 

nätverk. 

 

Även Leckie, Pettigrew och Sylvain tar upp dessa informella nätverk i sin artikel. De 

beskriver, likt musiklärarstudenterna vid Ingesunds Musikhögskola, att deras 

informanter upplevde information som nått dem genom det informella nätverket mellan 

kollegor som minst lika viktigt som egenhändigt sökt information i valfri vedertagen 

databas (Leckie et al, 1996, s. 161-162). Wennerberg är av en liknande åsikt efter att ha 

intervjuat konststudenterna vid en högskola i Sverige. De använde visserligen internet, 

mest för inspiration, men det var kontakten mellan studenter och deras samarbete 

sinsemellan som värderades högre (Wennerberg, 2007, s. 42) 

 

Konststudenterna i Wennerbergs studie gav henne intrycket att de kände sig friare i sin 

användning av internet än andra studenter. Detta är något som speglas i intervjuerna på 

Ingesund med musiklärarstudenterna. De som söker på internet, browsar, gör det för 

inspiration framförallt till sitt eget skapande (Wennerberg, 2007, s.41, 48). Det finns 

även olikheter mellan Wennerbergs konststudenter och musiklärarstudenterna på 

Ingesund. Den tydligaste skillnaden är hur konststudenterna inte alls gjorde riktade 

sökningar i databaser, eller alls värderade egenhändigt sökt information via databaser 

som viktiga medan musiklärarstudenterna vid Ingesund strävar efter att utföra riktade 

sökningar i databaser inom utbildningen och förstår värdet i dessa. Även de som kände 

sig osäkra på informationssökningsprocessen förstod att det är något som är viktigt för 

att klara av utbildningen. 

 

Annemaree Lloyd menar att vi ibland måste tänka om när vi pratar om 

informationskompetens, och inte tänka på informationskompetens som en slags allmän 

färdighet utan hellre som en slags kunskap som bestämts inom kontexten för yrket eller 

studieprogrammet där man samtalar och kommer överens om vad som är användbar 

kunskap inom informationskompetensen (Lloyd, 2012, s. 781). Det här gäller i högsta 

grad musiklärarstudenter. Under intervjuerna framkom tydligt att det fanns två 

sociokulturella fraktioner inom själva utbildningen; den klassiska inriktningen och den 

improvisatoriska inriktningen. Det är framförallt dessa två olika inriktningar som styr 

hur musiklärarstudenten förhåller sig till informationssökning i form av musikalier. Det 

kommer oundvikligen att bli så, när musiklärarstudenterna avslutar sin utbildning och 

blir musiklärare, att de måste söka information om musik på egen hand. Vilken 

inriktning de haft inom utbildningen kommer även här att följa med dem. En 

musiklärarstudent som utbildat sig med en improvisatorisk inriktning, som baseras på t 

ex rytm, kommer att behöva andra färdigheter för att leda en musiklektion än en 

musiklärare som utbildat sig med klassisk inriktning, baserat på t ex trumpet. 

Musiklärarstudenterna själva verkar inte tycka att informationssökningsutbildningen 

som de erhåller inom utbildningen är otillräcklig, däremot verkar de som har en 

improvisatorisk inriktning känna att de missar något när de inte får en vana att söka i 

databaser efter musikalier. 

 

Även Limberg och Sundin skriver om alternativa synsätt på informationskompetens; att 

istället för att se informationskompetens som ett antal färdigheter som individen ska 

klara av oavsett kontext se informationskompetens som en del av kontexten individen 

befinner sig i. Synsättet uppmuntrar en informationssökningsutbildning som baseras på 

den specifika gemenskapens kontext och miljö i vilken individen befinner sig. En 

musiklärarstudent med improvisatorisk inriktning som inte kan söka i en 

bibliotekskatalog, kanske inte nödvändigtvis behöver kunna det i sin framtida yrkesroll. 

Däremot kan en musiklärarstudent med klassisk inriktning behöva orientera sig i olika 
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databaser för att hitta noter eller arrangemang som hjälper denne i utbildningen och i 

den framtida yrkesrollen. Det är inga stora skillnader mellan de olika inriktningarna av 

huvudämne, men de blev påtagliga under intervjuerna med musiklärarstudenterna. 

 

Idén om att skräddarsy olika informationssökningsutbildningar har diskuteras i andra 

studier. Ola Pilerot menar att det inte går att förvänta sig att designingenjörsstudenterna 

relaterar till forskning i samma utsträckning som sjuksköterskestudenterna eftersom de 

söker information för den kreativa delen i utbildningen, medan 

sjuksköterskestudenterna söker i vetenskapliga medicinska databaser inom sin 

utbildning. Trots detta får de samma enpoängskurs i informationssökning vid högskolan 

(Pilerot, 2009, s. 111-112). På Ingesunds Musikhögskola är 

informationssökningsutbildningen en kortare introduktion till biblioteket och dess 

resurser – både fysiskt och online, sedan står biblioteket och bibliotekariens dörrar 

öppna för musiklärarstudenterna. Det här är något som verkar uppskattas hos samtliga 

studenter på musikhögskolan oavsett inriktning. Om det inte är möjligt att skräddarsy 

informationssökningsutbildningen enbart med tanke på de två inriktningar som verkar 

finnas inom musiklärarutbildningen kan det vara ett alternativ för att hjälpa 

musiklärarstudenterna under deras utbildning.  

 

Musiklärarstudenter utbildar sig till att bli musiklärare inom olika genre. Anledningen 

till att Leckie, Pettigrew och Sylvain valde just ingenjörer, sjukvårdspersonal och 

advokater till sin studie var att de behöver söka information på ett forskningsmässigt 

sätt även om de är yrkesverksamma (Leckie et al, s. 175-176). Likt dem behöver 

musiklärarstudenterna tillhandahålla en service mot elever som vill lära sig spela ett 

instrument, sjunga, eller på annat vis musicera, samtidigt som de kan behöva hålla sig 

ajour med musikaliska trender. Leckie, Pettigrew och Sylvain talar om vikten av att 

tillhandahålla en service som yrkesverksam (1996, s. 181). Redan inom utbildningen 

behöver musiklärarstudenterna material till sina musiklektioner och i sin framtida 

yrkesroll som musiklärare kommer de att ha en eller flera personer som vill använda 

deras tjänster, deras service, och då måste de känna sig säkra på sin egen 

informationssökningsprocess för att effektivt kunna hitta relevant information i form av 

musik. Det står klar att på Ingesunds Musikhögskola finns det olika nivåer av 

informationssökning beroende på vad musiklärarstudenter har med sig in i utbildningen, 

i form av tidigare erfarenheter, informationssökningsbeteende eller medvetenhet om 

detsamma.  
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5. Slutsatser  
 

Det här kapitlets första avsnitt drar slutsatser kring musiklärarstudenternas 

informationssökningsprocess när de söker information om musik. Det andra avsnittet 

drar slutsatser kring förhållandet inriktning av utbildningen och 

informationssökningsvana. Det tredje avsnittet drar slutsatser kring bibliotekets roll i 

musiklärarstudenternas informationssökning i form av musik och 

informationssökningsutbildningens påverkan på densamma. I kapitlets fjärde avsnitt ges 

en kortare slutreflektion och slutligen, i det femte avsnittet, ges förslag till fortsatt 

forskning. 

 

De som läser ett huvudämne med klassisk inriktning har en förförståelse redan under 

första terminen för informationssökning som följer med dem genom hela utbildningen, 

medan de som läser ett huvudämne med improvisatorisk inriktning till en början inte 

värderar informationssökning som något viktigt för deras utbildning. Det är gehöret som 

de värderar mest, och vill jobba med mest. 

 

Flera av de som har den improvisatoriska inriktningen ”fastnar” av den anledningen i 

sin informationssökningsprocess och nöjer sig därför med att söka brett i de databaser 

de känner till, eller kontakta kollegor och andra musiker för att hitta färdiga låtar eller 

inspiration till egna arrangemang. De väljer att vända sig till den informationskälla som 

gett utdelning förut, i stort sett utan källkritik. Det viktiga för studenterna blir att hitta 

något att jobba med överhuvudtaget, istället för att söka med definierade söksträngar 

efter ett specifikt notblad eller en specifik inspelning. Därför blir inte Kuhlthaus femte 

fas i informationssökningsprocessen så fylld av självförtroende som den skulle kunna 

bli med mer informationssökningsvana. Det är också här som studenterna ska kunna 

söka i relevanta databaser med smala sökningar för att kunna hitta rätt information. 

Något som används flitigt när musiklärarstudenterna ”kör fast” i sina efterforskningar är 

dock bibliotekarien och biblioteket, för att hitta rätt information.  

 

 

5.1 Musiklärarstudenterna söker information i form av musik 

 

Det finns många varianter med vilka metoder musiklärarstudenterna söker musikalier, 

men det som framgår tydligt är att de som läser improvisatorisk inriktning har en större 

benägenhet att gå till musikerkollegor, vänner och bekanta innan de söker via en 

databas. De musiklärarstudenter som har en klassisk inriktning behöver noter eftersom 

det enligt dess musikaliska tradition alltid ska finnas ett notblad att spela från. De har 

inte samma möjlighet att improvisera eller planka en låt, eftersom de letar efter ett 

specifikt stycke av en specifik kompositör.  

 

Det visar sig alltså vara väldigt olika mellan de olika huvudämnena om man söker 

information om musikalier eller inte. Många elever med improvisatorisk inriktning 

jobbar nästan uteslutande gehörsbaserat, men sökandet efter musikalier behövs ändå i de 

senare årskurserna. Det är tydligt att de studenter som läser en improvisatorisk 

inriktning känner stor osäkerhet inför att söka information via databaser och sökmotorer 

när tiden för detta kommer. Ändå önskar de inte att genomgången var på ett annat sätt, 

utan klandrar sig själva för att inte använda den information de fick från början och 

därför glömma bort den. De tyckte ändå genomgången var bra och genomgripande, 

samtidigt som dörren till personalen på biblioteket lämnades öppen för studenterna om 

de hade frågor eller behövde hjälp. 
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5.2 Påverkan – en fråga om musikkultur 

 

Under min undersökning har jag funnit att den största påverkan på 

musiklärarstudenternas informationssökning kommer från deras huvudämnes inriktning, 

och inte från årskurs eller erfarenhet av tidigare studier. Jag antog att 

musiklärarstudenterna skulle ha märkt en större påverkan från kursplanen än de faktiskt 

gjorde. Mycket av deras informationssökning kommer från den kultur deras huvudämne 

är sprunget ur; om den är improvisatorisk eller klassisk.  

 

Det är unikt att söka efter musikalier istället för publicerad litteratur, vilket visar sig i 

intervjuerna med musiklärarstudenterna. Spotify är en populär sökmotor, och något som 

många använder, men inte ens den går att använda för en del av musiklärarstudenterna.  

 

Folkmusiken är av traditionen en gehörsbaserad kultur. Det är inte mycket 

folkmusik som skrivits ned, och det mesta som skrivits ned har skett på senare tid. 

Istället har folkmusiken färdats genom generationer med hjälp av gehör, och 

därigenom arrangerats om och fått varje spelmans prägel genom tiderna. 

Klassisk musik skrevs ned redan när den skapades och det är notbladen med 

arrangemang och ackord som är viktiga för att föra vidare till nästa generation. I 

den klassiska musiken är det kompositörens prägel på noterna som är det viktiga, 

medan det inte ens är säkert att man vet vem kompositören är inom folkmusiken. 

 

Liksom designingenjörsstudenterna och sjuksköterskestudenterna i Ola Pilerots 

undersökning i antologin Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker 

och informationssökning i lärandepraktiker (2009) blir musiklärarstudenterna ledda in i 

en slags sociokulturell informationspraktik där de som studerar improvisatoriska ämnen 

inte anses ha samma användning för informationssökningskompetens som de som 

studerar klassiska ämnen. Detta är på inget vis uttalat, men under intervjuerna med 

musiklärarstudenterna blev detta mycket tydligt.  

 

Samtliga musiklärarstudenter ansåg det också finnas ett värde i s.k. browsing, precis 

som Pia Wennerbergs konsthögskolestudenter. De visade inget tecken på osäkerhet, 

förutom när det kom till själva fysiska biblioteket och dess användning, utan ansåg sig 

klara sin utbildning med goda resultat. Anders, som inte anser sig vara bra på att leta 

information på bibliotek överhuvudtaget, tycker mest om när läraren anvisar honom till 

en hylla på biblioteket. I annat fall frågar han gärna bibliotekarien på plats efter hjälp. 

Oavsett fanns det inga uppenbara tecken på förvirring, eller osäkerhet, utan en genuin 

nyfikenhet att söka information och musik. 

 

Dessa slutsatser får anses vara de som gäller för musiklärarstudenterna vid Ingesunds 

Musikhögskola och går inte att generalisera på en större population. Däremot kan man 

få en inblick i hur studenter som läser en högskole- eller universitetsutbildning inom ett 

estetiskt ämne upplever sin informationssökning inom sitt ämne, i det här fallet 

musikalier. Det kan vara av värde för musikutbildningar på högre nivå och 

musikhögskolebibliotek att få insyn i hur musiklärarstudenter resonerar kring sin egen 

upplevelse av informationssökning i form av musikalier. Utbildningen om 

informationssökning för dessa studenter kan finjusteras för att passa det estetiska ämnet 

om man förstår ämnets tradition. 
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5.3 Bibliotekets roll och utbildningen i informationssökning 

 

Under intervjuerna med musiklärarstudenterna framkom tydligt att utbildningen om 

informationssökning inte ansågs vara lika viktigt för studierna som själva utövandet av 

instrumentet, oavsett utbildning. De studenter som läser en klassisk inriktning inser 

dock värdet av informationssökning i en större utsträckning än de som läser en 

improvisatorisk inriktning eftersom de söker noter oftare.  Däremot ansåg de som läser 

årskurs 4 eller högre att deras utbildning främjats av en ordentlig genomgång av 

informationssökning via bibliotekets hemsida, dess katalog och länkade websidor, då de 

behöver göra ett självständigt arbete i årskurs 4 som kräver att de källkritiskt granskar 

material oavsett vad de skriver sitt arbete om. 

 

Idag erbjuds musiklärarstudenterna en genomgång av biblioteket i början av studierna, 

där de får lära sig hur de söker i katalogen på bibliotekets hemsida. Dessutom får de en 

fördjupande lektion i sökteknik och källkritik inför sitt självständiga arbete i årskurs 4. 

Biblioteket kunde ha en mycket mer framträdande roll redan från början för 

musiklärarstudenterna. Även om inte alla musiklärarstudenter behöver använda sig av 

databaser som IMSLP eller MusicOnline från början så behöver de känna sig bekväma 

med konceptet inför sitt självständiga arbete. Det finns ett fokus på huvudinriktningen 

av utbildningen som är bra, men det skulle även kunna göras en riktad insats i själva 

utbildningsplanen mot att musiklärarstudenterna får lära sig att söka information 

självständigt redan från början. Att i litteraturlistan inför kurser begära att 

musiklärarstudenterna hittar mer egen litteratur är ett sätt. På så sätt skulle även 

musiklärarstudenter med improvisatorisk inriktning behöva bli bekväma med databaser 

och sökmotorers upplägg.  

 

Som tidigare föreslaget i den här uppsatsen behöver musiklärarstudenterna känna sig 

säkra på sin informationssökningsprocess i sin framtida yrkesroll som musiklärare. De 

kommer att ha en eller flera personer som vill använda deras tjänster, deras service, och 

då måste de ha effektiva sätt att hitta relevant information i form av musik. 

Musikvärlden ligger i framkant gällande många nya sätt att söka information i form av 

musik. Det är en ständigt pågående organism i förändring, och det gäller som användare 

av den informationssfären att göra sig bekant med de olika sökmotorer och databaser 

som dyker upp, och kunna värdera hur pålitliga de är. 

 

 

5.4 Slutreflektion 

 

Även om stora delar av Leckie, Pettigrew och Sylvains modell i kapitel 3.1.1. går att 

applicera på merparten av musiklärarstudenternas informationssökningsbeteende är det 

ändå delar av modellen som inte passar helt. De gånger när studenterna själva får 

utarbeta en uppgift, t ex under det självständiga arbete som ska utföras under årskurs 4, 

är det inte säkert att uppgiften är tydlig från första början. Själva informationssökningen 

kan då ta sin början i modellens mitt (informationsbehovets egenskaper) eller i nedre 

hörnen av modellen (deras egen tidigare erfarenhet av informationsökning) likväl som 

under uppgiftens utformning.  Modellen går heller inte att applicera på planlöst 

sökande, s.k. browsing. 

 

En kritik som även jag kan framföra gällande mina intervjuer är att de som anmälde sitt 

intresse verkade ha viss erfarenhet och intresse av biblioteket. Jag försökte undvika den 

typen av felmarginal genom att gå genom läraren till musiklärarstudenterna, istället för att 

söka musiklärarstudenter som använde sig av biblioteket, men det tycktes ändå bli så att 



30 

 

de som besökte och kände sig bekväma med biblioteket lockades att anmäla sig. Det här 

beror förmodligen på att det var tydligt vad intervjun skulle handla om även om frågorna 

inte gavs i förväg. Om man som student inte har någon kontakt alls med biblioteket under 

sina studier så kanske man drar sig för att medverka i den här typen av studie. Det skulle 

kunna medföra att musiklärarstudenterna som slutligen medverkade i intervjuerna ställde 

sig odelat positiva till biblioteket av den anledningen att de har mycket kontakt med 

biblioteket och bibliotekarien på plats. Trots det fann jag att musiklärarstudenterna ändå 

försökte hålla sig objektiva till den utbildning de fått inom informationssökning, och 

deras egen informationssökningsprocess. De flesta av musiklärarstudenterna jag 

intervjuade var mest kritiska till sig själva och sin egen förmåga att söka information i 

form av musik. 

 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

 

Vidare studier inom detta område skulle kunna undersöka lärare och bibliotekariers 

upplevelser av informationssökningsutbildningen. 

 

Det vore också intressant att se om ändringen av kursplanen påverkat 

musiklärarstudenternas informationssökning och om det gjorts andra förändringar 

samtidigt som kursplanen ändrats vilka också påverkat deras informationssökning. Den 

typen av jämförande undersökning kan även den vara föremål för framtida forskning.  
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Bilaga 1. 

 

 

 
Hej! 
 
Jag heter Karin och läser sista året på Högskolan i Borås, inriktning Bibliotek och Information. 
Under den här höstterminen skriver jag en kandidatuppsats som handlar om 
musiklärarstudenters informationssökning, och jag skulle gärna vilja intervjua några av er om 
hur ni upplever det när ni söker information om musik till era studier. 
 
Intervjun tar 30-45 min och är konfidentiell. Intervjuunderlaget kommer inte att användas i 
något annat syfte än i kandidatuppsatsen. 
 
Datumen för intervjuerna är onsdag 10 december och onsdagen 17 december. 
 
Välkommen att kontakta mig på min mailadress: s110570@student.hb.se om du vill medverka! 
 
 
/Med vänlig hälsning 
 
Mas Karin Jansson  
Mail: s110570@student.hb.se  
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mailto:s110570@student.hb.se


 

 

Bilaga 2. 

 
Intervjuguide 

 

Inledning: 

Den här intervjun handlar om musiklärarstudenters informationssökning, dvs. hur 

musiklärarstudenter går tillväga för att söka musikalier (texter, noter, inspelningar etc.). 

Svaren i den här intervjun är konfidentiella och kommer endast att användas i den här 

kandidatuppsatsen.  

 

Allmänt, inledande frågor: 

* Vad heter du? 

* Hur gammal är du? 

* Vilket år läser du? 

* Vilken fördjupning har du valt? (Instrument och ensemble, Musik i klass, Musikteori 

och komposition eller Musik- och ljudproduktion) 

* Vad läste du innan musiklärarprogrammet? 

 

 

Den egna informationssökningen: 

(Med informationssökning menar jag när du letar efter musikalier) 

 

* Letar du efter musikalier inom din utbildning? 

* Vilka verktyg/databaser/sökmotorer använder du när du söker musikalier? Varför? 

* Vad för slags musikalier letar du efter? 

* Letar du efter musikalier även på fritiden?  

* Upplever du någon skillnad på ditt letande efter musikalier på fritiden jämfört med 

ditt letande efter musikalier inom din utbildning? Vad? Varför? 

* Musikhögskolebibliotekets hemsida länkar till flera databaser med musikalier. 

Använder du dem? Vilka? Hur?  

* Var lärde du dig om musikhögskolebibliotekets resurser och hur man använder dem? 

(Vänner, ”trial and error”, lärare på kursen, bibliotekets hemsida, bibliotekarien etc.) 

* Finns det andra bibliotek som du vänder dig till för att hitta musikalier?  

(Vilka? Varför? Varför inte?) 

 



 

 

Din upplevelse av utbildningen om informationssökning: 

(Med utbildning inom informationssökning menar jag den utbildning som ni fick gå på 

biblioteket hos Karin och Anna-Karin under delkursen Utbildningsvetenskaplig kärna, 

7,5 hp) 

 

* Vad tyckte du om utbildningen om informationssökning? (Varför?) 

* Lärde du dig något nytt på utbildningen gällande informationssökning? Vad? Varför 

inte?  

* Såhär i efterhand, är det något du önskar hade varit annorlunda i 

informationssökningsutbildningen? (Vad?) 

 

 

Avslutning: 

Tack för dina svar, har du några frågor till mig?  

Är det något du vill förtydliga? 

Om jag har några frågor under arbetets gång, kan jag kontakta dig? (Kontaktuppgifter) 

 




