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Abstract 
 

Syftet med denna studie är undersöka komvuxstudenters informationssökningsbeteende. 

Undersökningen utförs genom kvalitativa intervjuer med fyra komvuxstudenter. Intervjuerna 

inriktar sig på studenternas känslor, tankar och ageranden i samband med skoluppgifter av 

undersökande karaktär. Frågor gällande studenternas eventuella behov av stöd och vilka slags 

informationsresurser de använder sig av under informationssökningen lyfts även fram. 

Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen fungerar som den primära referensramen 

vid presentationen av empirin. Med denna modell jämförs och analyseras 

komvuxstudenternas egna utsagor. Resultatet presenteras i två delar. Den första utifrån 

Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen och den andra utifrån frågeställningar 

om studenternas behov av stöd och användning av informationsresurser. 

Studien visar på att Kuhlthaus modell i stora drag stämmer överens med komvuxstudenternas 

beskrivna känsloupplevelser. Osäkerhetskänslorna hos respondenterna övergår under 

informationssökningens gång till en känsla av självsäkerhet och ett ökat intresse för ämnet. 

Deras tankar om uppgiften går från vaga förståelser om uppgiften till en tydlig inriktning. 

Avvikelser från modellen har sin grund i elevernas ageranden och tankegångar kring 

ämnesval och inriktning. Till skillnad från Kuhlthau visar undersökningen att 

komvuxstudenterna inte agerar lika kvalificerat och grundligt vid val av ämne och fokus. 

Studien visar även att informationssökningsprocessen inte är oberoende framställningen av 

uppgiften. 

Resultatet visar även att studenterna sällan använder sig av flera olika informationsresurser. 

Oftast använder de sig av enklare sökfrågor på Google för att finna information. 

Komvuxstudenterna upplever inga behov av stöd från skolan.  
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Inledning 

 
I ett skolsystem som betonar det självstyrda lärandet leder detta sannolikt till ett ökat ansvar 

för individen. I den kommunala vuxenutbildningen, där många studerar på distans, blir 

individens egna ansvar ännu större. Informationssökningsbeteendet hos gruppen 

komvuxstudenter är det som undersökts i uppsatsen.  

Informationsbeteende är en vida förekommande komponent inom den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga disciplinen. Diskussioner har kunnat kretsa kring olika definitioner 

av information. Är det data, en process eller är det kunskap? Ett annat viktigt inslag inom 

informationsbeteende är diskussionen kring individens informationsbehov. Vad är egentligen 

ett informationsbehov?  

Belkin (1980) beskriver begreppet informationsbehov som the anomalous states of 

knowledge, vilket han menar är glappet mellan individens kunskap om problemet och vilken 

information som denne behöver för att lösa problemet. Wilson (1981, 4) påpekar att 

informationssökningsbeteendet är någonting direkt kopplat till informationsbehovet och att 

termen informationsbehov kanske snarare ska plockas bort ur disciplinens vokabulär för att 

ersättas med just informationssökningsbeteende. Wilson (1981, 8) menar att behovet i sig inte 

är det intressanta att undersöka utan att själva sökandet för att mätta behovet är det som är 

mest relevant för disciplinen. 

Kuhlthaus (2004) modell av informationssökningsprocessen har sitt ursprung i 

användarstudier utförda på gymnasieelever. I samband med fördjupningsuppgifter undersökte 

Kuhlthau elevernas tankar, känslor och agerande i olika faser av informationssökningen. Det 

som särskilt karaktäriserar modellen är den starka betoningen på de känslomässiga 

upplevelserna under informationssökningen. Kuhlthaus modell syftar inte endast på att ge en 

ökad förståelse av informationssökningsprocessen, utan hon ger även förslag på hur detta i 

praktiken kan omsättas och förbättra elevers informationskompetens i en skolmiljö som är 

informationsrik (Kuhlthau 2004, 164). 

Idag talas det ofta om att vi lever i ett informationssamhälle där kunskapen om hur man 

samlar och hanterar information lyfts fram som en dygd. Detta står i skarp kontrast gentemot 

det traditionella undervisningssättet där läraren beskrivs stå bakom en kateder och 

proklamerar sanningen till sina elever. Det här är självklart en förenklad bild av verkligheten, 

men det finns vissa liknelser i hur syftet med undervisningen beskrivs i dagens lagtext 
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gentemot hur syftet beskrevs tidigare. I den tidigare skollagen (SFS 1985:1100, 5 kap. 3 §) 

kan vi läsa att syftet med gymnasieskolan är att utbildningen ”ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet och fortsatta studier, samt för ett aktivt deltagande i samhällslivet.”. I 

jämförelse har man med dagens skollag (SFS 2010:800, 15 kap. 2 §) vidareutvecklat syftet 

med utbildningen så att den ”främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att 

självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper.”  

År 2018 var det ungefär 194 000 elever som deltog i den kommunala vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå. Utbildningen är tänkt att ge kunskaper som motsvarar gymnasieskolans. 

Statistik visar att distansutbildning är vanligast på gymnasialnivå, där drygt 30 % av alla 

kursdeltagare 2017 läste på distans jämfört med 13 % på grundläggande nivå (Skolverket 

2019). Den flexibilitet som komvux erbjuder, både gällande tid, plats och form, gör att det 

självstyrda lärandet i viss mån idealiseras ännu mer än inom gymnasieskolan. I läroplanen för 

vuxenutbildningen (Lvux12) kan vi läsa att: 

Vuxenutbildningens uppdrag att förmedla kunskaper och främja lärande förutsätter en 

aktiv diskussion om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i 

framtiden samt om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga 

utgångspunkter i en sådan diskussion (Skolverket 2012, 4). 

I läroplanen läggs även stor vikt i kunskaper som kan beskrivas som informationskompetens. 

Exempelvis framhåller man att elever ska kunna använda sina kunskaper för att ”formulera, 

analysera och pröva antaganden samt lösa problem” (Skolverket 2012, 5). Eleven ska även ha 

kunskapen om hur man använder ”såväl digitala som andra verktyg och medier för 

kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och 

lärande” och ”kan använda bibliotek och deras resurser” (Skolverket 2012, 5).  

Given (2001;2002) har i sina studier undersökt äldre studenter, det hon kallar för mature 

students, som återupptagit sina universitetsstudier. Det Given betonar är särskilt studenternas 

relation mellan vardagslivet och studierna. Med det vill hon påpeka att 

informationssökningsbeteendet oftast är kopplat mellan deras tidigare livserfarenheter och 

deras studier. Given (2001, 87–88) poängterar även att diskursen gällande just äldre studenter 

kan vara skadlig för denna grupp i helhet. Traditionellt sett har det betonats att den äldre 

studenten i regel varit mer motiverad än den yngre, vilket kan vara skadligt för äldre studenter 

då åtgärder för att motverka prokrastinering oftast är riktade mot den yngre, traditionella 

studenten (Given 2001, 88). Given (2001, 91) lägger tonvikten på studenternas komplexitet 
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och att det därmed är viktigt att inte placera dessa så kallade icke-traditionella studenter i ett 

fack.  

Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap om komvuxstudenters 

informationssökningsbeteende. För att uppnå syftet undersöks studenternas egna berättelser 

om sitt informationssökningsbeteende i relation till skoluppgifter av undersökande karaktär. 

Uppsatsens syfte preciseras med frågeställningarna nedan: 

• Hur söker, samlar och bearbetar de studerande information till sina uppgifter? 

• Vilka känslor, tankar och ageranden framkallas hos studenterna under 

informationssökningen? 

• Vilka verktyg använder de studerande för att söka information? 

• Vilka behov av stöd upplever de studerande att de har? 
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Tidigare forskning 

 
Detta kapitel är en genomgång av litteratur och tidigare forskning som ansetts relevant för 

uppsatsen. Huvudsakligen behandlas det biblioteks- och informationsvetenskapliga 

forskningsområdet informationsbeteende, både med definitioner och beskrivningar av 

begreppen information och informationsbehov men även med diverse användarstudier som 

inriktat sig på elevers informationssökningsbeteende.  

Begreppet information och dess definition är vida diskuterat inom biblioteks- och 

informationsvetenskapsdisciplinen. Buckland (1991, 351) definierar information i tre olika 

beståndsdelar: information-as-process, information-as-knowledge och information-as-thing. 

Information-as-process är processen då någon blir informerad om något. Information-as-

knowledge är kunskapen en individ skapar av informationen. Information-as-thing är det 

objekt som informationen finns i, exempelvis dokument. Dessa tre beståndsdelar menar 

Buckland (1991, 351) är viktiga att beakta när begreppet information används på grund av 

dess mångtydighet. Information-as-knowledge är den definition som jag anser är mest 

användbar för uppsatsens syfte. 

Belkin (1980) beskriver begreppet informationsbehov som the anomalous states of knowledge 

vilket han menar är glappet mellan användarens kunskap om problemet och vilken 

information användaren behöver för att lösa problemet. Belkin (1980, 137) poängterar att 

användaren kan vara medveten om att den har ett informationsbehov och därmed behöver 

information för att lösa problemet. Vad för slags information användaren behöver har den 

dock svårt att specificera. Belkin (1980, 137–138) menar att the anomalous states of 

knowledge är dynamiskt. Ju mer insatt en användare är i uppgiften desto bättre blir den på att 

formulera och specificera sitt informationsbehov. 

Wilson (1981, 8) påpekar å andra sidan att begreppet informationsbehov inte nödvändigtvis är 

det som bör undersökas utan att informationssökningsbeteende är det som är relevant för 

forskningsfältet. Han påpekar att en människas behov går att dela in i tre kategorier:  

1) Fysiologiska behov, exempelvis vatten och mat. 

2) Affektiva behov (ibland psykologiska eller emotionella), exempelvis behovet att vara i 

kontroll. 

3) Kognitivt behov, exempelvis att lära sig någonting nytt eller utveckla sin färdighet 

inom någonting. 
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Dessa tre kategorier står i relation till varandra, exempelvis kan det kognitiva behovet 

framkalla det affektiva. För att mätta dessa behov kan en person bemöta det genom att söka 

efter information och det är självaste jakten på tillfredställelse som Wilson (1981, 8) kallar för 

informationssökningsbeteendet.  

Kuhlthaus (2004) modell av informationssökningsprocessen har sin grund i fem empiriska 

studier. Den första studien följer 25 stycken akademiskt kapabla gymnasieelever. Urvalet var 

gjort genom att sålla elever som var i den 90:e percentilen på standardiserade tester. Syftet 

med studien var att på djupet följa och studera dessa väldigt kompetenta elevers 

informationssökningsprocess för att observera potentiella strategier som de använder sig av 

för att söka information till fördjupningsarbete. Under två större fördjupningsarbeten, ett för 

varje termin, undersökte Kuhlthau elevernas informationssökningsprocess. Underlaget för 

studien var dagböcker, korta uttalanden, sökloggar, fallstudieintervjuer och konceptkartor 

(Kuhlthau 2004, 31). Efter studien var genomförd presenterade Kuhlthau (2004, 40–41) en 

modell av informationssökningsprocessen som hade sin utgångspunkt i elevernas tankar om 

ämnet, vilka känslor som eleverna upplevde i olika skeenden och vilka handlingar som 

utfördes. Denna modell presenteras senare i kapitlet Teoretisk perspektiv då modellen används 

som teoretiskt underlag för uppsatsen. 

Limberg (1998) har utfört en empirisk studie om hur gymnasister använder sig av information 

för att genomföra en fördjupningsuppgift. Limberg (1998, 58) menar att Kuhlthaus modell för 

informationssökningsprocessen inte är generaliserande, vilket Kuhlthau hävdar, utan att den 

är beroende av informationens innehåll. Limberg (1998, 58) riktar även kritik mot att 

Kuhlthau inte visar i sin framställning av modellen att den kan förefalla iterativ, alltså att 

varje fas upprepas i olika skeden av informationssökningsprocessen.  

Syftet med Limbergs studie är att utforska gymnasieelevernas uppfattningar om 

informationssökningen. Denna fenomenografiska ansats menar hon är relevant för att 

undersöka variationen i hur människor söker efter information i jämförelse med Kuhlthau som 

snarare letar efter generella mönster (Limberg 1998, 65). Limberg identifierar tre skilda 

kategorier gällande elevernas uppfattningar om informationssökning, dessa är följande:  

A) Informationssökning som att söka fakta.  

B) Informationssökning som att väga information för att välja rätt sida. 

C) Informationssökning som att granska och analysera. (Limberg 1998, 160).  
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Eleverna i kategori A uppfattade att relevant information var den information som genererar 

svar på frågor eller frågeställningar var för sig. Användbart material var det som var 

lättåtkomligt, både intellektuellt och fysiskt. Kriterier för användbar information var 

kvantitativa snarare än kvalitativa, då exempelvis tidsbrist, lust eller materialbrist angavs som 

anledningar för att avsluta informationssökningen (Limberg 1998, 161). 

Eleverna i kategori B uppfattade att informationssökningen skulle ge dem en kunskapsbas om 

ämnet som sedan används för att besvara frågeställningarna. Information som gav vältäckande 

svar på frågeställningarna ansågs vara mest relevant. Det som eleverna ansåg vara användbar 

information skiftade under uppgiftens gång. Till en början skaffade de sig en överblick av 

ämnet för att sedan specificera sig något djupare. Eleverna ansåg att informationssökningen 

var avslutad då de hade sammanställt information från flera olika typer av källor. Då 

informationen blev repetitiv så uppfattade eleverna detta som ett tecken på att 

informationssökningen hade nått sitt slut (Limberg 1998, 162). 

Eleverna i kategori C uppfattade att informationssökningen innebar att införskaffa 

information som sedan kunde användas för att förstå ämnet. Genom att kritiskt granska, 

reflektera över och bedöma olika källor kunde eleverna bilda sig en uppfattning om olika 

förhållningssätt och argument. Eleverna i kategori C menade att användbar information är den 

information som gav en djupare förståelse i ämnet. Genom att sätta ämnet i ett större 

sammanhang kunde eleverna förstå olika infallsvinklar och därmed slutföra uppgiften. 

Eleverna i kategori C bedömde att informationssökningen var avslutad då man samlat en 

bredd i materialet, exempelvis genom att ha anskaffat sig argument från olika parter och 

använt sig av olika informationskällor (Limberg 1998, 163–164). 

Limbergs bidrag poängterar att eleverna skiljer sig åt i informationssökningsprocessen och att 

denna skillnad anses viktig att belysa. Dessa olika kategorier kan vara viktiga att ha i åtanke i 

kontrast till Kuhlthau, då Kuhlthaus modell för informationssökningsprocessen är mer 

generaliserande och inte gör någon åtskillnad mellan olika studenter. 

Gärdén (2010) undersöker i sin avhandling hur informationssökning och 

informationsanvändning uppfattas hos komvuxstudenter. Studien antar dels ett 

fenomenografiskt perspektiv och dels ett sociokulturellt perspektiv. Gärdén (2010, 52) vill 

uppmärksamma samspelet mellan individ och kontext, då hon menar att informationssökning 

och informationsanvändning inte kan lyftas ur sitt sammanhang. Studien analyseras utefter tre 
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teman: kommunikationen mellan aktörer, samspel mellan aktörer och redskap och hur 

komvuxstuderande använder information för att skapa mening i sitt arbete (Gärdén 2010, 18). 

Gärdén (2010, 120) påpekar att bristerna i dialog mellan aktörerna, det vill säga eleverna, 

läraren och bibliotekarien, ledde till att informationssökning och informationsanvändning inte 

blev en synlig del av uppgiften. Detta skedde trots att läraren hade som ambition att 

informationssökning skulle vara en central del av uppgiften. 

Komvuxstudenterna sökte sällan efter stöd och använde heller inte olika verktyg för 

informationssökning. Anledningar som Gärdén (2010, 142–143) fann var exempelvis att de 

studerande inte kunde uttrycka sitt informationsbehov till bibliotekarien eller läraren. I vissa 

fall kände de en osäkerhet kring huruvida de ens fick ställa frågor, då uppgiften var 

individuell. 

Gärdén visar på hur komvuxstudenter förhåller sig till informationssökning och även hur 

samspelet mellan eleverna och skolan fungerar. Bristerna i dialog mellan eleverna och läraren 

i formulerandet av fördjupningsuppgifter belyser Gärdén som en betydande del till varför 

informationssökningen inte blir en märkbar komponent av uppgiften. Därför anses det viktigt 

för denna uppsats att låta respondenterna förklara hur dessa fördjupningsuppgifter kan tänkas 

se ut och hur dessa formuleras.  

Given (2001;2002) har undersökt studenter som återupptar sina universitetsstudier efter några 

års uppehåll. I det ena fallet belyser Given (2001) skillnader i diskursen mellan traditionella 

studenter och det hon kallar för mature students. Given (2001, 87–88) menar att diskursen om 

den vuxna studenten kan vara väldigt skadlig för individen. Exempel som Given (2001, 88) 

lyfter är att äldre studenter anses vara mer motiverade. Denna diskurs försummar äldre 

studenter som prokrastinerar, då åtgärder som fungerar på traditionella studenter inte 

nödvändigtvis fungerar på äldre studenter.  

Given (2002) har även undersökt hur äldre studenters informationssökning i vardagen vävs 

samman med deras akademiska informationssökning genom att intervjua 25 studenter som är 

äldre än 21 år och har haft ett minst tre år långt uppehåll från sina studier. Resultatet av 

studien visar att de studerandes informationssökning ofta överlappar mellan deras privatliv 

och deras akademiska sysselsättning. Given påpekar att många väljer akademiska 

uppsatsämnen och liknande uppgifter som är direkt relaterade till deras tidigare 

yrkeslivserfarenhet. Detta kom till stor nytta för flera av de studerande då dessa kom åt 

information som inte är tillgänglig för andra studenter (Given 2002, 26). Given påpekar att 
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forskningen kring vuxenstuderande oftast beaktar privatliv och familjeliv som negativa 

barriärer för att genomföra sina studier. Given (2002, 27) menar att äldre studerande kan ha en 

större och mer komplex bredd av informationskällor än motsvarande traditionella studenter. 

Givens (2001;2002) bidrag till uppsatsen är den komplexa bilden av den äldre studerande. 

Genom att åskådliggöra hur deras erfarenheter från exempelvis yrkeslivet påverkar 

informationssökningen ger Given en mer nyanserad bild av dessa studenter. Det som kan 

tänkas extra intressant för undersökningen är huruvida komvuxstudenternas livserfarenheter 

även reflekteras liknande i deras informationssökningsbeteende. 

Branch (2003) har utfört en empirisk studie kring så kallade non-traditional students och 

deras informationsbeteende. Studien baseras på studenter som tagit del av ett projekt tänkt att 

förstärka dessa studenters informationskompetens. Projektet var ett antal kurser som utbildade 

de studerande i hur de finner information på internet, i databaser och i forskningsbiblioteket 

på ett effektivt sätt. Resultatet var att detta projekt gav de studerande ett ökat förtroende i sin 

informationssökning. Studenterna påpekade att de blev bättre på att värdera och kritiskt 

granska information från olika källor och att detta även skulle vara användbart utanför 

studierna (Branch 2003, 13–14).    

Branchs (2003) undersökning visar på en insats som förbättrat studenternas 

informationssökningsbeteende. Gärdéns (2010) studie belyser en rad brister inom den 

kommunala vuxenutbildningen, exempelvis att studenterna väldigt sällan söker stöd och 

sällan använder sig av olika verktyg i sitt sökande. Branchs (2003) studie visar på att riktade 

insatser kan förbättra informationskompetensen i en snarlik målgrupp. Då studien är från 2003 

skulle projektet troligen te sig annorlunda idag, men trots det är den ett viktigt bidrag till hur 

det går att förbättra vuxenstudenters informationskompetens.  
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Teoretiskt perspektiv 
 

Följande kapitel är en genomgång av det teoretiska perspektiv som använts som utgångspunkt 

i uppsatsen. Kuhlthaus (2004) modell över informationssökningsprocessen bildar en grund för 

intervjuguiden och analysen. Nedan presenteras även Kuhlthaus (2004) beskrivning av 

osäkerhetsprincipen, vilket anses som en av de viktigaste komponenterna för 

informationssökningsprocessen. 

Kuhlthaus (2004, 92) beskrivning av osäkerhetsprincipen liknar Belkins (1980) the 

anomalous states of knowledge. Kuhlthau menar att osäkerhet är en viktig del av användarens 

informationsbehov och informationsanvändning. Osäkerhet och ångest är någonting som 

förväntas hos användarna i början av informationssökningsprocessen. Detta är ett kognitivt 

och känslomässigt tillstånd där användaren känner sig frustrerad och ångestfylld på grund av 

användarens bristande kunskap om ämnet. Tillståndet beskriver Kuhlthau, likt Belkin, genom 

att glappet, eller bristen på förståelse, skapar osäkerhet hos användaren.  

Kuhlthaus (2004) studier på gymnasisters informationssökning har lett till att hon skapat en 

modell över det hon kallar för informationssökningsprocessen. Processen är uppdelad i sex 

faser som innefattar olika slags tankar, känslor och ageranden. Denna studie är utförd på 

gymnasieelever och är uppgiftsorienterad, vilket betyder att Kuhlthaus modell av 

informationssökningsprocessen endast syftar till att beskriva hur informationssökning ser ut 

då det finns en uppenbar början och slut (Kuhlthau 2004, 196). Nedan följer en visualisering 

av informationssökningsprocessen. 

 

Figur 1. Modell över informationssökningsprocessen. (Kuhlthau 2004, 82) 
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Första fasen benämner Kuhlthau (2004, 44, 81–82) som initiation och här uppmärksammar de 

studerande att information krävs för att fullborda uppgiften. Detta informationsbehov 

internaliseras av studenterna för att skapa ett mer personligt informationsbehov. Studenterna 

kontemplerar här oftast olika generella ämnen som de tidigare har arbetat med eller stött på 

för att göra sina ämnesval. Eleverna visar på en hög grad av osäkerhet inför uppgiften. 

Fas två, selection, är då eleven väljer ett ämne eller område att undersöka. Osäkerhetskänslan 

övergår här till ett mer optimistiskt förhållningssätt till uppgiften. Eleverna påbörjar 

informationssökningen i denna fas och väger sina personliga intressen gentemot uppgiftens 

instruktioner. Ämnesvalet sker genom att eleverna väger olika ämnen gentemot uppgiftens 

omfång, deras personliga intressen, huruvida information finns lättillgänglig och tidsgränsen 

för uppgiften. Studenterna brukar i denna fas diskutera olika ämnesval med varandra och göra 

initiala sökningar efter information. Ifall ämnesvalet av någon anledning försenas återuppstår 

osäkerhetskänslan hos eleverna. Denna känsla ligger kvar så länge som ämnesvalet ej ännu är 

gjort (Kuhlthau 2004, 46, 82).  

I den tredje fasen, exploration, återkommer osäkerhetskänslorna och Kuhlthau menar att 

denna fas anses vara mest problematisk för eleverna. Under denna fas strävar eleverna efter 

att fokusera sina uppgifter genom att lokalisera relevant information och påbörja 

kunskapsbyggandet. I detta läge identifierar studenterna oftast olika potentiella inriktningar 

för uppgiften. Oförmågan att kunna specificera och fokusera sina frågor gentemot diverse 

informationssystem gör att en frustration byggs upp hos eleverna (Kuhlthau 2004, 47, 82).  

Fas fyra, formulation, beskriver Kuhlthau som den fas där osäkerhetskänslorna försvinner och 

självsäkerheten ökar bland eleverna. De studerande skapar här ett fokus för ämnet och 

uppgiften baserat på den information man har samlat in. Eleverna läser igenom sina 

anteckningar och reflekterar över generella teman och idéer. Likt vid valet av ämne så görs 

avgränsningen med hänsyn till olika utfall och kriterier såsom uppgiftens omfång, 

studenternas personliga intressen och huruvida det finns nog med material för att utföra 

uppgiften inom tidsgränsen. Eleverna går vidare till nästa fas när de har åstadkommit en 

inriktning för uppgiften (Kuhlthau 2004, 48, 83).  

Collection kallar Kuhlthau den femte fasen. I denna fas är samspelet mellan 

informationssystemen och användarna som allra bäst. Eleverna har en tydlig riktning med sitt 

arbete vilket gör att de lättare kan specificera sina sökfrågor för att bemöta sitt 

informationsbehov. Detta leder till att studenterna letar efter information som är direkt 
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relaterat till deras ämnesinriktning. Elevernas självförtroende och intresse för ämnet ökar i 

takt med att uppgiften närmar sig sitt slut (Kuhlthau 2004, 49, 83).  

Den sista fasen, presentation, är då eleverna avslutar sitt sökande och ska presentera eller på 

annat sätt använda det de funnit relevant för uppgiften. Eleverna dubbelkollade sina 

informationskällor och gick även igenom uppgiften för att se ifall de saknade någonting. De 

anledningar som Kuhlthau beskriver till varför eleverna avslutar sin informationssökning är 

snarlika de Limberg (1998) framlägger i sin undersökning. Detta kunde exempelvis vara att 

studenterna funnit alltför upprepande information eller att de hade ansträngt sig nog mycket. 

Oftast visade det sig dock vara tidsgränsen som bestämde när eleverna avslutade sin 

informationssökning, då de behöver tid att färdigställa uppgiften. Ifall eleverna ansåg att 

informationssökningen gått bra upplevde de en känsla av lättnad och nöjdhet. Ifall det har gått 

dåligt blev de istället besvikna (Kuhlthau 2004, 50, 84).  

Kuhlthaus (2004) modell över informationssökningsprocessen och beskrivning av 

osäkerhetsprincipen fungerar som teoretiskt underlag för uppsatsen. Då intervjufrågorna är 

direkt kopplade till elevernas uppfattningar och känslor kring deras informationsbeteende 

anses Kuhlthaus modell vara en god grund för senare tolkning av intervjuerna. Genom att låta 

respondenterna reflektera över tidigare utförda fördjupningsarbeten kan modellen utläsas och 

fungera som en tolkningsram av det empiriska materialet.  

Meningen med Kuhlthaus studier är inte endast att belysa hur informationssökningsprocessen 

är mångfacetterad utan även hur detta i sin tur ska kunna appliceras rent praktiskt av 

exempelvis skolor. Där detta har lyckats har det oftast skett i samspel mellan lärare, 

bibliotekarier och andra specialister på skolan. Genom att ha tydliga roller och agera som ett 

komplett arbetslag kan skolan applicera det Kuhlthau kallar för the process approach inom 

alla led i skolan (Kuhlthau 2004, 152).  

Med Kuhlthaus modell för informationssökningsprocessen och hennes beskrivning av 

osäkerhetsprincipen blir det aktuellt att undersöka en skolkontext med en bred repertoar av 

elever, vilket den kommunala vuxenutbildningen representerar. Hur ter sig 

informationssökningsbeteendet hos komvuxstudenterna, då studierna ofta kräver mer 

personligt ansvar av eleverna än vad den gör i gymnasial utbildning samtidigt som individerna 

kan tänkas ha ett större ansvar utanför sina studier?  
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Metod 
 

Detta avsnitt inleds med en motivation för den metod som använts vid urvalet för 

datainsamlingen. Då syftet med uppsatsen är att ta del av vuxenelevernas uppfattningar om 

sitt informationsbeteende ansågs den semistrukturerade intervjun mest lämpad för ändamålet. 

Sedermera i avsnittet kommer även en redovisning gällande planeringen och genomförandet 

av intervjuerna att presenteras. Sist diskuteras den utvalda analysmetoden, tematisk 

textanalys, och det etiska förhållningssätt som krävs vid denna typ av forskning. 

Datainsamling 
 

Urvalet har skett genom ett så kallat målstyrt urval. Detta betyder att individerna är 

handplockade med avsikten att finna individer som kan tänkas vara som mest relevanta för 

uppsatsens syfte. Patton (2002, 230–231) beskriver hur ett målstyrt urval skiljer sig markant 

från kvantitativa, slumpmässiga urval. Inom kvantitativ forskning görs oftast slumpmässiga 

urval för att kunna generalisera urvalet på en population. Det som kan uppfattas som bias i 

kvantitativ forskning, och därmed en svaghet, menar Patton (2002, 230) istället är en styrka 

med ett kvalitativt målstyrt urval. Istället för att åstadkomma generaliserbarhet kommer 

undersökningen åt insikter och en djupare förståelse om ämnet.  

Det målstyrda urvalet har skett genom en blandning av två tillvägagångssätt: snöbollsurval 

och kriterieurval (Patton 2002, 237–238). Genom kontakt via mail med lärare på komvux, där 

studiens syfte och vad som förväntades av respondenterna beskrivits, har informanter kunnat 

identifieras utefter vissa kriterier. De kriterier som använts för att göra urvalet var att 

individerna ska läsa eller nyligen ha läst en komvuxkurs på gymnasial nivå. Respondenterna 

ska ha utfört ett informationstungt arbete, exempelvis en fördjupningsuppgift, för att kunna 

relatera frågorna till denna faktiskt utförda, eller pågående, uppgiften.   

Antalet respondenter som intervjuats är fyra stycken. Patton (2002, 244) menar att 

provstorleken i en kvalitativ undersökning kan vara allt från en till väldigt många. Målet som 

var satt innan uppsatsen påbörjades var att finna åtminstone fyra stycken respondenter och 

inte överskrida sex. Anledningen till detta var att jag fann risker i att ha alltför många 

respondenter. Risken som Patton (2002, 244) beskriver är exempelvis att undersökningen inte 

blir nog djup med ett stort antal respondenter. Då denna undersökning syftar till att förstå ett 

fenomen på djupet ansågs det rimligt med ett mindre antal respondenter. Det undersökningen 

inte åberopar är en generaliserbarhet, utan det som är av intresse för uppsatsen är en fördjupad 
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kunskap som sätts i relation till tidigare forskning och det teoretiska ramverket (Patton 2002, 

245). 

Vid val av metod behöver forskningsfrågan stå i centrum och hur den kan besvaras med hjälp 

av en metod med minst antal nackdelar. Då syftet och frågeställningarna till uppsatsen inriktar 

sig på komvuxstuderandes informationsbeteende var den semi-strukturerade intervjun ett 

självklart val eftersom intervjuer anses vara särskilt lämpade för att få insikt i personers 

erfarenheter (Ahrne och Eriksson-Zetterquist 2015, 34; Dalen 2015, 15).  

Intervjuer kan konstrueras som strukturerade, ostrukturerade eller semi-strukturerade. En 

semi-strukturerad intervju, som bedömts vara mest passande för uppsatsen, innebär att 

intervjun utforskar en rad förbestämda ämnen. Dessa frågeställningar är dock flexibla och 

även dess följd av frågorna, till skillnad från den strukturerade intervjun som snarare kan likna 

standardiserade frågeformulär. Då intervjurespondentera har olika uppfattningar om och 

erfarenheter av sitt informationsbeteende möjliggör den semi-strukturerade intervjun en 

öppenhet för överraskningar och komplexa situationer samtidigt som uppsatsens syfte är 

intervjuns brännpunkt (Wildemuth 2009, 233). 

Vid arbetet av intervjuguiden har de väsentliga frågorna kristalliserats utifrån uppsatsens 

frågeställningar och Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen. Wildemuth (2009, 

234) påpekar att fyra typer av frågor är viktiga att beakta vid arbetet med intervjuguiden. 

Dessa är följande: grundläggande frågor, tilläggsfrågor, ”throw-away”-frågor och utforskande 

frågor.  

Grundläggande frågor och tilläggsfrågor är frågor direkt kopplade till syftet för forskningen. 

Tilläggsfrågor anses komplettera de grundläggande frågorna genom att vara formulerade 

annorlunda. Dessa tilläggsfrågor används då respondenten inte förstått den grundläggande 

frågan eller för att kontrollera svarets pålitlighet. ”Throw-away”-frågor är bra att använda sig 

av i början av intervjun då dessa kan skapa sammanhang och förbättra kommunikationen 

mellan respondenten och intervjuaren. Utforskande frågor är följdfrågor på respondentens 

svar, exempelvis genom att be om en utveckling eller precisering av ett tidigare svar 

(Wildemuth 2009, 234). Med dessa fyra typer skapades en intervjuguide i syfte att besvara 

uppsatsens frågeställningar. Intervjuguiden testades sedan innan de riktiga intervjuerna 

genomfördes. 

Intervjuerna utfördes personligen, ansikte mot ansikte, på både Umevux skola och i grupprum 

på bibliotek i Umeåregionen. Den första kontakten togs via mail med lärare på Umevux som 
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senare hänvisade vidare till elever som kunde tänkas vara relevanta för studiens syfte och 

uppnådde kriterierna för urvalet. Två av eleverna pluggade under tiden på Umevux, en elev 

hade just avslutat sin kurs och den sista läste via distans. Umevux är Umeå kommuns egna 

vuxenutbildning. 

Diktafon användes som verktyg för att spela in intervjuerna. Transkriberingen skedde direkt 

efter varje intervju. Anteckningar fördes även på plats för att tillföra en bättre visuell kontext 

för senare analys. Respondenterna fick inte ta del av frågeställningarna i förväg. Däremot fick 

de ta del av information gällande uppsatsens syfte och ungefär vad som förväntades av dem.  

Det första steget som togs för att påbörja analysarbetet av intervjuerna var att transkribera 

varje intervju. Pauser och fyllnadsord som inte ansågs vara relevanta för den kontextuella 

betydelsen utelämnades vid transkription. Då arbetet gjordes helt självständigt blev jag snabbt 

bekant med materialet, såväl genom utförandet av intervjun som vid utförandet av 

transkriberingen. Detta påpekar Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015, 51) som någonting 

positivt vid tolkning av intervjuer. Exempelvis är det lättare att förstå dialekter, ordspråk och 

kontext om den som intervjuat även utför transkriberingen. Det är även ett steg i 

tolkningsprocessen då jag gjort mig bekväm och fördjupat min kunskap av materialet redan 

vid lyssning och transkribering. 

Tematisk analys 
 

För att strukturera och systematiskt tolka materialet har en tematisk analys genomförts. Denna 

metod fastställdes redan innan intervjuerna hade skett, då det är ett bra sätt att sortera och 

analysera större textmängder (Bryman 2018, 704). Kodningen utfördes utefter de 

frågeställningar som ställts och intervjuguiden som byggts upp på basis av dessa frågor och 

Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen. Detta kallar Braun och Clarke (2006, 

84) för teoretisk tematisk analys och med det menas att analysen är driven av tidigare 

bestämda teorier eller forskningsfrågor.  

Eventuella brister med analysmetoden är att empirin i vissa fall kan pressas in i en mall där 

den inte egentligen passar in. Genom att, i det första steget av analysen, kodifiera materialet 

fritt från det teoretiska ramverket skapades ändå en övergripande förståelse för materialet. Då 

undersökningen strävade efter att besvara tämligen specifika frågeställningar utifrån ett 

förbestämt teoretiskt ramverk menar Braun och Clarke (2006, 84) att teoretisk tematisk analys 

är det mest passande valet av analysmetod.  
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Likväl kodades även material som kunde tänkas ligga utanför Kuhlthaus (2004) modell och 

forskningsfrågorna, då data som kontrasterar vissa uppfattningar kan vara relevant för 

diskussionen (Braun och Clarke 2006, 89).  

Först skapades initiala koder genom att tematisera kortare utdrag från intervjuerna. 

Programmet Open Code användes för den tematiska analysen. Detta program ger en möjlighet 

att lägga in koder direkt relaterat till texten och sedan går dessa att sammanställa i hierarkiska 

teman.  

Braun och Clarke (2006, 82) definierar teman som någonting viktigt som står i direkt relation 

till empirin och forskningsfrågorna. Dessa teman utgör exempel på mönster i den insamlade 

empirin som skapar mening och förståelse relevant för forskningen. Den kvantitativa 

förekomsten av dessa mönster är inte vad som har ansetts som relevant, utan relevansen har 

snarare bedömts utifrån huruvida dessa gett någon substans för syftet med uppsatsen.  

Nedan visualiseras ett exempel på den utförda tematiska analysen. Det övergripande temat 

presenteras först i tabellen för att ge en bättre översikt. Ordningsföljden av analysarbetet 

stämmer därmed inte överens med tabellens struktur. Kronologiskt skapades de initiala 

koderna först för att sedan placeras in i övergripande teman och underteman. 

Övergripande 

tema 

Citat  Initiala koder Underteman Likhet/Avvikelse 

Initiation ”det kan kännas 

lite stressigt, det 

är ju så fritt och 

uppgiften brukar 

ha en ganska kort 

beskrivning” 

Stressigt, kort 

beskrivning  

Känslor Stämmer överens, 

ingen särskild 

avvikelse 

Tabell 1. Exempel på tematisk analys. 

Koderna skapades genom att försöka direkt koppla samman empirin med forskningsfrågorna 

och Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen. Sedan gick jag igenom texten och 

kodningen återigen, för att finna saker och teman som kan tänkas vara intressanta och 

relevanta för diskussionen, men inte nödvändigvist direkt kopplade till forskningsfrågorna 

(Braun och Clarke 2006, 88–89).  

När den initiala kodningen var färdig så sammanställdes dessa koder i teman. Denna 

tematiska indelning kunde både vara av större övergripande teman och mindre underteman. 
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Genom att skapa en mind-map över dessa teman gick det lättare att visualisera och skapa 

relationer mellan dem (Braun och Clarke 2006, 89–91).  

Efter att alla teman definierats och reviderats författades resultat- och analyskapitlet. Samtliga 

fyra intervjuer sammanställdes med hjälp av kodifieringen. Då teman har kopplats samman 

med det kodade materialet underlättades sammanställningen av intervjuerna. Direkta citat och 

övergripande tankar analyseras även i detta kapitel. Varje tema som presenteras relateras till 

frågeställningarna. Empiri som funnits som inte direkt varit kopplad till frågeställningarna 

eller Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen men som hade kodats inkluderas 

även i resultatkapitlet för att ge en nyanserad bild av materialet. 

Skillnader i utförandet av undersökningarna mellan denna uppsats och Kuhlthaus uttrycker sig 

i att vissa av frågorna kunde tänkas vara svåra att besvara, särskilt frågor gällande tankar och 

känslor, då det passerat en viss tid sedan respondenterna upplevt dem. Kuhlthaus studie är av 

en mer uppföljande karaktär då eleverna dels förde anteckningar under tiden som de arbetade 

med uppgiften och dels genomfördes intervjuer under hela arbetets gång.  

Tidsgränsen skiljer sig även den gentemot Kuhlthaus studier. Gymnasisterna som Kuhlthau 

undersökte utförde en uppgift som tog en hel termin. I den här undersökningens fall var tiden 

för uppgiften kortare och hade större variation mellan respondenterna. Då komvuxstuderande 

oftast läser färre kurser i taget leder det till att kurserna även läses i snabbare takt i jämförelse 

med gymnasiet. Respondenternas uppgifter hade en deadline på cirka en månad, vilket gör att 

informationssökningsprocessen sker under en kortare tid än om dessa löpt över en hel termin.  

Diskussionskapitlet författades sist och utgår från det kodade empiriska materialet och 

diskuteras på basis av det som lyfts fram i kapitlet Tidigare forskning. Diskussionen kring 

resultatet och analysen av undersökningen genererar även uppsatsens slutsatser. Därför 

redovisas dessa gemensamt i samma kapitel.  
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Etiska överväganden 
 

Arbetet med intervjurespondenterna har byggt på grundläggande etiska frågor gällande 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Respondenterna har alla fått tagit del 

av informationen kring dessa fyra krav som listas nedan: 

• Informationskravet betyder att respondenter informeras om studiens syfte och vad som 

förväntas av dem. Respondenterna informeras även om att deras medverkan är frivillig 

och att de kan dra sig ur studien utan att behöva ange skäl. 

• Samtyckeskravet betyder att deltagarna har lämnat sitt samtycke om att medverka i 

studien. 

• Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om personerna behandlas konfidentiellt 

och att dessa uppgifter förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

• Nyttjandekravet betyder att uppgifterna som har samlats in endast används i 

forskningssyftet (Bryman 2018, 170–171). 

Med dessa i åtanke kommer uppgifter såsom namn och ålder inte redovisas. Gruppen 

komvuxstudenter är så pass stor att det knappast finns en risk för att respondenterna avslöjas 

på basis av vad dessa har sagt. Studien anses inte heller beröra några känsliga ämnen vilket 

minimerar risken för potentiella skador hos informanterna (Vetenskapsrådet 2017, 41). 
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Resultat och analys 
 

Detta kapitel är uppdelat i två huvudsakliga redovisningar och analyser av undersökningens 

resultat. Den första delen ägnas åt att presentera det empiriska materialet utifrån Kuhlthaus 

modell av informationssökningsprocessen. Denna del svarar, utöver det generella 

forskningssyftet, på frågeställningen gällande elevers känslor, tankar och ageranden under 

informationssökningen. Redovisningen och analysen svarar även på frågeställningen om hur 

komvuxstudenterna söker, samlar och bearbetar informationen. 

Detta avsnitt är uppdelat på så vis att citat från intervjuerna belyses för att analysera och 

identifiera varje steg i Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen (se fig. 1, s.12). 

Denna del disponeras med hjälp av underrubriker för varje fas av 

informationssökningsprocessen (se fig. 1, s.12). I varje fas presenteras och analyseras ett antal 

citat gällande respondenternas känslor, tankar och ageranden. 

I den andra delen av kapitlet analyseras resultat kopplade till uppsatsens andra 

frågeställningar, som inte analyserats med utgångspunkt i Kuhlthaus modell. Dessa 

frågeställningar handlar om vilka verktyg som komvuxstudenterna använder för att söka efter 

information och ifall de upplever några behov av stöd. 

Respondenterna har fått namnen Karl, Petter, Andreas och Filip. Dessa namn är inte deras 

verkliga namn. Karl läser på distans medan Petter och Filip läser på Umevux. Andreas har just 

avslutat sina kurser och studerar för tillfället inte. 

Informationssökningsprocessen 

Initiation 
 

Eleverna har tilldelats instruktioner till fördjupningsarbeten men har ännu inte påbörjat 

informationssökningen. Eleverna kommer i denna fas att uppfatta ett behov av information. 

Vid början av uppgiften beskriver tre av respondenterna sina känslor i termer av stress och 

oro.  

Under initieringsfasen beskriver Karl känslan innan han har börjat med uppgiften som att 

”Det har mer att göra med mitt sätt att hantera uppgifter tror jag men generell stress eftersom 

jag tenderar till att vara sent ute med att påbörja”. Även Filip beskriver känslotillståndet likt 

Karl med att ”det kan kännas lite stressigt, det är ju så fritt och uppgiften brukar ha en ganska 
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kort beskrivning”. Dessa påståenden ligger i linje med det som Kuhlthau karakteriserar som 

hög grad av osäkerhet, även om respondenterna lagt det huvudsakliga fokuset vid just stress. 

Petter menar att han å andra sidan inte känner sig osäker eller stressad vid inledningsfasen av 

uppgiften. Petter säger att: 

Jag har ju alltid gillat öppna uppgifter, för att då, för att jag tycker om att läsa och hitta 

information och då är det ju ofta på nätet […] jag brukar aldrig vara orolig i början, så fort jag 

får en uppgift slår det till, det här kan jag lösa. 

Petter skiljer sig därmed från de resterande respondenterna då han snarare verkar självsäker 

inför uppgiften än osäker.  

Petters tankar kring uppgiften är vaga och han belyser att han ”tar det som det kommer”. 

Andreas beskriver ett liknande resonemang inför uppgiften: 

Vi har ju haft en studieplan hela tiden, vi har alltid vetat när vi ska göra saker så om man kollar i 

planeringen vet man ju när vi ska göra sakerna. Men jag har väl tagit det lite som det kommit. 

Karl menar att han brukar gå igenom ”vad vi tidigare gjort i kursen” för att försöka förstå och 

relatera till fördjupningsuppgiften. Med hjälp av material som Karl läst under kursens gång 

och det han kallar för ”utomstående källor som jag bedömer vara trovärdiga, exempelvis 

myndigheter” försöker han finna olika sätt att närma sig uppgiften. Petter arbetar på ett 

liknande sätt, han berättar att han ”kollar igenom det vi har haft tidigare” och tänker på vad 

som kan passa bäst för uppgiftens omfång.  

Komvuxstudenternas generella tankar och ageranden följer den vaghet som Kuhlthau 

beskriver i sin modell. Respondenterna kontemplerar över vad de tidigare har gjort i kursen 

och hur detta kan utökas och appliceras på fördjupningsuppgiften. Petters känslor inför 

uppgiften skiljer sig från Kuhlthaus modell gällande känslan av osäkerhet. Hans beskrivningar 

stämmer snarare överens med nästa steg i Kuhlthaus modell. Han berättar att han upplever en 

känsla av säkerhet på sin egna förmåga att lyckas med uppgiften. Trots detta stämmer Petters 

tankar och arbetssätt i initieringsfasen överens med Kuhlthaus modell och de andra 

respondenternas beskrivningar.  
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Selection 
 

I det föregående stadiet har eleverna fått ta del av fördjupningsarbetet och de har relaterat 

uppgiften till tidigare erfarenheter och uppgifter under kursens gång. Ett informationsbehov 

har uppstått och i denna fas kommer eleverna att identifiera och välja ett övergripande 

ämnesområde. 

Komvuxstudenterna beskriver alla fyra en känsla av beslutsamhet och optimism när ett ämne 

har valts för uppgiften. Filip berättar att ”det känns skönt då man har valt ämne för då kan 

man ju faktiskt börja jobba med uppgiften”. Andreas beskriver känslan: 

Jag hittade massa bra information till ämnet och då vet man ju att det går att göra någonting med 

det. Det tog lite tid för mig för jag hade en annan kurs samtidigt […] det var lite stressigt men 

när jag kom igång så blev det bra. 

Genom att väga det som anses vara av personligt intresse i förhållande till uppgiftens 

tidsgräns och huruvida det finns nog med information gör respondenterna sina ämnesval. 

Petter menar att han ”tar det jag tycker är intressant” så länge som det är ”lätt att hitta 

information” om just det ämnet. Karl beskriver sina tankar kring sitt ämnesval: 

Jag tenderar kanske att ta lite genvägar så gott som det går så jag har först kollat på det vi läst i 

kursen. [Jag] ser vad jag känner mig mest bekväm i att prata om och det som känns som att det 

skulle bli bäst skriven uppgift med minst mängd ansträngning.   

Karl berättar att han ”skumläste texter som rör ämnet och runt nyckelord och saker som är 

intressanta och relevanta” och gick igenom en uppgift han tidigare haft som behandlar samma 

ämne.  

Petter berättar att han diskuterade sitt ämnesval med några i sin klass: 

Man sitter och pratar och frågar vad skriver du om, så kan man ha en diskussion om ämnet om 

de tycker det är ett intressant ämne […] jag hade tidigare googlat och gått in på Wikipedia och 

sen hittade jag en TED-talk om det. 

Respondenternas svar i denna fas stämmer väl överens med Kuhlthaus modell. 

Osäkerhetskänslan övergår till en känsla av beslutsamhet och optimism. Genom att, i Petters 

fall, diskutera med andra elever i sin klass kunde han bestämma sig för ett ämne. Alla fyra 

respondenter gjorde sina ämnesval utifrån någonting som de personligen funnit intressant 
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under kursens gång. Övervägningar mellan olika övergripande ämnen verkar inte vara lika 

kvalificerade som i Kuhlthaus beskrivning av informationssökningsmodellen. 

Komvuxstudenterna väljer ämne efter intressen, dock är tidsgränsen och tillgängligheten 

väldigt viktiga faktorer vid ämnesvalet. I Kuhlthaus modell poängterar hon att ifall ett 

ämnesval försenas kan stress och oroskänslor intensifieras tills valet är gjort, detta är i 

förenlighet med Andreas utsago.  

Exploration 
 

Innan denna fas har respondenterna gjort sina ämnesval och ska nu påbörja en övergripande 

informationssökning. Karl berättar att han ganska snabbt upplevde en frustration över sitt 

ämnesval:  

Det gick generellt ganska bra till en början att jobba med olika källor med fakta och skriva 

stödord, ja typ viktiga punkter man vill ha i sin text […] men det blev så mycket, speciellt då 

man pratar om […] det är så många rörliga delar som påverkar varandra. 

Petter beskriver sin upplevelse av den utforskande informationssökningen som att: 

Det blev stressigt, jag tänkte att det här är lugnt sen blev det väldigt mycket och min första tanke 

funkade inte, då började jag vela men […] komvux är ju ganska snällt så jag fick hjälp av 

läraren. Hade man varit hård hade jag nog haft mer ångest. 

Även Andreas och Filip berättar om liknande upplevelser då deras ämnen var väldigt breda 

och ett fokus ännu inte hade formulerats. Andreas poängterar att de till uppgiften var tvungna 

att använda sig av källor från riksdagen.se och att han aldrig tidigare gjort detta. Därför 

uppfattades informationssökningen som extra svår då han inte var van vid gränssnittet och hur 

han skulle formulera sig. Även Karl arbetade med dokument från riksdagen.se men han valde 

ändå att googla så att han ”inte behövde handskas med offentliga hemsidors dåliga 

gränssnitt”.  

Även i denna fas stämmer respondenternas utsagor in i Kuhlthaus modell av 

informationssökningsprocessen. Frustration och en ökad stressnivå är det som kännetecknar 

denna utforskande fas. Särskild vikt läggs vid ämnesvalets bredd, vilket resulterat i att alla 

respondenterna hade ett stort stoff av information att sålla bland. Tidsgränsen, eller snarare 

tidsbristen, för uppgiften verkar göra att denna fas uppfattas som tämligen kort i jämförelse 

med Kuhlthaus undersökningar 
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Formulation 
 

Innan formuleringsfasen har respondenterna gjort en generell informationssökning kring 

ämnesvalet och ska nu välja en inriktning för sin uppgift. Karl beskriver känslan han upplever 

när han väl valt en inriktning med att ”jag blir fokuserad och lugn och bara kör”. Petter 

berättar att han upplever en känsla av prestation efter att han tagit hjälp av sin lärare och 

funnit ett fokus till sin uppgift. Andreas berättar att: 

Jag behövde bara välja ett spår […] det kändes bra, då kunde man bara köra vidare […] jag 

valde det jag tyckte var intressant och hade sett mycket [av], så jag visste att det gick att skriva 

nog om det. 

Respondenterna går igenom den generella information de tidigare kommit över för att 

avgränsa sina uppgifter. Inriktningen skapas på basis av tidsbrist och personligt intresse. Tre 

av respondenterna berättar att de väljer någonting som de tidigt stötte på under sin 

informationssökning.  

Filip skiljer sig från de andra och berättar att han ”skriver ned saker om olika områden med 

stödord och referenser” för att sedan göra sin avgränsning utifrån dessa stödord. Karl 

beskriver att avgränsningen görs ”eftersom han inte är ute i så bra tid”, vilket leder till att en 

inriktning av ämnet måste tas relativt hastigt. Vidare berättar Karl att han ”inte har tid att 

reflektera över hur jag tänker då” och att det ”blir lätt att ta ett beslut då jag inte har något 

val”.  

Samtidigt berättar Karl, trots sin prokrastinering, att ”jag störde mig halvvägs och ville rätta 

till det”. Felen som Karl beskriver vill han därmed, trots tidsbristen, rätta till. Kraven som 

Karl har på sig själv verkar överskrida den tid han faktiskt lägger ned på uppgiften.  

I denna fas skiljer sig tre av respondenterna i viss mån från Kuhlthaus modell. Känslor och 

tankar, såsom fokusering och lugn, överensstämmer med modellen, medan agerandet skiljer 

sig åt. I Kuhlthaus modell kan vi se att inriktningen av ämnet görs på liknande basis som 

ämnesvalet, det vill säga genom att kriterier som uppgiftens omfång, elevernas intressen och 

materialets tillgänglighet vägs samman för att göra ett kvalificerat val.  

Den här undersökningen visar på att avgränsningen av ämnesvalet snarare görs på grund av 

tidspress. Respondenterna gör inte kvalificerade avgränsningar, där de väger vissa 

inriktningar mot andra, utan väljer oftast den första möjliga. Kuhlthau framställer denna 
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övervägning med ett aktivt och rationellt förhållningssätt. Komvuxstudenterna verkar välja 

inriktning av ämnet med hänsyn till uppgiftens tidsbegränsning. 

Collection 
 

Innan denna fas har respondenterna avgränsat sina ämnesval och ska nu samla information 

som anses direkt relaterad till ovannämnd avgränsning. Filip berättar att: 

Jag hade börjat skriva på uppgiften för att se vad som saknas […] så jag visste vad som 

behövdes för att fylla ut uppgiften […] man blir ju mer intresserad av ämnet ju mer man sätter 

sig in i det och då blir man ju mer självsäker. 

Petter beskriver känslan som att ”man känner hur det börjar lösa sig”. Även Andreas 

poängterar att ett visst lugn uppstår för att uppgiften börjar nå sitt slut. Andreas berättar att 

han ”blivit bekväm med hemsidan” och att det underlättar när han letar efter mer detaljerad 

information. ”Allt gick mycket snabbare i slutet”, understryker Andreas. Respondenterna 

berättar att de upplever denna del som ganska enkel, alla beslut är här redan tagna och det 

enda som de behöver utföra är att hitta nog med information för att klara uppgiften.  

Karl berättar att han, likt Filip, redan påbörjat skrivandet av uppgiften innan han helt var 

färdig med informationssökningen: 

Jag började skriva innan jag var helt klar med att hitta information. Det är lättare då man vet vad 

som saknas och så […]  sen brukar jag oftast skriva för mycket och redigera ner det tills det blir 

ett tajt manus. 

Petter och Andreas menar att de fortfarande endast ansamlar information i detta stadie. Petter 

poängterar att han kände sig väldigt stressad, inte över själva informationssökningen utan 

inför att potentiellt misslyckas med uppgiften. Han förtydligar: 

[…] i komvux, det finns ju som inga deadlines det är ju en oro men det är ju mer en oro för 

framtida uppgifter, att jag ska ha två parallella än att jag ska misslyckas med den här liksom. 

Speciellt på komvux är det ganska högt tempo, har ju en uppgift varje vecka som ska lösas i 

princip. 

Andreas beskriver även han att ”uppgiften är ju inte exakt klar” fastän han som tidigare nämnt 

uppfattade slutet av informationssökningen som den enklaste delen av uppgiften.  

Känslorna som uppstår hos respondenterna liknar de känslor som Kuhlthau beskriver. 

Studenterna upplever ett ökat självförtroende och intresset för ämnet blir större. 



27 
 

Respondenterna berättar att de närmar sig slutet och att de vet vilken slags information de 

behöver för att avsluta uppgiften. Andreas berättar att han börjar känna sig alltmer bekväm 

med det informationssystem som han använt sig av för att lösa uppgiften. Detta stämmer väl 

överens med Kuhlthaus förklaring om hur samspelet mellan användaren och systemet i detta 

skede är som bäst. 

Karl och Filip har redan i detta skede påbörjat att skriva sin inlämningsuppgift. Detta är 

annorlunda än hur Kuhlthau framställer informationssökningsprocessen. Kuhlthau framhäver 

informationssökningsprocessen som oavhängig själva framställandet av slutprodukten. 

Respondenternas utsagor visar på att två av komvuxstudenterna bearbetar och nästintill 

färdigställer sin text medan informationssökningen ännu ej är avklarad. Till skillnad från 

Kuhlthaus undersökningar, som sträcker sig över en hel termin, har Karl och Filip endast fyra 

respektive fem veckor på sig att färdigställa sina uppgifter.  

Presentation 
 

Innan den sista fasen har komvuxstudenterna ansamlat all information och ska nu avsluta sitt 

informationssökande. Därefter ska respondenterna förbereda sig för att presentera materialet 

som samlats in. Karl berättar att: 

Generellt tycker jag det brukar vara ganska oklart just när man sitter och ska färdigställa 

informationssökningen men, att när man kommer till punkten att man behöver den sista biten av 

information så har det oftast förtydligats av sig självt. 

Karl beskriver att denna oklarhet övergår i en känsla av lättnad när alla bitar har fallit på plats. 

I och med att Karl skriver delar av uppgiften samtidigt som han söker efter information blir 

han även snabbt klar med presentationen vid detta skede. Detta förklarar han kan vara en 

anledning till att han känner denna lättnad, då uppgiften i princip är helt färdigställd redan i 

detta skede. 

Petters upplevelser skiljer sig markant från Karls, han berättar att: 

Jag gömmer mig för känslorna […] sen får när det väl kommer får jag ta det som det kommer 

[…] när jag var klar med att söka information så var det ju bara någon dag kvar innan det skulle 

in […] det blev överväldigande. 

Vid frågan om när respondenterna ansåg att de var klara med informationssökningen ger de 

snarlika svar. Petter, Andreas och Karl berättar att de anser sig vara färdiga med 

informationssökningen när de inte längre hade tid med det. Filip menar att han ansåg sig vara 
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färdig då han tyckte att han ansträngt sig och lagt ned nog mycket tid för insamlingen av 

material.  

Respondenternas känslor i slutskedet av informationssökningen överensstämmer väl med 

Kuhlthaus beskrivning av denna fas. Karl kände sig nöjd och var här redan i princip klar med 

uppgiften så att han kunde andas ut, medan Petter snarare kände sig missnöjd då det tagit 

alltför lång tid.  

Intervjuerna visar att två av komvuxstudenterna i detta stadie redan har producerat ett 

praktiskt taget färdigt arbete att lämna in. Detta skiljer sig från Kuhlthaus modell då denna fas 

endast förbereder eleverna för själva framställandet av uppgiften. 

I Kuhlthaus modell kan vi utläsa att eleverna avslutar informationssökningen när de finner att 

de lagt ned nog mycket tid eller då information upprepas. Tidsgränsen är dock den vanligaste 

anledningen till varför eleverna avslutar insamlingen av information och påbörjar sin 

presentation av den. Detta går även att utläsa i komvuxstudenternas svar, där bristen på tid 

visar sig vara den mest förekommande anledningen till varför de avslutar 

informationssökningen. 

Verktyg och stöd 
 

Utöver Kuhlthaus informationssökningsmodell har eleverna även svarat på frågor gällande 

deras användning av olika informationsverktyg och eventuella behov av stöd. Verktyg syftar i 

detta avseende på hjälpmedel som används för att samla in och bearbeta information. Detta 

kan exempelvis handla om olika internetdatabaser och informationssystem men innefattar 

även biblioteksresurser. Frågor om stöd handlar inte om hjälpmedel för exempelvis läs- eller 

skrivsvårigheter utan snarare stöd i form utav läraren, bibliotekarier eller personer i ens 

omgivning. 

I intervjuerna med respondenterna visar det sig att deras informationssökning oftast skedde 

genom enklare sökfrågor på Google. Frågor ställdes om hur de värderade den information de 

hittat och i de flesta fallen utgick de från webbsidor de känner igen. Petter förklarar att han 

”inte går in på en blogg och använder mig av det” utan han vill att ”det ska vara någorlunda 

vetenskapligt”. Vid frågan om vad som är vetenskapligt förtydligar han att: 

Jag letar efter en artikel som är skriven av en professor eller vetare av något slag […] och gärna 

förenklade artiklar, jag kommer inte sitta att läsa hela avhandlingar […] men det finns oftast 

kortare artiklar om ämnet […]  
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Ingen av respondenterna använde sig av vetenskapliga databaser för att hitta information till 

sina uppgifter. Som tidigare nämnt använde Karl och Andreas riksdagen.se för att hitta 

information till sina uppgifter, detta var dock ett krav för uppgiften.  

Tre av respondenterna använder inte bibliotekets resurser i samband med sina studier. Petter 

berättar att han ”skulle vilja låna kurslitteratur men den finns ju aldrig”. Karl är den enda av 

respondenterna som lånat kurslitteratur till sina komvuxstudier på biblioteket. Det visar sig att 

ingen av respondenterna kan förklara vilka resurser, annat än boklån, som hade kunnat tänkas 

vara användbara till uppgiften. Att fråga en bibliotekarie om hjälp förefaller därmed inte 

användbart för deras studier. Databaser som biblioteken tillhandahåller är heller inte relevant 

för respondenterna. 

Respondenterna upplever heller inga behov av stöd från skolverksamheten. Filip poängterar 

att han brukar diskutera sina skoluppgifter med sin sambo och att han därmed har ett visst 

stöd hemifrån. Petter berättar att han ofta frågar läraren för att kunna vidareutveckla uppgiften 

när den upplevs som svårtolkad. Någon annan personal förefaller sig inte vara relevant att få 

hjälp av. Karl berättar att han, som läser på distans, många gånger har frågat om vidare 

instruktioner till uppgifterna. Han vidareutvecklar: 

Det är bristfälliga instruktioner och väldigt oklart vad som ska göras […] det känns som att 

arbetsmängden med de som jobbar och har en kurs på distans är patetiskt liten […] för varje 

uppgift skriver de två meningar och en mening i respons. 

Komvuxstudenterna berättar att de inte uppfattat informationssökningen som en central del 

under arbetet med uppgifterna. Karl beskriver det som att ”man får göra en djupdykning i 

någon specifik del av kursen”. Själva informationssökningen har inte berörts nämnvärt i 

instruktioner utan det huvudsakliga fokuset har varit att producera en text eller ett tal.   
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Diskussion och slutsatser 
 

Undersökningen har visat på att Kuhlthaus modell för informationssökningsprocessen i stora 

drag (se fig. 1, s.12) överensstämmer med komvuxstudenternas utsagor. I vissa fall har 

respondenternas svar skiljt sig från modellen. Huvudsakliga åtskillnader som undersökningen 

visar på är komvuxstudenternas ageranden och huruvida dessa är noga övervägda. Kuhlthaus 

modell framhåller ämnesval och inriktning i detta ämne som någonting aktivt och kvalificerat. 

Komvuxstudenterna i denna undersökning gör ämnesval utefter sina personliga intressen, 

dock görs inga aktiva överväganden av ämnen och inriktningar på samma sätt som Kuhlthau 

beskriver informationssökningsprocessen.  

Kuhlthau förklarar att eleverna baserar sina ämnesval, likt komvuxstudenterna, på sina egna 

intressen och väger dessa mot uppgiftens omfång, tidgräns och tillgänglighet av information. 

Dessa kvalificerade och detaljerade övervägningar stämmer inte överens med 

komvuxstudenternas beskrivningar. Besluten fattas snarare med hänsyn till tidsbegränsningen 

och tillgängligheten av information. 

Komvuxstudenternas uppgifter har i denna undersökning en tidsgräns på några veckor medan 

Kuhlthaus gymnasister arbetar över en termin. Denna skillnad i tid kan tänkas vara en 

förklaring till varför det här resultatet skiljer sig från Kuhlthaus. Komvuxstudenterna har även 

en annan studiebakgrund än Kuhlthaus gymnasister, vilket kan tänkas förklara varför 

ämnesval och inriktningar inte tas på lika övervägda och kvalificerade grunder. 

Metoden för undersökningen har även vissa begränsningar i sitt utförande. Överlag visar 

svaren från komvuxstudenterna att dessa stämmer väl överens med Kuhlthaus modell för 

informationssökningsprocessen. Vissa skillnader har påpekats med särskild vikt på 

respondenternas tankar och ageranden. En risk med metoden finns i att tolkningar av 

materialet anpassats till Kuhlthaus modell. Trots det har skillnader utkristalliserats, vilket 

belyser en avvikelse mellan respondenterna i den här undersökningen gentemot Kuhlthaus 

empiriska underlag. 

Limberg (1998, 58) riktar liknande kritik mot Kuhlthaus framställning av modellen. Hon 

poängterar att modellen faktiskt kan vara iterativ, det vill säga att varje fas upprepas i olika 

skeenden av informationssökningen, vilket modellen inte indikerar i sin konstruktion. 

Limberg lägger även vikt i att informationssökningsprocessen kan te sig annorlunda för olika 
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studenter. Denna åtskillnad menar Limberg (1998, 58) är på grund av elevernas olika 

uppfattningar om informationssökningsprocessen. 

Tidsbristen visar sig vara en ständigt förekommande företeelse då det gäller 

komvuxstudenternas informationssökningsbeteenden. I sina val av verktyg berättar 

respondenterna i undersökningen att de flesta endast söker på Google med relativt enkelt 

formulerade sökfrågor. Anledningen till detta verkar vara att det är den enklaste vägen framåt 

och att de heller inte fått lära sig andra sätt att hantera informationssökning. Detta är förenligt 

med Gärdén (2010) som visar liknande särdrag i sin undersökning av komvuxstudenters 

informationsbeteende.  

Respondenternas ämnesval reflekterar deras personliga intressen men verkar inte 

nödvändigtvis reflektera deras livserfarenheter. Detta står i kontrast mot Given (2001;2002) 

som belyser att äldre universitetsstudenter ofta gör ämnesval som är direkt kopplade till deras 

arbeten eller tidigare livserfarenheter. En förklaring till varför detta skiljer sig från 

komvuxstudenterna kan tänkas vara att universitetsstudier är ännu mer inriktade och 

specificerade mot jobbmarknaden än komvuxutbildningar som inte är en yrkesutbildning.  

Branch (2003) och Kuhlthau (2004) poängterar att lärare behöver åskådliggöra 

informationssökningens roll i sina uppgifter. Branchs (2003) studie visar att äldre studenters 

informationskompetens kan utvecklas med hjälp av inriktade kurser och insatser. Genom att 

utbilda studenterna i hur man använder sig av databaser och forskningsbibliotek kunde de bli 

bättre på att värdera och kritisk granska information från olika källor. Kuhlthau (2004) 

poängterar även hon att synliggöra informationssökningsprocessen för att underlätta och 

förbättra elevernas informationskompetens.  

Genom att få reflektera över informationssökningsprocessen har respondenterna påverkats 

positivt. Flera har efter, och under, intervjuerna påpekat hur intressant det var att få sitta ned 

och reflektera över deras tankar om olika skeenden i informationssökningen. Läroplanen för 

vuxenutbildningen (Lvux12) påpekar att det är viktigt med en aktiv diskussion kring 

kunskapsbegrepp och hur kunskapsutveckling sker. Med detta i åtanke kan 

informationssökning och processen kring det vara en passande del att framhäva i 

utbildningen. 

Vidare studier om komvuxstudenters informationssökningsbeteende kan utröna om den 

påvisade avvikelsen i ageranden och tankegångar i förhållande till Kuhlthaus modell är 

någonting specifikt för målgruppen vuxenstuderande. Intressant hade det också varit att 
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undersöka lärarens roll i arbetet med informationssökning i den kommunala 

vuxenutbildningen. Vidare studier bör även undersöka huruvida uppgiftens upplägg spelar 

någon roll i hur komvuxstudenterna söker och bearbetar information. Detta kan eventuellt 

fastställa vissa riktlinjer eller förhållningssätt vid framställningen av liknande uppgifter. 

Framtida studier kan även tänkas undersöka skillnader mellan studenternas 

informationsbeteende likt Limbergs (1998) undersökning men med målgruppen 

vuxenstuderande istället för gymnasieelever. 
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