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Inledning 

Den här uppsatsen ska handla om språkstuderande och deras informationssökande. 

Information, informationssökning och informations-kompetens är alla ord som har 

diskuterats mycket på senare tid, både inom och utanför biblioteksvärlden. Vårt 

samhälle idag förändras snabbt; ett ständigt ökande informationsflöde gör det allt 

viktigare att lära sig finna, sovra bland, bedöma, samt använda sig av information, 

något som berör inte minst studerande på olika nivåer. 

I det nya så kallade informationssamhället ställs alltså nya krav på oss människor 

vilket avspeglas i utbildningen, som även den genomgår stora förändringar. Utbildning 

handlar allt mer om att den studerande själv är aktiv i sitt lärande genom exempelvis 

grupparbeten och problembaserat lärande, PBL, en undervisningsform som innebär 

stor självständighet för de studerande vad gäller att hitta information, läsa och i grupp 

diskutera vad som är viktigt, samt redovisa vad man lärt sig. Idag är det dessutom 

viktigt att inse att de kunskaper man förvärvar under en utbildning inte räcker livet ut. 

Det betonas alltmer att man fortsätter sitt lärande även när studierna är avslutade och 

yrkeslivet tar vid. 

Studiet av ett språk skiljer sig väsentligt från studiet av exempelvis ett 

naturvetenskapligt ämne där ny kunskap hela tiden uppstår genom nya forskningsrön. 

Ett språk utvecklas förvisso, men inte med den hastigheten. Ny litteratur skrivs och 

nya ord uppstår, men kärnan hos ett språk, grammatiken, förändras inte i någon större 

utsträckning. Undervisningen i språk är också ganska traditionell med föreläsningar, 

lektioner och skriftliga tentamina. Hur påverkar den undervisningsform man använder 

i språkstudier studenternas färdigheter att arbeta självständigt med att söka 

information för att lösa en större uppgift såsom en uppsats? Avsikten med denna 

uppsats är att undersöka hur studenterna löser och upplever en sådan uppgift. 
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Forskningsöversikt 

Informationssökning 

Forskning om informationssökning har traditionellt handlat framför allt om själva 

systemen för informationssökning. Man var mer intresserad av systemens effektivitet 

vad gäller grad av återvinning och precision än av att se till problemen hos dem som 

använder systemen.1 I den forskning om informationssökning som kallas 

användarstudier (user studies) har man däremot utgått från användarnas behov. Tom 

Wilson redogör i en artikel från 1994 för den forskning som bedrivits inom ämnet 

under en femtioårsperiod.2 Wilson har tidigare konstaterat att ”[a]part from 

information retrieval there is virtually no other area of information science that has 

occasioned as much research efforts and writing as ’user studies’”.3 I samma artikel 

försöker han utröna varför ett informationsbehov uppstår och vad som kännetecknar 

det beteende (information-seeking behaviour) som behovet leder till. Han menar att 

ökad förståelse för användaren och dennes behov kommer att göra det möjligt att 

skapa effektivare informationssystem.4 

David Ellis representerar en liknande ståndpunkt som Wilson men har fokuserat 

mer på beteendet än behovet. Han har undersökt informations-sökningsmönster hos 

samhällsvetare och skapat en beteendemodell utifrån dessa.5 Modellen består av sex 

olika karakteristika: starting (inledande informationssökning), chaining: backward 

chaining innebär att följa upp referenser eller citeringar i det kända materialet; 

forward chaining att följa upp citeringar till det kända materialet, browsing (en 

halvstrukturerad sökning), differentiating (att använda sig av skillnader mellan olika 

informationskällor som filter för kvalitet och relevans hos materialet), monitoring 

(hålla sig à jour med utvecklingen inom ett område genom att fortlöpande bevaka vissa 

källor) samt slutligen extracting (att systematiskt gå igenom speciella källor och välja 

ut relevant text).6 I en senare undersökning jämförde han dessa karakteristika med 

dem hos en grupp fysiker och kemister på forskarnivå och fann att de inte skilde sig 

nämnvärt. Dock kunde han utöka modellen med två nya karakteristika, verifying (att 

 
1 Hewins, Elisabeth T., 1990, ”Information Need and User Studies” i Annual Review of Information 
Science and Technology, vol. 25, s. 145–172. 
2 Wilson, Tom, 1994, ”Information Needs and Uses: Fifty Years of Progress?” i Fifty Years of 
Information Progress: a Journal of Documentation Review, s. 15–51. 
3 Wilson, Tom, 1981, ”On User Studies and Information Needs” i Journal of Documentation, vol. 37 
nr. 1, s. 5–12. 
4 Wilson, 1981, s. 10. 
5 Ellis, David, 1989, ”A Behavioural Approach to Information Retrieval System Design” i Journal 
of Documentation, vol. 45 nr. 3, s. 171–212. 
6 Ellis, 1989, s. 178. 
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kontrollera riktigheten hos informationen) och ending (sammanfattande 

informationssökning i slutet av ett projekt).7 Ellis menar att dessa beteendemässiga 

karakteristika hos användarna skulle kunna spela en större roll i konstruerandet av 

system för informationsåtervinning.8 

Nicholas J. Belkin introducerade i början av åttiotalet ett begrepp benämnt ASK, 

Anomalous State of Knowledge, som han menar ligger till grund för ett 

informationsbehov.9 Han använder sig av termen information retrieval, IR 

(informationsåtervinning), för att hänvisa till processen att söka information, som 

initieras således: 

/…/ a user decides to investigate or use some part of his or her state of knowledge or 
image, but on consideration, the user realizes that there is an anomaly10 in that state of 
knowledge with respect to the problem faced. This realization, in combination with intent 
and so on, leads to a recognized anomalous state of knowledge (ASK), which, further 
modified by linguistic and pragmatic considerations, becomes a request put to the IR 
system.11 

Huruvida sökningen blir lyckad eller inte beror på om den information som återvinns 

kan besvara frågan. Problemet för användaren är att informationsbehovet uppstår ur 

en anomali; man vet inte exakt vad det är man söker och därmed är det svårt att 

formulera en sökfråga. Kan man inte formulera en sökfråga, så blir det svårt att hitta 

det man behöver: ”The user must be able to specify all of the relevant aspects of the 

problem, in order for the system to work optimally”.12 Belkin menar att funktionerna i 

ett system för informationsåtervinning måste konstrueras utifrån idén om ASK: 

/…/ an IR system ought to be based on means for discovering and representing the user’s 
knowledge of the problem under consideration, with special attention paid to the anomalies 
which prevent specification of need. This approach in turn means not asking users to 
specify questions to put to the IR mechanisms, but rather trying to obtain data from them 
which take account of the fact of non-specifiability and then generating representations 
which specifically seek to identify anomalies.13 

 
7 Ellis, David, Cox, Deborah, Hall, Katherine, 1993, ”A Comparison of the Information Seeking 
Patterns of Researchers in the Physical and Social Sciences” i Journal of Documentation, vol. 49 
nr. 4, s. 356–369. 
8 Ellis, 1989, s. 202. 
9 Belkin, Nicholas J, 1980, ”Anomalous States of Knowledge as a Basis for Information 
Retrieval” i The Canadian Journal of Information Science, vol. 5, s. 133–143. 
10 Anomaly = avvikelse från regeln; anomali; abnormitet; missförhållande. Norstedts engelska 
ordbok , 1997. 
11 Belkin, 1980, s. 135. 
12 Belkin, N. J., Oddy, R. N., Brooks, H. M., 1982, ”ASK for Information Retrieval: Part I. 
Background and Theory” i Journal of Documentation, vol. 38, nr. 2, s. 63. 
13 Belkin, 1980, s. 139. 
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Robert S. Taylor intresserade sig redan 1968 för kommunikationen mellan 

användaren och biblioteket i informationssökningsprocessen.14 Han menade att en 

användare för en dialog, ett slags förhandling, då man söker information för att 

besvara en fråga: 

This act of negotiation usually takes one or both of these forms: (a) working through a 
human intermediary, i.e. the reference librarian, (b) self-help, by which the user himself 
attempts, often unsuccessfully, to sharpen his question by interacting with the library and 
its contents.15 

Kommunikationen mellan användaren och bibliotekarien kompliceras av det problem 

som också Belkin senare skulle framhäva, nämligen att man som användare inte vet 

riktigt vad det är man frågar efter: ”/…/ one person tries to find out what another 

person wants to know, when the latter cannot describe his need precisely”.16 Samma 

svårighet gäller naturligtvis då användaren interagerar med ett system för 

informationssökning. Användaren måste utveckla sina frågor genom fyra olika 

behovsnivåer, där den första nivån kallas visceral17 need, ett medvetet eller 

omedvetet behov av information som saknas i användarens tidigare erfarenhet och 

som förmodligen ännu inte går att uttrycka i ord. I den andra nivån, conscious need, 

finns en medveten, mental beskrivning av problemet som dock fortfarande är oklar 

och dåligt definierad. Först på den tredje nivån, formalized need, kan användaren 

formulera ett konkret uttalande om sin fråga. Då man slutligen når den fjärde nivån, 

compromized need, har man formulerat frågan så som den ställs till ett 

informationssökningssystem.18 Bibliotekarien kan hjälpa användaren att nå den fjärde 

nivån genom att ställa frågor som ger nödvändig information om: ”1. determination of 

subject; 2. objective and motivation; 3. personal characteristics of inquirer; 4. 

relationship of inquiry description to file organization; 5. anticipated or acceptable 

answers”.19 Dessa fem filter, som Taylor kallar dem, utgör en struktur av 

förhandlingen, the negotiation process, mellan användare och bibliotekarie.20 

Louise Limberg hävdar i sin doktorsavhandling att det råder brist på forskning om 

hur information används.21 Därför avsåg hon med sin avhandling ”/…/ att utforska 

 
14 Taylor, Robert S., 1968, ”Question-Negotiation and Information Seeking in Libraries” i College 
and Research Libraries , vol. 29, nr. 3, s. 178–194. 
15 Taylor, 1968, s. 179. 
16 Taylor, 1968, s. 179. 
17 Visceral= irrationell, instinktiv, intuitiv , känslomässig. Norstedts engelska ordbok , 1997. 
18 Taylor, 1968, s. 182. 
19 Taylor, 1968, s. 183. 
20 Taylor, 1968, s. 191. 
21 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, s. 15–16. 
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fenomenet informationssökning genom att studera samspel mellan 

informationssökning och lärande”.22 Utifrån en fenomenografisk teoriram undersökte 

hon en grupp gymnasiestuderandes informationssökning och inlärning under ett 

projekt som handlade om Sveriges eventuella medlemskap i EU. Hon förklarar 

fenomenografi som både en uppsättning teoretiska antaganden och en metodologi för 

att undersöka människors tankar och förståelse av ett visst fenomen, snarare än 

fenomenet i sig.23 Hon fann att det bland eleverna fanns tre olika sätt att uppfatta 

informationssökning och användning. Den första kategorin såg det som att man sökte 

fakta: de ”rätta” svaren på frågeställningarna. För att anses relevant skulle materialet 

vara lättillgängligt både fysiskt och intellektuellt och man ansåg sig ha hittat tillräckligt 

med information då man helt enkelt inte hann med mer. I den andra kategorin menade 

eleverna att det handlade om att finna tillräcklig information för att bilda sig en egen 

uppfattning om Sveriges eventuella medlemskap i EU. Ett viktigt relevanskriterium 

var att informationen skulle besvara frågeställningarna i deras delämne, och tillräcklig 

information hade man då detta uppfyllts. Dessa elever använde fler typer av material, 

sökvägar och bibliotek än i den första kategorin. För den tredje kategorin var 

uppfattningen den att man söker och använder information för att öka sin förståelse 

av ett ämne. Då det handlade om en så kontroversiell fråga, gällde det att kritiskt 

granska och analysera informationen. Dessa elever ansåg inte att det var tillräckligt att 

informationen besvarade frågeställningarna i deras specifika delämne, utan menade att 

det var viktigt att placera ämnet i ett större sammanhang. Den här gruppen använde 

flest typer av material, sökvägar och bibliotek och Limberg konstaterar att 

uppfattningarna i denna kategori ”/…/ bäst stämmer med hur modellerna beskriver 

att informationssökning bör gå till”.24 Limberg fann också tre skilda kategorier av 

uppfattningar om ämnet grundade på vad man lärt och menade att det fanns ett 

samband mellan hur eleverna uppfattade informationssökningen och 

inlärningsresultaten.25 

Carol Collier Kuhlthau har i sin forskning om informationssökning undersökt 

individens hela upplevelse, inte bara informationsbehovet. Hon menar att även tankar 

och känslor kring informationssökningen spelar en viktig roll:  

 
22 Limberg, 1998, s. 19. 
23 Limberg, 1998, s. 65–67, 243. 
24 Limberg, 1998, s. 221. 
25 Limberg, 1998, s. 197–198. 
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This research is unique in that it goes beyond the cognitive aspects of information seeking 
to examine the feelings users commonly experience. /…/ The whole experience of users 
affects their information use, their feelings as well as their intellect /…/26 

Hennes forskning presenterades först i en doktorsavhandling från 1983 och hon har 

även skrivit flera artiklar och en bok i ämnet. Hon utgick från konstruktivistisk 

inlärningsteori, inspirerad av bland andra en psykolog vid namn George Kelly. 

Konstruktivister intresserar sig för processen i inlärning, inte bara innehållet. Kelly 

identifierade fem stadier, ”phases of construction”, som återger samspelet mellan 

tankar och känslor i inlärningsprocessen. Först upplever man osäkerhet och 

förvirring då man ställs inför en ny erfarenhet. Dessa känslor ökar, möjligen upplever 

man även situationen som hotfull, när man stöter på motstridig information. Sedan 

formar man en hypotes, en riktning att följa, som man sedan testar. Det sista stadiet, 

”reconstructing”, innebär införlivande av den nya kunskapen.27 Kuhlthau gjorde flera 

undersökningar, den första med elever i sista året av high school. De skrev två 

uppsatser under sitt sista år, en vardera termin. Under arbetet med den första förde 

de dagböcker där de noterade sina tankar, känslor och handlingar under 

informationssökningen, under den andra uppgiften skrev de loggböcker över själva 

sökandet: vilka källor de använde, hur de hittade dem och hur användbara de visade 

sig vara. Dessa uppgifter kompletterades med ett frågeformulär och intervjuer med 

sex av de 26 elever som deltog. Två uppföljande studier gjordes av dessa elever efter 

fyra år, vilka visade att de ursprungliga resultaten ännu gällde. Ännu två studier 

utfördes för att verifiera modellen, dels av ännu en grupp elever i high school, dels av 

ett vidare urval av biblioteksanvändare.28 Kuhlthau fann dragen av en process som 

stämde väl överens med den konstruktivistiska teorin: 

At the beginning of a search, evidence of confusion and apprehension was isolated. 
Indicators of increasing uncertainty were noted as the search progressed. In the middle of 
the search, evidence of a turning point was documented when a focus was formed. A sense 
of direction was sought toward the end of the search. 

The function of the focus within the process was an important consideration in the 
study. The focus in the search process was expected to parallell the role of the hypothesis 
in the phases of construction.29 

 
26 Kuhlthau, Carol C., 1991, ”Inside the search process: Information Seeking from the User’s 
Perspective” i Journal of the American Society for Information Science, vol. 42 nr. 5, s. 370. 
27 Kuhlthau, Carol C., 1993 a ”Implementing a Process Approach to Information Skills: A Study 
Identifying Indicators of Success in Library Media Programs” i School Libray Media Quarterly, Fall 
1993, s. 11–18. 
28 Kuhlthau, 1991, s. 364–366. 
29 Kuhlthau, Carol C., 1988, ”Developing a Model of the Library Search Process: Cognitive and 
Affective Aspects” i Reference Quarterly, vol. 28, s. 235–236. 
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Kuhlthau har med stöd av sina undersökningsresultat delat in 

informationssökningsprocessen i sex stadier (det är hennes modell av denna process 

jag kommer att använda mig av som teoretisk utgångspunkt för min undersökning), 

alla med sina olika tankar, känslor och handlingar.30 Hon har vidare formulerat en 

”osäkerhetsprincip”.31 Hon menar att en underliggande osäkerhet hos användaren 

styr hur denne upplever informations-sökningsprocessen. Det är också osäkerheten, 

orsakad av en kunskapslucka, som initierar processen att söka information. 

Informationssökningsprocessen inleds alltså med osäkerhet och avslutas med 

förståelse: 

Uncertainty, at the initiation of the Information Search Process, is characterized by vague 
thoughts, anxious feelings, and exploratory actions. Understanding, later in the process, is 
characterized by clear thoughts, confident feelings and documentary actions.32 

I en magisteruppsats från 2000 undersöker Eva Ödlund uppsatsskrivande studenter 

på B- och C-nivå inom olika ämnen och jämför deras informationssökning med 

Kuhlthaus modell. Ödlund menar sig med vissa avvikelser kunna identifiera 

Kuhlthaus ISP i studenternas informationssökning, framförallt är de känslomässiga 

upplevelserna av oro och ångest tydliga. Förutom informationssökningsprocessen har 

Ödlund intresserat sig för den användarutbildning studenterna fått, hur de upplevt 

bibliotekets insats samt hur de ser på uppsatsarbetets berättigande som en del av 

utbildningen. En slutsats av dessa övriga frågeställningar i undersökningen är enligt 

Ödlund att de studenter hon undersökt inte besitter den informationskompetens de 

borde och att de inte är nöjda med den användarundervisning de fått.33 

Begreppet informationskompetens  

Resultaten i den här undersökningen kommer att relateras till en modell av 

informationssökningsprocessen, men jag kommer inte att försöka avgöra huruvida de 

språkstuderande kan sägas vara informationskompetenta eller inte. Jag tycker ändå 

att begreppet är intressant i sammanhanget och har därför valt att inkludera något om 

 
30 Kuhlthau, 1988, s. 236–240, 1991, s. 366–368. För en närmare beskrivning av varje stadium se 
avsnittet om teoretisk utgångspunkt. 
31 Kuhlthau, Carol C., 1993 b, ”A Principle of Uncertainty for Information Seeking” i Journal of 
Documentation, vol. 49, nr. 4, s. 339–355. 
 Kuhlthau, Carol C., 1993 c, Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information 
Services, s. 108–127. 
32 Kuhlthau, 1993 c, s. 126–127. 
33 Ödlund, Eva, 2000, ISP och uppsats. En kvalitativ studie av Kuhlthaus informationssökningsprocess 
bland uppsatsskrivande högskolestudenter. 
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hur informationskompetens, information literacy, har definierats och diskuterats i 

min forskningsöversikt. 

I en bok från 1998 ger Patricia Senn Breivik en översikt till framväxten av 

begreppet informationskompetens och betonar dess betydelse inom den högre 

utbildningen, som måste inse att de traditionella kunskaperna i att skriva, tala och 

räkna inte längre är tillräckliga. Att vara utbildad innebär inte längre att ha tillägnat sig 

en viss mängd faktiskt kunskap, utan att veta hur man finner, bedömer och använder 

sig av nödvändig information.34 Hon återger ALA:s (American Library Association) 

definition från 1989 av vad informationskompetens innebär: 

§ knowing when information is needed, 

§ identifying the information needed to address a given problem or issue, 

§ finding the needed information, 

§ evaluating the needed information, 

§ organizing the needed information, and 

§ using the information effectively to address the problem or issue at hand.35 

ALA:s rapport, som innehåller definitionen och som är inkluderad i boken som ett 

appendix36, anser Breivik vara ”/…/ the clearest statement ever made about the 

importance of information literacy”.37 Breivik menar att en informationskompetent 

student, som besitter kunskaper för att lokalisera, organisera, värdera och 

kommunicera information, är kapabel att effektivt fatta beslut, har verklig frihet att 

välja och kan delta i ett demokratiskt samhälle.38 

I sin doktorsavhandling, presenterad 1996, har Christine Bruce gjort en 

fenomenografisk undersökning av informationskompetens.39 Därmed vill hon ta reda 

på hur informationskompetens uppfattas, snarare än vad det är: ”The question being 

posed is ’What are the different ways in which information literacy is conceived, that 

is, seen, experienced or understood? not ’What is information literacy?’”40 Hon 

 
34 Breivik, Patricia Senn, 1998, Student Learning in the Information Age, s. 2–3. 
35 Breivik, 1998, s. 3. 
36 Breivik, 1998, s. 121–137. 
37 Breivik, 1998, s. 5. 
38 Breivik, 1998, s. 3. 
39 Bruce, Christine, 1997, The Seven Faces of Information Literacy. 
40 Bruce, 1997, s. 17. 
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frågade sextio personer inom högre utbildning: lektorer, bibliotekarier, 

studievägledare och personaladministratörer (lecturers, librarians, counsellors, staff 

developers). Sexton intervjuades och fyrtiofyra svarade på frågorna skriftligen. Bruce 

fann sju olika uppfattningar av informationskompetens. Den första innebar att man 

använder sig av informationsteknologi för att kommunicera och hitta information, 

medan den andra fokuserade på informationskällor; det är kännedom om källorna 

som möjliggör att återvinna information ur dem. I den tredje kategorin betonades den 

process som gör informationen tillgänglig för användaren och den fjärde såg 

informationskompetens som förmågan att kontrollera information: genom 

arkivering/förvaring, i minnet eller med hjälp av datorer. Inom den femte kategorin 

menade man att informationskompetens är att använda informationen för att bilda sig 

en kunskapsbas inom ett nytt område, till skillnad från den sjätte kategorin där den 

befintliga kunskapen och erfarenheten utgör en bas för att kreativt använda 

information för att utöka det egna vetandet. Den sjunde och sista såg 

informationskompetens som att använda sig av information för ett gott syfte.41 

I en skrift från 1994 konstaterar Christina Doyle att det inte längre är tillräckligt 

att kunna läsa, skriva och räkna. Numera måste alla vara kapabla att tänka kritiskt, 

använda sig av datorer och annan informationsteknologi, samarbeta med andra på ett 

produktivt sätt samt kunna lokalisera och använda sig av information. Hon menar att 

”[i]nformation literacy is a thematic sythesis of the skills that individuals will need to 

live in the Information Age”.42 Denna tidiga definition av vad informationskompetens 

innebär utökades av Doyle 1992 till en beskrivning av vad som karakteriserar en 

informationskompetent person: 

§ recognizes that accurate and complete information is the basis for intelligent 
decision making 

§ recognizes the need for information 

§ formulates questions based on information needs 

§ identifies potential sources of information 

§ develops successful search strategies  

 
41 Bruce, 1997, s. 110–151. 
42 Doyle, Christina S., 1997, Information Literacy in an Information Society: A Concept for the 
Information Age, s. 2. 
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§ accesses sources of information including computer-based and other 
technologies 

§ evaluates information 

§ organizes information for practical application 

§ integrates new information into an existing body of knowledge 

§ uses information in critical thinking and problem solving.43 

Eli Bytoft-Nyaas hävdar att ett nära samarbete mellan bibliotek och lärare är en 

förutsättning för att lära studenter informationskompetens. Hon menar att en 

informationskompetent student är medveten om informationsbehovet, kan välja rätt 

källa och formulera sin sökfråga, vet hur man använder olika databaser effektivt och 

hur man utvärderar sökresultaten, samt slutligen hur man omvandlar informationen till 

kunskap. Definitionen är baserad på både Doyles tio punkter om en 

informationskompetent person och Kuhlthaus ISP. Bytoft-Nyaas menar att arbetet 

med att söka information är betydelsefull för inlärningen: ”När studenten själv söker 

fram den information som behövs för att kunna utföra en uppgift motverkas 

ytinlärning. Det krävs insikt i ämnet för att kunna söka fram relevant information”.44 

Studenternas bibliotek kallas en utredning om högskolebibliotekens utveckling 

och vilka krav som numera ställs på deras verksamhet, presenterad av BIBSAM 

1996. Innehållet i dess fyra olika delar presenteras i en artikel i BBL 

(Biblioteksbladet), också 1996.45 I slutrapporten till Studenternas bibliotek 

konstaterar Jan Hagerlid att det krävs en utbyggnad av undervisning i 

informationssökning och bibliotekskunskap för studenter. Men 

informationskompetens, menar han, är inte bara att kunna hitta information i 

databaser och på biblioteket, utan också att kunna värdera och använda sig av den. 

Han slår fast att ”[i]nformationskompetens – förmåga att söka, kritiskt värdera och 

kreativt utnyttja information – bör vara ett mål för högskolans utbildning och tas upp i 

alla högskolors måldokument”.46 I en uppföljande rapport sammanställd 2001 

konstaterar Göran Gellerstam att: 

 
43 Doyle, 1997, s. 3. 
44 Bytoft -Nyaas, Eli, 1997, ”Informationskompetent– kan studenten bli det?” i Tidskrift för 
dokumentation, vol. 52, nr. 3–4, s. 83–88. 
45 Törngren, Margareta m.fl., 1996, ”Studenternas bibliotek – BIBSAM banar väg” i 
Biblioteksbladet, nr. 2, s. 40–42. 
46 Hagerlid, Jan, 1996, Studenternas bibliotek: En analys av högskolebibliotekens utveckling: slutrapport, 
på KB:s webbsida: http://www.kb.se/BIBSAM/utredn/sbfulltxt.htm, hämtad 2002-04-21. 
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Användarutbildning och utbildning i informationssökning är informationsspecialistens och 
bibliotekariens specialiteter och har en fortsatt given plats i bibliotekens utbud, men saknar 
i regel den nödvändiga kopplingen till den kontextuella lärandeprocessen. En utbildning 
som tar sikte på informationskompetens måste vara direkt knuten till den konkreta 
undervisningen, till ämnets innehåll, vetenskapliga metoder och problem, och utgå från 
användarnas situation. Den kräver att bibliotekets medarbetare samverkar med sina kollegor 
– lärarna på institutioner och utbildningsprogram.47 

Men hindren för att förverkliga ett sådant samarbete har enligt Gellerstam varit många 

och än så länge förekommer det inte i särskilt stor utsträckning.48 

 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Carol Collier Kuhlthau (School of Communication, Information, and Library Studies, 

the State University of New Jersey) har som tidigare nämnts skapat en modell för 

informationssökningsprocessen (kallad ISP) sett ur användarens perspektiv, baserad 

på en serie av undersökningar. Det är denna modell jag kommer att använda mig av 

som teoretisk utgångspunkt för min undersökning. I en artikel som redogör för 

modellen definierar Kuhlthau den så här: ”In the context of this research, the ISP is 

the user’s constructive activity of finding meaning from information in order to extend 

his or her state of knowledge on a particular problem or topic”.49 Vad som är 

specifikt för Kuhlthaus modell är att den fokuserar på användarens tankar och 

känslor kring informationssökningen snarare är bara de fysiska handlingarna. Den är 

skapad utifrån upptäckten att de inledande stadierna av sökprocessen karaktäriseras 

av osäkerhet, vilken skapar obehag och oro och negativt påverkar förmågan att 

formulera sitt problem och bedöma relevans. 50 

ISP består av sex olika stadier och inom varje stadium har Kuhlthau identifierat 

tre skilda ”sfärer”, eller ”/…/three realms: the affective (feelings), the cognitive 

(thoughts), and the physical (actions)/…/”.51 Jag har valt att beskriva Kuhlthaus 

”sfärer” som känslor, tankar och handlingar. De sex stadierna i ISP är således: 

1. Initiation 

2. Selection 

 
47 Gellerstam, Göran, 2001, Den första uppgiften. Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och 
lärande miljö, s. 30, på KB:s webbsida: http://www.kb.se/BIBSAM/utredn/gellerstam.pdf, hämtad 
2002-04-21. 
48 Gellerstam, 2001, s. 31. 
49 Kuhlthau, Carol C, 1991, s. 361. 
50 Kuhlthau, 1991, s. 363–364. 
51 Kuhlthau, 1991, s. 366. 
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3. Exploration 

4. Formulation 

5. Collection 

6. Presentation 

Initiation är inledningsstadiet, då man blir medveten om en kunskapslucka, ett 

informationsbehov. Känslorna här utgörs av osäkerhet och oro och tankarna kretsar 

kring att förstå problemet/uppgiften och relatera den till tidigare kunskap och 

erfarenheter. Handlingarna är ofta att diskutera möjliga sätt att närma sig problemet 

eller ämnet. 

Selection kallas det stadium då man identifierat det övergripande ämne som skall 

undersökas, eller valt en infallsvinkel. När man gjort detta kan osäkerheten ersättas 

av optimism, man är redo att inleda sitt sökande. Man tänker över sitt ämne och 

väger det mot uppgiftens krav, egna intressen, tidsramen och tillgänglig information. 

De handlingar man utför är dels att fortsatt konferera med andra, dels att göra en 

preliminär informationssökning. 

Exploration är att undersöka den övergripande information om ämnet man har 

för att öka sin egen förståelse. I detta stadium känner man förvirring, osäkerhet och 

tvivel; situationen kan upplevas som nedslående och frustrerande och man överväger 

kanske att ge upp, då man har svårt att exakt formulera vad man är ute efter. 

Tankarna handlar om att bli tillräckligt informerad om ämnet för att kunna formulera 

ett fokus. Handlingarna strävar också mot ett fokus: man lokaliserar information, läser 

för att informera sig och relaterar det nya till det man redan vet. 

Formulation utgörs av uppgiften att formulera ett fokus ur den information man 

mött. Detta stadium är något av en vändpunkt i ISP då känslorna av osäkerhet 

minskar och man känner självförtroende. Tankar och handlingar består av att 

identifiera och välja ut idéer ur informationen för att få ett mer fokuserat perspektiv på 

ämnet. 

Collection innebär att samla information som relaterar till det fokus man skapat 

sig; handlingarna består alltså av att välja ut information som är relevant för det nya 

perspektivet på ämnet. Osäkerheten minskar då intresset för ämnet ökar och man 

känner ökad säkerhet. Tankarna här centrerar kring att definiera, utveckla och stödja 

fokus. 

Presentation är att avsluta sökandet och förbereda sig för att på ett eller annat 

sätt använda sig av materialet. Känslorna kännetecknas nu av lättnad samt 

tillfredställelse eller besvikelse beroende på hur väl man lyckats i sin sökning. 

Tankarna fokuserar på att avsluta sökningen utifrån ett nu mer personligt fokus på 
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ämnet. Detta görs med en sammanfattande sökning. Dessutom börjar man organisera 

materialet för att använda det, exempelvis genom att göra en första disposition.52 

Kuhlthau ser i sin modell ISP således informationssökandet som en process i sex 

olika stadier, där varje stadium har sin uppsättning tankar, känslor och handlingar. 

Jag avser alltså att med utgångspunkt i denna modell undersöka hur språkstuderande 

söker information, vilka tankar och känslor de har kring sitt informationssökande, 

och om detta kan sägas överensstämma med Kuhlthaus ISP. 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Ett uppsatsarbete på C-nivå ställer stora krav på studenten vad gäller självständigt 

arbete med att välja ett ämne, formulera en frågeställning, finna relevant information 

och bearbeta den för att besvara sin fråga. Denna uppgift är mer eller mindre 

komplicerad beroende på om man är van att arbeta självständigt eller inte. För att bli 

bra på att söka information krävs vägledning, träning och underhåll, och då 

språkstudier utgår ifrån bestämda kurslitteratur-listor och saknar element som 

problembaserat lärande eller liknande ges litet utrymme till sådan träning. Vad får 

detta för effekter för uppsatsarbetet? 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur informationssökning fungerar bland 

språkstuderande och hur de upplever sin informationssökningsprocess. Den första 

och huvudsakliga frågeställningen är den som utgår från Kuhlthaus teoretiska modell 

ISP. De övriga återknyter inte till modellen, utan är frågor som rör studenternas 

förutsättningar och som jag därmed tycker är relevanta för undersökningen. Jag 

kommer alltså att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur går studenterna till väga för att söka information och hur upplever de att 

deras strategier fungerar? 

2. Hur ser institutionen på studenternas informationsökning; är undervisning i att 

söka information något man satsar på? 

3. Finns det något samarbete mellan institutionen och biblioteket i det här 

sammanhanget? 

4. Vad anser studenterna om bibliotekets och institutionens insatser? 

 

 
52 Kuhlthau, 1991, s. 366–368.  
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Avgränsningar, metod och källmaterial 

Studenterna 

Jag har valt att undersöka studerande vid Engelska respektive Romanska 

institutionen. Jag har först och främst intresserat mig för så kallade skolspråk, sådana 

som kan läsas på högstadie- och gymnasienivå, eftersom studerande av andra språk 

inom universitetet vanligen är nybörjare när de inleder sina studier. Av motsatt 

anledning uteslöts svenska, eftersom jag tror att förutsättningarna skiljer sig väsentligt 

åt då det handlar om ett modersmål. Vad som slutligen avgjorde valet av institutioner 

var helt enkelt det antal registrerade studenter på C-nivå de olika institutionerna hade 

då jag inledde arbetet med min uppsats, höstterminen 2001. Tyska institutionen 

visade sig ha bara sex registrerade, varav några befann sig utomlands. Därmed 

återstod engelska och romanska språk (franska, italienska och spanska). 

Inom dessa språk kommer jag att undersöka de studerande som läser språket 

som fristående kurs. Jag beslutade mig för att välja bort dem som studerar språket 

inom ramen för en lärarutbildning eftersom de eventuellt har andra förutsättningar till 

följd av sin pågående utbildning, dock ingår en sådan student eftersom hon skriver sin 

uppsats tillsammans med en student på fristående kurs. En fråga som brydde mig 

mycket var huruvida jag skulle rikta in mig på studenter som skulle skriva uppsats 

under våren 2002 eller de som redan avslutat sitt uppsatsarbete vid tiden för min 

undersökning. Risken med att undersöka studenter som skrev under våren var att de 

inte hunnit komma igång med sina uppsatser ordentligt och därmed inte skulle ha så 

mycket att säga om sitt informationssökande. Dock blev det mest naturligt att ta 

kontakt med de studenter som registrerades på kursen i januari 2002, men jag valde 

att inleda intervjuerna först efter att de fått användarundervisning på UUB för att ge 

dem en chans att komma igång med arbetet. Här finns också undantag; två D-

studenter ingår i undersökningen. Vid tiden för min undersökning hade de nyligen 

ventilerat sina C- och knappt påbörjat sina D-uppsatser och intervjuerna 

koncentrerade sig därmed på arbetet med C-uppsatsen. Allt som allt ingick tolv 

studenter i undersökningen: sex från Engelska C, fyra från Spanska C (tre från 

fristående kurs och en lärarstuderande), samt slutligen två från Franska D, som nyss 

avslutat sina C-uppsatser. De kan sägas utgöra ett så kallat bekvämlighetsurval, 

definierat av Jan Trost som ”/…/ i statistisk mening således inte representativt för 

någon känd befolkning”.53 

 
53 Trost, Jan, 1997, Kvalitativa intervjuer, Lund, s. 17. 



 17

Kontakten med de studerande etablerades på lite olika sätt för de båda 

institutionerna. Jag började i december 2001 med att kontakta respektive institutions 

studierektor per e-post, och i mitten av januari fick jag svar från Romanska 

institutionen. Jag inbjöds då att komma och presentera min undersökning för 

studenterna i samband med deras registreringar i slutet av januari. Vid dessa tillfällen 

skickade jag runt listor där de som var intresserade av att medverka kunde lämna 

sina namn och telefonnummer. Fjorton studenter anmälde sitt intresse och jag ringde 

senare runt och bokade intervjuer med dem jag först fick tag på. Engelska 

institutionen visade sig vara svårare att komma i kontakt med på grund av att de fick 

en ny studierektor vid årsskiftet. När jag slutligen fick svar i början av februari var 

registreringarna redan förbi och jag hade bråttom att komma igång med 

undersökningen. Jag fick en lista över registrerade på Engelska C1 (fristående kurs), 

ringde runt och bokade intervjuer med dem jag fick tag på och som var intresserade; 

några tackade nej. I det här fallet försökte jag sprida samtalen över de olika 

uppsatskurser som de studerande var fördelade på. Det föll ut så att två av de 

medverkande skriver uppsats i realia (social science), två i språkvetenskap och 

vardera en i amerikansk respektive engelsk litteratur. 

Institutionerna 

Jag tycker att det är naturligt att anta att institutionens inställning till betydelsen av 

självständigt arbete med att söka information påverkar studenternas möjligheter och 

förutsättningar för detta. Därför valde jag att även undersöka hur man ser på detta 

och vad man gör från institutionens sida. Detta gjordes genom intervjuer med 

representanter från respektive institution. Eftersom man i språk kan skriva uppsats 

inom olika kurser (litteratur, språkvetenskap och realia) och det för Romanska 

institutionens del dessutom rörde sig om två skilda språk, hade det idealiska varit att 

träffa en handledare från varje kurs och språk som representerades av studenterna i 

undersökningen. Det var dock inte möjligt inom ramen för den här uppsatsen. Jag var 

då intresserad av att träffa någon med god överblick över uppsatskursen som helhet 

och kontaktade åter studierektorerna som gav mig förslag på handledare som kunde 

medverka. Slutligen blev det en handledare i spanska (som handleder inom både 

litteratur och kultur och samhälle), Leonardo Rossiello, en i engelsk språkvetenskap, 

Christine Johansson samt studierektorn på engelska institutionen, Peter Brandt, som 

kunde ställa upp. De senare två intervjuades gemensamt. Jag ställde också några 

kompletterande frågor per telefon till studierektorn på Romanska institutionen, Gunilla 

Ransbo. 
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Biblioteket 

Ett universitetsbibliotek utgör en självklar resurs för studenter, kanske i synnerhet då 

de ska skriva uppsats. Vad gäller språkinstitutionerna blev frågan om bibliotekets 

betydelse extra intressant eftersom de i och med flytten till Språkvetenskapligt 

centrum (SVC) fått ett eget sådant. Tyvärr visade det sig att biblioteket vid SVC än så 

länge fungerar snarare som en utlåningsstation än ett fullständigt bibliotek. Jag var 

ändå intresserad av vad biblioteket har för betydelse för studenterna och deras 

informationssökande och ville gärna inkludera en bibliotekarie i min undersökning. På 

biblioteket vid SVC hänvisade man mig vidare till Carolina Rediviva och Mia 

Bjursén-Carlberg som där är ansvarig för användarundervisningen. Förutom att 

intervjua henne om hur användarundervisningen på Carolina är uppbyggd och hur hon 

ser på språkstuderandes speciella situation, så deltog jag i undervisningstillfället för 

Spanska C, som dock hölls av en annan bibliotekarie. Intervjun med Mia Bjursén-

Carlberg och en redogörelse för innehållet i användarundervisningen presenteras i ett 

avsnitt före själva undersökningen. 

Intervjuerna 

Den metod jag tänkt använda för att utföra min undersökning är kvalitativa intervjuer. 

Med utgångspunkt i de frågeställningar jag har och den teoretiska modell som jag 

avser att relatera mina resultat till, tror jag att intervjuer är den bäst lämpade metoden 

för att genomföra den här undersökningen. Kvalitativ forskning handlar enligt Runa 

Patel och Ulla Tebelius om att försöka sätta sig in i någon annans inre värld med hjälp 

av språket, och forskarens egna värderingar och erfarenheter utgör en förutsättning 

för att sedan tolka den information man skaffat sig.54 Forskarens egna uppfattningar 

har naturligtvis en betydelse i all forskning, men jag tror att den typen av förståelse för 

någon annans upplevelse som är aktuell i det här fallet blir svår att uppnå med en mer 

kvantitativ metod som exempelvis en enkät. Kuhlthaus modell betonar känslor och 

tankar under informationssökningen och jag menar att det skulle ha varit svårt att i en 

enkät formulera frågor som kan identifiera dessa känslomässiga upplevelser hos 

informanterna. 

Frågorna i det formulär som låg till grund för intervjuerna med studenterna 

utformades utifrån Kuhlthaus ISP. Jag utgick från de tankar, känslor och handlingar 

som beskrevs för varje steg i processen och formulerade frågor som syftade till att 

identifiera dessa hos de språkstuderande. Några frågor ställdes också för att ta reda på 

hur studenterna upplevt användarundervisningen och hur de bedömer institutionernas 

 
54 Patel, Runa och Tebelius, Ulla, 1987, Grundbok i forskningsmetodik , s. 45. 
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insatser. Frågorna testades på en bekant som studerat och skrivit C-uppsats i språk. 

De frågor som ställdes i intervjuerna med bibliotekarien och representanter för 

institutionerna relaterades inte till den teoretiska modellen. Avsikten med dessa 

intervjuer var, som nämnts tidigare, att få förståelse för de förutsättningar studenterna 

har för att självständigt söka information för sina uppsatser. Frågorna utformades 

således för att ta reda på hur användarundervisning och uppsatskurser är uppbyggda, 

vilka krav man ställer på studenterna och vilken förberedelse de ges för 

uppsatsarbetet. 

Samtliga intervjuer har spelats in på band. Bibliotekarien och 

handledarna/studierektorn, som intervjuades på sina arbetsplatser, har alla ställt upp i 

undersökningen som representanter för sina respektive institutioner och därmed som 

offentliga personer. Vad gäller studenterna förklarade jag att jag inte avsåg att 

använda deras namn, men att det är av intresse för undersökningen att redogöra för 

vad de skriver sina uppsatser om och att de genom den informationen kan 

identifieras. Ingen uttryckte att de hade något emot detta. Alla dessa intervjuer ägde 

rum på SVC och tog ungefär en halvtimme i anspråk, utom den med två studenter 

samtidigt, som varade cirka femtio minuter. Handledarintervjuerna tog ungefär trettio 

minuter på Romanska och femtio minuter på Engelska institutionen, under den senare 

deltog som sagt två personer. Intervjun med bibliotekarien varade cirka fyrtio 

minuter. Intervjuerna har sedan skrivits ut ordagrant. 

Intervjuerna har varit standardiserade, vilket innebär att jag har ställt likalydande 

frågor i samma ordning till alla studenter jag har intervjuat, vilka har varit frågorna i 

formuläret (se bilaga 1). Men jag har naturligtvis också ställt en del följdfrågor som 

har varierat från tillfälle till tillfälle, exempelvis för att be informanten förtydliga ett 

uttalande, eller för att informera mig om dennes specifika uppsatsämne. Däremot har 

intervjuerna varit ostrukturerade, frågorna har alltså tillåtit helt öppna svar. 

Motsvarande gäller för intervjuerna med representanterna för institutionerna. 

Förutsättningar 

Användarundervisning för språkstuderande 

För att få en inblick i hur användarundervisningen för språkstuderande fungerar 

observerade jag, som nämndes ovan, ett undervisningstillfälle, för Spanska C, samt 

intervjuade Mia Bjursén-Carlberg, ansvarig för användarutbildningen på Carolina 

Rediviva. Det var dock en annan bibliotekarie som höll i den användarundervisning 

jag lyssnade på. 
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Användarundervisningen är fyra timmar lång inklusive en kvarts paus och hålls i en 

datasal. Bibliotekarien inleder med att dela ut ett kompendium och fråga hur många 

som känner till DISA, LIBRIS och Artikelsök, vilket några gör, men inte alla. 

Kompendiet består av utskrifter av sidor på universitetsbibliotekets webbsida, en 

presentation av det som kommer att tas upp i användarundervisningen, SAB:s 

klassifikationssystem, en genomgång av bibliografiska databaser och sökvägar på 

Internet, en guide till referenslitteratur på spanska, information om förvärv och fjärrlån, 

plan över tidskriftsläsesalen, den öppna samlingen och referensbiblioteket, samt 

slutligen några sidors information om biblioteket vid SVC. Undervisningen utgår inte 

från kompendiet, utan det verkar tänkt att fungera som en guide att behålla för minnets 

skull. 

Bibliotekarien fortsätter med att demonstrera DISA, visar sökhjälpen och 

förklarar trunkering, maskering samt hur man avgränsar sin sökning. För några är 

DISA helt nytt: hur det fungerar och att det också är ett beställningssystem. 

Bibliotekarien gör ett antal sökningar, samtliga med spanska författare eller titlar. Det 

kommer någon fråga om fjärrlån, bibliotekarien förklarar att det inte kostar pengar att 

fjärrlåna samt pratar lite om placering, att det mesta står i magasin, men att det finns 

en del som man kan hämta själv. Han fortsätter sedan med att förklara ännu en del 

funktioner i DISA. 

LIBRIS visar sig vara obekant för många, och bibliotekarien demonstrerar hur 

den avancerade sökningen går till. Han informerar om att LIBRIS bara visar var 

saker finns och att det inte är möjligt att göra beställningar i systemet, men att man 

kan hitta material som ännu inte finns i Sverige, som alltså är beställt. Det ges tid till 

egna sökningar då bibliotekarien går runt bland studenterna och hjälper till. Sedan 

förklaras kortfattat vad marc-format och booleska operatorer är. Han presenterar 

också en del av de andra databaser man kan söka i från LIBRIS sida: bibliotek.se, 

artikeldatabasen och utländsk titelinformation. Vidare visar han den sida på 

universitetsbibliotekets webbsida där man kan lämna inköpsförlag för 

humaniora/teologi. Avslutningsvis före paus nämner han lite av det som finns med i 

kompendiet om äldre kataloger och specialkataloger, bibliografier, fjärrlån och 

kartor. 

Undervisningen fortsätter efter paus med en visning av biblioteket: 

tidskriftläsesalen och den öppna samlingen, mikrofiche, samt de olika läsesalarna och 

referensbiblioteket, där speciell uppmärksamhet ägnas åt det som berör spanska 

språket och den spanskspråkiga delen av världen. 

Åter i undervisningssalen går bibliotekarien igenom UUB:s webbsida för 

ämnesområdet humaniora och teologi samt presenterar ett antal databaser, 

Artikelsök, MLA och LLBA, som verkar vara obekanta för flertalet, liksom 
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elektroniska tidskrifter. Efter detta övergår han till att visa olika sökvägar på Internet, 

bland annat spanska bibliotekskataloger och AGORA. Bibliotekarien, som talar 

spanska, verkar väl förtrogen med de spanska resurserna och vet vad som skiljer de 

olika katalogerna eller databaserna åt. Vid det här laget har en del studenter troppat 

av och undervisningen avslutas med eventuella frågor, egna sökningar och visning av 

magasin för dem som är intresserade. 

 

Biblioteket om användarundervisningen och språkstuderandes situation 

Min observation av undervisningstillfället för Spanska C kompletterades med en 

intervju med Mia Bjursén-Carlberg, bibliotekarie och ansvarig för 

användarundervisningen vid Carolinabiblioteket. Hon och hennes kollegor, de är 

ungefär tio personer som arbetar med detta i någon utsträckning, erbjuder 

användarutbildning till uppsatsskrivande studenter på nitton institutioner inom 

humaniora och teologi, som är Carolinabibliotekets ansvarsområde. Samtliga 

institutioner använder sig också av denna möjlighet, åtminstone någon gång om året, 

beroende på om de tar in nya studenter varje eller varannan termin. 

Målet med användarundervisningen, menar hon, är att lära studenterna en metod 

för att söka information och visa dem hur man använder biblioteket. I vilken mån man 

uppnår de mål man har är hon osäker på; den utvärdering de låter studenterna göra ger 

överväldigande positiva svar, och hon tror att det måste finnas saker som studenterna 

har synpunkter på, som skulle kunna göras bättre. Sedan hon började arbeta med 

detta på Carolinabiblioteket har verksamheten fått allt större utrymme och en vision 

för framtiden är att få in användarundervisning på ett tidigare stadium i utbildningen, 

åtminstone B-nivå. Det har visat sig att studenterna skiljer sig åt väsentligt i kunskap 

om biblioteket och informationssökning då de kommer på C-nivå; somliga känner inte 

till katalogen eller har aldrig ens besökt universitetsbiblioteket. Detta gör att det blir 

svårt att hålla en nivå på undervisningen som passar alla, vilket Mia Bjursén-Carlberg 

anser vara ett stort problem. 

Även om somliga institutioner har varit positiva till att införa 

användarundervisning på B-nivå, så hoppas man att de ska bli fler. Institutionernas 

engagemang och intresse i frågan varierar mycket, säger hon: ”/…/ ur institutionens 

synvinkel så tror jag inte att de liksom har samma ambitioner många gånger, utan de är 

bara glada om deras studenter får hjälp med material till just den här uppgiften.”55 

Vad gäller de språkinstitutioner vars studenter jag skall undersöka, anser hon att de 

 
55 Intervju med Mia Bjursén-Carlberg, 020212. 
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hör till de mer intresserade och aktiva, men hon tror ändå att det kan vara svårt att 

införa användarutbildningen på ett tidigare stadium här på grund av 

undervisningsformen: 

 /…/ undervisningssättet på språkinstitutionerna är ofta väldigt bundet, A och B-studenter 
de läser ju ofta då väldigt strikt efter kurslitteratur, gör få enskilda arbeten och har väl inte så 
stor motivation att gå sådana här kurser skulle jag tro. Vi har gjort försök på Språkcentrum, 
haft genomgång av vår katalog då, DISA, och visat språkbiblioteket på B-nivå, och det var 
sådär /…/56 

Hon menar att motivationen är avgörande för att användarundervisningen ska lära 

studenterna något: 

I bästa fall så befinner de sig i precis rätt motiveringssituation, att de precis ska till att leta 
efter litteratur för sina uppsatser, och då är de ju jättemotiverade och letar och lär sig bra att 
hitta de här olika hjälpmedlen. Men om de kommer lite snett, om de har börjat eller inte 
bestämt uppsatsämne, då kan det nästan vara bortkastat /…/ Och det tror jag delvis beror 
på att inte institutionerna på nåt vis i sin undervisning mer uttalat har att de ska lära sig att 
klara av det här med informationssökning själva /…/57 

Jag tycker att det är väldigt intressant att tidpunkten är så viktig för resultatet av 

användarutbildningen. Om studenterna hade tid och anledning att träna sig i att söka 

information tidigare i utbildningen skulle det sannolikt underlätta för dem när de 

inleder arbetet med C-uppsatsen, och jag kommer att återkomma till detta längre 

fram. 

Som nämndes ovan vill man gärna från bibliotekets sida införa 

användarundervisningen på ett tidigare stadium i utbildningen och även samarbeta 

närmare med institutionerna. Mia Bjursén-Carlberg nämner som ett exempel att 

institutionen utformar någon form av uppgift som studenterna ska lösa vid tillfället för 

användarundervisningen. Men hon förklarar att: 

/…/ det är svårt att hitta rätt nivå för samarbete också då, man är väl lite rädd för varandra 
kanske, att biblioteket är, att vi inte… att vi är dåliga på att gå ut med vad vi kan och vad vi 
kan tillföra och att vi inte är där för att liksom ta över deras undervisning på nåt vis liksom, 
utan att man ska hitta nån nivå där man kan komplettera varandra, att man… att vi är bra på 
informationssökning och att de är bra på ämnesområdet. Det är nånting som vi har att jobba 
med att fundera på hur vi ska lösa.58 

 
56 Intervju med Mia Bjursén-Carlberg, 020212. 
57 Intervju med Mia Bjursén-Carlberg, 020212. 
58 Intervju med Mia Bjursén-Carlberg, 020212. 
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Att det här samarbetet är väldigt viktigt, men komplicerat, är något som tydliggörs på 

flera ställen i den litteratur jag studerat. I Studenternas bibliotek konstateras: 

”Användarutbildningen borde integreras så mycket som möjligt i ordinarie 

utbildningsmoment och genomföras av bibliotekarier och lärare i samarbete”.59 

Gellerstam förklarar svårigheterna med samarbete mellan bibliotek och institutioner så 

här: 

/…/ det finns idag ett stort intresse från bibliotekens sida om en bättre integration mellan 
lärare och bibliotekarie, men det är svårt att finna bra former för hur ett mer strukturellt 
samarbete bör fungera. Från lärarhåll saknas ofta erfarenhet att dra in andra medaktörer i 
undervisningsprocessen. Det innebär att även där olika slag av användarundervisning, 
som berör aspekter av informationskompetens, äger rum i utbildningar, betraktas detta från 
lärarhåll som en avgränsad verksamhet.60  

Även Louise Limberg tar upp denna problematik i sin avhandling och hon belyser en 

annan svårighet i samarbetet, nämligen att lärare och bibliotekarier har olika 

prioriteringar vad gäller undervisningen: 

Erfarenheter från pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att finna former för [samarbete 
mellan lärare och bibliotekarier] visar att det finns en spänning mellan lärarens och 
bibliotekariens uppfattningar av inlärningsuppgifter (jfr Limberg 1995). Läraren betonar ofta 
uppgiftens ämnesinnehåll och tenderar att underskatta eller bortse ifrån 
informationssökningens komplexitet. Bibliotekarien å sin sida är benägen att se 
sökprocessen som det viktigaste och betonar denna på bekostnad av ämnesinnehållet.61 

Jag tror att alla dessa aspekter är lika viktiga att fundera över: biblioteket behöver bli 

bättre på att visa vad de kan bidra med, lärarna måste ta in biblioteket som en del i 

undervisningen och respektive grupp måste ta hänsyn till den andras prioriteringar så 

att man kompletterar varandra till nytta för studenterna. 

Institutionerna för Engelska och Romanska språk  

Det är på alla tre språkkurserna möjligt att skriva uppsats inom ett av flera ämnen. På 

Engelska C är dessa samhällsvetenskaplig inriktning, amerikansk eller engelsk 

litteraturvetenskaplig inriktning, samt språkvetenskaplig inriktning (handledaren 

hänvisar under intervjun till den senare som ”lingvistik”). På Franska respektive 

Spanska C utgörs ämnena av språk, litteratur, samt kultur och samhälle. Omfånget på 

 
59 Hagerlid, 1996. 
60 Gellerstam, 2001, s.31. 
61 Limberg, 1998, s. 18. 



 24

uppsatsen skall vara 15�20 sidor för franska och spanska och omkring 20 sidor för 

engelska.62 

På Engelska institutionen har man inom de olika ämnesgrenarna teman utifrån vilka 

studenterna väljer sina ämnen. Inom engelsk litteratur är det the 19th century novel, 

Shakespeare och the Anglo-Irish drama, inom amerikansk the American short 

story och inom samhällsvetenskaplig inriktning utopian societies, där man då kan 

välja mellan exempelvis en litteraturanalys av något verk om utopier eller dystopier, 

eller att skriva om något verkligt fenomen inom samma ämne. Man menar dock att 

man på senare år inte håller lika hårt på att studenterna ska skriva uppsatser inom dessa 

teman som man gjort tidigare, utan betonar vikten av att studenterna skriver om 

ämnen som intresserar dem. Lingvistiken utgör den friaste grenen enligt handledaren, 

men man sysslar nästan uteslutande med corpuslingvistik63, där man studerar 

variationer i språkbruk. Man använder sig dels av en stor samling corpusar som 

kallas International Computer Archives of Modern and Medieval English, 

innehållande ett för modernt och historiskt språk representativt urval texter av olika 

slag (tidningstext, skönlitteratur, religiösa och officiella dokument etc.), dels av en 

corpus kallad USE som skapats på Engelska institutionen och som består av mindre 

uppsatser skrivna på A och B-nivå. Det är alltså sökbara databaser uppbyggda av 

indexerade texter av varierande slag; i dessa kan studenterna undersöka exempelvis 

hur en viss språklig konstruktion används och jämföra detta med vad grammatiska 

regler säger. 

På Romanska institutionen har förekomsten av ämnesteman inom 

uppsatskurserna varierat från termin till termin, berättar Gunilla Ransbo, det är 

handledarna som avgör. Numera är det färre studenter som skriver uppsats och 

ämnesvalet är ganska fritt; då studenterna var många fanns det större behov av att 

försöka samla dem inom samma ämne. Man använder sig även här av corpus i 

undervisningen, dock använder sig inte studenterna av dessa för sina uppsatsers del. 

Romanska institutionen formulerar målsättningarna med uppsatsarbetet så här i sin 

kursplan (formuleringen är exakt densamma för både spanska och franska): 

Uppsatsen ska visa att den studerande behärskar ett vetenskapligt arbetssätt: 
problemformulering, litteratursökning, materialinsamling, analys och disposition av 
materialet samt bibliografisk sammanställning av källor.64 

 
62 Kursplaner för standardkurser Engelska A –D, 2001. 
 Kursplaner och kurslitteratur i spanska höstterminen 2001–vårterminen 2002. 
 Kursplaner och kurslitteratur i franska höstterminen 2001–vårterminen 2002. 
63 Corpus= textmängd som är föremål för språkvetenskapligt studium. Norstedts svenska ordbok , 
1990. 
64 Kursplaner och kurslitteratur i spanska höstterminen 2001–vårterminen 2002, s. 20. 
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Engelska institutionen har ungefär samma målsättningar, men nämner däremot inte 

specifikt litteratur- eller informationssökning: 

Vid bedömning av examensarbetet tas hänsyn till, i första hand, studentens förmåga att 
självständigt bearbeta ett problemområde och systematiskt redovisa arbetets 
förutsättningar, uppläggning, genomförande och resultat och, i andra hand, arbetets 
utformning vad gäller uppfyllande av formella kriterier och språkriktighetskrav.65 

Det är också dessa saker handledarna nämner när jag frågar dem om de krav de 

ställer på sina studenter just i relation till uppsatsarbetet. Det enda som nämns om 

informationssökning av handledaren i engelska är ”besök på Carolina”66, men det 

sägs i förbifarten och om hon ser det som ett krav framgår inte. Handledaren i spansk 

litteratur poängterar att de upplyser studenterna om att det i Sverige finns ungefär tio 

universitetsbibliotek och att gränsen går där; om en bok inte finns i Uppsala är det 

inte en ursäkt för att inte använda den, om den går att få tag på på något annat bibliotek 

i Sverige.67 

Jag undrar också vad de personligen anser vara det viktigaste studenterna lär sig 

av att skriva en uppsats på C-nivå. Leonardo Rossiello menar att det inte finns något 

allmänt svar på den frågan. Förutom att man ska lära sig att skriva ett vetenskapligt 

arbete tycker han det är viktigt att studenten får ut något av arbetet som är tillämpbart 

för framtida studier eller arbete. Han anser att man i viss mån bör anpassa kraven till 

studentens ambitionsnivå i ämnet; man kan kräva mer av en student som siktar på att 

doktorera än av någon som bara läser för att få ihop sina poäng och sedan kommer 

att fortsätta med något helt annat.68 På Engelska institutionen betonar både Peter 

Brandt och Christine Johansson det självständiga arbetet och ett kritiskt 

förhållningssätt till källmaterial, att kunna hantera det andra skrivit inom ett visst 

område. Handledaren menar dock att det inte alltid finns något att förhålla sig till: 

”ibland kan det ju vara så att de är pionjärer på nåt, jag har en flicka nu som skriver 

om nursery rhymes, det finns ingen previous research att tillgå där”.69 Så något 

specifikt krav på minsta antal hänvisningar till annan forskning finns inte, inte heller att 

de ska relatera sin forskning till någon teoriram. De påpekar att det är en 

mognadsprocess att skriva uppsats och att studenterna känner en stor 

tillfredsställelse när arbetet är utfört.70 På Romanska institutionen finns inte heller något 
 

 Kursplaner och kurslitteratur i franska höstterminen 2001–vårterminen 2002, s. 24�25. 
65 Kursplaner för standardkurser Engelska A –D, 2001, s. 19. 
66 Intervju med Peter Brandt och Christine Johansson, 020313. 
67 Intervju med Leonardo Rossiello, 020313. 
68 Intervju med Leonardo Rossiello, 020313. 
69 Intervju med Peter Brandt och Christine Johansson, 020313. 
70 Intervju med Peter Brandt och Christine Johansson, 020313. 



 26

krav på ett visst antal källor berättar Gunilla Ransbo. Hon förklarar att studenterna 

skall resonera kring hur de kommit fram till sitt ämne och den metod de använder 

och bör sträva efter att teoretiskt förankra sitt arbete, men det senare är inte ett 

absolut krav på C-nivå.  

Förberedelsen för det självständiga arbetet med en uppsats på C-nivå menar man 

på både Romanska och Engelska institutionen sker genom att man tränas i att skriva 

mindre uppsatser och andra inlämningsuppgifter på A och B-nivå. Peter Brandt säger 

dock att han vet att studenterna upplever det som ett stort hopp mellan B och C-nivå, 

och Christine Johansson menar att man inom lingvistiken minskat detta genom att 

införa en miniuppsats på B-nivå. Något de har prövat och gärna vill utveckla är 

information till de nya C-studenterna av äldre studenter som skrivit uppsats någon 

termin tidigare.71 Leonardo Rossiello anser att studenterna får tillräcklig träning inför 

C-uppsatsen, vilket framgår av kursutvärderingarna de gör. Han tycker dock att man 

skulle kunna ha mer undervisning i metodik och litteraturteori, något som bristande 

resurser inte tillåter.72  

På frågan om det finns något speciellt att säga om just språkstuderandes 

förutsättningar under uppsatsarbetet svarar Christine Johansson: ”Ja, många har ju 

rätt stora svårigheter /…/”.73 Peter Brandt nämner det faktum att man just skriver på 

ett främmande språk: 

Och där är svårigheten tror jag, även om deras språkliga förmåga är hyfsad till bra eller till 
och med mycket bra, så är det en annan sak att ordna stoffet och organisera och att språkligt 
presentera just…på ett annat språk.74 

Detta är något som även Leonardo Rossiello påpekat. Han nämner också sådant som 

inte har med studenterna som individer att göra. Kraven på genomströmning, att så 

många studenter som möjligt fullgör sina kurser, har ökat för institutionernas del, 

samtidigt som antagningskraven är lägre än vad de varit. Dessutom anser han att 

studenterna kommer från gymnasiet med allt mindre ”bagage”, de är svagare helt 

enkelt. ”Deras förutsättningar för att skriva uppsatser med hög kvalitet har 

minskat”.75 

Ingen av handledarna förstår vad jag menar då jag frågar hur de ser på 

användarundervisningen som deras studenter får, vilket skulle kunna bero på att man 

från bibliotekets sida kanske inte använder sig av den termen i sin kontakt med 
 

71 Intervju med Peter Brandt och Christine Johansson, 020313. 
72 Intervju med Leonardo Rossiello, 020313. 
73 Intervju med Peter Brandt och Christine Johansson, 020313. 
74 Intervju med Peter Brandt och Christine Johansson, 020313. 
75 Intervju med Leonardo Rossiello, 020313. 
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institutionerna. Då jag förklarat att jag avser den biblioteksundervisning studenterna 

erbjuds på Carolina uttrycker dock representanterna för Engelska institutionen att det 

fungerar väldigt bra. De har nyss kontaktats av sin ansvariga bibliotekarie som 

inbjuder C-studenterna till en uppföljande sökverkstad vid tre olika tillfällen, något 

som man ser mycket positivt på. För övrigt tycker man inte att samarbetet behöver 

utvecklas, ”/…/ det fungerar som det ska”.76 Leonardo Rossiello menar att 

studenternas reaktioner är mindre positiva än de brukade vara för några år sen. Nu 

har de upplevt det som för mycket information på för lite tid och saknat möjlighet att 

öva. Angående informationssökning säger han ”/…/ jag menar, det är inte så himla 

svårt egentligen. Har man en bra dator och har man tid och tålamod så /…/. Så jag 

menar, det är inte så himla tekniskt”. Men han anser samtidigt att studenterna har 

behov av den här utbildningen och att det vore önskvärt att utöka den, exempelvis 

genom upprepade tillfällen att öva och fräscha upp kunskaperna under loppet av en 

termin.77 

 

Undersökningen 

Studenternas informationssökning 

Jag kommer först att redogöra för varje intervju i den ordning de utfördes. Sedan 

följer en genomgång av Kuhlthaus sex stadier och hur det studenterna berättat om sin 

informationssökning förhåller sig till det hon beskriver. Avslutningsvis kommer jag att 

sammanfatta mina resultat i en slutdiskussion. 

Student A och B 

En av studenterna läser spanska inom gymnasielärarprogrammet, den andra som 

fristående kurs. Den senare har även bott och arbetat i Spanien. Deras gemensamma 

C-uppsats inom kultur och samhälle ska handla om kvinnoroller i några filmer av en 

spansk regissör, Pedro Almodóvar. Att de ska skriva en uppsats har de varit 

medvetna om länge, men kände sig inledningsvis dåligt informerade om vad som 

gäller och hade därmed ångest inför uppgiften. De visste från början att de inte ville 

skriva inom litteratur eller språk (språkvetenskap) eftersom de har så mycket sådant på 

kursen ändå, och de bestämde sig gemensamt för att göra något om just denne 

 
76 Intervju med Peter Brandt och Christine Johansson, 020313. 
77 Intervju med Leonardo Rossiello, 020313. 
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regissör. En av dem säger så här om hur det kändes innan man bestämt sig för ett 

ämne: 

/…/ nu var det ju bara tur att vi kom på att vi ville skriva om det här, att det kändes bra, för 
att först satt vi med andra idéer, och då var det mer så här, ja, det går väl bra liksom 
men…det kändes som att vi måste hitta nånting, vi måste få fram ett tema så vi kunde börja 
liksom, för att man blir så stressad av att inte veta heller, vad man skulle skriva om.78 

Den osäkerhet och oro som Kuhlthau menar karakteriserar början av 

informationssökningsprocessen är tydlig här. Då de beslutat sig för ämnet inledde de 

med att söka på Internet, både spanska och svenska sidor, men de företog ingen 

informationssökning innan de bestämt sig för ett mer specifikt uppsatsämne. 

Handledaren har inte direkt påverkat ämnesvalet, utan mest fungerat som en 

igångsättare och gett dem en del tips. Däremot tror de att han skulle ha avrått dem om 

han inte trodde på idén. De menar att ingen berättat för dem hur man går tillväga när 

man söker information, utan att de gör ”sånt man själv vet”. Detta inkluderar Internet, 

låna böcker via DISA och LIBRIS (dock först efter användarundervisningen) samt 

naturligtvis att se själva filmerna. De har inte upplevt att de kört fast eller övervägt att 

ge upp ämnet. Det finns så mycket information att det i så fall skulle bero på att det 

inte finns tillräckligt om deras specifika tema, och då får man byta inriktning. 

För att mer exakt formulera en frågeställning har de letat efter återkommande drag 

i filmerna. Tankar och känslor kring uppgiften som helhet har förändrats sedan de 

specificerat sitt ämne, det känns mindre diffust och blir allt roligare. De vill avsluta 

urvalet av material innan själva skrivandet börjar, men räknar med att behöva gå 

tillbaka för att bekräfta vissa uppgifter eller hitta kompletterande information. 

De har båda deltagit i användarundervisning och tycker att den var till viss hjälp. 

En av dem hade tidigare inte använt varken DISA eller LIBRIS; den andra hade sökt 

men inte vetat hur man gjorde för att beställa. De uppskattade också visningen av 

biblioteket. Däremot upplevde de att det blev för mycket information och hade 

föredragit att man koncentrerade sig på ett fåtal saker, nu kändes det som om 

bibliotekarien trodde att de kunde mer än de gjorde. Användarundervisningen är 

också den enda instruktion i att söka information som de fått av sin institution. Vad 

gäller förberedelsen inför att skriva en uppsats säger en av dem om institutionen: 

”Nej, de har inte gått igenom alls bra hur man gör en C-uppsats överhuvudtaget”.79 

 
78 Intervju med A och B, 020212. 
79 Intervju med A och B, 020212. 
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Student C 

Denna student har läst Franska A till C och nu precis påbörjat arbetet med sin D-

uppsats. Hon har dessutom läst franska i Belgien. Sin C-uppsats skrev hon om 

strukturomvandlingar i översättningar; hon jämförde bisatserna i en fransk text med 

dem i dess svenska översättning. 

Inför arbetet med uppsatsen, innan hon visste mer konkret vad hon skulle göra, 

kände hon oro över uppgiften. Hon hade från början valt att skriva inom 

språkvetenskap och där föreslog handledaren ett ämne som sedan alla studenter 

skrev om; de undersökte samma fenomen i olika texter. Här var handledaren alltså 

mycket viktig för ämnesvalet, något som studenten upplevde som positivt, eftersom 

det gjorde det möjligt för henne att komma igång direkt. Studenterna inledde genom 

att gemensamt diskutera vad man skulle kunna göra och enades om vilka böcker 

som skulle kunna vara bra. De utgick framför allt från en bok som redogjorde för en 

liknande undersökning som den de avsåg att utföra; handledaren försåg dem med 

denna. 

Hon upplevde aldrig att hon körde fast i sökandet efter information: ”Just i 

informationssökandet…nej, det är inte i sånt jag har kört fast”.80 Det har i så fall 

snarare varit i själva skrivandet. Att ha bestämt sig för ett ämne kändes positivt, 

menar hon, och det är egentligen först då man kan börja söka information: ”När man 

inte har nåt konkret, så tycker inte jag att det går att leta, riktigt”.81 De använde sig 

som tidigare nämnts framför allt av en bok som handledaren gett dem, och hon letade 

upp den svenska översättningen av den franska bok hon ville undersöka med hjälp 

av DISA eller LIBRIS (hon minns inte längre vilken). För övrigt tittade hon mycket i 

olika grammatikor som finns tillgängliga som referenslitteratur på biblioteket vid SVC; 

handledaren bistod med råd om vilka som är bra. Hon fortsatte söka information i 

detta material ända tills uppsatsen var färdigskriven och menar att ämnet blev mer 

och mer intressant ju längre hon kom. 

Det användarundervisningen gav var framför allt kännedom om DISA och 

LIBRIS som hon inte använt tidigare, men hon upplevde att det blev lite långt. 

Institutionen har inte förberett dem för uppsatsen på A och B-nivå, men däremot 

tycker hon att insatserna när det väl är dags har varit bra, med möjlighet till 

användarundervisningen på Carolina och bra stöd från handledaren. Att lära sig söka 

information tidigare vore bra säger hon, men menar att: 

 
80 Intervju med C, 020219. 
81 Intervju med C, 020219. 
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/…/ det förstår jag inte riktigt när vi skulle haft tid med egentligen, för att vi har väldigt få 
timmar som det är, det känns tufft att hinna med det vi ska göra inom de olika delkurserna.82  

Student D 

Hon har förutom Spanska A och B läst Nordiska språk A. Uppsatsen skrivs inom 

språkvetenskap och ska undersöka adverb. Även denna student har liksom de 

föregående länge varit medveten om att man skriver en större uppsats på C-nivå och 

har upplevt det som att det skulle bli lite jobbigt. Hon hade inledningsvis tänkt skriva 

inom litteratur men blev intresserad av sitt nuvarande ämne efter handledarnas 

presentation vid ett introduktionstillfälle. 

Även här var det så att handledaren föreslog studenterna ett ämne och de är nu 

fyra stycken som skriver om adverb. Arbetet inleddes med att diskutera med 

handledaren och att välja ut en text att studera. Innan hon hade bestämt sig för vad 

hon skulle skriva om hade det känts besvärligt, nu känns det bara roligt. Hon har inte 

övervägt att lämna ämnet; hon har inga andra problem med det hon ska göra än att 

det är svårt att få tiden att räcka till. 

Vad gäller informationssökningen så upplevs inte den som särskilt komplicerad, 

eftersom hon vet precis vad hon ska använda och helt enkelt hämtar det i hyllan: ”Jag 

har en text med ord som jag undersöker, och så använder jag bara lexikon och 

grammatikböcker”.83 Hon menar att hon kommer att sluta samla information innan 

hon börjar skriva, så att hon har god överblick, men att det nog blir tiden som får 

avgöra. Hon undersöker många små aspekter av adverbens användning – betydelse, 

plats och funktion – och behöver inte ta med allt. 

Användarundervisningen tyckte hon gav mycket eftersom hon inte kunde så 

mycket innan: ”just databaserna kände jag knappast till innan /…/ LIBRIS och 

DISA, ingen, jag använde inte det innan, direkt”:84 Hon har förvisso inte behövt 

använda sig särskilt mycket av det efteråt heller, eftersom hon vet vilka böcker hon 

ska använda och var de finns, men tycker ändå att det var lärorikt. En liten 

presentation av vad användarundervisningen skulle innehålla innan de gick dit tror hon 

skulle öka studenternas motivation att gå och stanna tiden ut. Hon menar att man inte 

behövt den här undervisningen tidigare i utbildningen: ”vi använde oss inte så mycket 

av informationssökande tidigare”.85 Hon tycker inte att institutionen förberett henne 

särskilt väl för uppsatsen, men vet inte riktigt vad man skulle kunna förändra.86 

 
82 Intervju med C, 020219. 
83 Intervju med D, 020220. 
84 Intervju med D, 020220. 
85 Intervju med D, 020220. 
86 Intervju med D, 020220. 
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Student E 

Denna student har bott och arbetat två och ett halvt år i Spanien innan hon började 

läsa spanska på universitetet. Hennes uppsats inom litteratur ska undersöka 

kvinnogestaltning i några verk av en spanskspråkig poet. Hon har varit medveten om 

ända sedan A-nivå att hon ska skriva en större uppsats på C-kursen, men inte tänkt så 

mycket på det förrän i början av terminen. Hon säger att hon känt stor osäkerhet och 

att det varit svårt att bestämma sig för ett ämne att skriva om. 

Litteratur var det ämne som lockade mest, bland annat därför att den kursen tillät 

ett friare ämnesval. Hon övervägde ett tag att ändå skriva inom språkvetenskap 

eftersom hon funderar på att bli lärare, men efter att ha lyssnat till handledarnas 

presentationer föll valet slutligen på litteratur. Boken hon nu ska arbeta med hade hon 

fått av en kurskamrat och hon inledde arbetet med att prata med handledaren, söka 

tidningsartiklar och beställa böcker. Uppgiften kändes svår innan hon kom fram till 

vad hon ville skriva om. Hon menar att det är stressande när halva kursen hänger på 

det; det var viktigt att välja något hon gillar eftersom hon ska arbeta så mycket med 

det. 

Hon har inte upplevt att hon kört fast, även om hon inte anser sig vara van vid att 

söka information på det här sättet. Oron hon känner berör hela uppsatsskrivandet, 

inte bara informationssökningen: 

Hela uppgiften känns jobbig och pressande för att man vet inte om man klarar av det… När 
man har, som på B-kursen till exempel, då fick vi väldigt mycket böcker och väldigt mycket 
stenciler, väldigt mycket…och det var så här, åh herregud, hur ska jag hinna läsa det här, 
men man vet att det här ska jag läsa och förstå, nu är det som att, nu ska jag, ja hur mycket 
måste man läsa egentligen för att det ska bli bra, man måste ha si och så många böcker och så 
många källor och andrahandskällor och /…/.87 

Det hon säger tycker jag tydliggör hur liten vana av att arbeta självständigt hon har 

med sig från A- och B-nivå. Sedan hon bestämt sig för ett ämne har det känts bättre 

och intresset har ökat. Handledaren hjälpte henne med en bibliografi över författaren, 

hon har sökt i LIBRIS och en del på Internet, varifrån hon dock inte vill hämta så 

mycket information eftersom hon känner sig osäker på trovärdigheten. Hon tycker att 

det går bra att söka nu; hon utförde ingen sökning innan hon bestämt sig för ett ämne. 

Hon hittar väldigt mycket information och menar att hon kommer att sluta söka när 

hon har tillräckligt, helst innan hon börjar skriva: 

 
87 Intervju med E, 020222. 
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När man känner att man har koll på läget får man väl välja ut dem som är de viktigaste, då /…/ 
för mig, som jag tänker nu, så är det när man har kommit upp i det numret som behövs, som 
krävs.88 

Hon har deltagit i användarundervisning och känner sig inte alls nöjd med den, även 

om den lärde henne en del nytt, exempelvis DISA och LIBRIS: att de finns och hur 

man använder dem. Hon menar att bibliotekarien ”kanske kan det för bra för att 

kunna förklara för nån som inte vet nånting”,89 och att ett enklare upplägg hade varit 

bättre. Kanske skulle det vara bra att ha användarundervisningen tidigare i 

utbildningen säger hon och tycker att det känns fånigt att hon aldrig varit på Carolina 

innan. Hon känner sig inte beredd för arbetet med en C-uppsats, men tycker heller 

inte att institutionen kan lastas för det.90 

Student F 

Förutom Franska A till C har denna student läst fyrtio poäng tyska och tio poäng 

bosniska/kroatiska/serbiska. Hon skrev sin C-uppsats inom språkvetenskap och 

undersökte strukturomvandlingar i översättningar från franska till svenska: vad som 

händer vid översättandet av bisatser. Att hon ska skriva en större uppsats har hon 

vetat sedan hon började läsa franska. Hon skiljer sig från de tidigare studenterna i det 

att hon mest tyckt att det ska bli roligt och spännande att få fördjupa sig i ett ämne. 

Lite oro över om hon skulle klara det fanns också, men mest kändes det roligt. 

Språkvetenskap valde hon eftersom det var det som intresserade henne mest. 

Precis som för student C var det sedan handledaren som avgjorde vad uppsatsen 

mer exakt skulle handla om då han föreslog samtliga studenter ett ämne. Även 

student F nämner att det var positivt, eftersom de kom igång snabbt. Hon inledde 

med att undersöka texter för att se om hon kunde hitta några exempel. Som tidigare 

nämnts utgick de framförallt från bakgrundslitteratur som handledaren föreslagit, men 

alla har studerat olika texter. På frågan om hon visste hur hon skulle gå tillväga för att 

hitta den information hon behövde svarar hon: 

Ja…Nej. Jag kände väl ibland att just det här med att…kanske att det finns böcker som jag 
inte ens vet att de finns /…/ ja det var ju mest grammatikor man använde, både frans…ja, 
både franska och svenska och…och då kände man att det kanske finns andra böcker också 
som jag inte egentligen ens vet finns, och eftersom jag inte vet att de finns, så vet jag 
egentligen inte hur jag ska söka efter dem heller.91  

 
88 Intervju med E, 020222. 
89 Intervju med E, 020222. 
90 Intervju med E, 020222. 
91 Intervju med F, 020225. 
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Återkommande tillfällen att träna sig i att söka information skulle förmodligen minska 

den osäkerhet hon känner tror jag. 

Förutom de tips handledaren gav använde hon sig av DISA och LIBRIS för att 

hitta litteratur om språkvetenskap, grammatikor och översättningen av den franska 

bok hon undersökte. Hon gjorde ingen informationssökning innan hon visste vilket 

ämne hon skulle skriva om. Det som hon kört fast på har varit analysen av de bisatser 

hon valt ut som exempel, men hon har upplevt det som roligt att det inte alltid var så 

självklart, så hon har aldrig övervägt att överge ämnet. Informationssökandet 

avslutades inte förrän hon analyserat alla de exempel på strukturomvandlingar (femtio 

stycken) som hon studerade, och då hade hon redan skrivit det mesta av uppsatsen. 

Hon tyckte att användarundervisningen var bra och lärde henne fler vägar att 

söka information än hon kände till innan. DISA hade hon använt tidigare, men lärde 

sig nu fler finesser bland sökfunktionerna. Däremot menar hon att 

användarundervisningen inte låg rätt i tiden för henne; hon visste då ännu inte vad hon 

skulle skriva om och tror att hon skulle ha lärt sig bättre om hon haft något specifikt 

att söka efter. Detta är ju något som också Mia Bjursén-Carlberg framhöll: motivation 

är avgörande för att studenterna ska lära sig något av undervisningen. Studenten 

tycker också att hon var väl förberedd för uppsatsen.92 

Student G 

Denna student visar sig vara utbildad lärare för årskurs ett till sju i svenska och SO 

och läser nu engelska på fristående kurs som en del av sin vidareutbildning till 

gymnasielärare. Hon har därmed studerat längre än övriga studenter i 

undersökningen, något som visar sig i stora skillnader i hur hon uppfattar 

uppsatsarbetet. Hon har tyckt att det känns roligt med en uppsats eftersom hon 

tycker om att skriva, men säger att det alltid känns lite osäkert i början. 

Uppsatsen skrivs inom lingvistikkursen men ämnet är hennes egen idé som hon 

haft redan innan hon började överväga uppsatsämnen. Hon ska ta ut adjektiv och 

substantiv i nursery rhymes93 av äldre och yngre datum och jämföra dem ur ett 

feministiskt perspektiv. Några andra ämnen övervägdes, men inget av det som fanns 

med på institutionens lista över ämnesförslag kändes lika inspirerande. Hon inledde 

genom att diskutera med handledaren vad som skulle kunna göras, samt att gå 

igenom de ramsor hon själv hade för att hitta utgångspunkter. Ämnet ligger snarare 

inom semantisk än lingvistisk inriktning av språkstudier, något man alltså egentligen inte 

sysslar med på den här kursen. Hon tycker att det känns viktigt att skriva om något 
 

92 Intervju med F, 020225. 
93 Nursery rhyme = barnramsa, barnkammarrim, barnvisa. Norstedts engelska ordbok, 1997. 
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som verkligen intresserar henne, och det känns bra att ha bestämt sig för det här 

ämnet. Hon menar att: 

Det är så klart att det är tråkigt att inte…att inte handledarna är liksom inne på det, men 
samtidigt så liksom tycker jag att det är viktigare ändå att jag trivs med det, för att annars 
funkar det ju inte.94 

Hon har vänt sig till bibliotek och till den engelska bokhandeln i Uppsala för att hitta 

moderna nursery rhymes samt använt sig av DISA och LIBRIS för att leta efter 

facklitteratur hon kan bygga på. Hon har också vänt sig till en just nu föräldraledig 

doktorand vid Engelska institutionen, som skriver om barnlitteratur ur ett liknande 

perspektiv, och fått förslag på litteratur. Detta tyckte jag var särskilt intressant 

eftersom handledaren på lingvistikkursen menade att det inte finns någon tidigare 

forskning att tillgå i det här fallet. Studenten har dock har hittat en del böcker att utgå 

från, men tror att hon kan komma att behöva kompletterande information även då hon 

börjat skriva, så det är svårt att säga när sökandet kommer att avslutas. 

Hon har inte deltagit i användarundervisningen man erbjuds på Engelska C 

eftersom hon skrivit två C-uppsatser tidigare och fått sådan undervisning under de 

kurserna. Den mindre uppsats man skrev inom lingvistiken på B-nivå gav inte mycket 

förberedelse för C-uppsatsen tycker hon. Däremot har hon uppskattat 

genomgångarna av dels hur man använder sig av institutionens corpusar, dels hur en 

uppsats ska vara uppbyggd.95 

Student H 

Denna student har förutom Engelska A och B läst en termin idéhistoria och några 

mindre kurser. Hon har sedan börjat läsa till civilingenjör, men inte känt sig motiverad 

och har nu ett års paus då hon läser B och C-kursen i engelska. Uppsatsen inom 

samhällsvetenskaplig inriktning (utopier/dystopier) ska studera det materialistiska 

samhället som det beskrivs i romanen Fight Club och dess filmatisering. Hon är 

intresserad av hur detta samhälle beskrivs och hur de olika karaktärerna som lever i 

det antingen trivs eller gör uppror mot det. Den exakta frågeställningen är inte riktigt 

klar ännu. 

Hon har varit medveten om uppsatsen sedan hon på B-nivån bestämt sig för att 

läsa C-kursen. Hon skrev en mindre uppsats inom lingvistik i slutet av terminen och 

övervägde att skriva även C-uppsatsen i lingvistik, men ångrade sig då hon hörde 

 
94 Intervju med G, 020227. 
95 Intervju med G, 020227. 
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handledarnas presentation. Valfriheten inom samhällsinriktningen tilltalade henne. Om 

hur det händes innan hon bestämt sig för ett ämne säger hon så här: 

Det kändes väl…det var kul eftersom man kunde välja på så mycket just inom 
samhällskursen, men just därför blir det också mycket svårare för att om man väljer engelsk 
eller amerikansk litteratur, då får man i princip en uppgift /…/ och det är ju på sätt och vis 
lättare, men kanske tråkigare, eftersom man inte får välja, så att det kändes roligt men ganska 
svårt just för att valfriheten är så stor.96 

Jag tycker att det hon säger tydliggör att institutionernas teman och ämnesförslag 

inom de olika kurserna hjälper studenterna igenom den annars ganska besvärliga 

biten med att formulera ett ämne; ju större valfrihet, ju svårare blir beslutet. Den här 

studenten har också övervägt att byta ämne då hon var osäker på om det skulle finnas 

tillräckligt mycket att analysera, men sedan handledaren godkänt hennes preliminära 

beskrivning av ämnet har hon fortsatt och tycker nu att det känns bra. 

Hon inledde med att se om filmen och läsa boken. Hon har också letat efter 

artiklar om både filmen och boken samt sökt en del på Internet, och tittat på bland 

annat författarens officiella hemsida och diskussionsforum där filmen diskuteras. 

Boken är från mitten av nittiotalet, filmen kom ett par år senare, så det finns inte 

obegränsat material. Hon har börjat skriva och söker information samtidigt, något hon 

kommer att sluta med när hon känner att hon har tillräckligt med material. 

Hon har deltagit i användarundervisningen, som för engelskans del bestått av en 

allmän genomgång av bibliotekarien på SVC, för samtliga studenter, och sedan ett 

längre tillfälle på Carolina, då gruppvis. Hon tycker att den var bra, hon hade inte sökt 

i LIBRIS eller andra databaser innan och kände inte till att man kan nå dem hemifrån. 

Som tidigare nämnts fungerade uppsatsen i lingvistik i slutet av B-kursen lite som en 

inkörsport till C-uppsatsen, men hon är kritisk till att den kom så sent på terminen, då 

den skrevs över jullovet.97 

Student I 

Denna student har förutom engelska läst spanska ett år i Spanien, datavetenskap och 

matematik. Uppsatsen inom samhällsvetenskaplig inriktning (utopier/dystopier) ska 

resonera kring artificiell intelligens och vad som kan hända med mänskliga 

värderingar i ett sådant samhälle som beskrivs i William Gibsons Idoru, samt 

återknyta till andra verk av samme författare och även ett verk av en annan författare. 

Han uttrycker inte att han känt någon oro inför arbetet, men tycker att de gavs för lite 

 
96 Intervju med H, 020227. 
97 Intervju med H, 020227. 
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tid att välja ämne. Han funderade på att skriva inom engelsk litteratur, men inget av 

de ämnen man kunde välja mellan där tilltalade. Det han nu ska skriva om är ett 

personligt intresse och det känns bra och roligt att ha bestämt sig för den här boken. 

Än så länge har han inte upplevt att han kört fast och det är heller inte något han 

oroar sig för: 

Jag tror inte att det kommer att vara några problem alls. Det är ju inte så mycket alltså, jag 
blev väldigt förvånad över att det var så lite vi skulle skriva, det är bara tjugo sidor och det 
är double spaced dessutom, så det är ju bara tio sidor. Det är extremt lite. 98 

Vad gäller informationssökningen så förklarar han att han egentligen inte gjort någon: 

Det är ju där jag bryter lite grann tror jag för att jag hade inga strategier eller sökvägar utan 
jag visste från början vad jag behövde. Sen är det ju då frågan om det finns nåt slags bisarrt 
krav på att jag måste ta med andra människors…vad de har skrivit /…/99 

Han menar att det inte finns plats för det och hoppas att det räcker att han tar med 

olika författares visioner av samma tema. Han tror att det kan vara svårt att hitta något 

om den här speciella vinklingen, men det är möjligt att han kommer att undersöka det 

av rent intresse. Den informationssökningen kommer i så fall att ske senare i 

uppsatsarbetet eftersom han inte vill bli påverkad av det han läser. 

Vad gäller användarundervisningen så deltog han i det för alla gemensamma 

tillfället, men gick miste om det på Carolina eftersom han inte kunde den dagen. Det 

kändes heller inte så nödvändigt eftersom han redan hade det material han behövde. 

Det första tillfället gav dock kännedom om vad det finns för databaser, något han inte 

kände till innan. Han menar att han inte har behövt veta det innan: ”/…/ i engelskan 

har vi haft litteraturen färdigtilldelad till oss”.100 Han tror att det är nödvändigt på A 

och B-nivå, och menar att valfriheten inom arbetet med C-uppsatsen kompenserar 

för det. Han tror att man är redo för att skriva en C-uppsats om man bara låter sig 

handledas.101 

Student J 

Han har förutom Engelska A och B läst tjugo poäng historia och ett år på 

folkhögskola. Han skriver C-uppsats inom amerikansk litteratur om romanen Billy 

Bathgate av E. L. Doctorow och ska fokusera på character development, varför 

 
98 Intervju med I, 020228. 
99 Intervju med I, 020228. 
100 Intervju med I, 020228. 
101 Intervju med I, 020228. 
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karaktären fattar de beslut han gör och hur det kommer att påverka hans framtid. 

Han tycker att uppsatsen känns som en utmaning eftersom han inte gjort något 

liknande tidigare, inte ens ett specialarbete på gymnasiet. 

Intresset för litteratur avgjorde valet av kurs; han läste två av de föreslagna 

böckerna och bestämde sig sedan för denna. Innan han bestämt sig kände han viss 

osäkerhet, men visste att bara han kommer igång med att skriva så brukar det gå bra. 

Han menar att valet av ämne måste få ta tid, om man stressar fram något blir det bara 

fel. Nu när han bestämt sig är det bara att gå vidare, det känns mest kul, om än lite 

stressigt. 

Även om det är kul så är det nånting som man måste göra och då brukar det alltid finnas nån 
motvilja nånstans, men än så länge känns det inte som jag har några problem i alla fall.102 

Kört fast har han inte gjort, men han är frustrerad över att det exemplar av boken 

han beställt till bokhandeln ännu inte kommit, eftersom kan vill kunna göra 

understrykningar och anteckningar i den. Just nu har han ett exemplar som tillhör 

handledaren. 

Han har ännu bara sökt information vid ett tillfälle. I likhet med student I vill han 

inte påverkas så mycket av det han läser, men han avser att söka efter eventuella 

recensioner av boken och sådant som andra skrivit om den, både sådant som stödjer 

och motsäger det han själv säger. Informationssökningen kommer alltså att pågå 

medan han skriver. Avsluta sökandet kommer han att göra när han tycker att han har 

tillräckligt. 

Den här studenten tyckte att användarundervisningen var bra och lärde honom 

mycket han inte visste innan men: 

/…/ naturligtvis alldeles för kort, man skulle ha behövt mer egentligen för det är ganska 
mycket att hålla reda på ändå /…/ jag personligen skulle tycka att det var härligt att ha flera 
stycken såna här där man sitter tillsammans och har nån att fråga.103 

Att han inte känner sig riktigt förberedd för en C-uppsats menar han beror på honom 

själv snarare än institutionen, som han trivs mycket bra på. Han känner också att han 

har ett starkt stöd av sin handledare.104 

 
102 Intervju med J, 020228. 
103 Intervju med J, 020228. 
104 Intervju med J, 020228. 
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Student K 

Utöver Engelska A och B har denna student läst Spanska A och B samt två terminer 

spanska i Spanien. Uppsatsen på Engelska C, inom lingvistik, ska undersöka 

användandet av konstruktionen ”the fact that” i den av institutionens corpusar som är 

uppbyggd av A- och B-uppsatser. Hon har varit medveten om att hon ska skriva en 

uppsats en längre tid och känt sig osäker inför arbetet eftersom hon inte gjort något 

liknande tidigare. 

Hon övervägde både brittisk litteratur och samhällsvetenskap, men valet föll 

slutligen på lingvistiken eftersom det här ämnesförslaget intresserade henne. Valet 

kändes inte så jobbigt tycker hon, det var bara att välja något. Hon har inlett med att 

diskutera med handledaren hur hon ska göra, läst en artikel som hon fått av 

handledaren, samt sökt i corpusen. Hon visste inte när hon började riktigt hur hon 

skall gå tillväga och känner sig fortfarande ganska vilsen. Ändå tycker hon inte att hon 

kört fast, och tror inte att hon kommer att göra det heller. 

Hon har tittat en del i grammatikor de använt tidigare på kursen och hon menar 

att hon kommer att söka mer i corpuset, läsa artiklar och grammatikböcker. Hittills 

har hon dock inte sökt någon information: 

Ja, jag har inte sökt så mycket, jag har mest fått material av min handledare. Så jag har inte 
gjort så mycket själv egentligen, utan det är hon som har hjälpt mig mest, det var lika hon 
som hjälpte mig att ta fram det här inom USE (den corpus hon använder).105 

Det kan naturligtvis vara så att just denna student behöver extra mycket stöd, men jag 

tolkar ändå detta som att en uppsats på Engelska C inte nödvändigtvis behöver vara i 

alla avseenden ett självständigt arbete; studenterna får mycket hjälp av sina 

handledare. Men hon säger som sagt att hon kommer att söka mer senare, antagligen 

under det att hon skriver. 

Användarundervisning har hon inte deltagit i: 

Nej. Det var så här att jag inte gick på den för att jag hade inte tid, jag skulle läsa en bok och 
det var tre timmar som vi skulle vara där så jag kände att…för jag frågade de andra som hade 
varit där och de sa att de blev mest förvirrade av att vara där, de behöver i alla fall hjälp om 
de skulle komma dit. Så då kände jag, att då prioriterar jag att läsa ut den här boken istället.106 

Student D påpekade i sin intervju att någon slags presentation av vad 

användarundervisningen innehåller före själva undervisningstillfället skulle öka 

studenternas motivation att gå på den. Jag tror att hon har rätt i det och att det kanske 
 

105 Intervju med K, 020312. 
106 Intervju med K, 020312. 
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är vad den här studenten, K, saknade: ”Och jag förstod liksom aldrig vad det är man 

ska göra där eller hur det funkar. Då var det kanske dumt att jag inte gick dit då”.107 

Jag undrar hur hon för övrigt uppfattat biblioteket i sitt uppsatsarbete, om hon fått den 

hjälp hon behövt, men hon menar att hon inte alls använt sig av biblioteket i arbetet 

med uppsatsen: ”Jag har inte tänkt på att det finns liksom, att jag ska använda det”.108 

Hon tycker att tidigare lagd information från institutionens sida om vad det innebär att 

skriva en uppsats vore bra, eftersom det är ganska ont om tid för att välja ämne när 

det väl är dags.109 

Student L 

Förutom Engelska A och B har hon läst en termin praktisk svenska samt tagit ett 

Cambridgecertifikat på Irland. C-uppsatsen i engelsk litteratur ska undersöka Jane 

Austens romaner Persuasion och Pride and Prejudice, närmare bestämt 

hjältinnornas relationer till sina fäder. Hon har varit medveten om C-uppsatsen sedan 

informationen på B-nivå, men inte tänkt så mycket på den. Vid registreringen på C-

kursen förväntades de snabbt bestämma sig för ett ämne, något som hon upplevde 

blev väldigt stressigt. Hon övervägde samhällsvetenskap och engelsk litteratur, men 

valde litteraturen eftersom hon tidigare tyckt om att skriva den typen av arbeten. 

Arbetet inleddes med att diskutera med handledaren och läsa flera böcker som 

hon eventuellt skulle kunna skriva om. Hon upplevde det som väldigt pressande 

innan hon fattat ett beslut, vilket tog tid, sedan kändes det bättre. Hon har upplevt att 

hon kört fast lite i formulerandet av en tes. Väldigt många har skrivit om Austen och 

hon ville hitta något som inte var så vanligt. När hon nu har en tes ska hon leta efter 

material som stöder den. Hon intresserar sig också för Freuds teorier om fäder och 

döttrar. Hon menar att det idealiska vore att hitta det hon behöver snabbt, avsluta 

sökandet och sedan skriva, men det finns väldigt mycket information om Austen och 

det svåra blir nog att sålla. Det känns svårast att hitta materialet, tycker hon; när hon 

väl har det kommer det att vara kul. Hon säger att de måste ha med fem till tio 

böcker eller artiklar, men att det viktigaste ändå är hennes egen undersökning: ”Även 

om man vill ha…man ska kunna stödja sin tes, så vill de höra vad jag tycker, de vill 

inte att jag rapar upp vad andra har sagt liksom, som citat då”.110 

Användarundervisningen tycker hon var bra, även om den kunde ha varit ännu 

tydligare. I likhet med student F tycker hon dock att den kom lite för tidigt för hennes 

 
107 Intervju med K, 020312. 
108 Intervju med K, 020312. 
109 Intervju med K, 020312. 
110 Intervju med L, 020322. 
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del, hon hade då ännu inte bestämt sig för ett ämne och tror att hon skulle ha fått mer 

ut av undervisningen om hon hade gjort det. De tillfällen för uppföljande sökverkstad 

Engelska institutionen erbjudits inföll tidigare samma vecka som min intervju med 

henne och jag undrar om hon varit där, men hon har inte hört talas om dem. Hon 

känner sig nöjd med institutionens insatser och tycker att hon får bra stöd av sin 

handledare. Hon beklagar dock att tempot är så högt på C-kursen och menar att 

uppsatsen blir lidande av att man har så mycket att läsa på övriga kurser.111 

Studenternas informationssökning och Kuhlthaus ISP 

I detta avsnitt kommer jag att återknyta intervjuerna med de språkstuderande till de 

sex stegen i den teoretiska modellen över informations-sökningsprocessen för att se 

om studenternas handlingar, tankar och känslor överensstämmer med dem som 

Kuhlthau anger. 

Initiation 

Det första stadiet av informationssökningsprocessen handlar enligt Kuhlthau om att 

bli medveten om behovet av information.112 I det här skedet upplever man ofta 

osäkerhet och oro, något som också de studenter jag undersökt gav uttryck för. Man 

oroar sig dels för valet av ämne, dels för uppsatsarbetet i sig; majoriteten av de 

studenter jag har intervjuat har inte utfört något liknande arbete tidigare. Även de två 

studenter som mest upplevt uppsatsen som något roligt uttryckte att de känt viss 

osäkerhet i början. Studenterna har alla länge varit medvetna om att de ska skriva en 

större uppsats på C-nivå, så uppgiften kommer knappast som någon överraskning. 

Några av studenterna, exempelvis I och L, menade att det ändå kändes stressande 

när det väl var dags, att de gavs liten tid till att välja ämne. 

Enligt Kuhlthau försöker man i det här läget förstå uppgiften; man funderar över 

problemet och möjliga tillvägagångssätt samt försöker relatera problemet till tidigare 

erfarenhet och kunskap. Detta görs framför allt genom att diskutera möjliga ämnen 

och infallsvinklar.113 I stort tycker jag att detta verkar stämma för de studenter jag 

intervjuat, men jag tror att de haft väldigt lite tid på sig för att överväga olika 

alternativ, eftersom de uppmanats att välja en uppsatskurs redan vid registreringen. 

Kanske vore det bättre om det här skedet gavs större utrymme, exempelvis genom 

att man från institutionernas sida informerar mer utförligt om uppsatsarbetet på B-

nivån. 

 
111 Intervju med L, 020322. 
112 Kuhlthau, 1991, s. 366. 
113 Kuhlthau, 1991, s. 366.  
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Selection 

I nästa stadium av processen är uppgiften att identifiera och välja ut ett övergripande 

ämnesområde att undersöka närmare. Kuhlthau menar att man efter att valet gjorts 

känner sig optimistisk och redo att börja söka. Man väger möjliga ämnen mot egna 

intressen, tillgänglig information och de krav man har att uppfylla, och det ämne väljs 

som bedöms vara lättast att lyckas med. Detta görs genom att diskutera med andra 

och eventuellt utföra en första preliminär informationssökning och därigenom få 

överblick över olika ämnesalternativ. Om valet av övergripande ämne skjuts upp 

kommer oroskänslorna att öka tills valet är gjort.114 

Detta stadium skulle kunna sägas motsvaras av de språkstuderandes val av 

uppsatskurs. I och med att de bestämmer sig för att skriva inom litteratur, 

språkvetenskap eller kultur och samhälle/samhällsvetenskap har de ju valt sitt 

övergripande ämnesområde. Helt klart är personliga intressen av avgörande 

betydelse för vilken kurs de väljer och de har ofta diskuterat med handledare eller 

blivit intresserade av ett visst ämne efter att ha hört handledaren informera om det. 

Däremot är det ingen som uppger att de utfört någon preliminär informationssökning. 

Att det upplevts som pressande att valet av ämne dragit ut på tiden framgår i några 

intervjuer och överlag kan man säga att de känslor och tankar Kuhlthau menar att 

man har i detta skede även upplevs av dessa studenter. 

Dock tycker jag att det är svårt att se en tydlig gräns mellan de två första 

stadierna av informationssökningsprocessen hos de språkstuderande. Jag uppfattar 

det som att dessa skeenden är något som studenterna går igenom under en väldigt 

kort tid då valet av uppsatskurs brådskar. Mitt intryck av Kuhlthaus undersökning är 

att de här tidiga faserna i processen har givits mer tid än vad som är möjligt då det 

handlar om en verklig uppgift som ska färdigställas på ungefär tio veckor samtidigt 

som man läser andra kurser. 

Exploration 

I det tredje stadiet av informationssökningsprocessen är uppgiften att undersöka 

information om det övergripande ämnet för att öka sin egen förståelse. Man försöker 

informera sig tillräckligt för att kunna formulera ett personligt fokus och detta görs 

alltså genom att man söker information inom det generella, övergripande ämnet, läser 

och slutligen relaterar den nya informationen till sina befintliga kunskaper. Ny 

information passar sällan ihop med de uppfattningar man redan har och information 

från olika källor kan vara motstridig, menar Kuhlthau. Situationen kan därför 

 
114 Kuhlthau, 1991, s. 366. 



 42

upplevas som nedslående och hotande och man kan till och med överväga att överge 

sökandet helt och hållet.115 

I och med att de språkstuderande först väljer en uppsatskurs och sen oftast 

skriver uppsatser utifrån handledarnas ämnesförslag, så saknas helt ett sådant skede då 

man söker och använder sig av generell information inom ett brett område för att 

komma fram till sitt eget speciella fokus. I Kuhlthaus undersökning, sannolikt just 

därför att man ville undersöka hur informanterna gick till väga för att besluta sig för 

ett ämne, gavs större frihet vad gäller ämnesvalet: ”/…/ students were given 

considerable latitude in selecting their topics”.116 

Kuhlthau menar att man i det här läget kan uppleva situationen som så nedslående 

att man till och med vill ge upp informationssökningen. Detta finner jag inte alls vara 

fallet bland de studenter jag undersökt, vilket antagligen beror på att de inte utför den 

typ av informationssökning som Kuhlthau beskriver. I den mån de självständigt letar 

information för sina uppsatser, gör de det när de bestämt sig för vad de ska skriva 

om och vet mer exakt vad de letar efter. Ingen har därför egentligen övervägt att ge 

upp och de som upplever att de kört fast har snarare gjort det i själva skrivandet, 

inte i sökandet efter information. 

Formulation 

Under det fjärde stadiet är uppgiften att formulera ett fokus ur den information man 

hittat; man identifierar och väljer ut idéer i informationen för att skapa en mer 

personlig utgångspunkt. Kuhlthau beskriver detta stadium som 

informationssökningsprocessens vändpunkt och menar att det är nu som osäkerheten 

minskar och självförtroendet ökar.117 

Detta stadium motsvaras hos de språkstuderande av formulerandet av en 

hypotes, det vill säga det man specifikt ska undersöka i ett visst material, exempelvis 

relationerna mellan fäder och döttrar i två verk av Jane Austen, som hos student L. 

Studenterna utgår från det valda materialet, filmer av en viss regissör eller en bok av 

en speciell författare exempelvis, och studerar dem för att finna sin frågeställning. Men 

detta formulerande av ett fokus görs alltså inte utifrån en större informationsmängd så 

som Kuhlthau beskriver, utan ämnet är redan definierat. Vad gäller de som skriver 

uppsatser i språk-vetenskap/lingvistik, är det för flertalet till och med så att det är 

handledaren som föreslår det specifika ämnet. 

 
115 Kuhlthau, 1991, s. 366–367. 
116 Kuhlthau, 1991, s. 364. 
117 Kuhlthau, 1991, s. 367–368. 
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Den känslomässiga vändning som Kuhlthau menar äger rum här är dock tydlig; 

alla studenter uttryckte att det kändes mycket positivt att ha bestämt sig för vad man 

ska skriva om. De verkar mena att det är först då man bestämt sig för ett specifikt 

ämne som man verkligen kan komma igång med arbetet och två av dem som skriver 

inom språkvetenskap poängterar att det just därför underlättade mycket att följa 

handledarens rekommendation; de kunde sätta igång genast. 

Sammanfattningsvis om de första fyra stadierna i ISP kan man säga att de inte 

ges alls lika mycket utrymme hos de språkstuderande som de tycks ha gjort i 

Kuhlthaus undersökning. Jag drar slutsatsen att institutionernas upplägg av 

uppsatskursen hjälper och skyndar studenterna igenom dessa annars tidskrävande 

och svåra stadier av ämnesorientering och fokusformulering. 

Collection 

I det femte och näst sista stadiet av informationssökningsprocessen är uppgiften att 

söka information som relaterar till det specifika fokus man formulerat för att definiera, 

utöka och stödja det. Själva sökandet underlättas nu av att man vet precis vad man 

letar efter och kan definiera det i form av frågor till en bibliotekarie eller ett 

söksystem. Känslor av osäkerhet fortsätter att minska samtidigt som självförtroende 

och intresse för uppgiften ökar.118 

De känslor Kuhlthau beskriver att man upplever i det här skedet är tydliga också 

hos de språkstuderande. Efter att ha beslutat sig för ett ämne och gått vidare med 

arbetet tycker alla att det känns mindre osäkert och mycket roligare och 

intressantare. Om de upplever det som enklare att söka information i det här läget går 

inte svara på eftersom de inte utfört någon egentlig informationssökning innan. 

Hur och i vilken utsträckning man söker information varierar mycket, som 

framgått av studenternas berättelser. De studerande som skriver uppsats inom 

språkvetenskap/lingvistik, med undantag av student G, använder sig framförallt av en 

text eller material hämtat från en corpus, samt lexikon och grammatikor, ofta 

rekommenderade av handledaren. En av dessa studenter säger sig inte ha sökt 

information alls.119 De som skriver litterära uppsatser tycks söka information i något 

större utsträckning, men student I och J uppger båda att de inte vill påverkas av vad 

andra skrivit inom ämnet; student I hoppas att det inte finns några krav på att man 

måste ta med sådana uppgifter.120 Student L framhåller en liknande ståndpunkt: 

 
118 Kuhlthau, 1991, s. 368. 
119 Intervju med K, 020312. 
120 Intervju med I, 020228. Intervju med J, 020228. 
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institutionen är främst intresserad av vad studenterna själva har att säga och vill inte 

att de ska återge så mycket av annan forskning inom ämnet.121 

Presentation 

I det avslutande stadiet utgörs uppgiften av att avsluta sökandet genom att göra en 

sammanfattande sökning samt förbereda sig för att presentera eller på annat sätt 

använda sig av det man funnit. Kuhlthau menar att man då man avslutat sökandet 

känner lättnad och tillfredsställelse eller besvikelse beroende på om 

informationssökningen gått bra eller inte122, vilket jag uppfattar som lite märkligt; att 

sökandet fallit väl ut borde vara en förutsättning för att kunna avsluta det och 

använda sig av den information man hittat. 

Vad gäller detta skede har merparten av de studenter jag intervjuat bara kunnat 

spekulera om när de kommer att avsluta sökandet och hur det kommer att kännas, 

eftersom de befinner sig mitt i arbetet med sina uppsatser. Två av studenterna har 

dock avslutat sina C-uppsatser och menar att de fortsatte att söka information under 

det att de skrev uppsatsen; det är också så flertalet av de andra studenterna tror att 

de kommer att göra. Att som Kuhlthau gör dra en gräns mellan informationssökandet 

inför och skrivandet av uppsatsen är inte möjligt anser jag, tvärtom tror jag att de är 

olika delar av samma process som pågår simultant eller växlande. 

Slutdiskussion 
 

Kuhlthaus ISP är en, tycker jag, väldigt intressant modell över 

informationssökningsprocessen just därför att den fokuserar inte bara på de 

handlingar som utförs, utan även de tankar och framförallt känslor en person har 

under arbetet med att söka information inför en större uppgift. Att den känslomässiga 

upplevelsen är avgörande för hur man ser på uppgiften är tydligt i hennes 

undersökning, något som jag också finner belägg för hos de språkstudenter jag 

intervjuat. Precis som Kuhlthau uttrycker det känner de när arbetet inleds ångest och 

oro inför uppgiften, något som övergår i självförtroende och säkerhet då de tydligt 

definierat och lärt känna sitt ämnesfokus. 

Problemet med Kuhlthaus modell anser jag vara att den helt isolerar 

informationssökningsprocessen från uppsatsarbetet som helhet. Studenterna upplever 

förvisso de känslor Kuhlthau beskriver, men de är relaterade inte bara till sökandet 

 
121 Intervju med L, 020322. 
122 Kuhlthau, 1991, s. 368. 
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efter information utan till hela processen med att skriva en uppsats. Kuhlthau menar 

att man i ett visst stadium kan uppleva informationssökningen som så komplicerad 

och nedslående att man vill ge upp, men i den mån dessa studenter övervägt att ge 

upp har det snarare handlat om att de kört fast i skrivandet än i sökandet efter 

information. Detta beror sannolikt på att dessa studenter inte utför den typ av 

sökande inom att stort, övergripande ämnesområde som Kuhlthau beskriver; de 

söker information först när de beslutat sig för ett mer specifikt ämnesområde. 

Kuhlthau menar också att informationssökandet avslutas innan man påbörjar 

skrivandet, vilket inte heller stämmer med dessa studenters sätt att arbeta. 

Det är framförallt de tre första stadierna som är svåra att identifiera hos 

språkstudenterna. Jag tror att det helt enkelt inte finns tillräckligt med tid för att 

verkligen hinna överväga flera olika ämnesområden, söka information inom generella 

ämnen, läsa för att utöka sin egen förståelse och slutligen välja ett fokus utifrån vilket 

man sedan söker mer specifik information. Istället slussas studenterna snabbt igenom 

detta genom att välja olika uppsatskurser och oftast skriva sin uppsats utifrån ett av 

institutionen föreslaget ämne. Att valet av ett specifikt ämne är något av en 

vändpunkt, som Kuhlthau beskriver det, är dock tydligt även hos de studenter jag 

undersökt. Sammanfattningsvis, de känslomässiga dragen i ISP gäller även för de 

språkstuderande, men de utför inte alla de handlingar som Kuhlthaus modell 

innehåller. 

Ingen av representanterna för institutionerna nämner specifikt kunskap i att söka 

information som ett viktigt mål med uppsatsarbetet. Man menar att man förbereder 

studenterna för C-uppsatsen genom de mindre arbeten som utförs på A- och B-nivå 

och fokuserar då på skrivprocessen, något som jag tror är långtifrån tillräckligt. 

Undervisning i hur man söker information får studenterna först då de inleder arbetet 

med sina C-uppsatser och både bibliotekariens och studenternas utsagor gör tydligt 

att flertalet av studenterna då knappt känner till bibliotekets egen katalog. Jag tolkar 

det som att institutionerna inte är riktigt medvetna om hur otränade studenterna är i 

att söka information eller hur komplicerat det kan vara, alternativt att de inte ser det 

som sin uppgift att lära studenterna det. 

Bibliotekarien Mia Bjursén-Carlberg berättar att försök till användar-

undervisning på B-nivå har mottagits med svalt intresse från studenternas sida och det 

tycks bero på att de helt enkelt inte har behov av det, något som också studenterna 

uttrycker. Men behovet uppstår ju då det är dags att skriva uppsats, även om kraven 

på att redovisa tidigare forskning eller sätta in sin egen forskning i ett vidare teoretiskt 

sammanhang inte är särskilt höga. Jag drar slutsatsen att undervisningsformen på 

språkinstitutionerna i viss mån hindrar studenterna från att bli bra på 

informationssökning. Undervisningen utgår från fasta listor över litteratur som ska 
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läsas; få självständiga uppgifter eller grupparbeten gör att de inte har tillfälle eller 

anledning att öva upp färdigheter i att söka information. Eftersom 

språkundervisningen inte ger några sådana tillfällen saknar studenterna intresse och 

motivation för användarutbildning på ett tidigare stadium, som annars kanske skulle 

kunna uppmuntra dem att komma igång med ett mer självständigt arbetssätt, och 

dessutom göra dem mer förberedda för arbetet med C-uppsatsen. 

Från bibliotekets sida tror man att samarbetet med institutionerna kan utvecklas, 

på institutionerna verkar man tycka att det fungerar bra som det är, antagligen för att 

det helt enkelt saknas tid och utrymme. Både hos Mia Bjursén-Carlberg och på flera 

håll i litteraturen123 finner jag uttryck för hur oerhört viktigt samarbete mellan 

biblioteket och institutionen är för att åstadkomma en bra användarutbildning som ger 

studenterna de färdigheter i att självständigt söka information de så väl behöver. Men 

det framgår också tydligt att det finns stora svårigheter med att hitta former för ett 

sådant samarbete. Jag tror att detta är mycket viktigt att fundera över, även om de 

institutioner jag undersökt ställer sig positiva till den användarundervisning deras 

studenter får (handledaren på Romanska institutionen poängterar dock att studenterna 

inte är lika nöjda som de tidigare varit). Jag menar att det inte räcker att tycka att det 

fungerar bra som det är. Om institutionerna vore mer delaktiga i utformandet av 

användarundervisningen och på något sätt integrerade den i den egna undervisningen 

skulle studenterna bli mer motiverade att delta i den och lära sig mer av den, tror jag. 

Alla studenter i undersökningen som deltagit i användarundervisningen tycker i 

alla fall att de lärde sig något av den och att den varit till nytta för dem. Däremot, som 

Mia Bjursén-Carlberg också misstänkte, är de inte så odelat positiva som bibliotekets 

utvärdering anger. Några uttrycker att den var för komplicerad och innehöll för 

mycket information på för lite tid, en annan student menar att den var för kort. Ett par 

studenter framhåller också att den kom vid fel tillfälle för dem; de skulle ha haft större 

behållning av undervisningen om de vetat mer exakt vad de behövde leta efter för 

uppsatsens del. Därmed bekräftas det bibliotekarien säger om att tidpunkten är 

avgörande för deras motivation. Här tror jag att den utveckling av användar-

undervisningen som Engelska institutionen erbjudits, tillfällen för uppföljande 

sökverkstad, kan vara till stor hjälp för studenterna. Det rymdes inte inom ramen för 

den här undersökningen, men det vore väldigt intressant att undersöka utfallet av 

denna sökverkstad. Endast en av mina intervjuer ägde rum efter dessa 

undervisningstillfällen, och den studenten hade som sagt inte hört talas om dem. 

Något annat som efterlyses är information före själva undervisningstillfället om vad 

 
123 Se noter 50–53. 
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användarundervisningen kommer att innehålla, vilket en student menar också skulle 

öka motivationen att delta. Återigen så tror jag att ett större engagemang från 

institutionens sida i att förbereda och intressera studenterna för 

användarundervisningen skulle öka deras behållning av den. 

Vad gäller institutionernas insatser så menar flera studenter att de kände sig dåligt 

förberedda för att skriva en uppsats. De har dock inga konkreta förslag på vad som 

skulle kunna förbättras, förutom tidigare och mer utförlig information om vad det 

innebär att skriva en uppsats. Några menar också att det inte är institutionens fel att 

de känner sig dåligt förberedda. Jag anser dock att det måste vara institutionens 

ansvar att förse sina studenter med nödvändiga kunskaper för att klara av att utföra 

ett större självständigt arbete, däribland färdigheter i att söka information, vilket 

flertalet faktiskt saknar då de inleder arbetet med sina uppsatser. Hur dåligt 

förberedda de än känner sig så uttrycker dock studenterna att de är nöjda med det 

stöd de får av sina handledare när uppsatsarbetet väl är igång, vilket också är viktigt 

att framhålla. Min slutsats är dock att de inte skulle vara i så stort behov av stöd om 

de tidigare tränats i att arbeta självständigt. 

Sammanfattning 
 

Den här uppsatsen handlar om språkstuderande: hur de söker information för sina C-

uppsatser och hur de upplever informationssökningsprocessen. För att få insyn i de 

förutsättningar studenterna har för att arbeta självständigt med att söka information 

undersöktes även hur deras användarundervisning är uppbyggd samt vilka krav man 

ställer på studenterna och hur man förbereder dem för uppsatsarbetet från 

institutionernas sida. 

I undersökningen, som består av kvalitativa intervjuer och en observation av 

användarundervisningen för Spanska C på Carolina Rediviva, ingår tolv studenter från 

institutionerna för Engelska och Romanska språk (franska och spanska), en 

handledare i spanska, en handledare i engelska, studierektorn på Engelska 

institutionen samt en bibliotekarie, ansvarig för användarundervisningen på Carolina 

Rediviva. Dessutom lämnades några kompletterande uppgifter per telefon av 

studierektorn på Romanska institutionen. Den teoretiska utgångspunkten utgörs av 

Carol Collier Kuhlthaus ISP, en modell över informationssökningsprocessen i sex 

stadier, som identifierar handlingar, tankar och känslor för varje stadium. 

Frågeformuläret som legat till grund för intervjuerna med de språkstuderande har i 

huvudsak baserats på denna modell. De har dessutom fått svara på frågor om hur de 
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ser på användarundervisningen och sina respektive institutioners insatser för att 

förbereda dem för arbetet med en uppsats. 

Undersökningen visar att de språkstuderande inte söker information på det sätt 

som Kuhlthau anger: först en vid sökning inom ett större generellt ämnesområde för 

att formulera ett personligt fokus och sedan en mer specifik sökning som relaterar till 

det ämnesfokus man valt. Studenterna har inte tid att överväga och undersöka flera 

ämnesalternativ som Kuhlthau beskriver, utan slussas snabbt igenom denna process 

genom valet av uppsatskurs och vanligen något ämnesförslag från handledaren. De 

inleder sin informationssökning först då de har ett ämnesfokus. De känslor som 

karakteriserar Kuhlthaus ISP, ångest, oro och osäkerhet som övergår i optimism och 

självförtroende ju längre man kommer i processen, är dock tydliga även hos dessa 

studenter. 

Det framgår tydligt att flertalet av studenterna är mycket ovana vid att söka 

information, många känner inte ens till bibliotekets egen katalog när de kommer till 

användarundervisningen, något som beror på att de inte haft tillfälle eller anledning att 

öva på detta tidigare i utbildningen. De som deltagit i användarundervisningen tycker 

att de haft nytta av den, men kritik framförs också: bland annat att den innehåller för 

mycket information på för lite tid och att den är för komplicerad. Var studenterna 

befinner sig i uppsatsarbetet har också stor betydelse för deras motivation att delta 

samt för vad de får ut av undervisningen. De flesta anser sig också vara dåligt 

förberedda för uppsatsarbetet från institutionens sida, men vet inte riktigt vad som 

skulle kunna förbättras. Däremot är de övervägande nöjda med det stöd de får av 

sina handledare. 

Biblioteket arbetar för att införa användarundervisning på en tidigare nivå i 

utbildningen och för ett närmare samarbete med institutionerna, vilka är nöjda med 

användarundervisningen som den fungerar i nuläget. Uppsatsförfattaren menar att ett 

djupare samarbete mellan bibliotekarie och lärare för att integrera 

användarutbildningen i språkundervisningen skulle underlätta för studenterna att 

tillägna sig dessa nödvändiga kunskaper i att självständigt söka och använda sig av 

information. 
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Förkortningar 
 

AGORA Webbplats för humaniora och religionsvetenskap på Internet 

ALA American Library Association 

ASK Anomalous State of Knowledge 

BBL Biblioteksbladet. Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 

BIBSAM Kungliga bibliotekets avdelning för nationell planering och samordning 

Carolina Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbibliotek 

DISA Uppsala universitetsbiblioteks huvudkatalog 

ISP Information Search Process 

KB Kungliga biblioteket 

LIBRIS Samkatalog för svenska bibliotek 

LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts (databas) 

MLA Modern Language Association (databas) 

SAB Svensk Biblioteksförening 

SVC Språkvetenskapligt centrum 

USE Corpus på Engelska institutionen, bestående av uppsatser från A- och 

B-nivå 

UUB Uppsala universitetsbibliotek 
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Bilagor 

1. Intervjufrågor till studenterna 

 

Bakgrund 

Ålder? 

Läst tidigare? 

Uppsatsen som ska skrivas: ämne, varför? 

 

Informationssökningen 

När fick du reda på att du skulle utföra uppgiften och hur kändes det att stå inför det 

här arbetet? 

Hur började du? (hur tänkte och kände du, vilka praktiska handlingar utförde du) 

(initiation). 

 

Visste du redan från början vilket ämne du ville koncentrera dig på eller övervägde du 

olika möjligheter? Hur kom du fram till det? Med hjälp av vilka medel? Hur kändes 

det innan du hade bestämt dig?  

Visste du hur du skulle gå till väga? Vilken roll spelade handledaren? 

Upplevde du att du körde fast någon gång? Övervägde du att ge upp? Hur tänkte och 

kände du då? Vad gjorde du för att komma vidare? (selection, exploration) 

 

Hur upplevde du det när du bestämt dig för vad du ska skriva om? Blev tankar och 

känslor kring uppgiften väldigt annorlunda? (formulation) 

 

Hur gick du vidare när du bestämt dig för ett ämne? Beskriv sökvägar och strategier. 

Är det någon skillnad mellan att söka information nu jämfört med innan du var helt 

klar över vad du ska skriva om? 

Hur känns uppgiften nu? Upplever du ämnet som intressantare? (collection) 

 

När avslutade du informationssökningen och varför? (Innan själva skrivandet 

började? Eller har skrivande och informationssökande pågått samtidigt/växlande?) 

Hur kändes det då? (presentation) 

 

Biblioteket/institutionen 
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Har du deltagit i användarutbildning? Vad tyckte du om den? Var den till stor hjälp? 

Saknade du något? 

Hur upplevde du biblioteket/bibliotekarierna för övrigt i ditt arbete med att söka 

information? Fick du den hjälp du förväntade dig? Vad kunde göras bättre? 

Vad tycker du om institutionens insatser? Har de förberett dig tillräckligt för den här 

typen av uppgift? Hur tycker du att deras stöd eventuellt skulle kunna förbättras? 

Är det något du vill tillägga? 

2. Intervjufrågor till bibliotekarien 

 

Bakgrund 

 

Utbildning? 

När? 

Jobbat hur länge? 

Uppgifter? 

 

Användarutbildning 

 

Vad innebär det för dig? 

Vad vill man uppnå för studenternas räkning, vad ska de lära sig? 

Tycker du att ni uppnår målen med användarundervisningen? 

Har du och de andra bibliotekarier som sysslar med detta på Carolina någon speciell 

ämneskompetens? 

Tycker du att den utbildning/ämneskompetens du/ni har är tillräcklig? Saknar du 

något? 

Hur ser du att användarutbildningen kommer att utvecklas i framtiden? (ev. specifikt 

för språkstuderande) 

 

Språkstuderande 

 

Ser du/ni några speciella behov/svårigheter vad gäller just språkstuderande, i 

jämförelse med andra ämnen inom humaniora eller ämnen utanför området? Vilka och 

varför? 

 

Biblioteket – institutionerna 

 

Hur fungerar samarbetet med institutionen tycker du? 
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Kompletterar man varandra - erbjuder bibliotekarierna något som lärarna inte kan 

och tvärtom? 

Hur ser du på institutionernas inställning till studenternas informationssökning och till 

biblioteket/användarundervisningen. Medvetna, engagerade? Skiljer sig 

språkinstitutioner från andra i detta avseende? 

Vad kan göras bättre i samarbetet, både från institutionens och bibliotekets sida? 

Är det något du vill tillägga? 

3. Frågor till representanter för institutionerna 

 

Presentation 

Vilka är ni/du, vad är era/dina uppgifter på institutionen? 

 

Uppsatskurserna 

Vilka är de? 

Berätta så mycket ni/du vet om de olika kurserna 

 

Uppsatsarbetet 

Vad ska man lära sig av att skriva en uppsats på den här nivån? 

Vad ställer ni för krav på era studenter? 

Vad tycker ni/du personligen är viktigast? 

Hur förbereder ni era studenter för det här arbetet, från A-nivå och uppåt? 

Hur kan arbetet utvecklas: finns det några visioner för framtiden? 

Hur ser ni/du på just språkstuderandes förutsättningar? Finns det något som är 

specifikt just för deras situation? 

 

Användarundervisning 

Hur ser ni/du på den användarundervisning studenterna får? 

Hur ser ni på samarbetet mellan institutionen och biblioteket, hur fungerar det, kan det 

utvecklas? 

 

Är det något ni/du vill tillägga? 


