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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Seeking information is a fundamental human function, vital to survival.1 

Informationskompetens har det talats om länge och väl.2 Ett uttömt ämne 
tycker säkert många. Ändå kvarstår det faktum att man inte klarar sig länge i 
vårt samhälle utan att själv kunna söka svar på frågor rörande allt från 
busstider till rent yrkesmässiga problem. I den här uppsatsen tar jag upp 
universitetsinstitutionernas roll för utvecklingen av studenters 
informationskompetens, och därmed för deras yrkesliv, genom att jämföra 
förhållanden vid några utvalda institutioner för arkeologi med deras respektive 
studenters informationssökningsbeteende. Det intressanta för mig är i första 
hand att ta reda på vad som påverkar studenternas beteende, och inte att göra 
en noggrann beskrivning av hur arkeologistudenterna genomför sina sökningar.  
Att arbeta som arkeolog innebär ofta att utföra olika former av utredningar och 
att själv på ett aktivt och kreativt sätt kunna tillägna sig information är därför 
väsentligt. Ett exempel på hur man har försökt tillgängliggöra information är 
NordArk, Kungliga Vitterhetsakademiens biblioteks (KVHAAB) webbguide 
för studenter i nordisk arkeologi. Genom att bland annat undersöka 
studenternas förhållande till detta hjälpmedel hoppas jag kunna tränga in i och 
förstå synen på informationssökning på de olika institutionerna.  

Kunskap om informationssökning är centralt om den numera väletablerade 
idén om livslångt lärande skall kunna genomföras i praktiken. Jag föreslår i 
uppsatsen att undervisning i informationssökning ska ingå som en obligatorisk 
och integrerad del av alla utbildningar. Det kan förekomma både i form av 
särskilda kurser och som något som genomsyrar hela utbildningen. 

                                                 
1 Large, Andrew, Tedd, Lucy A. & Hartley, Richard J., 2001, Information Seeking in the Online Age. 
Principles and Practice, s. 27. 
2 För närmare definition av informationskompetens, se kap 1.3. 
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Utvecklingen går också i denna riktning. Ämnesbibliotekarier och 
skräddarsydd biblioteks- och informationssökningsundervisning för olika 
kurser är två exempel på detta. Samarbetet mellan institutionerna och bibliotek 
kommer troligtvis att utökas och vikten av att lära sig vägarna till ny kunskap, 
både allmänt och ämnesspecifikt, uttalas än mer explicit än idag. Människor 
som utbildas idag för att utföra ett visst arbete kommer sannolikt inte att stanna 
hela livet på en och samma arbetsplats och kanske inte heller inom samma 
bransch. Ett alternativ till att omfördela resurserna till den högre utbildningen 
vid konjunkturförändringar, kunde vara att varje utbildningsväg innehåller 
moment som säkerställer studenternas förmåga till ett mer flexibelt yrkesliv. 

 Forskningen kring informationssökning med användaren i centrum har 
exploderat under senare år.3 Louise Limberg sammanfattar i sin avhandling 
litteraturen om informationsfärdigheter. Hon skriver att ”Samtliga författare 
rekommenderar en nära integration mellan ämnesundervisningen och 
undervisning i informationsfärdigheter”.4 En viktig orsak till detta är den 
förändrade synen på lärande. Idag ses lärande som en process, och som en 
integrerad del av själva informationsinhämtandet. Carol Kuhlthau, exempelvis, 
menar att sökprocessen och lärandeprocessen inte går att skilja åt.5 Med detta 
perspektiv kan inte betydelsen av informationssökningsbeteendet nog 
understrykas, även för en traditionellt kunskapscentrerad utbildning.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Under 1990-talet blev ett domänanalytiskt perspektiv med företrädare som till 
exempel Birger Hjörland ett eget forskningsområde inom biblioteks- och 
informationsvetenskap.6 Med detta stärktes tanken om kontextens betydelse för 
människors informationssökande.7 Syftet med denna uppsats är att se hur 
studenters informationssökningsbeteende påverkas av kontexten de befinner 
sig i under utbildningen, nämligen universitetsinstitutionen. För att nå mitt 
syfte har jag valt att undersöka hur arkeologistudenter på några utvalda 
universitet och högskolor, Uppsala universitet, Arkeologiska 

                                                 
3 Ofta är det just studenter som hamnar i intressefokus, men även särskilda yrkesgrupper som läkares 
informationsbeteende har undersökts. Se vidare kapitel 2.1. 
4 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande, s. 64. 
5 Kuhlthau, Carol Collier, 1993, Seeking meaning. A Process Approach to Library and Information 
Services, passim. 
6 Se vidare kapitel 2.2. 
7 För begreppsförklaringar se kap 1.3. 
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forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet (AFL), Högskolan i Kalmar 
samt Högskolan på Gotland söker information och hur de bl.a. använder sig av 
en nyintroducerad webbguide, NordArk. Institutionerna är valda för att ge en 
så representativ bild som möjligt av förhållandena för arkeologistudenter i 
Sverige. Arbetet med själva NordArk fortskrider etappvis, och på uppdrag av 
upphovsmännen, KVHAAB och ansvariga Gun Larsson, har mitt sekundära 
syfte med denna uppsats varit att utvärdera studenternas hittillsvarande 
användande av NordArk – om och hur arkeologistudenter vid 
grundutbildningar söker information på NordArk. Fungerar NordArk som det 
var tänkt? Förhoppningen är att detta kan leda fram till föreslagna 
förbättringar. 

Kontexten kan brytas ned i ett antal faktorer som tillsammans skapar den 
atmosfär som utgör en institutions inställning till informationssökning. 
Faktorerna ligger till grund för merparten av mina frågeställningar som 
följaktligen blir hur studenternas informationsbeteende påverkas av:  

• egna erfarenheter/förhandskunskaper, till exempel tidigare kurser och 
datakunskaper 

• tillgång till hårdvara (exempelvis datorer, skrivare, scanner) och 
mjukvara (exempelvis Internet, specialprogram för arkeologer) 

• kunskap om hårdvaran och mjukvaran på institutionen 
• lärarnas undervisning   
• en eventuell diskurs, sätt att tala, om information och 

informationssökning 

För att uppnå de dubbla syftena kommer ovanstående frågeställningar att 
kompletteras med följande: 

• Stämmer användarnas behov och förväntningar, eller med andra ord, 
arkeologistudenternas sätt att söka information, med upphovsmännens 
egna krav på webbplatsen?8 

Förhoppningen är att svaren på de senare frågorna åtminstone till en viss del 
skall följa naturligt ur resultatet av undersökningen. 

                                                 
8 Vid konstruktionen av webbplatsen strävade man efter att följa de teoretiska krav som uppställts av 
olika forskare. Se vidare i kapitel 4 om NordArk. 
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1.3 Introduktion till forskningsläget 
Forskningen kring individers och gruppers informationssökningsbeteenden är 
ett mycket stort forskningsområde inom biblioteks- och informationsvetenskap. 
I kapitel 2 redovisar jag den forskning och teoribildning som jag anser vara 
väsentlig för uppsatsens syfte. Carol Kuhlthaus resultat i form av en modell 
över informationssökningsprocessen är medtagen eftersom den för in ett 
känslomässigt perspektiv som jag tycker kan vara av intresse då man talar om 
institutionernas påverkan på studenterna.9 Louise Limberg gör kopplingar 
mellan elevers informationssökning och deras lärande vilket är väsentligt då en 
av uppsatsens frågeställningar handlar om undervisningens betydelse.10 
Modellerna av Tom Wilson och Andrew Large behandlar också 
informationssökningsprocessen men ur andra perspektiv. Tom Wilson tar 
liksom mina frågeställningar upp faktorer som kan påverka 
informationssökningsbeteenden.11 Den senare har inriktat sig mer specifikt mot 
informationssökning på webben och eftersom uppsatsen till stor del har 
kommit att handla om studenternas förhållande till datorer som t.ex. ett 
hjälpmedel vid informationssökning anser jag att det är relevant.12 Genom att 
kortfattat ta upp Ulrika Anderssons uppsats om oetablerade arkeologers 
informationssökning kopplas det allmänna informationssökningsbeteendet mer 
specifikt till arkeologer.13 

 Forskning kring ämnesportaler eller webbguider och mer specifikt 
NordArk kommer att tas upp i uppsatsens kapitel 4. Jenny Ericsson fokuserade 
i en uppsats från 2002 på huruvida NordArk uppfyllde kraven för ett dylikt 
datorverktyg.14 Slutligen presenteras också Gun Larssons egna 
förundersökningsresultat i projektet.15 

                                                 
9 Kuhlthau 1993, passim. 
10 Limberg 1998, passim. 
11 Wilson, Tom, 1999, “Models in Information Behaviour Research”, Journal of Documentation, 55 (3), 
s. 249-270. Enligt Case, Donald 2002, Looking for Information: a Survey of Research on Information 
Seeking, Needs and Behaviour, s. 118 f. 
12 Large, Tedd & Hartley 2001, passim. 
13 Andersson, Ulrika, 2001, Informationsanskaffningsbeteenden hos oetablerade arkeologer, passim. 
14 Ericsson, Jenny, 2002, Portal till det förflutna. En arkeologisk kvalitetskontrollerad ämnesportal som 
resurs för universitetsutbildning i Lund, passim. 
15 Se Larsson, Gun, 2000, En förstudie till ett undervisningsprogram i nordisk arkeologi, 
http://www.raa.se/kvhaab/rapport2.pdf (Senast besökt 2004-02-24). 
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1.4 Centrala begrepp  

Information 

Ett vardagligt begrepp som information kan förorsaka problem då man inte är 
överens om betydelsen. Med information menas här en uppsättning data som 
ofta utgår ifrån en sändares kunskap, överförs muntligen eller skriftligen 
genom olika medier, och om den är meningsfull för mottagaren, omvandlas till 
ny kunskap hos denne. Donald O. Case definierar information som “[…] any 
difference you perceive, in your environment or within yourself. It is any 
aspect that you notice in the pattern of reality”.16  Med andra ord kan 
information hämtas inte bara från yttre källor, t.ex. människor eller böcker, 
utan också från ens inre. Minnen och erfarenheter är också information. 

Informationskompetens/informationsfärdigheter 

Louise Limberg tar upp några gemensamma drag i litteraturen om 
informationsfärdigheter. Att söka information är en sammansatt företeelse som 
kräver en rad färdigheter, men som sedan kan anses tillämpbara oberoende av 
ämne och innehåll.17 Ur detta följer betydelsen av att vara 
informationskompetent som att besitta dessa färdigheter. 

Informationssökningsbeteende 

Ett sådant beteende tar sin start i ett behov av information som användaren 
känner. Behovet uppstår då vi känner att vi känner ett ”kunskapsgap”.18  Gapet 
kan ge sig tillkänna genom oro eller ett behov av att handla, och motiverar oss 
att söka information.19 Sökningen kan ske på olika sätt, t.ex. genom 
informationssystem (som kan vara en webbportal som NordArk eller en 
bibliotekskatalog) eller genom att kommunicera med andra människor.20 Själva 
begreppet informationssökning definierar Case i linje med ovanstående som “a 

                                                 
16 Case 2002, s. 5. 
17 Limberg 1998, s. 64. 
18 Case 2002, s. 5. 
19 Dervin, Brenda, 1983, “More Will Be Less Unless: The Scientific Humanization of Information 
Systems”, National Forum, 63(3), s. 25-27. Enligt Case 2002, s. 3. 
20 Andersson 2001, s. 13. 
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conscious effort to acquire information in response to a need or gap in your 
knowledge”.21 

Case talar alltså om informationssökningsbeteende som en medveten 
handling, och eftersom denna uppsats behandlar informationssökning i en 
studiesituation, anser jag denna förklaring fylla sin funktion i sammanhanget. 
Däremot kan det ibland vara aktuellt att tala om det vidare begreppet 
informationsbeteende som något omedvetet.22 

Kontext 

Med kontext menas här de sociokulturella sammanhang som människor lever 
och verkar i. Hemmet är en kontext, arbetet en annan. I uppsatsen är det 
universitetsinstitutionen som utgör kontexten för arkeologistudenternas 
informationssökningsbeteende.23 Exempel på kontextuella faktorer som kan 
påverka informationsbeteendet hos en individ är människorna som omger 
honom/henne, gruppens storlek, de utförda aktiviteterna, motiven för att söka 
information – dvs. kombinationen av person och situation.24 

Diskurs 

Min syn på begreppet diskurs kan jämföras med det som Ulrika Andersson 
talar om som informell kommunikation, i motsats till formell. Hon beskriver 
den förra som ”den kommunikation som inte styrs av institutionella regler 
angående form eller innehåll”.25 Med diskursen på en institution menar jag den 
icke-formella, och i huvudsak muntliga, kommunikationen mellan lärare, 
studenter, bibliotekarier och övrig personal. 

Webbplats/webbsida 

En webbplats består av en uppsättning kodade webbsidor, och bildar det vi i 
vanligt tal kallar för hemsida, t.ex. Gula sidorna på nätet. 

                                                 
21 Case 2002, s. 5. 
22 Se kap 2.1. 
23 Se vidare kap 2.2. 
24 Case 2002, s. 12 f. 
25 Andersson 2001, s. 16. 
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Webbguide 

Med webbguide menas här ett undervisningsprogram på Internet.26 Detta är 
enligt Gun Larsson  

en webbaserad strukturerad undervisningsresurs som lyfter fram och tillgängliggör 
informationskällor (böcker, artiklar etc.)  och informationsproducenter (myndigheter etc.) 
och informationsförmedlare (som arkiv, bibliotek etc.). (…) Slutmålet ska vara att hjälpa 
användarna att orientera sig i informationsutbudet och uppnå god 
informationskompetens.27 

Med denna definition kan det alltså utgöra ett redskap för institutionerna i 
deras strävan efter att frambringa informationskompetenta studenter.  

1.5 Disposition av uppsatsen 
I det inledande kapitlet har jag försökt ge en bakgrund till uppsatsen, genom att 
motivera varför en användarundersökning som denna kan ha betydelse för 
såväl bibliotekarier som utbildningsplanerare, vidare genom att redogöra för 
uppsatsens syfte och frågeställningar samt introducera forskningsläget och 
centrala begrepp.  

Kapitel 2 innehåller en kortfattad forskningsöversikt över de områden 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen som jag finner särskilt relevanta 
för uppsatsen, nämligen de som brukar kallas för information seeking 
behaviour alternativt information behaviour samt mycket kortfattat om 
domänanalys.28 Här återfinns även undersökningens teoretiska grundvalar.  

Kapitel 3 behandlar källmaterial och metoder. Som källmaterial används 
Gun Larssons förundersökning samt eget insamlat material i form av svar på 
enkäter och intervjuer. Metoderna som redovisas är enkäter och intervjuer. 

NordArk har fått ett eget avsnitt i kapitel 4. Webbguiden/ämnesportalen 
har fått en utförlig beskrivning eftersom den står i fokus för undersökningen. 
Även en del teoretiska aspekter tas upp för att kunna besvara den sista 
frågeställningen där jag jämför användarnas behov och förväntningar med 
upphovsmännens egna krav. 

                                                 

26 Ett närbesläktat begrepp är ämnesportal, som tas upp i kapitel 4.1. 
27 Larsson 2000, s. 1. 
28 På svenska informationssökningsbeteende respektive informationsbeteende. Se vidare kapitel 2.1. 
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I kapitel 5 presenteras resultatet av enkäten och intervjuerna. Tanken är att 
uppsatsens dubbla syften skall synliggöras. Uppsatsen har inget särskilt kapitel 
där frågeställningarna analyseras var för sig, utan istället sammanställer jag  
slutsatserna i kapitel 6, som också innehåller ett särskilt avsnitt med resultatet 
från utvärderingen av NordArk.  

Kapitel 7 sammanfattar slutligen uppsatsen och därpå följer 
källförteckning och bilagor. 
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2. Tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter  

2.1 Information behaviour 
Studierna av hur människor söker information brukar kallas för information 
seeking behaviour. Begreppet introducerades 1981 av Tom D Wilson. Idag 
föredrar han själv begreppet information behaviour, eftersom det tillåter att 
man studerar beteendet i ett större sammanhang.29 Wilson förtydligar relationen 
mellan de olika begreppen i en modell bestående av tre ringar i varandra (se 
figur 1). 

Figur 1.   Relationen mellan olika begrepp inom forskningsområdet information behaviour 
enligt en ursprunglig modell av Tom Wilson 

Källa: Efter en  föreläsning med Louise Limberg vid Uppsala universitet 2003-02-25. 

                                                 
29 Thórsteinsdóttir, Gudrún, 2001, “Information-Seeking Behaviour of Distance Learning Students”, s. 2. 
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 Den yttersta cirkeln står för en persons allmänna inställning till olika typer av 
information i livet, den mittersta för en serie sökningar relaterade till ett och 
samma problem och den innersta för ett enda söktillfälle då man t.ex. sitter vid 
datorn och formulerar olika sökord.30  

Som forskningsområde kan man inkludera information behaviour i det 
vidare fältet av användarstudier eller user-studies.31 Detta inbegriper en syn på 
informationsanvändande ur såväl användarnas som informationssystemens 
perspektiv och kan anses ha uppstått som ett explicit ämne under 1940-talet då 
de första översiktsverken gavs ut.32  Användarundersökningar, som fokuserade 
på olika informationssystem (främst bibliotek) respektive informationskanaler 
(massmedia), förekom däremot under hela 1900-talet. Till att börja med låg 
alltså huvudintresset egentligen inte hos användaren, namnet till trots. Man 
talar om det systemorienterade paradigmet som under 1960-talet förde med sig 
en rad undersökningar av mestadels vetenskapsmäns och ingenjörers behov 
och användande av olika informationskällor.33 Just paradigmbegreppet är 
viktigt inom informationsbeteendeforskning. Donald O. Case menar att 
begreppet är mer adekvat att använda än att tala om konkurrerande teorier 
(alternativt teoriskolor). Detta eftersom forskningsfältet är stort och 
användandet av en formell teoribildning inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen är relativt sällsynt.34 Under slutet av 1970-talet och 
början av 1980-talet kan man tala om ett paradigmskifte. The cognitive view-
point kallas det forskningsfält som sätter användaren i fokus, och applicerar 
teorier från de kognitiva vetenskaperna.35 Till de senare hör t ex kognitiv 
psykologi, datavetenskap och lingvistik. Det gemensamma intresset är de 
interna strukturer och processer som leder till anskaffandet och användandet av 
kunskap.36 De kognitiva strömningarna, som har blivit en viktig del av 
informationsvetenskapen, kritiseras idag för att inte ta med människors sociala 
och kulturella kontexter.37 De senare betonas av forskare som exempelvis 
Birger Hjörland och har blivit vanligare under 1990-talet.38 
                                                 
30 Enligt föreläsning med Louise Limberg i Uppsala 030225. 
31 Feather, John & Sturges, Paul (red.), 1997, International Encyclopedia of Information and library 
science, s. 216. 
32 Andersson 2001, s. 11. 
33 Case 2002, s. 6. 
34 Case 2002, s. 134. 
35 Eskola, Eeva-Lisa, 1998, “University Students’ Information Seeking Behaviour in a Changing 
Learning Environment – How are Students’ Information Needs, Seeking and Use affected by New 
Teaching Methods?”, http://informationr.net/ir/4-2/isic/eeskola.html (Senast besökt 2004-02-25). 
36 Feather & Sturges 1997, s. 61. 
37 Eskola 1998. 
38 Se vidare kap 2.2. 
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En av de främsta företrädarna för forskningen med individen i fokus var 
Brenda Dervin, som i en artikel 1976 stack hål på tio vanligt förekommande 
myter om informationssökning.39 Trots att det har gått nästan trettio år sedan 
dess kan man inte nog upprepa de myter hon belyste. 

1) Endast ”objektiv” information är värdefull. 

2) Mer information är alltid bättre. 

3) Objektiv information kan tas ur sin kontext. 

4) Information kan endast erhållas genom formella källor. 

5) Det finns relevant information för alla behov. 

6) Varje behovssituation har en lösning. 

7) Det är alltid möjligt att göra information tillgänglig och åtkomlig. 

8) Funktionella informationsenheter, som böcker eller TV-program (eller 
webbsidor, förf. anm.) passar alltid individernas behov. 

9) Tid och plats – individuella situationer – kan ignoreras då man talar om 
informationssökning och användande. 

10) Människor gör lätta och konfliktfria kopplingar mellan extern 
information och deras interna verkligheter. 

Dervin syftade i första hand på de dagliga informationsbehoven, men jag anser 
att det är svårt att skilja dessa ifrån mer specifika informationsbehov som kan 
uppstå exempelvis i en studiesituation. Hon menade vidare att vi bör fokusera 
mer på vad människor gör med information än tvärtom.40 

Mycket av forskningen om informationssökning har haft som syfte att 
konstruera allmängiltiga modeller. En annan modell av Tom Wilson fokuserar 
dels på de faktorer som får oss att vilja söka information, dels på de faktorer 
som påverkar vårt informationssökningsbeteende (se figur 2). De faktorer som 
ingriper i informationssökningen är psykologiska, demografiska, rollrelaterade, 
kontextuella och källkaraktäristiska. I uppsatsens undersökningsdel 
återkommer alla de här faktorerna som en del av enkätsvaren och intervjuerna. 
Wilson vill med sin modell förklara varför vissa behov i högre grad leder till 
informationssökning, varför vissa informationskällor används mer än andra och 
                                                 
39 Case 2002, s. 7 f. 
40 Dervin, Brenda T., 1976, “Strategies for dealing with human information needs: Information or 
communication?” Journal of Broadcasting, 20(3), s.333. Enligt Case 2002, s. 8 f. 
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varför människor på grundval av tillit till den egna förmågan når eller inte når 
sitt mål.41 Jag ser hans modell som viktig för min uppsats eftersom den dels 
visar på olika faktorer som påverkar sökandet, dels understryker att en 
informationssökares självtillit påverkar slutresultatet.  

Figur 2. Tom Wilsons informationssökningsmodell 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Wilson 1999 enligt Case 2002, s. 118. 

Den känslomässiga aspekten för oss vidare till en annan amerikansk forskare, 
Carol Kuhlthau. Hon har byggt vidare på andras modeller och utvecklat en 
egen, som har just den fördelen att den för in en känslomässig dimension. 
Kuhlthau vill se informationssökning som en konstruktiv process och hon 
kallar sin modell för Information Search Process (ISP). Enligt modellen utgår 
en informationssökare alltid ifrån ett stadium präglat av osäkerhet och 
ängslan.42  Modellen bygger på undersökningar bland universitetsstuderande i 
USA och delar in den medvetna informationssökningsprocessen i de sex 
stadier som beskrivs nedan.  

 

                                                 
41 Wilson 1999,  “Models in Information Behaviour Research”, Journal of Documentation, 55 (3), 
s. 256 f. Enligt Case 2002, s. 118 f. 
42 Kuhlthau 1993, passim. 



 17

1. Task Initiation 

Det här stadiet beskriver inledningen till en uppgift och präglas av osäkerhet 
inför det som komma skall.43  Personen försöker förstå uppgiften och dra sig till 
minnes tidigare uppgifter med relevant information.44 

2. Topic Selection 

Personen väljer deluppgift och osäkerheten förbyts i optimism.  Om valet av 
olika skäl drar ut på tiden intensifieras istället osäkerhetskänslan tills beslutet 
är fattat.45   

3. Prefocus Exploration 

För många är det här det svåraste stadiet och det utmärks av t.ex. förvirring och 
frustration. Studenten söker information för att bli tillräckligt insatt för att 
kunna formulera sitt ämne. En svårighet ligger i kommunikationsproblemen 
mellan användaren och olika söksystem.46 Louise Limberg uttrycker det som att 
studenten ska ”göra ämnet till sitt” och menar att det ofta är nu som det första 
biblioteksbesöket äger rum.47 

4. Focus Formulation 

Under det här stadiet formuleras ämnet och för många börjar de negativa 
känslorna förändras mot mer självsäkerhet. Oftast är detta inget som sker 
plötsligt utan något som växer fram. Det gäller att ur informationsmassan 
utvinna de idéer som passar ens fokus.48 

                                                 
43 Kuhlthau har som redan nämnts bedrivit sin forskning bland högskolestudenter och det handlar därför 
om informationssökning i samband med olika studieuppgifter. 
44 Kuhlthau 1993, s. 42. 
45 Kuhlthau 1993, s. 42. 
46 Kuhlthau 1993, s. 42 ff. 
47 Enligt föreläsning med Louise Limberg vid Uppsala universitet 030225. 
48 Kuhlthau 1993, s. 46 ff. 
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5. Information Collection 

Under insamlingen av information fungerar samarbetet mellan studenten och 
bibliotekarien alternativt bibliotekssystemet bättre än tidigare eftersom den 
förstnämnda har en klarare idé om sitt syfte. Upplevda känslor är optimism och 
tilltro till sin egen förmåga att genomföra uppgiften.49 

6. Search Closure 

Det här är det avslutande stadiet när sökningen avslutas och presentationen av 
materialet ska förberedas. Olika människor har olika skäl för att avsluta 
informationssökningsprocessen, t.ex. att de känner att de har lagt ner 
tillräckligt med energi i arbetet. Ofta genomförs en extra kontroll av att ingen 
information har förbisetts. Studenten känner lättnad blandad med förnöjdhet 
alternativt besvikelse beroende på utfallet av processen.50 

Kuhlthau sammanfattar sina resultat i något hon kallar osäkerhetsprincipen 
som hon vill grunda det praktiska biblioteks- och informationsarbetet på. 
Principen lyder som följer: 

Uncertainty due to a lack of understanding, a gap in meaning, a limited construct initiates 
the process of information seeking. Uncertainty is a cognitive state that commonly causes 
affective symptoms of anxiety and lack of confidence. Uncertainty and anxiety can be 
expected in the early stages of the Information Search Process. The affective symptoms of 
uncertainty, confusion, and frustration are associated with vague, unclear thoughts about a 
topic or question. As knowledge states shift to more clearly focused thoughts, a parallel 
shift is noted in feelings of increased confidence.51 

Här konkluderar Kuhlthau informationssökningsprocessen med dess 
utgångspunkt i osäkerhet och ängslan och utveckling mot en högre grad av 
fokusering och större självförtroende. Även om jag tror att processen är mer 
individuell än en modell låter ana, skulle jag bl.a. vilja använda hennes resultat 
till att placera in NordArk i ”rätt läge” i informationssökningsprocessen. 

Kuhlthau talar även om lärarens betydelse för nya studenter i samband med 
vägledning i informationssökning.52 En magisteruppsats från Uppsala, skriven 
av Ulrica Elfgren, grundas på Kuhlthaus teorier och jämför den 

                                                 
49 Kuhlthau 1993, s. 49 f. 
 
50 Kuhlthau 1993, s. 49 ff. 
51 Kuhlthau 1993, s. xxiii. 
52 Kuhlthau 1993, passim. 



 19

användarmanual för informationssökande bibliotekarier som författaren önskar 
skapa med lärarens betydelse.53  

En annan modell av informationssökningsprocessen presenteras i en bok 
skriven av bland andra Andrew Large. De delar upp processen i sex steg, med 
särskild hänsyn tagen till om informationssökaren är en mellanhand, till 
exempel en bibliotekarie, och fokuserar på elektroniska informationssystem.  

1. Vilken information? 

Först gäller det att ta reda på exakt vilken information som efterfrågas. Ämnet 
måste formuleras så noggrant som möjligt (avgränsas), och man måste också 
bestämma sig för en rad andra saker som exempelvis språk, 
vetenskaplig/populärvetenskaplig text (ska informationen exempelvis användas 
i ett skolarbete eller som nöjesläsning?) gammalt/nytt material (information om 
t.ex.datorer åldras snabbt, men kan vara användbar i en historisk analys). Om 
inte frågan kan besvaras med exakthet, kan browsing vara en bra metod att 
börja med.  

2. Informationsbehovet 

Vilken information svarar mot användarens behov? Detta är särskilt viktigt för 
en bibliotekarie. Om steg 1 i första hand innebär ämnesval tolkar jag detta steg 
som då man exempelvis söker fastställa ett material vars omfatttning och 
svårighetsgrad stämmer med informationsbehovet (en gymnasieelev som letar 
efter information om en viss typ av cancer kan troligen inte tillgodogöra sig 
samma material som en forskare i ämnet).  

3. Informationskällor 

När informationsbehovet är klarlagt, väljs de informationskällor som skall 
användas. De kan utgöras av tryckt eller elektroniskt material. Viktigt är att 
välja källor som svarar mot det aktuella informationsbehovet. 

4. Konceptualiserandet av behov  

För att kunna genomföra en sökning, krävs att man omvandlar 
informationsbehovet till sökbara begrepp, liksom att man är uppfinningsrik och 
                                                 
53 Elfgren, Ulrica, 2002, Informationssökning i söktjänster på webben. Från osäkerhet till klarhet med en 
användarmanual?, passim. 
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använder sig av synonymer, växlar mellan singular och plural eller provar olika 
stavningar. Det är viktigt att känna till hur informationskällan fungerar; kan 
man använda sig av fria söktermer eller är den uppbyggd med kontrollerade 
ämnesord som är hämtade ifrån någon typ av tesaurus? 

5. Sökstrategi 

En sökstrategi skall därefter formuleras. Strategin skall bygga på det aktuella 
söksystemet, och inkludera de sökmöjligheter (t.ex. booleska sökningar) som 
finns. 

6. Strategiimplementation och utvärdering 

Det sista steget är det som är svårast att genomföra för en mellanhand. Redan i 
ett tidigt skede av sökningen är det viktigt att utvärdera resultaten för att se att 
man har valt rätt strategi för att uppfylla informationsbehovet. Om inte, får 
man justera strategin.54 

Även denna modell tror jag kan vara betydelsefull för användandet av NordArk 
och vid handledningen av uppsatsskrivande studenter.  

Andrew Large beskriver vidare tre huvudsakliga typer av sökningar, 
nämligen known-item-sökningar, faktasökningar och ämnessökningar. Den 
förstnämnda innebär att man letar efter något man känner, t.ex. att finna titeln 
på en bok vars författare är känd. Att utföra en faktasökning innebär att man 
söker svaret på en bestämd fråga. Dessa två kategorier har det gemensamt att 
det finns en förutbestämd slutpunkt för sökningen, när man har hittat svaret. 
Det skiljer dem från den svåraste typen av sökning, ämnessökning, som 
innebär att man söker information om ett helt ämne, och det är upp till 
personen som söker att avgränsa sökningen och sätta punkt.55  Det är viktigt att 
man använder sig av rätt källa till en viss typ av sökning.  

En rad studier inom nordisk biblioteks- och informationsvetenskap från 
senare år har behandlat studenters informationsbeteende. Intresset kan 
förklaras med att trycket på biblioteken ökar i takt med antalet studenter per 
lärare. Finska och svenska studier har till exempel visat att studenterna önskar 
sig mer kunskap om informationssökning och biblioteksanvändande liksom att 

                                                 
54 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 32 ff. 
55 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 35.  
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ett systematiskt samarbete mellan lärare och bibliotekarier vad gäller 
undervisning och informationsservice till studenterna behövs.56 

Louise Limberg har skrivit om samspelet mellan informationssökning och 
lärande på gymnasiet i samband med ett fördjupningsprojekt om Sverige och 
EU.57 Projektet skulle leda fram till ett personligt ställningstagande om för- och 
nackdelar med ett svenskt medlemskap i EU58. Eleverna såg enligt Limberg på 
informationssökning och informationsanvändande på tre skilda sätt; som att 
söka fakta (A), som att väga information för att välja rätt (B) eller som att 
granska och analysera (C)59. De som hade uppfattning A fick bara 
fragmentariska kunskaper om ämnet och kunde inte ta ställning till EU-
medlemskap eftersom de ”inte kunnat få fram några säkra svar”.60 Gruppen 
med uppfattning B kunde efter avslutat arbete ta ställning till medlemskapet, 
främst grundat på sina kunskaper om delämnet de valt att studera. De hade 
också fått uppfattningen att det inte var möjligt att veta allt.61 Den sista 
gruppen, den med uppfattning C, var kapabel att vidga sin argumentation om 
för- och nackdelar utanför delämnet och dessutom förde in allmänna frågor om 
t.ex. etik i sitt ställningstagande.62 Den sistnämnda gruppen var också den vars 
resultat i högst grad uppfattades som lyckat av läraren.63 Det finns alltså ett 
viktigt samband mellan sättet man inhämtar information på och 
inlärningsresultat. 

Ulrika Anderssons uppsats handlar om oetablerade arkeologers 
informationsanskaffningsbeteende. Med oetablerade menar hon arkeologer 
som varit yrkesverksamma mellan ett och fyra år.64 Hon drar slutsatsen att 
arkeologerna i hennes undersökning i hög grad använder sig av informella 
källor och nätverk för sin informationsanskaffning. Anledningarna till att 
skaffa sig ett bra kontaktnät kan vara flera, till exempel att få tag i material som 
annars är i princip omöjligt att få tag i eller att öka sina chanser att få jobb. 
Eftersom analysresultatet var relativt homogent, menar hon att 
arbetsförhållanden och praxis bland arkeologerna som yrkesgrupp har stor 
betydelse.65 Informella kontakter är viktiga inom många professioner och/eller 
                                                 
56 Eskola 1998, passim. 
57 Limberg 1998, s. 11. 
58 Limberg 1998, s. 93. 
59 Limberg 1998, s. 160. 
60 Limberg 1998, s. 178 f. 
61 Limberg 1998, s. 184 f. 
62 Limberg 1998, s. 190 ff.  
63 Limberg 1998, s.195. 
64 Andersson 2001, s. 7. 
65 Andersson 2001, s. 48. 
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yrkeskårer, inte bara bland arkeologer. Idag strävar man efter att ta till vara, 
och bevara, dold kunskap på många arbetsplatser genom att synliggöra och 
formalisera de informella informationsvägarna.66 Att inkludera en eventuell 
informationsdiskurs på en institution som en av föreslagna faktorer som 
påverkar de blivande arkeologernas informationsbeteende känns därför 
intressant. Jag hoppas också kunna komplettera Ulrika Anderssons 
undersökning av redan yrkesverksamma arkeologer då mina informanter är 
grundstudenter. 

2.2 Birger Hjörland och domänanalysen 
Trots att jag inte har för avsikt att genomföra en egentlig domänanalytisk 
undersökning krävs perspektivet som bakgrund till uppsatsen; varför påstår jag 
att kontexten (arkeologiämnet förkroppsligat i institutionerna) har betydelse för 
studenternas sätt att söka information? 

Inom informationsvetenskapen och dess systervetenskaper dominerade 
under lång tid ett individuellt perspektiv där till exempel psykologen J. S. 
Bruner och lingvisten Noam Chomsky på 1950-talet liknade människans hjärna 
och tänkande vid en dator.  Numera ser man inte en människa som ett från sin 
socio- kulturella kontext oberoende objekt.67 Kritik kan dock riktas mot synen 
på dessa kontexter, eller domäner, som autonoma.68 En människas 
informationsbehov skapas inte bara utifrån hennes personliga erfarenheter utan 
formas av den kontext hon verkar i. Hjörland pläderar för ett paradigmskifte 
inom informationsvetenskapen och skriver:  

The domain-analytic approach recognizes that discourse domains comprise actors who 
have worldviews, individual knowledge structures […] there is an interplay between 
domain structures and individual knowledge, an interaction between the individual and 
the social level.69 

Det handlar alltså om en interaktion mellan kontexterna och människorna som 
befinner sig i desamma, ett samspel mellan strukturerna och individens 
kunskap. Kontexten, som Birger Hjörland kallar för kunskapsdomän, kan t ex 
utgöras av ett akademiskt ämne som arkeologi. Arkeologer har följaktligen 
                                                 
66 Forskning bedrivs kring detta fenomen som brukar kallas för knowledge management (KM). 
67 Hjörland, Birger & Albrechtsen, Hanne, 1995, “Toward a New Horizon in Information Science. 
Domain-Analysis”, s. 405. 
68 Hjörland & Albrechtsen 1995, s. 409. 
69 Hjörland & Albrechtsen 1995, s. 409. 
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delvis ett gemensamt informationsbehov och det blir därmed meningsfullt att 
avgränsa studentgruppen till arkeologistudenter för att nå uppsatsens syfte. 
Varje arkeolog kan ses som en medlem i en grupp med en gemensam diskurs.70 
Existerar då denna diskurs även på institutionerna? Är studenterna 
inkluderade? Eftersom informationsbehovet skapas i mötet mellan å ena sidan 
individen med sina personliga erfarenheter och å andra sidan 
kunskapsdomänens kollektiv, bör man ta hänsyn till en rad olika faktorer när 
man undersöker en människas informationsbeteende. Vilka faktorerna är/kan 
vara har jag presenterat ovan i form av Tom Wilsons modell.71 

                                                 
70 Hjörland & Albrechtsen 1995, s. 409. 
71 Se figur 2. 
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3. Källmaterial och metoder 

Undersökningen genomfördes i flera steg. Uppsatsens syften krävde en 
undersökning av studenternas beteende och framför allt dess orsaker i samband 
med informationssökning. Jag valde därför att använda mig av två olika 
metoder; enkäter och intervjuer. Enkäten tillät mig att få en bredd på ämnet 
medan intervjuerna gav möjlighet till att gå närmare in på enskilda frågor. 

3.1 Enkäter 
En enkät är ett mätinstrument för människors beteende, åsikter och känslor. 
Det finns flera typer, men jag har valt att för min huvudsakliga undersökning 
använda mig av en gruppenkät. Med det menas ett frågeformulär som delas ut 
direkt i handen då den utvalda gruppen är samlad. Det finns flera fördelar, både 
praktiska och ekonomiska. Eftersom denna metod innebär ett direkt möte 
mellan informanterna och distributören kan den senare motivera gruppen till 
högre svarsfrekvens, samla in enkäterna direkt och därmed minska andelen 
svar som aldrig sänds in.72 Om oklarheter trots allt uppstår finns han/hon där 
för att förklara. Man sparar även portokostnader för utskick och eventuella 
påminnelser.73 Tilläggas bör att min enkät inte kan betraktas som en rent 
kvantitativ studie. En enkel definition av en sådan handlar om att använda sig 
av siffror men både frågor och inte minst min tolkning av svaren är i 
varierande grad kvalitativa.74 

Som urvalsram för mina informanter användes institutionerna.75 Jag har 
försökt göra ett representativt urval av populationen, som i det här fallet 
innebär samtliga studenter inskrivna på arkeologi D vid svenska universitet och 

                                                 
72 Metodvalet visade sig vara lyckosamt eftersom alla som fick enkäten i handen (utom en 
Uppsalastudent) lämnade in sina svar. 
73 Trost, Jan 2001, Enkätboken, s. 10 f. 
74 Trost 2001, s. 17. 
75 Urvalsram = källa där populationen finns registrerad. Definition ur Trost 2001, s. 25. 
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högskolor.76 Representativitet innebär här att de deltagande studenterna kan 
anses representera alla de andra.77 Emellertid kan inte mitt slutliga urval sägas 
vara till fullo representativt; därtill är min urvalsmetod alltför subjektiv. En 
annan orsak är dålig närvaro vid vissa av föreläsningarna och seminarierna som 
jag besökte med min enkät. Institutionernas schemaläggning gjorde också att 
jag fick avstå ifrån att träffa någon grupp. Praktiska skäl gjorde alltså att jag 
inte kunde nå alla studenter vid de fyra institutionerna. Att jag valde just D-
studenter beror på att de har stiftat erfarenhet med uppsatsskrivande och 
därmed också informationssökning. De har läst flera terminer på 
universitet/högskola och bör på så sätt ha tillägnat sig ett kritiskt synsätt. 

Viktiga begrepp i samband med kvantitativa metoder är reliabilitet och 
validitet.78 Med reliabilitet menas att en mätning skall vara tillförlitlig. För att 
uppnå detta har jag strävat efter likartade villkor vid varje frågetillfälle och 
genom att till exempel använda mig av ett enkelt språk i frågorna.79 Validitet 
betyder giltighet och innebär att frågorna skall mäta det de är avsedda att 
mäta.80 Det är alltså mycket viktigt att lägga ner tid på hur man formulerar 
frågor och sätter ihop ett formulär.81 Enkäten är baserad på uppsatsens 
frågeställningar samt i mina ögon relevant teoribildning, och svaren ligger 
delvis till grund för de gruppvisa djupintervjuer som jag genomförde i ett andra 
skede. På grund av mitt andra syfte, att utvärdera NordArk, har Gun Larsson 
bistått med synpunkter och förslag. Enkätens innehåll kommer att diskuteras 
mer ingående i undersökningskapitlet. 

Jag genomförde också ytterligare en enkät av betydligt mindre omfattning 
av skäl som jag omnämner i nästa avsnitt, kapitel 3.2. 

3.2 Intervjuer 
Genom intervjuerna, som genomfördes med hjälp av bandspelare på respektive 
institution ville jag fördjupa och utvidga resultaten från enkäterna. Dessutom 
hade jag som mål att ta reda på om och i så fall hur det talas om 
informationssökning, datorer, och NordArk på institutionerna. Hur ser den 

                                                 
76 P.g.a. kursernas lokala upplägg ingår också C-studenter i undersökningen. C- och D-studenter kan t.ex. 
ha gemensamma uppsatsseminarier och föreläsningar och då jag besökte en dylik sammankomst lät jag 
studenter från båda nivåerna delta i undersökningen. 
77 Trost 2001, s. 28 f. 
78 En enkät får trots allt räknas till de kvantitativa metoderna även om det finns kvalitativa inslag. 
79 Trost 2001, s. 59 ff. 
80 Trost 2001, s. 61. 
81 Trost 2001, s. 62. 
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informella kommunikationen ut mellan studenter, mellan studenter och lärare 
etc.? Informanter till denna del av undersökningen rekryterades dels genom att 
jag bad om frivilliga i samband med att de fyllde i enkäten, dels genom 
påtryckningar via e-post till ämnesrådets ordförande i det fall jag inte fick 
några deltagare. Målet var att från varje kurs sätta samman en grupp bestående 
av 4-5 deltagare, men eftersom jag ville ha frivilliga deltagare, och de aktuella 
studenterna var upptagna med uppsatsskrivande under vårterminen, varierade 
antalet deltagare i de fyra intervjuerna från 1-4 personer.  Anledningen till att 
jag enbart önskade frivilliga deltagare var att jag ville veta hur man talar om 
de olika företeelserna och inte bara vad man tycker om desamma. Min 
utgångspunkt var att det krävs engagerade studenter för att få igång en bra 
diskussion. ”Snacket går” olika på olika platser, och jag vill veta om och i hur 
hög grad det inverkar på studenternas informationssökning, men jag använde 
som sagt även intervjuerna som ett rent komplement till enkäterna.82 

Källmaterialet består således huvudsakligen av olika utsagor från 
arkeologistudenter som samlats in genom enkäter och intervjuer. Innan dessa 
kunde genomföras valde jag ut ett antal institutioner för arkeologi runt om i 
Sverige. Till detta urval använde jag ett underlag som också får räknas till mitt 
källmaterial, nämligen Gun Larssons förundersökning samt i någon mån 
institutionernas egna hemsidor.83 Institutionerna, Kalmar, Uppsala, Lund och 
Arkeologiska forskningslaboratoriet (AFL) i Stockholm, presenteras närmare i 
undersökningskapitlet. De har valts ut för att få en så stor variation som möjligt 
av institutioner (kontexter). Dessa fyra har också, för att komplettera 
ovanstående uppgifter, fått svara på en enkel enkät om vissa praktiska 
förhållanden på institutionen och detta svarsmaterial utgör sista delen av mitt 
källmaterial. 

 
 

                                                 
82 Jag återkommer till intervjuernas genomförande i kapitel 5.3. 
83 Se Larsson 2000 respektive institutionernas hemsidor: Inst. för kultur och samhälle (Visby), 
http://www.hgo.se - följ länkar under Utbildning (Senast besökt 2004-02-24); Inst. för humaniora och 
samhällsvetenskap (Kalmar), http://www.humsam.hik.se (Senast besökt 2004-02-24), AFL (Stockholm), 
http://www.archaeology.su.se/arklab/ (Senast besökt 2004-02-24), Inst. för arkeologi och antik historia 
(Uppsala), http://www.arkeologi.uu.se (Senast besökt 2004-02-24). 
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4. NordArk  

4.1 Ämnesportaler 
Andrew Large är en av författarna till Information Seeking in the Online Age: 
Principles and Practice. Boken behandlar, som namnet antyder, 
informationssökning i allmänhet men framförallt på Internet ur olika teoretiska 
och praktiska synvinklar.  

Large menar att informationssökning kan delas upp i analytisk sökning och 
browsing. När man söker använder man sig på olika sätt av ämnesord.84 
Browsing innebär att man skummar av ett ämne, och kan vara lämpligt för att 
skaffa sig en första överblick av ett ämne.85 Olika sökmöjligheter på Internet är 
t.ex. sökmotorer, bibliotekskataloger och elektroniska tidskrifter.86 Ett annat 
alternativ är ämnesportaler. Med detta menas en webbplats där man har samlat 
adresser och eventuellt även annan information om ett specifikt ämne och som 
på så sätt fungerar som en ingång till tillgängliga Internetresurser i detta ämne. 
Ämnesportaler är lämpliga både för browsing och för analytisk sökning. 
NordArk är en ämnesportal. 

Skapare av olika IR-system87 har försökt standardisera språket och skapa 
en kontrollerad vokabulär för att öka informationsåtervinningen.88 Detta kan 
göras med hjälp av en inbyggd tesaurus, eller begreppsordbok, som gör det 
lättare för användaren att hitta rätt term.89 Man kan också använda sig av 
klassifikationsscheman och ämnesord.90 Large sammanställer en rad andra 
kriterier framtagna inom IR-forskningen för att underlätta dialogen mellan 

                                                 
84 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 143 ff. 
85 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 179. 
86 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 10 ff. 
87 Med IR-system eller Information Retrieval system menas ett system för återvinning av information, 
t.ex. en bibliotekskatalog eller en ämnesportal. 
88 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 77.  
89 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 79 ff. 
90 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 88 ff. 
 



 28

system och användare. Systemet måste vara anpassat efter användarnas olika 
förkunskaper i informationssökning.91 Large presenterar bl.a. Wilbert O. Galitz 
bedömningsgrunder för användarvänliga gränssnitt: 

• estetisk utformning 
• klarhet 
• kompatibilitet med uppgiften 
• förståelighet 
• effektivitet 
• förutsägbarhet 
• tillgänglighet 
• enkelhet92 

Exempel på metoder för att nå kriterierna är hjälpfunktioner, felmeddelanden 
och ”genvägar” för vana besökare.93 Liknande bedömningsgrunder kan 
tillämpas i det praktiska utvecklingsarbetet av ämnesportaler. För NordArks 
del har en granskning genomförts av Jenny Ericsson. Hon ville undersöka hur 
en kvalitetskontrollerad ämnesportal kunde utformas för att förbättra 
informationsförsörjningen på Institutionen för arkeologi och antikens historia i 
Lund.94 Ericsson använder alltså begreppet ämnesportal som hon definierar på 
följande vis: 

En kvalitetskontrollerad ämnesportal erbjuder online-resurser eller länkar till resurser 
inom ett ämnesområde, eller möjligen några få. Resurserna är utvalda av ämnes- och 
informationsspecialister enligt tydligt uttalade och tillgängliga kriterier för kvalitet och 
innehåll. Resurserna presenteras för användaren på ett väl strukturerat sätt, indelade enligt 
ett klassifikationssystem och/eller på ett sätt som är vedertaget för ämnena. Resurserna 
kontrolleras och gallras regelbundet.95 

 NordArk är som redan nämnts en ämnesportal, men jag använder mestadels 
begreppet webbguide eftersom Gun Larsson själv gör det. I det senare 
begreppet lägger hon dessutom en extra innebörd av undervisningshjälpmedel 
som jag särskilt vill lyfta fram i min undersökning.  

Jenny Ericssons undersökning bestod bl.a. av en enkätundersökning bland 
de anställda på institutionen, t.ex. forskare och lärare, samt en analys av tre 

                                                 
91 Large, Tedd & Hartley 2001, s. 198 ff. 
92 Galitz, Wilbert O., Essential Guide to User Interface Design: an Introduction to GUI Design: 
Principles and Techniques (New York 1997). Enligt Large, Tedd & Hartley 2001, s. 201. 
93 Large, Tedd & Hartley 2001, kap 8. 
94 Ericsson 2002, s. 6. 
95 Ericsson 2002, s. 13. 
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olika ämnesportaler för arkeologi, däribland NordArk.96 Enkäten visade att 
målgruppen i första hand använde sig av tryckta medier och sitt personliga 
nätverk med kollegor i sin informationssökning samt att när elektroniska källor 
används, är det mer till den egna forskningen än till undervisning.97 I analysen 
granskade Ericsson webbplatserna med avseende på ”användarvänlighet, 
pålitlighet, struktur och urval”. Hon fann att NordArk var den av 
ämnesportalerna som på bäst sätt uppfyllde förväntningarna.  

Ericsson fokuserade således på hur en ämnesguide bör utformas snarare än 
hur den fungerar i praktiken. Jag vill med mitt syfte ta detta ett steg längre och 
se om NordArk fungerar i praktiken, dvs. om differensen mellan teoretiska 
krav och användarbehov är låg. Om så är fallet bör NordArk kunna ingå 
naturligt i informationssökningsprocessen.  

4.2 NordArk 
I november 1999 påbörjade Gun Larsson vid KVHAAB en förundersökning 
om förutsättningarna för en webbguide att använda i undervisningen av nordisk 
arkeologi.98 Efter att behovet konstaterats beviljade BIBSAM i maj 2000 ett 
projektbidrag som ledde fram till att NordArk kunde presenteras under hösten 
2001. Webbplatsen hittas på URL http://nordark.hgo.se alternativt  
http://www.hgo.se/nordark/. Den finns alltså på en server hos Högskolan på 
Gotland, en av de parter som tagit aktiv del i projektet. Alla rapporter angående 
NordArk hittas på bibliotekets hemsida.99 Min uppgift blev att utvärdera 
användningen av sidan – om och hur studenter vid grundutbildningar söker 
information på NordArk.100  

NordArks målgrupp är 

huvudsakligen studenter vid svenska universitet och högskolor, men även lärare och 
forskare vid svenska arkeologiska institutioner samt bibliotekarier […] hoppas också att 
NordArk kan möta kunskapsbehovet hos en bred intresserad allmänhet.101 

                                                 
96 Ericsson 2002, s. 10. De andra ämnesportalerna som ingick i analysen var Archaeological Resource 
Guide for Europe (http://odur.let.rug.nl/arge) och The Labyrinth (http://labyrinth.georgetown.esu) . 
97 Ericsson 2002, s. 48. 
98 Se Larsson 2000. 
99 Se KVHAAB: s hemsida, Projekt, http://www.raa.se/kvhaab/projekt.htm (Senast besökt 2004-02-24). 
100 Eftersom den här uppsatsen färdigställs nästan ett år efter att undersökningen i form av enkäter och 
intervjuer ägt rum, presenterade jag delar av mina resultat för Gun Larsson i juli 2003 i syfte att ge 
feedback under tiden som etapp 2 fortfarande pågick.  
101 NordArks uppbyggnad, Målgrupper. http://www.hgo.se/nordark/webbinfo.htm#målgrupper (Senast 
besökt 2004-02-24). 
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Webbplatsen är uppdelad i två delar, en informationsguide och ett 
kunskapslager.102 Den första delen (se figur 3), fungerar som en webbkarta, 
utformad som en byrå där alla lådor är ”utdragbara”, eller klickbara.  

Figur 3. NordArk – Informationsguiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: NordArk, Informationsguiden, http://www.hgo.se/nordark/index1.htm (Senast besökt 
2004-02-24). 

Kartan visar olika kategorier av informationskällor inom arkeologiämnet: 
upphovsmän, förmedlare, informationsbärare, sökhjälpmedel och slutligen 
Internetpublikationer. Det finns också lådor med information om själva 
webbplatsen och en brevlåda. Genom att klicka sig fram från t.ex. upphovsmän 
kan man bland annat hitta Svenska arkeologiska samfundet, som beskrivs 
kortfattat tillsammans med en länk om man vill komma vidare. Man kan också 
välja att söka direkt på sidan med enkel eller guidad (avancerad) sökning. 
Informationsguiden skall, förutom att vara en hjälp för studenter, också kunna 
användas som ett hjälpmedel för lärare och handledare, i undervisning och vid 
handledning. I en utvärdering av den svenska grund- och forskarutbildningen i 
arkeologi från 2003 talas det dock inte alls om färdigheter i 

                                                 
102 Kunskapslagret hette tidigare, då undersökningen genomfördes, Länkbiblioteket. 
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informationssökning.103 Däremot vill utredaren se att undervisning i 
arkeologins källor genom t.ex. arkiv- och museibesök ingår i utbildningen, 
liksom hur källmaterialet ”uppstår, registreras och förvaras”.104 

Den andra delen av NordArk, Kunskapslagret, är utformat som ett 
schematiskt träd, med arkeologisk teori och metod vid roten (se figur 4).  

Figur 4. NordArk. Kunskapslagret 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: NordArk, Kunskapslagret,  http://www.hgo.se/nordark/index2.htm, (Senast besökt 
2004-02-24). 

Trädet är indelat kronologiskt i enlighet med de vedertagna arkeologiska 
perioderna sten-, brons- och järnålder, medeltid, efter medeltid samt det som 
kan kategoriseras under flera perioder. Varje ”gren” (period) är ytterligare 
indelad i olika studieområden. Några av dessa är landskap och miljö, religion 
och samhälle och monument. I Kunskapslagret ligger tonvikten på själva 
länkarna som endast kompletteras av summarisk information. Under 
Information om webbplatsen NordArk, dit man enkelt kommer från startsidan, 
                                                 
103 Fröberg, Johan, 2003, Utvärdering av grund- och forskarutbildning i arkeologi vid svenska universitet 
och högskolor, passim. 
104 Fröberg 2003, s. 23. 
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står det om trädet att det inte ”gör anspråk på att spegla en arkeologisk 
verklighet” utan att ”den ska ge Kunskapslagrets startsida en visuell och 
flexibel uppbyggnad”.105 Sidan är inte heller fullt utbyggd.  

Redan från början förutsåg man en etappvis utbyggnad av projektet. Fas 
två genomfördes under fem månader med start våren 2003, efter att BIBSAM 
beviljat ytterligare projektbidrag. Etappen var indelad i tre delprojekt: 

1. Metaindexering av NordArks innehåll 
2. Utbyggnad av f.d. länkbiblioteket 
3. Översättning till engelska 

Det första delprojektet syftade till att göra NordArks innehåll sökbart på nätet 
medan del två skulle göra Länkbiblioteket, nu Kunskapslagret, mer användbart 
i undervisningen. Det sista delprojektet kom till efter önskemål. Resultatet blev 
att Informationsguiden fick en engelskspråkig motsvarighet (nästan alla 
dokument översattes) samt att Kunskapslagret även innehåller engelsk 
information.106 
 

                                                 
105NordArks uppbyggnad, Kunskapslagret. http://www.hgo.se/nordark/webbinfo.htm#kunskapslagret 
(Senast besökt 2004-02-24). 
106 Information om Projekt NordArk etapp 2 hittas tillsammans med övriga projektbeskrivningar på 
KVHAAB: s hemsida, Projekt, http://www.raa.se/kvhaab/projekt.htm.  
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5. Undersökning och analys  

5.1 Institutionerna 
För att kunna genomföra en jämförande kvantitativ respektive kvalitativ 
undersökning, krävdes att ett representativt urval av arkeologiinstitutioner togs 
med. Jag önskade en så stor spridning som möjligt av egenskaper, t.ex. storlek 
och ålder. Gun Larssons förundersökning till NordArk bestod bl.a. av en 
inventering av landets institutioner för nordisk arkeologi inklusive intervjuer 
med nitton personer varav tretton arbetade med undervisning (lektorer, 
studierektorer och bibliotekarier). Sex var studenter.107 Jag tog min 
utgångspunkt i Larssons undersökning, men min redogörelse nedan grundas i 
första hand på mina enkäter med institutionspersonal. På hemsidorna återfinns 
detaljerade uppgifter om respektive högskolas kursutbud. Dessa varierar i hög 
grad, delvis beroende på att några av institutionerna är sammanslagna och 
därför inbegriper andra, närbesläktade ämnen som till exempel Antikens 
kultur- och samhällsliv.108 

Följande universitet och högskolor ger kurser i arkeologi: Göteborg, 
Kalmar, Lund, Mitthögskolan, Stockholm, Umeå, Uppsala, Visby och Örebro. 
De institutioner som jag valde ut för undersökningen var de i Kalmar, Visby, 
Uppsala samt AFL i Stockholm. De två förstnämnda är små och har inte 
funnits i så många år. Högskolan på Gotland satsar mycket på Nätuniversitetet. 
Uppsala universitet har undervisning i arkeologi sedan länge, liksom 
Stockholm, där jag avgränsade mig ytterligare till AFL. Institutionen har en 
naturvetenskaplig inriktning och antar endast 10 studenter per läsår (läsåret 
2002/2003 var de dock 12).  

                                                 
107 Larsson 2000, s. 7. 
108 Se hemsidorna för respektive institution. Uppgifterna i min uppsats är från 2003 då undersökningen 
genomfördes. Förhållandena kan därför ha ändrats något till nuvarande läsår. 
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De utvalda institutionerna har fått svara på en enkät för att ge en bakgrund 
till undersökningen.  Enkäten besvarades skriftligen av berörda personer på 
institutionerna i samband med studentenkäten, utom högskolan på Gotland, där 
frågorna besvarades med hjälp av en telefonintervju. Frågorna till 
institutionerna finns med som bilaga till uppsatsen och svaren på frågorna 
redovisas nedan under respektive institution.109 Resultatet används för 
jämförelser med svaren från studentenkäten och intervjuerna samt som 
komplettering av desamma. Jag har valt att ta med även allmänna uppgifter om 
datoranvändande i undervisningen eftersom jag anser att det kan bidra till 
förståelsen av hur man ser på datorn som hjälpmedel, både när det gäller 
informationssökning och som arbetsredskap för en färdigutbildad arkeolog. 

I det följande redogör jag för de fyra institutioner som valts ut.110 

5.1.1 Uppsala universitet 
Institutionen har 54 anställda, varav sju professorer, tio lektorer och 25 
doktorander. Arkeologi kan läsas upp till 80 poäng. Man förfogar över ett eget 
bibliotek som sköts av tre bibliotekarier med deltidsanställningar. 
Grundstudenterna förfogar över nio datorer, varav fem är bärbara lånedatorer. 
Dessa är utrustade med den vanligaste programvaran, t ex Office XP, Internet 
Explorer, Photoshop och PageMaker (alla datorer har inte samtliga program). 
Institutionen har en datatekniker som har visat studenterna hur man scannar in 
bilder och hur man gör PDF-filer av Wordfiler. Däremot krävs det inte av 
studenterna på de icke nätbaserade kurserna att de använder sig av datorer till 
uppsatsskrivandet; de får använda skrivmaskin. Kurserna inbegriper 
undervisning i informationssökning på alla nivåer, men främst i samband med 
uppsatsskrivandet på B- och C-nivå. Undervisningen sköts av kursansvarig 
lärare, utom på ovannämnda nivåer, då institutionens bibliotekarier lär ut 
litteratursökning i biblioteket. Enligt Gun Larssons förundersökning får 
studenterna under laborationer dessutom tillfälle att öva sig på olika 
datorprogram och specialverktyg. Vidare ingår utbildning i GIS och 
användning av totalstationer.  

Aktuella kurser som ges via nätet hör främst hemma under Antikens 
kultur- och samhällsliv, men nästa år kommer arkeologen att ge en 
tiopoängskurs i fornsakskunskap. 

                                                 
109 Se bilaga 2. 
110 Alla uppgifter är från våren 2003 då undersökningen gjordes. Förhållandena kan därför ha ändrats 
något till nuvarande läsår. 
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5.1.2 Högskolan på Gotland 
Arkeologiämnet utgör en del av en större institution, och har tre lärare och en 
assistent anställda. Man läsa upp till 80 poäng, och studenterna fördelar sig på 
följande sätt; AB: 35, C: 15 och D: 5 studenter.111 Institutionen har inget eget 
bibliotek, men det finns böcker och uppsatser som studenterna kan låna. 
Sambiblioteket har en avdelning för arkeologi och en ämnesbibliotekarie som 
står i kontakt med institutionen. Ämnesbibliotekarien har hand om 
undervisningen i informationssökning som dock inte ingår i kursplanen. Man 
har inga egna datorer, men det finns öppna datasalar som är gemensamma för 
hela högskolan med cirka 100-150 datorer, samtliga utrustade med 
Officepaketet. Arkeologin använder vissa salar mer, då alla program inte finns 
överallt. Det gäller specialprogram som olika kartprogram, t.ex. MapInfo, GIS-
program och visualiseringsprogram. Studenterna får undervisning i GIS på B-, 
C- och D-nivån samt på sommarkursen. Undervisningen är i princip 
obligatorisk. Man undervisar också i digitalfotografering och databassökning 
(ej externa, utan de egna fynddatabaserna i samband med GIS-undervisningen). 
Studenterna måste använda sig av datorer i de kurser där redskapet utgörs av 
datorprogram, men uppsatsen får man om man vill skriva på skrivmaskin. Det 
har dock inte hänt de senaste åren. Gun Larssons förundersökning visade att 
lärarna tar hjälp av datorer, videokanoner m.m. under föreläsningarna.112 
Datorkompetensen är god. Bibliotekets samlingar är däremot bristfälliga 
eftersom högskolan är relativt ung. Särskilt svårt är det att få tag i äldre nordisk 
facklitteratur och eftersom dessa standardverk fortfarande används till 
undervisningen återstår att försöka fjärrlåna från äldre bibliotek. 

Institutionen håller även sommarkurser samt ger i stort sett alla 
arkeologikurser som nätbaserad distansutbildning.113  

5.1.3 Stockholms universitet 
Vid Stockholms universitet finns flera olika inriktningar, nämligen allmän 
arkeologi (80 poäng), laborativ arkeologi (40–80 poäng), arkeo-osteologi samt 
några mindre kurser. Situationen för studenterna skiljer sig kraftigt åt och här 
behandlas endast förhållanden vid Arkeologiska forskningslaboratoriet. 

                                                 
111 Den uppmärksamme läsaren märker  säkert att jag har fått sju enkätsvar från Visby. Det beror på att 
två C-studenter ingick i undersökningen. 
112 Larsson 2000, s. 8. 
113 Sommaren 2004 ges fyra olika sommarkurser inom ramen för arkeologiämnet, bl.a. en 
introduktionskurs i osteologi (10p) och en fältkurs (5p). Se Högskolan på Gotlands webbplats, 
http://www.hgo.se (Senast besökt 2004-02-24). 
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AFL har fyra anställda samt fyra forskare och tio doktorander. Man har 
inget eget bibliotek eller bibliotekarie, men för speciella medel har man köpt in 
utgångna planschverk från antikvariat. Man har också fått böcker till skänks, 
från exempelvis olika forskare och dödsbon. Speciallitteratur för de 
naturvetenskapliga teknikerna hålls aktuella. CD-kursen har 10 platser (läsåret 
2002/2003 fanns här dock 12 studenter), och de förfogar över en dator. Datorer 
finns också kopplade till den analysutrustning som används vid de laborativa 
momenten och slutligen finns en dator som är avsedd för kartprogram. 
Datorundervisningen är individuell, beroende på vad man använder för 
metoder i uppsatsarbetet, men man har gemensam undervisning inför Internet-
publiceringen av CD-uppsatsen. Studenterna måste därför skriva sina uppsatser 
på dator, och man använder också datorer till databaser, kartritning, 
inskanning, beräkningar, statistik m.m. Undervisning i informationssökning är 
schemalagd och ges vid C-kursens början av Gun Larsson från KVHAAB. 
Studenterna får olika övningsuppgifter inför uppsatsen som kräver att man 
söker på Internet och lämnar uppgifter om t.ex. relevanta adresser. 
Institutionen har inte någon nätbaserad undervisning. 

5.1.4 Högskolan i Kalmar 
Arkeologiundervisningen har byggts upp på senare år, och omfattar numera 80 
poäng. Ämnet är en del av en större institution med sammanlagt 67 lärare, två 
professorer och tre doktorander.114 Institutionen har inget eget bibliotek, men 
däremot flera datasalar med olika programvaror. Studenterna har tillgång till 
drygt 20 datorer, och dessa är utrustade med MGN programvaror. Till följd av 
att en ny kurs skulle startas hösten 2003 var institutionen på väg att installera 
16 nya datorer som förutom ovanstående också skulle ha specialprogram som 
GIS och ArcView.115 Generellt sett så får studenterna likafullt ingen 
datorundervisning. Däremot kräver man att de ska använda datorer till 
informationssökning samt hemtentamen. Alla grundstudenter erbjuds en 
introduktion i informationssökning på högskolebiblioteket i vilken ingår de 
databaser och sökprogram som finns där. Informationssökning ingår dock inte i 
kursplanen. 

Vad biblioteket beträffar råder samma situation som i Visby. 

                                                 
114 Av dem är 3 lektorer och 1 doktorand knutna till arkeologiundervisningen. Uppgift från Jennie 
Svensson 2004-02-19. 
115 Kursen skulle ingå i programmet Kulturarv och samhällsanalys och gavs som planerat under ht-03 
enligt uppgift från Jennie Svensson 2004-02-19. Information om programmet finns på institutionens 
hemsida, http://www.humsam.hik.se (2004-02-24). 
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5.1.5 Sammanfattning 
Samtliga institutioner förutsätter att deras studenter redan har kunskaper i 
ordbehandling. Det stora flertalet studenter har också datorer hemma. De 
intervjuade lärarna menade att de flesta studenterna hade datormognad men att 
det fåtal som ändå i princip saknar datorvana har svårigheter med att följa 
undervisningen.116  

AFL skiljer sig ifrån de övriga med sin naturvetenskapliga inriktning och 
begränsade intagning. Uppsala är en av landets få arkeologiinstitutioner med 
ett eget bibliotek och har dessutom tillgång till det gamla lärosätets resurser i 
form av äldre källmaterial. Visby och Kalmar har båda unga 
arkeologiutbildningar, där den förra har satsat mycket på nätbaserad 
distansundervisning. Med detta urval hoppas jag täcka in studenter med så 
olika studievillkor som möjligt.  

5.2 Enkäten 
Enkäten genomfördes som planerat på fyra olika institutioner; Kalmar, Visby, 
Stockholm och Uppsala. För att uppnå bästa svarsfrekvens valde jag att själv 
åka dit och presentera min undersökning. Sammanlagt fick jag in 33 enkäter. 
Det är färre än det reella antalet studenter vilket beror på att alla studenter inte 
var närvarande vid den schemalagda undervisningen i Kalmar och Uppsala, 
samt att schematekniska skäl gjorde det omöjligt att sammankalla alla 
Gotlandsstudenter samtidigt. Detta var som redan omnämnts också en färre än 
antalet utdelade enkäter (en Uppsalastudent lämnade inte in sina svar i 
efterhand som planerat). Från Visby fick jag 7 svar, från Stockholm 11, från 
Uppsala 9 och från Kalmar 6. Detta är alltså ingen stor mängd svar, och jag har 
därför valt att primärt använda mig av en kvalitativ analysmetod och försöka se 
mönster. I min strävan att urskilja dessa mönster eller tendenser har jag 
grupperat svaren på olika sätt, för det första institutionsvis och för det andra 
yrkesverksamma (SMY) respektive ej yrkesverksamma (SUY). 

Nedan kommer enkätresultaten att presenteras ordnat efter fråga, och de 
olika grupperingarna jag gjort vid analysen kommer att redovisas samtidigt. I 
avsnittet om NordArk handlade första frågan om huruvida studenterna kände 
till webbplatsen. Om man svarade nej ombads man hoppa över resten av 
frågorna rörande projektet. De flesta gjorde det men några valde att svara på 

                                                 
116 Larsson 2000, s. 7 f. 
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några frågor. Återigen andra, som hade svarat att de hade hört talas om 
NordArk, hoppade ändå över några av frågorna i avsnittet. Av denna 
anledning, liksom p.g.a. några enstaka överhoppade frågor, är inte svarsbilden 
helt komplett. Där jag har ansett det vara möjligt, har jag ändå valt att tolka 
svaren.  

Enkäten, som den presenterades för studenterna, finns med som bilaga.117 I 
uppsatsen representerar varje delkapitel en rubrik i enkäten. Frågorna redovisas 
var för sig och resultatet synliggörs i de flesta fall av en tabell eller ett diagram. 
Vare sig läsaren studerar tabeller eller texten, är det viktigt att komma ihåg att 
grupperna är olika stora, vilket gör att man måste beakta deras storlek innan 
man kan jämföra siffror. Det är slutligen ett medvetet val att ibland uttrycka 
mig vagt i samband med uppgifter som inte är avgörande för enkätutslaget, 
detta med informanternas anonymitet i åtanke. 

5.2.1 Din bakgrund 
I syfte att ta reda på andra faktorer som eventuellt kunde påverka individernas 
informationsbeteende bad jag under denna rubrik informanterna att besvara 
frågor om kön, födelseår, tidigare studier, yrkeslivserfarenhet samt i 
ordningssyfte också vilket universitet/vilken högskola de studerade vid och 
vilken kurs (arkeologi C eller D) de läste för tillfället.  

Köns- och åldersfördelning (fråga 1 och 2) 
Enkäten besvarades av sammanlagt 15 män och 18 kvinnor. Könsfördelningen 
var alltså tämligen jämn, på AFL dock med en liten övervikt för kvinnor. Den 
äldsta studenten var född 1944, och den yngsta 1982. Det stora flertalet var 
dock födda på 1970-talet. Störst spridning av åldrar hade Uppsalastudenterna. 
Där kunde man i princip tala om två grupper åldersmässigt sett; de som var 
födda före 1975 och de som var födda runt 1980. 

Även om jag således har frågat efter kön, har jag inte gjort någon särskild 
analys utifrån detta. Däremot har jag försökt att i den mån jag anser att kön 
påverkar, redovisa det i det aktuella fallet. Det är dock svårt att utifrån mitt 
undersökningsmaterial se några tydliga skillnader i detta avseende. 

 

                                                 
117 Se bilaga 1. Enkäten är av tekniska orsaker layoutmässigt något modifierad. 
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Tidigare studier (fråga 5)118 
I Visby hade alla utom två av informanterna tidigare studerat på högskolenivå. 
Tre hade förut läst på folkhögskola. Högskolan på Gotland är relativt liten, och 
man kan se att studenterna här även tidigare sökt sig till mindre högskolor och 
universitet. På AFL, som hade den största andelen mycket unga studenter, 
saknade fyra tidigare högskoleutbildning; en hade emellertid annan 
eftergymnasial utbildning. Åldersfördelningen visar att några kommer i princip 
direkt från gymnasiet. I Uppsala var det endast en student som inte studerat vid 
högskola och i Kalmar två. Övriga hade läst vid större högskolor eller 
universitet tidigare. Gemensamt för studenterna vid alla fyra institutionerna var 
att humanistiska ämnen dominerade vid sidan av arkeologi. Bland dem som 
tidigare hade yrkesarbetat var studier vid folkhögskola vanliga (33 procent). 73 
procent av dem hade också studerat vid universitet mot 50 procent av de utan 
yrkeserfarenhet. Man kan alltså se att de som har eller har haft en yrkeskarriär 
och kommer tillbaka till skolbänken i stor utsträckning har tidigare studier med 
sig i bagaget – några en hel yrkesutbildning. 

Yrkeslivserfarenhet (fråga 6) 

Tabell 1. Yrkeslivserfarenhet119 

Typ av arbete Kalmar Visby AFL Uppsala  

Extra/sommar 5 5 11 6 

Yrkesverksam120 1 5 5 4 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Gruppen av yrkesverksamma, både de som varit det tidigare och de som angett 
att de fortfarande var aktiva vid sidan av studierna, bestod av totalt 15 
studenter, d v s inte långt ifrån hälften av informanterna. Eftersom närvaron 
endast i Stockholm var 100 procent, kan man tyvärr inte se annat än tendenser i 
svarsmaterialet om man vill jämföra mellan institutionerna. Risken finns också 
att det vissa anser vara ett extrajobb, ser andra som ett riktigt yrke. En del av 
informanterna hade också kryssat för båda alternativen. Här är emellertid syftet 

                                                 
118 Denna fråga visade sig svår att redovisa då svaren blev mycket individuella. Läsaren kan möjligtvis 
önska sig en tabell men p.g.a. de diversifierade svaren ansåg jag en kvalitativ redogörelse mest lämpad 
till frågan. 
119 Tabellen saknar av naturliga skäl kolumner för jämförelsegrupperna SMY/SUY, men resultaten 
redovisas i texten. Observera att en och samma person både kan ha yrkesarbetat och haft extra- och/eller 
sommarjobb och därför valt båda alternativen. 
120 Med yrkesverksam menar jag här heltidsarbete under en längre period. 
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att visa eventuella skillnader i informationsbeteende mellan dem som varit 
respektive inte varit yrkesverksamma och jag har bedömt att materialet är 
användbart till en sådan analys.  

Ingen av Visbystudenterna hade arbetat med något som kan sättas i 
samband med humaniorastudier. Däremot hade samtliga haft någon typ av 
arbete. Fem av sju personer hade yrkesarbetat, mestadels med okvalificerade 
arbeten. De yrkesarbetande Stockholmsstudenterna hade sysslat med allt från 
städning och vård till guidning. Alla i gruppen hade haft sommar- och/eller 
extrajobb. I Uppsala skiljde sig de yrkesarbetande från de andra högskolorna 
eftersom några hade varit verksamma inom områden som kräver 
högskoleutbildning. En Uppsalastudent hade varit yrkesverksam som arkeolog 
(personen hade läst arkeologi upp till c-nivå tidigare) och tre hade extrajobbat 
på arkeologiska utgrävningar. Endast en Kalmarstudent hade varit 
yrkesverksam, men alla hade haft någon typ av arbete.  

Sammanfattning 
Gruppen av arkeologistudenter är med avseende på ovan redovisade faktorer 
relativt heterogen. Spridningen är stor, såväl i ålder som erfarenhetsmässigt. 
De flesta har någon form av arbetslivserfarenhet, och många har också 
yrkesarbetat, de flesta med okvalificerade arbeten. Några har arbetat i många 
år. Av dem som varit yrkesverksamma var också tidigare studier vanligare. 
Visby hade den största andelen studenter som yrkesarbetat, men det var bara 
Uppsalastudenter som uppgav att de hade erfarenhet av arkeologiskt arbete.121 
Den gruppen som framstår som mest homogen är AFL-studenterna. 

5.2.2 Datorer 
Eftersom mycket av dagens informationssökning sker med datorns hjälp, är det 
i allra högsta grad väsentligt att man som student har tillgång till och känner 
sig hemma med datorer. För att utröna i hur pass hög utsträckning detta är 
fallet, och i vilken grad institutionerna är inblandade, ställde jag frågorna 
nedan.122  

                                                 
121 En student vid AFL hade dock arbetat som guide inom arkeologi. 
122 P.g.a. lite tabellutrymme hänvisas till bilaga 1 för fullständiga formuleringar av svarsalternativen. 
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Vilka datorkunskaper hade du då du påbörjade dina nuvarande studier? 
(fråga 7) 

Alla Visbystudenter hade använt sig av Word, sökt information på Internet, 
skickat e-post och sökt i bibliotekskataloger eller databaser innan de påbörjade 
sin arkeologiutbildning, och kan därför anses ha haft en grundläggande 
datorvana. Flera hade utnyttjat andra funktioner, och en kvinna hade arbetat 
professionellt med datorer.  

Tabell 2. Studenternas datorkunskaper 

Datorkunskaper123 Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Word alt. ordbehandling 6 7 11 9 15 18 

Excel alt. kalkylprogram 4 3 10 5 9 13 

Övriga Officepaketet 4 2 4 4 4 10 

E-post 6 7 10 9 14 18 

Informationssökning Internet 6 7 11 9 15 18 

Bibliotekskataloger/databaser 6 7 8 8 12 17 

Specialprogram e.d. 5 4 6 3 8 10 

Programmering 3 0 4 1 1 7 

Professionellt utövande 0 1 0 0 0 1 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

I Stockholm hade samtliga använt Word och Internet. Alla utom en hade 
skickat e-post och använt Excel. Flera studenter hade använt ytterligare 
funktioner och fyra hade programmerat. Däremot var det tre som aldrig hade 
sökt i bibliotekskataloger eller databaser och ingen hade heller arbetat 

                                                 
123 Flera svarsalternativ möjliga. 
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professionellt med datorer (en student hade dock en eftergymnasial utbildning 
med datorinriktning). Som helhet kan även denna grupp anses ha 
grundläggande datorvana. Uppsalastudenterna hade alla använt Word, Internet 
och skickat e-post. Endast en saknade erfarenhet av sökningar i 
bibliotekskataloger och databaser. En student hade programmerat och flera 
hade använt andra funktioner. Denna grupp hade således, liksom föregående, 
grundläggande datorvana. I Kalmar hade alla använt Word och Internet, 
skickat e-post och sökt i bibliotekskataloger eller databaser. Fyra av sex hade 
använt Excel och lika många andra delar av Officepaketet. Alla utom en hade 
använt specialprogram och hälften hade programmerat.  

Sammantaget var det alltså Kalmargruppen som verkar ha varit mest vana 
vid att arbeta med datorer innan utbildningen påbörjades. Ur svaren på den här 
frågan kan man också utläsa en skillnad mellan de som har respektive inte har 
yrkesarbetat. Av de förra hade en student programmerat, medan motsvarande 
siffra för de senare var sju. Detta beror antagligen på åldersfördelningen. 
Överlag redovisade de som inte yrkesarbetat mer datorvana även om 
skillnaderna inte var dramatiska. Min slutsats blir dock att en överväldigande 
majoritet av studenterna, vare sig de studerat och/eller arbetat tidigare, har en 
viss datorvana med sig i bagaget. 

Har du en dator hemma? (fråga 8) 
På frågan om de hade en dator hemma svarade 30 av 33 studenter ja. Två 
uppgav att de hade tillgång till dator när de behövde, och endast en 
Kalmarstudent uppgav att hon/han saknade en dator. Detta tyder på att tillgång 
till datorer inte är det främsta problemet för studenter idag.124 

 
 
 
 

                                                 
124 I efterhand tycker jag att jag borde ha kompletterat med en fråga om Internetuppkoppling i hemmet. 
Det hade varit mer relevant för uppsatsens syfte. 
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Har ni fått någon datorundervisning på institutionen?(fråga 9) 

Tabell 3. Datorundervisning 

Datorundervisning Kalmar Visby AFL Uppsala125 SMY SUY 

Ja 3 7 6 6 10 12 

Nej 3 0 5 4 5 6 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Frågan om datorundervisning gav upphov till en del funderingar kring hur 
studenterna ser på undervisningsbegreppet. Svaren varierade mellan 
studenterna på samma institution och skilde sig dessutom i vissa fall från vad 
institutionerna uppger.126 En del oklarheter kan antagligen förklaras med att 
vissa har läst AB- kursen i arkeologi vid en annan institution och därmed inte 
fått samma undervisning. Andra förklaringar kan vara dålig närvaro vid 
undervisningstillfällena samt att studenter ibland får individuell undervisning, 
till exempel av handledare. Den enda institution där samtliga var överens om 
att de hade fått datorundervisning var Högskolan på Gotland.  

                                                 
125 En student kryssade för både ja och nej. Detta tolkas som tveksamhet om huruvida undervisning ägt 
rum eller inte. 
126 Se kapitel 5.1 där de olika institutionerna presenteras. 
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Om ja, vilken form av datorundervisning? (fråga 10) 

Tabell 4. Datorundervisningens innehåll 

Typ av undervisning127 Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Word alt. ordbehandling 0 2 0 2 3 2 

Excel alt. kalkylprogram 0 1 0 1 1 1 

Adobe alt. publicerings-
/layoutprogram 

0 2 5 2 3 4 

E-post 0 2 0 0 2 0 

Informationssökning Internet 2 4 3 1 2 7 

GIS alt. arkeologiska 
datorverktyg 

2 7 2 4 8 7 

Övrigt128 0 1 1 4 1 1 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Sämst ställt med datorundervisningen verkar det vara i Kalmar. De tre som 
uppgav att de hade fått undervisning valde endast två alternativ; GIS samt 
informationssökning på Internet. I Visbygruppen, som var den enda där alla 
svarade att de hade fått datorundervisning, hade alla också fått undervisning i 
GIS. För övrigt varierade svaren. Flest svar fick undervisning i 
Internet/informationssökning, medan alternativet övrigt kryssades i av en 
student som fått hjälp med Photoshop, Dreamweaver och PowerPoint. I 
Stockholm hade flest fått lära sig Adobe. På övrigt uppgav en student ”lite 
Photoshop”. Uppsalastudenterna hade i första hand fått GIS-undervisning. 

                                                 
127 Flera svarsalternativ möjliga. 
128 Här bad jag informanterna specificera vilken typ av undervisning de hade fått och jag redovisar svaren 
i texten. 
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Övrigt specificerades som ”bibliotekskataloger, databaser”, ”ArcView”, ”söka 
länkar inom litteraturen” och ”? Eventuellt”.  

Man kan inte se någon märkbar skillnad mellan grupperna av 
yrkesverksamma/ej yrkesverksamma. Däremot kan man se individuella 
skillnader i vad man har fått lära sig. 

Har du tillgång till dator på din utbildningsinstitution? (fråga 11) 

Tabell 5. Studenternas tillgång till datorer 

Datortillgång Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Egen dator på institutionen129 1 0 0 2 1 2 

Kan låna dator på institutionen 3 1 8 3 8 7 

Det finns datorer men de är för 
få  

0 0 3 4 1 6 

Det finns inga datorer på 
institutionen men det finns 
tillräckligt på skolan som helhet 

2 6 0 1 5 4 

Ingen dator att tillgå 0 0 0 0 0 0 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Alla Uppsalastudenterna hade på något sätt tillgång till en dator. Fyra ansåg att 
det fanns för få datorer. Liknande förhållanden uppgavs av 
Stockholmsstudenterna. Där hade alla tillgång till en dator på den egna 
institutionen även om tre tyckte att det fanns för få. I Visby, som också enligt 
institutionens uppgifter helt saknar egna datorer, tyckte alla att det fanns 
tillräckligt med datorer på högskolan som helhet. Inte heller i Kalmar var 
någon missnöjd med datortillgången.  

Ovanstående visar att det finns en viss skillnad mellan små och stora 
högskolor, eftersom studenterna vid de små verkar helt nöjda med tillgången 
på datorer. Institutionerna i Kalmar och Visby är dessutom yngre och verkar ha 
satsat mer på modern teknik. Det är också möjligt att se olikheter mellan 
                                                 
129 Jag har tolkat detta som att vissa studenter tar med sin laptop. 
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grupperna av studenter med och utan yrkeslivserfarenhet. En student i den 
förra gruppen var missnöjd med datortillgången, att jämföra med sex i den 
senare. Kanske är de senare, som i de flesta fall är yngre, mer vana vid att ställa 
krav? 

När du behöver lösa en studieuppgift med hjälp av datorer, vem frågar du då 
om hjälp? (fråga 12) 

Tabell 6. Vem eller vilka studenterna bad om datorhjälp  

Person att fråga om hjälp130  Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Lärare 0 3 5 5 6 7 

Bibliotekarie 1 2 0 2 3 1 

Institutionens datoransvarige 2 2 2 3 6 2 

Annan institutionspersonal 0 2 3 2 3 2 

Studiekamrat 2 7 7 7 10 13 

Annan 2 4 3 3 6 6 

Det finns ingen att fråga 1 0 0 0 0 1 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

I Kalmar uppgav endast en student (samma som inte hade en dator hemma), att 
hon/han inte hade någon att fråga. Tilläggas bör att personen uppgav mycket 
god datorvana och kanske inte behöver så mycket hjälp. Ingen i Kalmar frågar 
sin lärare om hjälp. Det är märkligt med tanke på hur liten institutionen är och 
att det vid t.ex. intervjun framkom att kontakten mellan lärare och studenter är 
bra. Att bara två studenter väljer att vända sig till en kurskamrat finner jag 
också tänkvärt (En möjlig orsak är att det finns flera pendlare i gruppen.131) 
liksom att inte alla frågar den datoransvarige när en sådan finns. 

                                                 
130 Flera svarsalternativ möjliga. 
131 Intervju med Kalmarstudent, 2003-04-16. 
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Visbystudenterna gav en annan bild. Alla frågade positivt nog sina 
kurskamrater till skillnad från Kalmargruppen. Två av studenterna frågade 
dock bara studiekamrater eller ”annan” och vände sig med andra ord varken till 
lärare eller till personal för att få hjälp. Även i Stockholm hade alla någon att 
fråga. Liksom i Kalmar var det några som inte frågade sina studiekamrater. 
Med tanke på hur nära varandra man arbetar på det lilla laboratoriet var inte det 
vad jag förväntade mig. Kanske kan en kommentar till fråga 14 ge oss en 
tänkbar orsak: ”Skulle vara bra med mera hjälp, frågar nu de andra studenterna 
som kan mer men det känns inte alltid bra. De har fullt upp med sitt.” Slutligen 
var det inte heller i Uppsala någon som saknade hjälp. En av de lite äldre 
studenterna frågar endast någon annan (utomstående) och tre frågar bara en 
studiekamrat eller någon annan.  

Överlag borde man kanske titta på varför inte alla studenter frågar någon 
lärare eller annan personal till råds. Vågar man inte eller föredrar man helt 
enkelt att fråga någon som står utanför utbildningen?132 Likaså tycker jag att 
man bör sträva efter att alla vågar/vill fråga sina kurskamrater om råd; kanske 
kan det uppmuntras på olika sätt, t.ex. med fler grupparbeten. Detta då konsten 
att samarbeta och ta hjälp av sina kollegor ofta är viktigare än den personliga 
kunskapen i arbetslivet. Mellan grupperna av studenter med/utan 
yrkeslivserfarenhet kan man se att de förra i något högre grad frågar lärare och 
annan personal. I övrigt skiljer sig inte grupperna så mycket åt. 

Kräver din nuvarande utbildning/dina lärare att du använder dig av datorer? 
(fråga 13) 

Alla Uppsalastudenter angav att de behövde använda sig av Word, och alla 
utom en använde också e-post. GIS, som studenterna enligt institutionen och 
intervjudeltagarna hade fått undervisning i, användes bara av fyra. Som annat 
angavs Photoshop samt ”DISA och övriga bibliotekskataloger”. Noteras bör att 
det mesta datoranvändandet verkade ske i samband med uppsatsskrivandet och 
att undervisningen verkar vara mycket individuell. Särskilt en person verkade 
ha fått mycket hjälp.  

AFL-studenterna, som enligt institutionen förutom Adobe främst får 
individuell undervisning relaterat till den uppsatsmetod de väljer, använde alla 
Word. Av de fyra som kryssade för annat, uppgav tre Photoshop och en 
Photoshop samt scanning. Att uppgifterna går isär rimmar bättre här än på 

                                                 
132 För en bibliotekarie gäller det att granska sig själv. Yrkeskåren har goda datorkunskaper, inte bara i 
informationssökning, och borde kunna ses som en större tillgång. 
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övriga institutioner, men man kan ifrågasätta varför tre inte uppger Adobe, 
trots att de måste publicera sin uppsats på nätet? Överhuvudtaget är det ibland 
helt motstridande uppgifter som framkommer i enkäter och intervjuer och 
kanske bör det föras en diskussion om tydligheten i dialogen mellan institution 
och student.  

Tabell 7. Utbildningens och lärarnas krav på datoranvändande. Vilka program 

används av studenterna? 

Program133 Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Word alt. ordbehandling 4 6 11 9 14 16 

Excel alt. kalkylprogram 1 1 6 4 4 8 

Adobe alt. publicerings-
/layoutprogram 

0 1 8 2 5 6 

E-post 5 5 6 8 8 16 

Informationssökning Internet 6 4 8 6 10 14 

GIS alt arkeologiska 
datorverktyg 

0 3 7 4 9 5 

Annat134 0 1 4 2 3 4 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

I Visby använde sex av sju Word.135 Endast en använde Excel respektive 
Adobe. Som annat noterades ”PowerPoint, Dreamweaver” av samma person 
som fått (individuell) undervisning i desamma. Av Kalmarstudenterna använde 
bara fyra Word (beror detta på att man missförstått frågan?). Samtliga sökte 
emellertid information på Internet. Under intervjun med Kalmarstudenten 
framkom dessutom att personen använde GIS. Behovet av datorer verkar vara 
mer homogent här än i övriga grupper. 

                                                 
133 Flera svarsalternativ möjliga. 
134 Här bad jag studenterna specificera program och jag redovisar resultatet i texten. 
135 En C-student kryssade inte för något alternativ; kanske hade hon/han inte börjat skriva uppsats än. 



 49

I jämförelsen mellan de med och utan yrkeslivserfarenhet syns några små 
skillnader. I stort sett alla uppger att de behöver använda Word, och många 
också Internet, utan större olikheter. Däremot kräver utbildningen att 
studenterna använder e-post av 16 av 18 av de senare mot 8 av 15 av de förra. 
Betyder detta att kraven ibland konstrueras av studenterna själva? Uppfattar de 
uppgifter och undervisning på olika sätt, beroende på till exempel 
ambitionsnivå och tidigare erfarenheter?  

Sammantaget syns stora individuella skillnader. Mycket beror antagligen 
på val av uppsatsuppgift. Av detta sluter jag mig till att det är inte bara själva 
ämnet som man specialiserar sig på under sitt uppsatsarbete, utan också 
metoder och följaktligen i vissa fall datorkunskaper. Följden blir, som jag ser 
det, att man examinerar studenter med mycket olika kunskaper. Sen återstår 
diskussionen om det är bra eller dåligt.  

Tycker du att du får tillräckligt med hjälp för att klara av de studieuppgifter 
som kräver datoranvändning? (fråga 14) 

Slående är att samtliga studenter vid institutionerna vid de mindre högskolorna 
Visby och Kalmar svarade att de fick tillräckligt med hjälp. Kalmarstudenten 
med god datorvana som saknade någon att fråga, behövde antagligen inte 
någon hjälp. Studenter från Kalmargruppen motiverade sina svar med att  

Arkeologi kräver inte så mycket datakunskap, blir väl en utveckling mot användande av 
GIS. 

Behöver ingen eller lite hjälp. 
Behöver inte mycket hjälp men det finns om jag behöver. 

Det finns en viss samstämmighet i citaten ovan, som kan tolkas på två sätt; 
antingen är inte kraven särskilt höga, eller rör det sig om studenter med goda 
datorkunskaper. Man kan också reflektera över hur studenterna ser på 
arbetsmarknaden för arkeologer, som idag kräver mer och mer datorvana. 
Bland Visbystudenterna var det bara en student som motiverade sitt svar med 
att: ”Jag hade bra förkunskaper. GIS och vissa andra delar av utbildningen var 
på en väldigt hög nivå. Det var svårt att hänga med för mig och ännu svårare 
för några andra”. Här talar studenten för, som han/hon åtminstone tror, de 
andra. Ändå är man nöjd med hjälpen som finns att få. Att inte förstå, att inte 
”hänga med”, föder frustration, och man kan fråga sig varför studenten är nöjd. 
Beror det på att man tar alltför lätt på vissa utbildningsmoment (det är inte 
nödvändigt att förstå eller lära sig allt), eller ser man det som något normalt?  
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I Stockholm och Uppsala svarade två studenter vardera nej på frågan. Tre 
av dessa var lite äldre studenter, med antingen lång yrkeserfarenhet, tidigare 
studier eller både och i bagaget. Tre av nej-kommentarerna handlar om att det 
inte finns tillräckligt med hjälp att få: 

För få datorer, för få lärare som har kunskap inom området.  
Skulle vara bra med mera hjälp, frågar nu de andra studenterna som kan mer men det 

känns inte alltid bra. De har fullt upp med sitt. 
Jag är värdelös inom datorer, utan hjälp av familj, vänner & studiekamrater skulle jag 

ej klara mig. 

De två översta kommentarerna gavs av Stockholmsstudenter. Medan den 
översta kritiserar förhållandena på institutionen, handlar de båda undre i första 
hand om det personliga kunnandet. Detta ser jag i huvudsak som en 
attitydfråga; om man lägger ansvaret på sig själv eller på institutionen. De sista 
kommentarerna kom från ”äldre studenter”, liksom denna: ”GIS – kartsökning, 
Lantmäteriet – hur man söker och får fram info – redskap – kostnadstäckning = 
otillräcklig”. Kommentaren verkar komma från någon som har tänkt igenom 
sin framtida yrkesroll. Sammantaget svarade 12 av studenterna med 
arbetslivserfarenhet ja, och 3 nej, på frågan om det fanns tillräckligt med hjälp. 
I den andra gruppen svarade 17 studenter ja och 1 nej.136 Det kan vara så att 
studenternas datorvana innan studierna avgör hur de tycker att det fungerar, 
och institutionerna lyckas inte överbrygga skillnaderna mellan grupperna. Men 
det kan också vara så att studenterna med mer livserfarenhet har tänkt mer på 
vad som väntar dem när de kommer ut i arbetslivet och vill lära sig det som 
behövs för att klara det. 

Vad man till sist kan utläsa av den här frågan är en försiktig skillnad 
mellan små och stora högskolor, respektive mellan studenter med och utan 
arbetslivserfarenhet. Studenter vid små högskolor och studenter utan 
arbetslivserfarenhet är mer nöjda. 

Sammanfattning 
Merparten studenter har en viss datorvana när de börjar på sin utbildning och i 
princip alla har tillgång till en dator hemma. Det här avsnittet skulle emellertid 
till största delen visa vad studenterna fick med sig från utbildningen. Istället för 
det förväntade kollektiva resultatet, var de individuella skillnaderna i vad man 
har fått lära sig stora, t.ex. beroende på val av uppsatsuppgift. Det finns också 

                                                 
136 I SMY-gruppen var 80% nöjda mot 94 % i SUY-gruppen. 
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en viss skillnad mellan små och stora högskolor där samtliga studenter vid de 
förra är tillfredsställda med tillgången till datorer och anser sig få tillräckligt 
med hjälp att klara sina uppgifter. Små olikheter finns också mellan grupperna 
av studenter med eller utan arbetslivserfarenhet. 

5.2.3 Informationssökning 
Under nästa rubrik i enkäten samlade jag de frågor som på något sätt rör 
informationssökning; allt från rent praktiska aspekter till mer känslosamma.  

Kräver din nuvarande kurs att du själv söker information? (fråga 15) 

Tabell 8. Krav på informationssökning 

Krav137 Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Ja, bok- eller artikelalternativ till 
kurslistan 

5 2 10 6 11 14 

Ja, vi har studieuppgifter med 
informationssökning på Internet 

0 1 8 0 4 5 

Ja, litteraturen och databaserna 
på skolan räcker inte. 

2 2 2 2 4 4 

Ja, för att:138 1 4 2 3 4 6 

Nej 0 0 0 1 0 1 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Frågan besvarades med ja av alla utom en av Uppsalastudenterna.139 En student 
valde att inte besvara frågan. Stockholmsstudenterna var eniga, utbildningen 
kräver att de söker information. En student tog upp uppsatsskrivandet som skäl 
och en annan menade att ”annars hittar man dem inte” – källorna, får man 
förmoda. Det andra alternativet, att de får studieuppgifter i 
informationssökning, stämmer väl överens med det som institutionen säger. 

                                                 
137 Flera svarsalternativ möjliga. 
138 Svaren redovisas i texten. 
139 Studenten i fråga svarade nej, men kryssade samtidigt i alternativ ett och tre, vilket tolkas som att 
hon/han söker information på egen hand utan krav från institutionens sida. 



 52

Även studenterna i Visby svarade mangrant ja på frågan. Fyra av dem menade 
att det var främst till uppsatsen och skrev t.ex. att det var för att ”skriva uppsats 
annars får vi litteraturlistor” och att informationssökandet skedde i syfte att 
skaffa ”fakta till uppsatser och andra inlämningsuppgifter”. Kalmargruppen 
svarade också att de behövde söka information. En student angav skälet ”vi 
skriver uppsats”. 

Den här frågan är viktig, eftersom den anger i vilken grad som 
institutionerna uppmuntrar studenterna att söka egen information. Utan tvivel 
sker det i samband med uppsatsskrivandet, men förutom det varierar det i hög 
grad huruvida studenterna behöver söka på egen hand. Man ser ingen större 
skillnader mellan grupperna av studenter med och utan yrkeslivserfarenhet. 
Emellertid handlar frågan inte enbart om faktiska förhållanden, utan också om 
hur studenterna uppfattar sin utbildning och kraven som ställs. Studenterna 
från AFL gav den mest homogena svarsbilden, där en majoritet ansåg att de 
behövde söka både bok- och artikelalternativ och att de dessutom fick specifika 
uppgifter.  

Har du fått någon undervisning i hur man söker i bibliotekskataloger, 
databaser eller på Internet på din nuvarande institution? (fråga 16) 

Här tror jag att studenterna i många fall besvarat frågan utifrån hela sin 
högskoletid, och inte bara arkeologiinstitutionernas undervisning. I Kalmar 
uppgav institutionen att studenterna fick undervisning på biblioteket, och det 
stämmer med studenternas svar. En kryssade för alternativ två, vilket 
förmodligen rör sig om ett missförstånd – det finns inget institutionsbibliotek - 
medan en annan uppgav att hon/han hade fått undervisning av ”hitresta 
experter på vissa specifika företeelser”. Jag tolkar denna/dessa personer som 
Gun Larsson. Visbystudenterna ger inte samma homogena bild; här hade två 
fått undervisning av lärare, tre av bibliotekarie på institutionen (troligen rör sig 
även detta om ett missförstånd likt det i Kalmar) och lika många av 
bibliotekarie på universitetsbiblioteket.  En student hade också fått 
undervisning av ”Fornsalens arkivpersonal”. Här framstår undervisningen som 
ganska individuell till skillnad från i Kalmar. I Stockholmssvaren återkommer 
en mer homogen bild, där tio svarar att de fått undervisning av personal från 
KVHAAB. Uppsalainstitutionen är den enda med eget bibliotek, och där svarar 
sju av studenterna att de fått undervisning av institutionsbibliotekarie. Mellan 
grupperna av studenter med/utan yrkeslivserfarenhet finns inte heller här någon 
märkbar skillnad. 
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Tabell 9. Undervisning i informationssökning 

Vem undervisade?140 Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Lärare 0 2 2 1 3 2 

Bibliotekarie på institutionen 1 3 0 7 5 6 

Institutionens datoransvarige 0 0 0 0 0 0 

Annan institutionspersonal 0 0 0 0 0 0 

Bibliotekarie på universitets-
biblioteket 

5 3 2 1 5 6 

Annan141 1 1 9 0 4 5 

Nej, men har tidigare fått 
undervisning 

0 1 1 0 1 1 

Nej, har aldrig fått undervisning 0 1 0 1 2 0 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Vad gör du när du behöver information? (fråga 17) 
Samtliga studentgrupper använde ett brett spektrum av metoder för att söka 
information. Visbygruppen var den som hade fått mest individuell 
undervisning, men det märks inte här. Av Kalmarstudenterna var det bara en 
som frågade sina studiekamrater.  

 
 
 
 
 

                                                 
140 Flera svarsalternativ möjliga. 
141 Svaren redovisas i texten. 
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Tabell 10. Studenternas metodval i samband med informationssökning142 

Metod143 Kalmar

          

Visby Uppsala AFL SMY SUY 

Institutionsbiblioteket 1 3 9 10 10 13 

Universitetsbiblioteket 6 6 9 11 14 18 

Folkbiblioteket 2 5 3 5 10 5 

Bokhandel 1 0 5 3 4 5 

Lånar böcker 4 6 6 9 10 15 

Lånar tidskrifter 5 7 6 10 11 17 

Fjärrlån 3 7 7 3 10 10 

Bibliotekskatalog 2 6 5 3 10 6 

LIBRIS 3 6 8 9 12 14 

Ämnesdatabaser 4 4 6 5 8 12 

Referenslitteratur 2 5 7 8 11 11 

Bibliografier 0 1 5 1 2 4 

Kurslitteratur 5 7 6 9 12 16 

Internet 5 7 7 9 12 16 

Chatt 1 1 1 2 3 2 

Nätbokhandel 2 4 3 2 6 5 

Undervisning 1 2 5 5 4 8 

Länkbibliotek 2 2 1 3 4 5 

E-tidskrifter 0 2 3 0 3 2 

E-böcker 0 1 0 0 1 0 

Frågar lärare 6 7 8 10 14 17 

Frågar institutionsbibliotekarie 1 3 2 1 5 4 

Frågar annan bibliotekarie 3 4 4 5 8 7 

Frågar institutionspersonal 0 1 2 4 2 5 

Frågar studiekamrat 1 5 6 9 9 12 

Annat144 0 1 1 0 2 0 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

                                                 
142 För att lättare förstå förkortningarna hänvisas till bilaga 1. 
143 Flera svarsalternativ möjliga. 
144 Här bad jag studenterna specificera sig och detta redovisas i texten. 
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Varför utnyttjar man inte varandras kunnande mer? I Uppsala var det också 
några som inte frågar varandra, och en förklaring till detta kan vara att i både 
Uppsala och Kalmar fanns studenter som pendlade till och från sina studier.145 
Vidare ser man att institutionsbibliotek verkligen används när det finns ett 
sådant; Uppsalagruppen var t.ex. den enda som kan sägas utnyttja bibliografier.   

Studenterna med yrkeslivserfarenhet verkar vara de som i störst 
utsträckning besöker folkbiblioteket; man har kanske vant sig vid att utnyttja 
den möjligheten innan man påbörjade sina studier.146 Den mest populära 
”metoden” är att fråga sin lärare. Det kan kanske tolkas som att det mesta 
informationssökningsarbetet sker i samband med uppsatsarbetet och att man då 
tar sin handledare till hjälp. Däremot är det sällsynt att man frågar annan 
institutionspersonal om råd. Universitets- och högskolebiblioteken utnyttjas 
flitigt, liksom sökningar på Internet. Annan ny teknik knuten till Internet, t.ex. 
e-böcker, verkar inte ha vunnit några stora framsteg.147 Någon enstaka student 
uppgav att hon/han endast nyttjade högskolans bibliotek, tidskrifter samt 
frågade lärare; samma student uppgav också att hon/han inte fått någon 
datorundervisning.  

Sammanfattningsvis ser det ut som om studenterna är ganska bra på att 
utnyttja en hel del av de möjligheter som finns, men att både nyheter som e-
tidskrifter och specialverktyg som bibliografier är mer sällsynt. 

Saknar du något när du behöver information? I så fall vad? (fråga 18) 
I Uppsala var det fyra personer som inte saknade någonting, men en av dem 
tillade att hon/han ”ibland skriver e-post till arkeologiska institutioner”. En 
annan önskade sig ”t ex någon form av kod, ISBN, eftersom vissa böcker 
benämns olika i olika kataloger”. Det senare kan vara en nog så god idé att ta 
med i litteraturlistor, något som också förekommer. I Visby menade fyra 
personer att de inte saknade någonting, men en tillade ”Men det är ibland 
hopplöst med de olika sätten att söka på Internet efter t ex e-böcker eller e-
tidskrifter”. På AFL var det tre personer som inte saknade något. Ett önskemål 
fanns om en ”heltäckande litteratur/biblioteksdatabas för Norden – som 

                                                 
145 När man följer nätbaserad distansundervisning vid ett universitet/högskola har man tillgång till ett 
diskussionsforum. Min erfarenhet är att det används, om än i varierande utsträckning. Kanske borde alla 
studenter ha tillgång till ett sådant här hjälpmedel – ett sådant kunde också finnas på en mer allmän 
webbplats som NordArk (jag återkommer till det). 
146 67% mot den andra gruppens 28%. 
147 Jag hade väntat mig att gruppen utan yrkeserfarenhet p.g.a. sin större datorvana skulle använda det 
mer. Beror det på okunskap eller att det inte är tillräckligt lättillgängligt, t.ex. med avseende på 
datortillgång? 
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funkar” och ”referensbilder av föremål (arkeologiska)”. En person skrev att 
”Då mitt ämne är väldigt smalt finns det väldigt litet skrivet överhuvudtaget”. I 
Kalmar var det slutligen två studenter som var helt nöjda. 

Jag ser det som positivt att bara två studenter saknar någon att fråga. Men 
vem är personen de saknar? Ingen borde behöva sakna någon, och man kan 
undersöka om det är närmare kontakt med t.ex. lärare, bibliotekarier eller 
kurskamrater som efterlyses.  

Tabell 11. Vad studenterna saknar i samband med informationssökning 

Saknat materiel148 Kalma
r  

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Böcker inom mitt ämne 3 3 4 3 6 7 

Tidskrifter inom mitt ämne 1 1 3 3 4 4 

Ämnesdatabaser 1 1 0 3 2 2 

E-tidskrifter & e-böcker  2 0 1 2 2 3 

Undervisning i hur  man söker i 
bibliotekskataloger eller 
databaser 

0 0 0 1 1  0 

Undervisning i 
informationssökning på Internet 

0 0 0 1 1 0 

Någon att fråga 0 0 1 1 1 1 

Annat149 0 0 2 2 2 2 

Ingenting 2 4 3 3150 6 6 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

                                                 
148 Flera svarsalternativ möjliga. 
149 Här bad jag studenterna specificera sig och detta redovisas i texten. 
150 Egentligen fyra; en person svarar inte alls – tolkas som om hon/han inte saknar något. 
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Intressant är att studenter vid Uppsala institution, med dess relativt goda 
tillgång till litteratur och annat källmaterial, efterlyser mer av den varan i lika 
hög utsträckning, eller högre, som studenterna vid de små institutionerna. Det 
kan ses som ett gott betyg åt bibliotekens fjärrlåneservice eller som att 
studenter vänjer sig vid en viss åtkomlighet och servicenivå. Den enda 
skillnaden mellan studenter med/utan yrkeslivserfarenhet var studenten som 
ville ha mer undervisning som tillhörde den förra gruppen. Man kan se i 
enkäten att det är möjligt att ”missa” undervisning, genom att man återupptar 
studier senare i livet eller byter högskola. Vems är då ansvaret för att man tar 
till sig det man bör kunna? Beskedet är för övrigt entydigt; studenterna saknar 
inte undervisning i informationssökning. Varför utnyttjas då inte alla 
informationskällor som finns? 

Vilka av följande alternativ stämmer bäst in på dig om du får besked att en 
studieuppgift kräver att du söker information? (fråga 19) 

Carol Kuhlthaus förde in känslomässiga aspekter på 
informationssökningsprocessen, och jag ville se om hennes modell kunde 
tillämpas på arkeologistudenterna. 

Efter att ha lagt samman deras svar, framstår tre av Kalmarstudenternas 
svar som neutrala, medan en student får negativa känslor och en hyser ganska 
positiva känslor. Ingen väljer dock något av de tre mest positiva 
svarsalternativen. På det sättet skiljer sig situationen från AFL, där tre ställer 
sig helt positiva till informationssökning, medan fem är ganska neutrala (börjar 
fundera alternativt funderar och gör upp en sökstrategi). Även här finns dock 
tre studenter som får negativa känslor inför de här typerna av uppgifter. En 
kommenterade att: ”Mkt tid går åt till att låna och hämta böcker, t ex ta sig till 
Vitterheten. Dåliga öppettider.” 

I Visby kan man notera att trots att tre känner sig osäkra och en irriterad 
när de ska söka information, är det ingen som skulle föredra en litteraturlista. 
En av studenterna skrev att hon/han ”Gör det bara”. Här kan man jämföra med 
Kuhlthau; osäkerhet i början av en informationssökningsprocess behöver inte 
vara något negativt. Personen som skrev att hon/han blir irriterad, känner sig 
samtidigt inspirerad, funderar och gör upp en sökstrategi. Uppsalastudenterna 
framstår också som positiva. Endast en ser helt negativt på 
informationssökning och blir osäker. 
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Tabell 12. Känslor och beteende vid informationssökning 

Upplevda känslor och 
beteenden151 

Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Irritation 1 1 0 0 1 1 

Stress 1 0 3 0 1 3 

Oro 1 0 1 0 0 2 

Osäkerhet 0 3 1 2 4 3 

Föredrar litteraturlista 3 0 2 1 2 5 

Börjar fundera 2 6 7 6 10 11 

Gör upp sökstrategi 4 4 3 5 7 9 

Tycker om valfriheten 2 3 2 5 6 7 

Glädje 0 0 1 0 1 0 

Inspiration 0 2 3 1 3 4 

Annat152 0 1 1 0 2 1 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Av enkätsvaren att döma, framstår Kalmarstudenterna som den till 
informationssökning mest negativt inställda gruppen. Mellan de övriga 
grupperna, med/utan yrkeslivserfarenhet, kan man se en försiktig tendens till 
fler negativa känslor hos de senare. Eftersom frågan var allmänt ställd kan den 
dock ha besvarats med olika situationer i åtanke; medan någon kan ha tänkt sig 
in i stunden då läraren informerar om uppgiften kan en annan ha funderat över 
hur det känns när man sätter sig vid datorn och börjar söka. 

                                                 
151 Flera svarsalternativ möjliga. 
152 Här bad jag studenterna specificera sina svar. Dessa redovisas i texten. 
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5.2.4 NordArk 
Nästa frågeavsnitt rörde NordArk, och är till stor del tänkt att fungera som en 
utvärdering av densamma. Samtidigt kan användandet eller icke-användandet 
av den ge information om hur studenterna söker information och hur de ser på 
fenomenet som sådant. Den första frågan (fråga 20) var tänkt som en 
introduktion där de som aldrig hade hört talas om NordArk inte skulle behöva 
besvara frågorna 21–32. Detta fungerade inte helt. En del informanter valde 
ändå att svara på någon av frågorna, till exempel om undervisning. Andra, som 
svarat ja på fråga 20, hoppade över frågor som de inte fann relevanta för dem.  

Har du hört talas om NordArk? Om du känner till NordArk, vad är det? 
(fråga 20 och 21) 

Figur 5.  Studenternas kännedom om NordArk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

I Uppsala kommenterade en student som hört talas om NordArk att ”Ja, men 
jag har nyligen återupptagit studierna och kan inte detaljerna”. De andra tre 
från samma grupp kommenterade så här på fråga 21: 

Inget väsentligt, vet bara att jag stött på ordet förut. 
Där kan jag hitta arkeologiböcker? 
Vet inte, bara hört talas om 

Ingen av dem vet alltså vad NordArk är. Fem svarade nej på fråga 20. 
Visbystudenterna som svarat ja beskrev NordArk på följande sätt: 
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Databas 
Ett länkbibliotek 
Webbaserad arkeologiportal 
Samlat info om arkeologi 
En hemsida på Internet om arkeologi 

De har alltså en ganska bra bild av vad NordArk är. I Stockholm hade tio av 
elva studenter hört talas om NordArk. Personen som svarade nej hade tidigare 
uppgett att hon/han inte heller fått vare sig datorundervisning eller 
informationssökningsundervisning av Gun Larsson/KVHAAB; det verkar 
alltså som om personen helt enkelt missat undervisning. Liksom i Visby kunde 
gruppen ge en ganska sanningsenlig bild av NordArk: 

Samlad information och länkar om allt som rör arkeologi inom Norden 
Sökmotor, länkar inom arkeologin. Tips om allt! 
Ett länkbibliotek 
Länkbibliotek på Internet 
En stor databas med massa bra information om arkeologi, kartor osv. 
Sökdatabas för arkeologi? 
En arkeologisk informationssida 
Databas för arkeologi 
Databas på Internet om arkeologi 

Studenterna ger alltså en positiv bild av hur de ser på NordArk. Det är fallet 
även i Kalmar, där hela gruppen kände till NordArk, och beskrev 
ämnesportalen enligt följande: 

Möjlighet att söka arkeologisk information på nätet 
Databas för arkeologer 
En länkportal för en mängd arkeologirelaterade sidor 
Informationsbas om nordisk arkeologi 
Specialiserad databas för arkeologi 

Av de fyra grupperna var det Uppsalastudenterna som i lägst grad hade hört 
talas om NordArk. Det framgår också att de som svarade ja inte riktigt visste 
vad NordArk är. I de övriga grupperna hade majoriteten hört talas om 
ämnesportalen. Man kan dock se att av NordArks två delar, 
Informationsguiden och Kunskapslagret, är det främst den senare som betonas 
av studenterna. Mellan grupperna av studenter med och utan 
yrkeslivserfarenhet finns ingen påvisbar skillnad. 
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Hur fick du reda på att NordArk fanns? (fråga 22) 

Tabell 13. Hur studenterna fick reda på NordArks existens 

Källa153 Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SM
Y 

SU
Y 

Sökmotor på Internet 0 2 1 0 2 1 

Institutionens hemsida 0 0 0 2 1 1 

KVHAAB: s hemsida 0 0 2 0 0 2 

Lärare 3 3 3 1 4 6 

Institutionens personal 0 0 1 0 1 0 

Bibliotekarie 2 0 0 1 1 2 

Studiekamrat 0 0 2 1 1 2 

Annat sätt154 2 1 5 0 3 4 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Ingen av institutionerna i Visby och Uppsala verkar ha tagit med NordArk i sin 
undervisning, vare sig i den rena informationssökningsundervisningen eller 
integrerat i ämnesundervisningen. Två Uppsalastudenter är dock de enda av 
informanterna som fått vetskap om webbplatsen genom sin institutions 
hemsida. En av studenterna i Visby som hade hittat NordArk genom en 
sökmotor på Internet berättade att hon/han sedan ”återupptäckte den genom 
bibliotekets länkar”. AFL-studenterna angav i första hand undervisningen av 
Gun Larsson, ansvarig för NordArk på KVHAAB, som sin källa. Antagligen 
har studenterna här rangordnat sätten de fått reda på att NordArk fanns, kanske 
i kronologisk ordning, och det skulle kunna förklara varför inte ännu fler har 
angett Gun Larsson. Man kan också ha valt att kryssa i ett alternativ som redan 
fanns angivet. I Kalmar hade flest fått höra om NordArk av en lärare. Två 
                                                 
153 Flera svarsalternativ möjliga. 
154 Här bad jag studenterna specificera sitt svar. Detta redovisas i texten. 
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nämnde en ”föreläsare från Vitterhetsakademien” respektive en ”hitrest 
informatör – expert” som källa. Troligen är dessa två identiska med Gun 
Larsson. Man kan ifrågasätta varför inte fler anger detta som svarsalternativ; 
har frånvaron varit hög på den här typen av undervisning?  

Ett av målen med NordArk var att den skulle vara en hjälp även för lärare 
och handledare, men genom att analysera ovanstående svar framstår det som 
ganska tydligt att sidan inte används på det sättet, åtminstone inte i någon 
större utsträckning, och framför allt inte i den gemensamma undervisningen. 
Stockholms- och Kalmarstudenterna har uppenbarligen haft besök av Gun 
Larsson, men det är anmärkningsvärt att svaren ändå skiljer sig så pass mycket 
åt inom dessa grupper. Emellertid är det tydligt att de flesta hört talas om 
NordArk genom en person. Där skiljer sig inte heller grupperna av studenter 
med/utan yrkeslivserfarenhet åt. 

Ungefär hur många gånger har du besökt NordArk? (fråga 23) 

Tabell 14. Antal besök per student på NordArk155 

Antal besök Kalma
r 

Visby AFL SM
Y 

SU
Y 

0 0 1 3 2156 5 

1 3 1 2 3 4 

2-6 2 3 4 5 4 

7-10 0 0 1 0 1 

>10 1 0 0 1 0 

Regelbunde
t 

0 0 0 0 0 

Källa: Gruppenkät  med arkeologistudenter. 

                                                 
155 Uppsala saknas i tabellen. Detta förklaras i texten. 
156 En av dessa berättade sedan om sitt besök varför jag väljer att addera en person till alternativet ”en 
gång”. 
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Även om det får anses som ett bra betyg att så pass många som 25 av 33 
studenter totalt hade hört talas om NordArk, är den här frågan kanske viktigare. 
Används NordArk? Man kan diskutera i hur många fall besöken vid 
undervisningstillfällena, redovisas som ett regelrätt besök av Kalmar- och 
Stockholmsstudenterna. Om man räknar två besök och uppåt som att studenten 
ifråga verkligen har använt, eller försökt att använda NordArk på egen hand så 
rör det sig alltså bara om totalt elva studenter. Ingen av Uppsalastudenterna 
sade sig ha besökt NordArk, och för deras del väljer jag att presentera resten av 
enkäten fram till och med fråga 30, med undantag av fråga 25, i en fotnot.157 
Ingen student svarade heller ”regelbundet” och endast en Kalmarstudent med 
lång yrkeslivserfarenhet hade gjort fler än tio besök. Siffrorna talar för sig 
själva; NordArk används bara av en tredjedel av informanterna och det ytterst 
sparsamt. 

Hur söker du i NordArk? (fråga 24) 

Tabell 15. Sökmetod 

Sökmetod Kalma
r 

Visby AFL SM
Y 

SU
Y 

Enkel sökning158 3 1 3 3 5 

Guidad sökning159 0 0 0 0 0 

Webbkartornas bilder 0 1 0 1 0 

Olika beroende på 
sökningens art 

3 2 4 4 5 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

                                                 
157 Trots detta svar svarade en Uppsalastudent på resterande frågor, och det framgår att hon/han besökt 
NordArk vid ett tillfälle. På grund av de oklara svarsförhållandena väljer jag att redovisa svaren på detta 
sätt. Personen använde sig av enkel sökning vid besöket, hade inte fått någon undervisning i hur NordArk 
fungerar, gjorde besöket av allmän nyfikenhet och letade följaktligen inte efter något särskilt. 
Personen hittade inte heller något eftersom ”jag inte sökte” och gjorde ingenting istället. Däremot 
kommer hon/han utan tvekan att använda sig av NordArk igen. 
158 Differensen mellan det totala antalet studenter i grupperna Kalmar/Visby/AFL och SMY/SUY beror 
alltså på att en Uppsalastudent sade sig ha använt sig av enkel sökning – se föregående fotnot. 
159 Med guidad sökning menas det som t.ex. i LIBRIS kallas för avancerad sökning. 
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Här ville jag i utvärderingssyfte veta på vilket sätt de söker i NordArk. 
Tabellen visar att det första och det sista alternativet var ungefär lika vanliga. 
Ingen använder sig alltså av hjälpfunktionen guidad sökning. 

Har du fått någon undervisning i hur NordArk fungerar? (fråga 25) 

Tabell 16. Undervisning om NordArk 

Person som bedrivit 
undervisning 

Kalma
r 

Visby AFL SM
Y 

SU
Y 

Lärare 1 0 0 0 1 

Institutionsbibliotekarie 1 0 0 0 1 

Institutionspersonal 0 0 0 0 0 

Bibliotekarie på 
universitetsbiblioteket 

1 0 0 1 0 

Annan160 2 0 6 3 5 

Ej fått undervisning 1 5 3 8 7 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Gruppen med AFL-studenter hade fått undervisning av Gun Larsson enligt sex 
av informanterna. Tre svarade nekande; kan de ha missat undervisning vid 
flera tillfällen eller har de glömt? I Uppsala var det bara fyra som svarade på 
frågan, och de hade inte fått någon undervisning. Inte heller i Visby hade 
någon undervisning ägt rum. Av Kalmarstudenterna hade två fått undervisning 
av en ”hitrest expert” respektive ”föreläsare från Vitterhetsakademien”, dvs. 
Gun Larsson. En student svarade nej. Återigen aktualiseras frågan om varför 
inte alla har fått, alternativt deltagit i undervisning på institutioner som har 
arrangerat en sådan. Det är egendomligt att Visbygruppen inte har fått någon 
undervisning om NordArk eftersom webbplatsen ligger på Högskolan på 
Gotlands server. Är det kommunikationen mellan de anställda som brister eller 

                                                 
160 Här bad jag studenterna förtydliga sig. Svaren redovisas i texten. 
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har man inte haft samma uppfattning som upphovsmännen om hur NordArk 
ska användas? 

Man kan inte se någon nämnvärd skillnad mellan grupperna av studenter 
med och utan yrkeslivserfarenhet. 

Varför har du besökt NordArk? (fråga 26) 

Tabell 17. Anledning till besök på NordArk 

Anledning161 Kalma
r 

Visby AFL SM
Y 

SU
Y 

Lösa en uppgift given av 
handledare, lärare eller 
bibliotekarie 

2 1162 3 4 2 

Rekommenderad av lärare eller 
handledare 

2 2 1 2 3 

Bekanta sig med NordArk som 
informationskälla 

4 2 4 3 7 

Hålla sig à jour med nyheter 
inom arkeologin 

0 1 0 1 0 

Allmän nyfikenhet 0 0 5 4 2 

Slump 0 1 0 0 1 

Annat skäl163 0 1 1 2 0 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

I Visby hade två av studenterna gått in på sidan efter att ha fått en 
rekommendation av lärare. Genom att titta tillbaka på fråga 23 såg jag att ingen 
av dem har använt NordArk på nytt. Deras besök har antagligen inte grundat 
sig på ett reellt behov, och kanske har läraren inte heller förklarat hur NordArk 
fungerar. En person skrev att det var ”för att få annan litteratur/text om det vi 

                                                 
161 Flera svarsalternativ möjliga. 
162 Personen förtydligade sitt svar genom att tillägga ”uppsats”. 
163 Här bad jag studenterna specificera sig. Svaren redovisas i texten. 



 66

läser”. Samma person hade upptäckt sidan via sökmotor och sedan återupptäckt 
den via bibliotekets länkbibliotek. Här rör det sig om ett aktivt sökande. En 
person har besökt NordArk för att lösa en uppgift (”uppsats”). Endast två av 
studenterna verkar alltså ha använt sig av NordArk i syfte att skaffa fram 
arkeologiskt källmaterial.  

Studenterna på AFL har fått undervisning om NordArk, och här är det fyra 
som besökt ämnesportalen i syfte att finna källmaterial; tre för att lösa en 
uppgift och en för att ”söka referensbilder på arkeologiska föremål”. Fyra av 
studenterna angav flera orsaker. I Kalmar, där man också har haft undervisning 
om NordArk, har de flesta besökt sidan för att bekanta sig med den. Uppgiften, 
som sammanlagt sex av studenterna anger som orsak till sitt besök, kan 
möjligtvis vara en övningsuppgift som Gun Larsson har delat ut då hon har 
undervisat om NordArk.  

På denna fråga skiljer sig svaren åt mellan grupperna av studenter med och 
utan yrkeslivserfarenhet. Av de förra var det sex som besökte sidan för att hitta 
källmaterial (lösa en uppgift, ”söka referensbilder på arkeologiska föremål” 
och ”för att få annan litteratur/text om det vi läser”), att jämföra med två av de 
senare (för att lösa en uppgift). Av de utan yrkeslivserfarenhet var det sju 
personer som främst besökte sidan för att bekanta sig med den (jämför tre av 
SMY), medan fyra av studenterna som varit ute i yrkeslivet gjorde besöket av 
allmän nyfikenhet (jämför två av SUY). Man kan alltså se en svag tendens till 
ett mer nyfiket och sökande förhållningssätt hos studenterna med 
yrkeslivserfarenhet. 

Vad letade du efter? (fråga 27) 
Sammantaget letade flest studenter efter länkar och fulltext. Många gick också 
in utan att leta efter något särskilt. Annat specificerades som material till 
uppsatsen samt i Stockholm även som foton och uppsatser. Fulltext var mest 
efterfrågat av studenter vid de nyare utbildningarna, där biblioteken av 
naturliga skäl inte är lika utbyggda. Kalmarstudenterna efterlyste databaser, 
vilket kan bero på att de har haft undervisning i hur man söker i databaser.164 
Det har också Visbystudenterna haft. Resultatet av denna fråga ger ett 
annorlunda utslag än föregående när man ser till förhållandet mellan grupperna 
av studenter med eller utan arbetslivserfarenhet. Om man tittar mer ingående 
på resultatet ser man en klarare differentiering mellan institution/undervisning 

                                                 
164 Enligt intervju med Kalmarstudent 2003-04-16. 
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än mellan dessa grupper. Man söker primärt efter det man fått i uppgift att 
söka, har lärt sig använda som källmaterial eller det man saknar. 

Tabell 18. Vad studenterna letade efter på NordArk165 

Eftersökt material166 Kalma

r 

Visby AFL Uppsala SM

Y 

SU

Y 

En adress 0 0 0 0 0 0 

Länkar 1 2 2 0 2 3 

Instruktioner 2 0 0 0 0 2 

Databaser 3 1 0 0 0 4 

Fulltext 2 2 1 0 2 3 

Bilder 0 0 2 0 1 1 

Kartor 0 0 1 0 0 1 

Nyheter 0 1 1 0 1 1 

Inget särskilt 0 2 2 1 3 2 

Annat167 0 1 3 0 3 1 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Hittade du det du sökte? (fråga 28) 

Tabell 19. Studenternas sökresultat 

Resultat av sökning Kalma

r 

Visby AFL SM

Y 

SU

Y 

Hittade med lätthet 3 0 2 2 3 

Hittade med svårighet 2 1 1 2 2 

Hittade ej - svårt 0 0 0 0 0 

Hittade ej av annan orsak168 1 3 4 4 5 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Som uppföljning fick studenterna svara på om de hade hittat det som de sökte 
efter. Av Visbystudenterna svarade ingen att det var lätt. En person hittade det 
hon/han sökte även om det var svårt; ”finns nästan ingenting om det” (hon/han 
letade efter annan litteratur och eventuellt fulltext), medan tre personer inte alls 
hittade det de sökte. En av dem hade bara gått in på rekommendation, men den 

                                                 
165 För en mer utförlig beskrivning av de olika typerna av eftersökt material, se bilaga 2. 
166 Flera svarsalternativ möjliga. 
167 Här bad jag studenterna specificera sig. Svaren redovisas i texten. 
168 Här bad jag informanterna specificera sig. Svaren redovisas i texten. 
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andre hade hittat det hon/han sökte via NordArks länkar. I Stockholm ansåg 
två, som letade efter uppsatser respektive information till sitt arbete, att det var 
lätt att hitta det de skulle ha. Två av dem som inte hittade vad de sökte letade 
inte heller efter någonting särskilt, men de andra två tyckte att det var ”dåligt 
utbyggt, för få länkar” och att ”det fanns knappt något av det jag sökte”. 
Kalmarstudenterna hittade däremot det som de letade efter; tre menade att det 
var lätt och två tyckte att det var svårt. Den som inte hittade det eftersökta 
materialet, svarade att det berodde på att hon/han ”letade inte tillräckligt”. 
Grupperna av studenterna av studenter med och utan yrkeslivserfarenhet 
skiljde sig inte beaktansvärt åt. 

NordArk var i sin dåvarande form inte fullt utbyggd. Emellertid krävs 
undervisning för att studenterna ska hitta till de resurser som finns där. Det 
behöver inte nödvändigtvis vara undervisning i hur NordArk fungerar – ingen 
tyckte att det var för svårt att söka i NordArk – men i vad som finns där samt 
hur och när i sökprocessen det kan komma till nytta. 

Om du inte hittar vad du sökte, vad gör du då? (fråga 29) 
Stockholmsstudenterna, och en Kalmarstudent, är de enda som utnyttjar 
”Information om NordArk”. Det kan kanske förklaras med Gun Larssons 
undervisning. De förra har det mest diversifierade tillvägagångssättet – en 
student nämner referensböcker som alternativ – men bara en förhållandevis 
liten andel väljer att fråga någon. 

Sammantaget är det populäraste enskilda alternativet att gå till en annan 
webbplats, och informanterna föreslår till exempel Google, Vitalis och 
Historiska museet. Möjligheten att fråga någon framstår som allra viktigast. 
Man kan återknyta till Ulrika Anderssons uppsats om oetablerade arkeologers 
informationssökning, och deras nätverksbyggande, och då är det intressant att 
se i vilken grad Visby särskiljer sig – där väljer man i princip alltid att fråga 
någon, vare sig det rör sig om en lärare, bibliotekarie eller studiekamrat. 
Liksom föregående fråga verkar det som särskiljer i första hand vara 
institutionerna.  
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Tabell 20. Studenternas tillvägagångssätt om de inte hittade det som de letade efter 

på NordArk 

Tillvägagångssätt169 Kalma
r 

Visby AFL SMY
170 

SU
Y 

Kontrollerar i ”Information om 
NordArk” 

1 0 4 3 2 

Skickar en fråga till NordArk 0 0 1 1 0 

Frågar handledare/lärare 0 4 1 3 2 

Frågar bibliotekarie 0 2 2 2 2 

Frågar studiekamrat 0 3 3 2 4 

Går till annan webbplats171 2 1 3 3 3 

Ingenting 1 0 0 0 2 

Annat172 1 0 1 1 1 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Tror du att du kommer att använda dig av NordArk igen? (fråga 30) 
Studenterna visade sig väldigt positiva. Totalt 13 studenter svarade ja, utan 
tvekan (en av dem i Uppsala). Av dem som var tveksamma, och svarade 
”kanske, om…” fanns tre studenter i Stockholm (om ”det fanns fler bilder på 
föremål”), en i Kalmar (om ”det behövs för min uppsats”) och en i Visby.  
Ingen student trodde säkert att de aldrig skulle använda NordArk igen. Det 
finns alltså en grund att bygga vidare på. Kanske kan man tolka svaret som att 
studenterna egentligen tycker att NordArk behövs. 
 

                                                 
169 Flera svarsalternativ möjliga. 
170 Två informanter i den här gruppen valde att inte svara på frågan. 
171 Här bad jag informanterna specificera sig. Svaren redovisas i texten. 
172 Här bad jag informanterna specificera sig. Svaren redovisas i texten. 
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Tabell 21. Studenternas inställning till att använda NordArk på nytt 

Åsikt Kalma
r 

Visby AFL SMY
173 

SU
Y 

Ja, utan tvekan 5 3 4 5 8 

Ja, men…174 0 1 0 1 0 

Kanske, om…175 1 1 3 3 2 

Nej 0 0 0 0 0 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

Vad saknar du och/eller skulle du önska dig mer av på NordArk? (fråga 31) 
Innehållet på NordArk idag består mest av länkar. Vad studenterna däremot 
önskar sig är mer källmaterial, ”direkt på skärmen”. Planschverk, 
bildkompendier, fulltextarkiv, föremålsdatabaser och kartor är det många som 
önskar sig, och även förslaget om en brevlåda föll i god jord. Det allra 
populäraste förslaget var dock tips om arbeten och utgrävningar, och det bör 
ses i skenet av arkeologernas mycket tuffa arbetsmarknad. Däremot verkar det 
som om NordArk inte uppfattas som svår, för ingen av studenterna önskar sig 
fler hjälpfunktioner.     

Man kan inte se någon iögonfallande skiljaktighet mellan de stora och små 
institutionerna; jag hade exempelvis antagit att studenterna på orter med ett 
yngre bibliotek i högre grad skulle önska sig fulltext än övriga. Denna 
åtskillnad finns dock mellan studenterna med och utan yrkeslivserfarenhet där 
de senare ivrar mer för till exempel fulltext och kartor.  Kalmar- och 
Stockholmsstudenterna, som alltså har fått undervisning om NordArk och 
antagligen har bäst kunskap om dess innehåll, har flest önskemål.  

                                                 
173 Två informanter i den här gruppen valde att inte svara på frågan. 
174 Här bad jag informanterna specificera sig. Svaren redovisas i texten. 
 
175 Här bad jag informanterna specificera sig. Svaren redovisas i texten. 
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Tabell 22. Vad studenterna saknar eller vill ha mer av på NordArk 

Innehåll176 Kalma
r 

Visby AFL Uppsala SMY
177 

SU
Y 

Fulltextarkiv 4 2 2 1 2 7 

Planschverk och bildkompendier 1 1 5 1 3 5 

Kartor 2 0 4 1 1 6 

Föremålsdatabaser 3 1 5 0 4 5 

Konferenssystem 1 1 1 1 0 4 

Länkar 0 0 2 1 0 3 

Nyheter 0 1 2 0 0 3 

Tips om arbeten/utgrävningar 3 2 5 1 3 8 

Hjälpfunktioner 0 0 0 0 0 0 

Anslagstavla 0 0 3 0 1 2 

Brevlåda 1 2 3 0 3 3 

Annat178 1 0 0 0 0 1 

Källa: Gruppenkät med arkeologistudenter. 

                                                 
176 Flera svarsalternativ möjliga. 
177 Två informanter i den här gruppen valde att inte svara på frågan. 
178 Här bad jag studenterna specificera sig. Svaren redovisas I texten. 
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Känner du till att NordArk håller på att byggas ut, särskilt ”Länkbiblioteket”? 
(fråga 32) 

Sammanlagt fyra studenter svarade ja, medan nitton svarade nej. Tre av 
studenterna som svarade ja studerar vid AFL och en i Kalmar. Det är alltså inte 
mer än en handfull studenter som känner till det, och de går på institutioner 
som fått besök av Gun Larsson. 

Har du någon ytterligare synpunkt på NordArk och/eller den här enkäten? 
(fråga 33) 

Till sist fick studenterna chansen att tycka till om NordArk och enkäten i 
allmänhet. Här är några av svaren. 

Uppsala 

Vi har fått för lite information om NordArk.  

Stockholm 

Enkäten hoppas jag kan leda till ökad dataundervisning på kurser som kräver det 
Att ’trädet’ inte är så utbyggt där skulle jag gärna komma vidare 
Väntar på utbyggnad av trädet 

Sammanfattning 
I kapitel 6.2 gör jag en sammanfattande utvärdering av NordArk. Resultatet får 
räknas som mindre tillförlitligt eftersom tämligen få informanter kände till 
NordArk och ännu färre verkligen använde sig av webbguiden.  

5.3 Intervjuerna 
Jag genomförde intervjuerna med hjälp av en intervjumall, som var indelad i 
olika rubrikområden: 

1. Datorer 
2. Informationsbegreppet 
3. Informationssökning 
4. NordArk179 

Eftersom en av uppsatsens frågeställningar krävde att jag undersökte om det 
fanns en speciell diskurs för informationsrelaterade ämnen bland studenter och 

                                                 
179 Se bilaga 3. 
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lärare på en institution, var det viktigt att skapa en bra miljö för samtal. Därför 
valde jag att hålla samtliga intervjuer på informanternas ”hemmaplan”, det vill 
säga på deras respektive institution. Vid varje tillfälle bjöd jag på något att äta, 
vilket jag tror bidrog till en avslappnad stämning och ett ganska fritt samtal 
under intervjuerna som jag emellertid styrde till viss del genom att ta upp de 
olika frågorna i den ordning det föll sig riktigt. Intervjuerna, som pågick i cirka 
40–60 minuter, spelades in på band, som jag sedan har transkriberat med målet 
att vara så noggrann som möjligt. Jag har till exempel tagit med pauser och 
dylikt för att kunna känna igen tvekan och andra känslor då jag analyserat 
materialet. Samtalen tillförde undersökningen många värdefulla idéer och, 
speciellt i NordArks fall, förslag till förändringar.  

Nedanstående uppgifter kommer i fall annat ej anges från respektive 
intervju. 

5.3.1 Uppsala universitet 

Inledning 
I Uppsala intervjuade jag fyra diskussionsbenägna studenter i samband med ett 
seminarietillfälle. Denna gruppstorlek låg närmast det jag hade tänkt mig från 
början. Gruppen var relativt åldersuppdelad. Informant 1 hade läst arkeologi A 
och B på distans vid Högskolan på Gotland och hade sedan tagit en paus och 
bytt institution innan han denna termin hade fortsatt till C-nivån. Informant 2 
hade tidigare yrkesarbetat och hade nu läst arkeologi A, B och C i sträck vid 
Uppsala universitet. Hon skrev nu på sin D-uppsats. Det gjorde också 
informant 3 och 4. Den förra hade yrkesarbetat i ca 30 år efter en 
universitetsexamen och hade nu läst arkeologi A, B och C i följd vid 
institutionen medan den senare hade läst arkeologi A, B och C ungefär 20 år 
tidigare och sedan yrkesarbetat innan sin återkomst till universitet och D-
kursen vid Uppsala universitet. 

Datorer  
Informant 1 kunde använda datorn till att exempelvis skriva dokument, men 
kände sig inte ”hemma alls” med informationssökning. En liknande syn på sina 
datorkunskaper hade informant 4 som tyckte sig kunna använda Word och söka 
på Internet men att det sedan blev svårare. Informant 2 sade sig vara ”sämst i 
hela världen på datorer” eftersom hon hade gått ut skolan innan datorerna blev 
vanliga och att hon sedan inte hade haft användning av allmänna 
datorkunskaper i sitt arbete. Personen, som dock kunde grunderna i Word, 
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brukade be människor i sin närhet om hjälp. Informant 3 var säkrare än de 
andra och ansåg sig inte behöva så mycket hjälp. De andra tyckte att han var 
mycket kunnig.  

Under D-kursen hade man inte särskilt mycket undervisning vilket gjorde 
att man inte träffades så ofta. Några i gruppen var också pendlare och man sågs 
ungefär en gång i veckan vilket gjorde att det var svårt för kurskamraterna att 
hjälpas åt. Det hade man gjort mer under B- och C-kurserna menade informant 
2 då de hade haft en hel del grupparbeten. Hon hade i gengäld för datorhjälp 
kunnat bistå med mer språk- och formaliakunskaper samt litteratursökning. När 
jag frågade gruppen om de kände att de idag kunde ta hjälp av varandra 
uppstod en livlig diskussion vari jag uppfattade tonen som uppmuntrande mot 
varandra.  

Alla tyckte att datorer behövdes i stor utsträckning både som student och 
som färdigutbildad arkeolog, t.ex. till dokumentation och informationssökning. 
Lärarna verkade utgå ifrån att alla kan Word och som informant 3 sa: ”[…] jag 
har aldrig hört talas om att det är nån som inte vet hur man skriver på en 
dator”. 

Han påpekade också att mycket har förändrats de senaste åren; datorerna 
på institutionen hade för några år sedan varit ständigt upptagna – idag 
användes de knappt då alla hade en egen dator hemma. Studenter, liksom 
människor i allmänhet, ska kunna arbeta med datorer idag som informant 1 
uttryckte det: ”[…]det är inte så att man tänker liksom […] man tar det rätt för 
givet egentligen […]datorer och att folk måste arbeta med dem […]” 

Informant 2 och 3 hade fått datorundervisning i form av GIS under B-
kursen. Det stämmer med institutionens uppgifter. Däremot kan man 
ifrågasätta hur undervisningen bedrivs. Enligt informant 2 hade de varit 30 
studenter som fick dela på fem datorer ”[…] så det var väl dom som fick sitta 
då och hålla mest det var väl dom som tog mest lärdom […]”. Informant 3 
menade att det var mest för att prova på; ”Man kan ju inte jobba med det”. 

Informant 4, som alltså varit borta ett antal år från universitetet, efterlyste 
en intensivkurs i att hantera datorer och kände att man bara ”förväntas skriva”. 
Hans önskan besvarades av andra i gruppen med att det faktiskt fanns kurser 
vid universitetet; både i allmän datorkunskap och i GIS.180 Här kan man se att 
det finns ett informationsbehov hos studenterna. Informant 2 hade fått 
individuell undervisning vid två tillfällen av en lärare som hade uppfattat att 

                                                 
180 Kursen gavs enligt informant 2 på geologiska institutionen. 
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hon kände sig osäker med datorer och hon var mycket tacksam. Studenterna 
hade också hört om nytt arkeologprogram som skulle starta och som skulle 
innehålla bl.a. GIS. 

Informationsbegreppet 
Informant 4 talade om det arkeologiska respektive skriftliga materialet.181 Han 
tyckte att just tillgången på för arkeologer viktig isländsk litteratur var dålig, 
både i fråga om var det går att få tag i den och språkmässigt – översättningar 
saknas. Gruppen i stort såg just litteratur som en viktig källa. Jag tror att det 
kan bero på att de bor i en region med flera välutbyggda högskole- och 
specialbibliotek. Åsikterna varierade om huruvida litteraturen var lättåtkomlig 
eller ej; det fanns en klar åsiktsskillnad mellan de som tyckte att de utan 
problem kunde åka mellan två städer för att få tag i litteratur och de som 
önskade sig densamma, t.ex. kurskompendier, utlagd på Internet. Det senare 
sågs också som en källa till information. Under intervjun framkom inte om 
informanterna hade haft någon undervisning om arkeologisk information och 
källor. På frågan om de talade med varandra om information så kom blev 
informant 2: s svar att man ”[…]får ligga på varandra om det bara finns en 
bok” men både hon och informant 4 tyckte att det där var väl något som 
studenterna klarade själva.182 Informant 3 menade också att en duktig student 
kunde ordna sin information själv. 

Informationssökning 
Alla utom informant 4, som hade fortsatt på D-nivå efter sina arbetsår, hade 
fått undervisning i informationssökning.183 De två andra D-studenterna hade 
haft undervisning både på A- och på C- kurserna. Enligt informant 2 skedde 
undervisningen på institutionen och varade en timme på varje nivå. 
Undervisningen, som var ämnesspecifik, syftade till att lära studenterna söka i 
olika bibliotekskataloger, t.ex. DISA och LIBRIS, och tog också upp 
arkeologiska tidskrifter. C-studenten, informant 1, tyckte att de två timmar som 
han fått i institutionens bibliotek var för lite. Han tyckte att ”[…] när man väl 
ser det ser det ju väldigt enkelt ut men när man ska göra det igen två veckor 
senare […]”. 

                                                 
181 Det arkeologiska materialet tolkar jag som artefakter e.dyl. 
182 Med hjälp av handledare, skall tilläggas. 
183 Informant 4 verkade i mina ögon missnöjd med detta. Jag skulle vilja jämföra med de vanliga 
momenten som ingår i en kurs/utbildning. Om ett sådant har ändrats i alltför hög grad när man t.ex. vill 
skriva en omtenta måste man ibland göra om hela momentet. Varför gäller inte detsamma med 
informationssökningsundervisning? 
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Informanten tyckte att det behövdes fler undervisningstillfällen samt 
övning (studenterna hade inte fått några särskilda övningar i 
informationssökning) för att kunskapen skulle falla på plats. Det kunde 
informant 2 hålla med om. Hon tyckte också att grupperna var för stora och att 
en del var ”överkurs”.184 Informant 1 var dessutom kritisk till utbildningens 
upplägg där A- och B-kursen var ”[…] ungefär som att läsa en stor bok” och 
att man sedan på C-kursen direkt förväntades vara en ”självständig 
informationssökare”. Detta ledde in gruppen på en diskussion om de stora 
skillnaderna mellan utbildningarna på olika institutioner och mellan olika 
terminer. Gruppen som helhet saknade mer diskussioner och undervisning. 
Informant 2 efterlyste också att lärarna berättar om sina egna 
områden/forskning eftersom det eventuellt inverkar på deras undervisning.185 
De som gick D-kursen vid intervjutillfället hade ändå fått en hel del 
föreläsningar och seminarier under sin C-termin medan av olika skäl 
informanten som nu befann sig på den nivån inte fick samma undervisning.186 

Bibliotekariehjälp fanns att få på nära håll i och med 
institutionsbiblioteket. Det var studenterna mycket nöjda med. Det hyser 
emellertid få exemplar av kurslitteraturen och en av informanterna hade låtit 
tillgänglig litteratur styra valet av (valbara) frågor på hemtentor under A- och 
B-kurser. Denne kände inte att det hade begränsat arbetet i någon större 
utsträckning men trodde att det var fler som gjort så. Jag fick intrycket att man 
i än högre grad sökte själv på Internet (informant 2 tyckte dock att det var svårt 
att söka där) eller, vanligare, vände sig till sin handledare för att få tips och i 
vissa fall hela listor med förslag på källor till uppsatserna. Några hade fått 
mycket hjälp av kunniga handledare med att t.ex. hitta artiklar och informant 3 
lade till att ”Det skulle man ju aldrig hitta själv”. Han menade att man ska 
kunna sitt ämne och veta var man ska leta efter material. Informant 1 
reflekterade över denna kunskap som handledaren besitter, en kunskap som 
hon eller han måste ha lärt sig någonstans på vägen, och menade att 

Det är väl just det som är grejen, att man själv ska lära sig (…) att dom inte bara ska ge en 
alltså men att dom ändå ska hjälpa en för annars så blir det att man måste liksom hitta rätt 
själv 

                                                 
184 Jag fick dock ingen klarhet i vad informanten menade med överkurs. 
185 Jag ser det också (liksom andra tillfällen till diskussioner lärare – student och student – student) som 
en viktig pusselbit i studenternas nätverksbyggande. 
186 Gruppen som gick C-kursen den terminen var liten och studenterna trodde att det var orsaken till den 
lägre undervisningsgraden. Utbildningen skulle också läggas om. 
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Jag tycker att en diskussion om handledarens roll kan vara på sin plats här. 
Alla var heller inte nöjda med handledningen, som i vissa fall kunde vara 
nästintill obefintlig. Både informant 1 och 4 önskade sig mer hjälp med 
informationssökningen. Informant 2 tyckte också att det var skillnad mellan 
studenter som tog för sig och de som inte gjorde det och därför ”hamnar lite 
efter”. Att ta för sig kan t.ex. innebära att man ber sin handledare om hjälp när 
man behöver det. Det här kan tyckas strida mot högskoleverkets utredning som 
slog fast att ”Administrativa strukturer skall skapa en säker informationsström 
till studenter och forskarstuderande oberoende av deras relation till lärarna.”187 

En detalj vållade mycket diskussion och en hel del skratt. Det var frågan 
om informationssökningsundervisningen var obligatorisk. Informant 2 och 3 
hade nyligen fått sina kursintyg från C-kursen och upptäckt fem poäng som 
handlade om bl.a. information. Det som vållade huvudbry var det faktum att de 
inte kunde minnas kursen. Jag tror att detta inte är helt unikt utan att 
tydligheten i kommunikationen mellan institutionerna och studenterna kunde 
bli bättre i flera fall. 

NordArk 
Ingen i gruppen hade besökt NordArk och jag inledde därför med att berätta 
kort om webbplatsens syfte och innehåll för att därefter be informanterna 
brainstorma lite om vad de skulle vilja hitta där. Informant 1 påpekade vikten 
av bra sökmöjligheter och sökord som ger resultat och informant 3 tryckte på 
möjligheten att utföra kombinerade sökningar. Sedan återkom vi till 
diskussionen om att lägga ut skriftligt materiel på Internet. Informant 4 tyckte 
att KVHAAB: s facktidskrifter, t.ex. Fornvännen, borde scannas in och läggas 
ut; det var i hans ögon ”en demokratisk handling också mot alla dom 
människor som bor i Sverige som inte bor i Stockholm eller Uppsala eller 
Göteborg”. Han tyckte att det handlade om ”slapphet” att det inte redan var 
gjort.188 Informant 3 tillade att det var ”[…] hopplöst å läsa arkeologi om man 
inte bor här”. Meningarna skiljde sig dock mellan gruppmedlemmarna om 
efterfrågans omfattning. 

Sammanfattning 
Gruppen talade ivrigt om ämnena och i diskursen skymtade klara skillnader i 
exempelvis tilltro till den egna och andras förmåga samt vilka krav man kan 

                                                 
187 Fröberg 2003, s. 24. 
188 Jag undvek medvetet frågor om upphovsrätt etc. eftersom jag inte ville begränsa diskussionen. 



 78

ställa på informationstillgänglighet.189  Ett visst mått av polaritet mellan 
åsikterna att en duktig student ska klara sig själv och att man ska få mycket 
hjälp, uppfattade jag också liksom en brist på kommunikation mellan 
institution och studenter. Meningen om vad arkeologisk information är och 
vilka källor som finns uppfångade jag som något begränsad – informanterna 
såg bibliotek och Internet som de största källorna. NordArk hade inte nämnts 
under utbildningen och i diskussionen kring denna återkom önskan om fulltext, 
dvs. litterära källor. 

5.3.2 Arkeologiska forskningslaboratoriet 

Inledning 
Intervjun ägde rum under en lunch på institutionen, och det var två engagerade 
studenter som hade accepterat att delta i intervjun. För en av studenterna var 
arkeologi det första ämnet han läste på universitetet (informant 1), medan den 
andra (informant 2) hade läst andra ämnen.190 Ingen av dem kom dock direkt 
från gymnasiet. 

Datorer  
Informanterna intog en självklar hållning gentemot datorer. Informant 1 hade 
läst data på heltid i två år och båda kände att de behärskade datorer. När de fick 
frågan om de som arkeologistudenter behöver datorer svarade båda att det var 
nödvändigt, till exempelvis bildhantering och uppsatsskrivande. Jag fick 
intrycket att båda gärna ägnade tid åt arbetet med datorer, och informant 2 sa 
att bildhantering ”[…] tycker jag (är) kul att sitta hemma med”. Informant 1 
menade också att arbetsgivare efterlyser datorkunskaper ”[…] för annars måste 
dom väl skicka iväg en på utbildning det första som händer”.  

Saker som man bör behärska är GIS och ArcMap. Det senare hade de inte 
fått någon utbildning om, men enligt studenterna var det viktigaste att man har 
god datorvana sen tidigare, för då kan man lätt sätta sig in i nya program med 
hjälp av kurser och kollegor. Deras lärare verkade se datorer som ”ett 
nödvändigt ont” och deras kunskapsnivå varierar; ”vissa kan väl mer än 
andra”. Det hände att studenterna fick uppgifter, till exempel att göra en karta, 
utan att varken de eller lärarna egentligen visste hur man skulle göra. 

                                                 
189 Samtalet blev av sådan art att jag anser mig kunna säga att det fanns en diskurs men man hade alltså 
enligt informanterna inte tidigare talat särskilt mycket om information och informationssökning. 
190 Informant 1 hade dock läst data på eftergymnasial nivå, något som jag återkommer till under nästa 
rubrik. 
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Emellertid är ”labbet” ganska litet, och det fanns alltid någon att fråga. 
Informanterna var dessutom eniga om att uppgifterna var av tämligen enkel 
karaktär. Informant 2 hade ändå ”[…] hört lite klagomål på att de tycker att 
man ska kunna jättemycket bara för att kunna gå här”. Båda menade dock att 
dagens samhälle i stort kräver lite datorvana. När vi senare under intervjun 
pratade om informationssökningsundervisning, menade de att det finns 
skillnader mellan datorkunskaperna hos studenterna, även om ingen hade visat 
sig vara helt och hållet nybörjare. Det kändes inte som att det fanns något stort 
glapp mellan klassens olika kunskapsnivåer. Sammantaget tyckte mina 
informanter alltså att de fick ganska enkla uppgifter och att det var lätt att få 
hjälp, inte bara av personalen på AFL, utan också av varandra. Under delar av 
utbildningen hade man varit i laboratoriet måndag till fredag, vilket bör ha 
bidragit till att man känner varandra ganska väl. Informanterna tillade att det är 
en stimulerande miljö att vistas i eftersom de alltid fick tillfälle att lära sig nya 
saker, exempelvis då någon hade sett något som rör ens uppsatsarbete och 
vidarebefordrade det.  

Informationsbegreppet 
Enligt informant 2 var det i grund och botten artefakterna som utgjorde den 
arkeologiska informationen. Informant 1 höll med om detta men båda menade 
att information också kan vara till exempel kataloger, grävrapporter, 
uppslagsverk och bilder. Källor till information är Antikvarisk-topografiska 
arkivet, ATA, och KVHAAB.191 Det senare framhöll mina informanter som en 
stor fördel med Stockholm; informant 2 sa att ”[…] där finns ju i stort sett allt 
om allt som har med det här att göra ” och tillade att ”[…] vet inte hur man 
skulle klara sig annars”. Detta är en intressant kommentar att jämföra med 
övriga institutioner, framför allt Kalmar och Visby, där studenterna åtminstone 
själva verkade nöjda med tillgången på information trots att de läste på orter i 
avsaknad av t.ex. specialbibliotek och stora arkiv.  Uppsalastudenterna däremot 
hade en likartad attityd till informationsförsörjningen som de på AFL. Lärares 
och kurskamraters tips sågs också som en källa till information. Av svaren att 
döma hade man inte fått någon särskild undervisning om arkeologisk 
information, utan snarare om renodlad informationssökning. Däremot hade 
man under en särskild välkomstvecka tillsammans med övriga institutionen 
                                                 
191 Antikvarisk-topografiska arkivet ligger i Stockholm och är ett arkiv för svensk kulturminnesvård och 
antikvarisk forskning. Det är arkiv åt Riksantikvarieämbetet, Statens historiska museum och Kungliga 
Myntkabinettet och inrymmer handlingar från 1600-talet och framåt. Se vidare http://www.raa.se/ata/ 
(Senast besökt 2004-02-24). 
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gjort studiebesök på såväl ATA som Fornminnesregistret.192 Välkomstveckan 
uppfattades som något mycket positivt. Man fångade dessutom upp fler än 
vanligt till aktiviteterna eftersom alla i början var nyfikna på det nya ämnet. 

Informationssökning 
Informationssökningsundervisningen bestod främst i Gun Larssons information 
om NordArk. Hon hade dels kommit till universitetet och hållit en föreläsning 
under A-kursen, dels tagit hand om undervisningen under de besök som 
studenterna hade gjort på KVHAAB (ett tillfälle vardera under B- och C-
kursen). Studenterna hade fått lära sig om hur man söker i kataloger, NordArk 
och Vitalis.193 Mina informanter, som alltså ansåg sig själva vara bra på att 
hantera datorer, beskrev undervisningen som mycket grundläggande, och att 
det till alltför stor del handlat om repetition. Det är ingen skillnad på att söka i 
ovanstående eller i någon av alla andra sökhjälpmedel som finns och som de 
redan använt sig av. Samtidigt framhöll de att undervisningen kan vara bra för 
dem som aldrig hade använt Internet innan de började på utbildningen. Lärarna 
på institutionen hade uppmuntrat informationssökning genom några uppgifter i 
samband med PM-skrivning. Informanterna menade att dessa uppgifter sågs 
från institutionens håll som oproblematiska eller som informant 1 uttryckte 
sig”[…] (som) nåt man ska klara av”; ”[…] vi löser bara uppgiften”. 

Studenterna hjälpte varandra både med uppgifter och i samband med 
uppsatsskrivningen.  Eftersom gruppen är liten klarade de att hålla allas 
uppsatsämnen i huvudet och kunde tipsa varandra när de stötte på bra material. 
På frågan om de kände sig säkra på informationssökning svarade de ja, först 
med viss tvekan, och sedan med växande självförtroende. Om de mot 
förmodan inte skulle ha vetat vart de skulle vända sig med en förfrågan, hade 
de ett kontaktnät bestående av före detta studiekamrater och lärare. Om detta 
ändå inte skulle ha varit tillräckligt nämnde informant 2 också e-postlistorna på 
nätet. De var inte säkra på om alla kände sig lika trygga som de själva, men 
helt övertygade var de om att de skulle få syssla med informationssökning som 
färdigutbildade, vad de än arbetade med.  

                                                 
192 Fornminnesregistret är ett ”nationellt register med uppgifter om fornlämningar och andra 
kulturhistoriska lämningar i hela landet”. Se vidare http://www.raa.se/fmr/index.asp (Senast besökt 2004-
02-24). 
193 Vitalis är KVHAAB: s bibliotekskatalog. 
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NordArk 
Ingen av informanterna hade använt sig av NordArk i någon större utsträckning 
efter Gun Larssons undervisning men båda var fullt på det klara med vad det 
rörde sig om. De tyckte att NordArk behövde byggas ut för att vara till verklig 
nytta. Informant 2, som hade letat efter bilder på föremål, kom in på behovet av 
djupindexering. Hon ville kunna söka direkt på enskilda bilder. Informant 1 
ifrågasatte också källor på Internet och letade i första hand i 
biblioteksdatabaser varför han aldrig har behövt använda sig av NordArk annat 
än ”på skoj”.  

Han var också kritisk till webbplatsen idag och menade att det rörde sig om 
en envägskommunikation.  Informanten skulle vilja se att NordArk 
kompletterades med ett diskussionsforum samt att det fanns möjlighet att ställa 
frågor. Båda menade att det krävs en regelbunden uppdatering med olika 
nyheter, helst flera gånger om dagen, för att man ska ta till vana att gå in på 
NordArk både i arbetet och på fritiden. Nyheterna ska också vara lätta att hitta; 
det ska räcka med att klicka på en länk från förstasidan. Informant 1 jämförde 
med Aftonbladet och tyckte att det handlade om att göra besöket till ”nån sorts 
ritual eller rutin”. 

Sammanfattning 
Mina två informanter var samspelta och talade ganska vant om såväl datorer 
som informationssökning och även NordArk.  I intervjun skymtade en 
informationsdiskurs som åtminstone delar av gruppen tillhör och som verkar 
präglas av tillit till såväl sin egen förmåga som studiekamraternas vad gäller 
datorer och informationssökning. Troligt är dock att inte alla i gruppen hade 
lika stor vana. Mer än att få hjälp av sina lärare handlar det här om 
nätverksbyggande mellan studenter och forskare på en liten institution. 
Informanterna, som hade fått undervisning av Gun Larsson, använde inte 
NordArk i egentlig mening utan krävde tillfällen till tvåvägskommunikation 
och en mer regelbunden uppdatering. 

5.3.3 Högskolan på Gotland 

Inledning 
Här fick jag möjlighet att intervjua två studenter. Informant 1 hade enbart 
studerat vid Högskolan på Gotland. AB-kursen i arkeologi hade han läst på 
distans och CD-kursen på plats; informanten var nu inne på sin D-termin. 
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Informant 2 studerade våren 2003 på C-nivå och hade läst alla terminer på 
Gotland. 

Datorer  
Informant 1 ansåg, till skillnad från sin kurskamrat, att han hade nytta av 
datorer i sina arkeologistudier, främst för ordbehandling och 
informationssökning. Studenterna kände sig med viss osäkerhet vana vid 
datorer. Informant 2 var mest tveksam och menade att det gick bra ”så länge 
som jag inte behöver göra något mer avancerat så” medan informant 1 tyckte 
att han kunde tillräckligt ”för behoven”. De hade dock inte fått någon särskild 
utbildning, förutom en frivillig introduktion för alla nybörjare som inte var 
kursspecifik. Lärarnas attityd till datorer verkade positiv men informant 2 sade 
sig ha upplevelsen ”[…] av att de utgår ifrån att man redan kan allting” och 
informant 1 tyckte att det var underförstått att man skulle använda sig mer av 
datorer på egen hand. Lite senare kom det fram att de hade haft en endagars 
kurs i GIS, men informant 2 var kritisk: ”[…] det var ingen som fattade nåt av 
det så det hade gärna fått vara längre” och hon tillade att ”några timmar i GIS-
övning det är ju mer frustrerande än vad det är till nytta”. 

GIS-kännedom såg båda som viktigt för sin framtida yrkesroll, liksom 
kunskap i databashantering och litteratursökning. Informant 1 hade själv letat 
upp och gått en fristående kurs i GIS vid Högskolan på Gotland. Genom den 
hade han fått kontakt med en datakunnig lärare som han hade tagit för vana att 
vända sig till och var mycket nöjd med dennes bistånd. Institutionen har annars 
en dataansvarig, men informant 1 menade att man hellre vände sig till någon 
kompis med större datakunskaper än man själv när man behöver hjälp. 

Informationsbegreppet 
Till arkeologisk information räknade informant 1 fyndregister, artiklar och 
samlingar. Han sökte via bibliotekets länkar och allmänna sökmotorer på 
Internet för att hitta källorna. Informant 2 sade sig däremot ha mycket liten 
erfarenhet av informationssökning och Internet och föredrog att fråga sin 
handledare eftersom hon såg det som det enklaste sättet. Även informant 1 
frågade sin handledare i samband med uppsatsarbetet. Vid ett tillfälle hade en 
lärare nämnt NordArk, men ingen av dem mindes att de hade fått någon 
särskild undervisning om arkeologisk information. Informant 1 menade dock 
att man kunde få hjälp om man frågade.  
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Informationssökning 
Studenterna hade enbart behövt söka information i uppsatsarbetet. Annars hade 
de alltid fått litteraturlistor och i distansstudenternas fall länkar. 
Informationssökningsundervisningen bestod i bibliotekets undervisning som 
ägde rum i början av AB-kursen. Den var kursspecifik och schemalagd men 
inte obligatorisk.194 Informant 1, som då läste på distans, hade inte haft 
möjlighet att deltaga.195 Informant 2 hade valt bort undervisningen men hade 
hört att den var ”väldigt grundläggande bara typ visa var böckerna är och visa 
där är datorer”. 

Jag drar slutsatsen att de var självlärda på denna punkt och medan 
informant 1 kände sig ganska säker på att hitta den information hon behöver 
trodde informant 2 att hon skulle vända sig till en studiekamrat för att få hjälp. 
Personen tyckte dock att hon får ta på sig ansvaret för att inte ha lärt sig 
eftersom det "[…] är väl bekvämare att fråga”. Hon var rädd för att missa 
viktig information i samband med uppsatsskrivandet och tyckte att det hade 
varit bra att kunna mer själv. Båda är emellertid nöjda med handledarkontakten 
och diskuterar med sina studiekamrater. 

NordArk 
För att kunna fortsätta intervjun gav jag en snabb förklaring av webbplatsen då 
NordArk enligt informant 2 bara hade nämnts hastigt i undervisningen; ”här 
kan ni gå in för här finns mycket om arkeologi”. För distanskursens del hade 
informationen bestått i att länken hade lagts ut på kurssidan. Båda hade i alla 
fall varit inne och tittat. De var mycket nöjda med sitt bibliotek och tillgången 
på litteratur, både bibliotekets eget bestånd och möjligheterna till fjärrlån. 
Detta var inte fallet då man studerar på distans. Informant 1 skulle också 
uppskatta att lätt kunna få tag i t.ex. grävrapporter och skulle gärna se att man 
kunde söka direkt på enskilda rapporter. Informant 1, som alltid hade kommit 
åt eftersökt information, menade att han inte skulle använda sig av NordArk 
annat än om arbetet/studierna krävde det.196 Kanske skulle han ha tittat mer på 
den om lärarna tagit upp det i sin undervisning. Informant 2 sade sig kunna 
tänka sig att gå in och titta närmare på webbguiden, men att man använder det 
som är till nytta för ens uppsats.  

                                                 
194 Lärarna hade dock nämnt det i sin vanliga undervisning. 
195 Jag uppfattade det som att inget alternativ erbjöds denna studentgrupp. 
196 Till skillnad från informanterna på AFL som önskade sig en webbplats som man gärna besöker även 
på sin fritid. 
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Sammanfattning 
Informanterna hade inte fått någon undervisning i vare sig datoranvändande 
eller information/informationssökning.  Medan den före detta distansstudenten 
hade tvingats lära sig söka information på egen hand genom den möjlighet som 
stod till buds, nämligen Internet, förlitade sig informant 2 nästan fullständigt på 
sitt nätverk av kurskamrater och lärare/handledare. De hade inte fått någon 
riktig information om NordArk och hade inte heller gjort mer än ett kort besök, 
men kunde tänka sig att använda webbguiden om det behövdes för 
uppsatsskrivande. 

5.3.4 Högskolan i Kalmar 

Inledning 
Gruppens storlek avgjordes i sista stund, då en person inte dök upp på utsatt tid 
och plats. Detta innebar att jag här hade tillfälle till att intervjua en enda 
student. Personen, som befann sig alldeles i slutfasen av sin utbildning, var på 
olika sätt engagerad i arbetet med såväl den studiesociala miljön som 
utbildningsfrågor, och framstod för mig även i övrigt som en person som tar 
stort personligt ansvar för och reflekterar över sina studier. 

Datorer  
Informanten, som kände sig tämligen hemtam med datorer, hävdade att data är 
”integrerat mer eller mindre i arkeologiskt arbete idag”, och att en 
arkeologistudent behöver använda sig av datorer i olika sammanhang, delvis 
därför att man kan få mycket hjälp genom kunskaper i till exempel 
Internetsökning. Dataundervisningen bestod av informationssökning och några 
”enstaka föreläsningar i GIS” och informanten hade därför läst distanskurser i 
GIS vid sidan om de ordinarie studierna. Just GIS var något som återkom flera 
gånger under intervjun som ett viktigt kunskapsområde för en arkeolog, men 
informanten hade detta till trots inte fått någon information om GIS-kurser av 
sina lärare, utan hade tagit reda på det själv. Genom kursen erbjöds man 
grundläggande föreläsningar, men sedan var det upp till var och en om 
och/eller hur man vill fördjupa sina kunskaper.197 Min informant kände dock 

                                                 
197 Under intervjun diskuterades frågan om hur man på bästa sätt plockar ihop en utbildning; hur man får 
vetskap om vad man bör kunna i sitt framtida yrke och hur man hittar och kombinerar ihop kurser. Till 
hösten skulle ett nytt utbildningsprogram starta och min informant menade att det nog finns ”folk som 
känner att det är rätt skönt att få […] får en paketlösning”. Arkeologi är ett ämne som många människor 
studerar av intresse, och kanske inte i första hand för att det ger ett arbete. Rimligtvis är betydelsen av 
handledning och studievägledning så mycket större då risken finns för den enskilde studenten att man 
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bara till en person som läst GIS som han själv, men trodde att det fanns fler 
som ”verkar få upp ögonen för nyttan av det”. Sammantaget kände han sig 
trygg med datorer i allmänhet, även om han ansåg sig behöva kunna mer om 
specialområden som GIS och framför allt digital inmätning.198 Det kan kännas 
som om det finns ett glapp mellan det man lär sig på utbildningen och det man 
behöver kunna i arbetet som arkeolog, men det är en fråga om gränsdragning 
mellan en teoretisk och en praktisk utbildning. 

Lärarnas inställning till datorer är svår att tränga in i. Informanten talade 
om kraven på att man ska lämna in sin uppsats skriven på dator, men också att 
man som ”lärare måste ha en viss öppenhet” för att studenterna inte vill 
använda datorer. Det har dock inte hörts något gnäll i samband med 
inlämningsuppgifter. Gästföreläsningarna i GIS kan ses som en uppmuntran till 
att använda datorer i andra sammanhang än ordbehandling, men den viktigaste 
uppgiften för institutionen framstod ändå som att hålla studenterna med ett 
tillräckligt stort antal datorer. Institutionen hade precis byggt en ny datasal, och 
till hösten skulle en ny GIS-kurs starta.199  

Informanten trodde också att alla vågade fråga varandra, i och med att det 
är en liten grupp studenter, men att det nog beror på hur man själv är som 
person. Personligen frågade han också institutionens IT-ansvarige, som han 
hade lärt känna när han arbetade i studentorganisationen. Däremot kom han 
inte ihåg om denne presenterat sig för studenterna, men menade att man alltid 
får hjälp då man har problem med till exempel program som hänger sig, även 
om personen i första hand är till för situationer då något går sönder. Han hade 
själv skickat andra studenter dit. Man kan dock ifrågasätta om alla studenter 
verkligen vet om och utnyttjar möjligheten till att få hjälp. 

Informationsbegreppet 
Informanten talade om arkeologisk information som allt ifrån ”information om 
var informationen finns till ren faktainformation”, och placerade NordArk i den 
förra kategorin, medan avhandlingar tillhörde den senare. Bibliotek, arkiv, 
databaser och Internet nämndes som exempel på källor. Informanten menade 
att det ofta är svårt att få tag i den information man behöver, då det bland annat 
händer att material inte publiceras, och att det är lite av ett ”detektivarbete” 
som kräver att man lär känna människor och skapa kontakter. Detta är likaledes 

 
läser den ena ”roliga kursen” efter den andra utan att ha en särskild plan eller mål för ögonen. 
Sammansättningen av studenter bör även påverka utbildningen i stort. 
198 Digital inmätning är en metod som används vid dokumentationen av en arkeologisk utgrävning. 
199 Som redan nämnts startade kursen som planerat. 
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viktigt då man söker arbete. Ibland kan man gardera sig genom att både själv 
ha god kunskap om till exempel arkiv och dessutom ha tillgång till ett nätverk 
av människor med god kännedom om de olika källorna. 

Studenterna hade fått undervisning om olika källor och källmaterial, bland 
annat kartor och arkiv samt metoder på grundnivån.200  Under handledningen 
fortsätter den här diskussionen. 

Informationssökning 
Kalmarstudenterna hade varje termin från och med B-nivån fått en 
ämnesanpassad föreläsning i informationssökning på biblioteket. 
Undervisningen handlade både om de vanliga sökverktygen och sådant som en 
arkeolog kan dra nytta av, exempelvis ämnesdatabaser och tidskrifter. Varje 
tillfälle hade bjudit både nytt och gammalt, och specialiseringen hade ökat för 
varje gång. Föreläsningarna hade varat cirka 1,5 timme med efterföljande 
övningar under lika lång tid. Detta är de enda uppgifterna i 
informationssökning som har getts under utbildningen. Informanten tyckte att 
det hade varit bra, men att det också beror på vilket uppsatsämne man väljer i 
vilken utsträckning man kan dra nytta av kunskaperna. Föreläsningarna var 
inte obligatoriska och flera kurskamrater hade trott att det mestadels handlar 
om repetition. Därför hade föreläsningarna varit mindre och mindre välbesökta 
för var gång. Lärarna uppmanade studenterna att gå, men eftersom det fanns 
flera som pendlade långväga i klassen, trodde informanten att de tänkte sig för 
innan de åker en extra gång. Klassen hade även haft besök av Gun Larsson som 
föreläst om NordArk. Behövde man hjälp även efter att ha deltagit på 
föreläsningarna fanns specialpersonal tillgänglig i biblioteket, och alla där var 
bra på att hänvisa till rätt person, så att man enkelt kunde få hjälp. Fjärrlån var 
gratis och eftersom biblioteket är ganska nytt och fortfarande saknar främst 
äldre material, ersatte institutionen utlägg för artikelbeställningar. Detta 
uppmuntrades av lärarna och uppskattades mycket av studenterna. Min 
informant menade att det är något som skiljer sig åt mellan stora och små 
utbildningar. Han hade tidigare läst vid ett större universitet och tycker att även 
kontakten mellan lärare och studenter är mycket bra i Kalmar; ”[…] deras dörr 
står ju alltid öppen här så att man har känt att (det) inte varit svårt att fråga om 
det är nåt man undrar”. Lärarna var bara tre till antalet och det kändes inte som 
ett problem att fråga någon av dem. Likaså lånade de också ut sina egna böcker 

                                                 
200 Metoder inom arkeologin är ibland mycket nära förbundna med källmaterialet, t ex pollenanalys. 
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och tidskrifter. Däremot var informanten osäker på om han hade frågat en 
kurskamrat till råds om informationssökning och vice versa. 

Min informant trodde att risken är stor att han under ganska lång tid som 
nyutexaminerad arkeolog inte skulle komma att behöva söka information, utan 
få arbeta som ”grovarbetare”.201 Det kändes dock inte som att det påverkar 
motivationen att lära sig söka information, utan som ”obotlig optimist” 
hoppades han på ett arbete där alla moment ingår så småningom, och ser tiden 
som grovarbetare som omväxling efter en lång studietid. Han kände sig 
”ganska någorlunda trygg”, men menar att kunskap i informationssökning, 
liksom rena ämneskunskaper, är en ständig utvecklingsprocess och det är 
viktigt att ”man inte ska känna att man är fullärd”. Det senare ser han som det 
allra viktigaste kriteriet för att bli en bra arkeolog; att ha ”den här önskan eller 
viljan att veta mer”. 

NordArk 
Informanten hade fått undervisning om NordArk av Gun Larsson, och hade 
även använt portalen vid flera tillfällen. Eftersom det är svårt att finna bra 
sökportaler och det finns så många länkar som kan vara besvärliga att 
organisera, menade han att NordArk behövs och ”[…] att initiativet är […]  
berömvärt just därför […]  även om det kanske fortfarande är saker man 
saknar”. Det han efterlyste var en breddning av synen på arkeologi; att även 
länkar till ortnamnsarkiv med mera finns med. Han hade mest använt 
informationsguiden, men tyckte att både den och länkbiblioteket fungerade bra 
även om han naturligtvis (eftersom den senare är under uppbyggnad) saknade 
material under vissa tidsperioder. Vidare tyckte han att det kan vara svårt att 
förstå under vilken kategori som vissa begrepp och ämnesområden sorteras in. 
Efter en stunds diskussion enades vi om att det han efterlyste var ett slags 
tesaurus i kombination med en sökfunktion ”där man kan söka på sitt eget 
begrepp”, ungefär som hjälpfunktionen i ett ordbehandlingsprogram. Den här 
listan med indexeringsord bör hållas uppdaterad med förändringar inom 
arkeologisk forskning och innehålla relevanta begrepp inom varje område. 

Sammanfattning 
Min informant kunde anses ha en tämligen god uppfattning om information 
och informationssökning. Han kände sig trygg både med sina kunskaper i detta 

                                                 
201 När man arbetar som arkeolog utan arbetsledandeansvar, kallas man ofta för grovarbetare eller 
”grovis”. 
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och med sina mer allmänna datorkunskaper. Lärarna uppmuntrade till 
deltagande i informationssökningsundervisningen och till att utnyttja de 
möjligheter som bjuds, men gav inga särskilda uppgifter, och undervisningen 
var inte obligatorisk. Min informant var osäker på hur hans studiekamrater gör, 
och det framstod för mig som utomstående att man inte talade särskilt mycket 
om informationssökning med varandra. Han tyckte att NordArk behövs, men 
att sidan borde struktureras ytterligare med hjälp av indexeringsord. 
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6. Slutanalys 

6.1 Institutionens betydelse för studenternas 
informationsbeteende 

I det här kapitlet vill jag försöka besvara mina frågeställningar om hur 
studenternas informationssökningsbeteende påverkas av olika faktorer samt 
diskuterar kring olika vägar till förändring. Jag är alltså, som jag skrev i 
inledningen, i mindre grad intresserad av hur studenterna söker än vad som 
påverkar dem.  

6.1.1 Studentens bakgrund och förhandskunskaper 
Enligt Tom Wilson påverkar psykologiska faktorer informationssökning. Jag 
har inte genomfört en psykologisk studie, men tror mig ändå kunna säga att 
vissa individer oftare är nöjda med både andras och egna prestationer. De 
känner sig trygga i sin studiesituation, medan andra är mycket osäkra på vad de 
lärt sig och klarar av. Studenter kan ibland tilldelas alternativt ge sig själv en 
roll i gruppen, t.ex. som den som kan/inte kan datorer. Rollerna återverkar 
sedan på individens prestationer.  

I enkätsvaren skymtar två grupper, dels en som nyligen har avslutat sina 
gymnasiestudier, dels en lite äldre grupp med kortare eller längre 
eftergymnasiala studier och eller yrkeserfarenhet bakom sig. Den förra ställer 
höga krav på tillgång till datorer och kunskap om desamma hos lärare och 
personal. Jag anar att studenterna ibland kan mer än lärarna då studenterna 
klagar över brist på datorhjälp trots att de verkar ha goda förkunskaper. Kraven 
bottnar stundtals mer i osäkerhet än i ett reellt behov. Huvuddelen av den här 
gruppen är dock nöjd och tycker att det är upp till var och en att be om hjälp. 
Det verkar som om båda grupperna, precis som individerna, har en del invanda 
attityder till såväl sig själva som studierna. Den senare gruppen är nöjd med 
tillgången på datorer, men det visar sig ibland en oro hos dem som inte fick 
datorundervisning i grundskola/gymnasium att inte klara av studier och 
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framtida arbete. Det verkar ändå som om livserfarenhet kan hjälpa en människa 
att ställa andra typer av krav än rent praktiska; att se kunskapsbehoven och 
lyfta sig över studiesituationen. Kombinationen av yrkeslivserfarenhet och god 
studievana verkar ge nyfikna och undersökande studenter. 

I olikheterna ser jag en utmaning för institutionerna. Det svenska systemet 
tillåter på ett annat sätt än i en del andra länder människor att ta ett eller flera 
sabbatsår efter gymnasiet. Man kan också återvända till universitetsvärlden 
efter många år i yrkeslivet, för att fortbilda sig eller kanske ändra bana helt. 
Systemet med fristående kurser gör också att även vana studenter kan ha helt 
olika kunskaper i bagaget. I mina ögon verkar det som om institutionerna inte 
klarar av att överbrygga skillnaderna vare sig på individ- eller gruppnivå och 
därmed får vi också examinerade studenter med olika förmåga att klara sitt 
arbete. En gemensam grund skulle kanske underlätta för att ge alla studenter de 
verktyg som krävs. Naturligtvis måste individuella skillnader finnas, men när 
människor ser informationssökning som ett irritations- eller osäkerhetsmoment 
är det kanske dags att börja fundera på lösningar. Ingen skulle väl vilja anställa 
en sjuksköterska som är rädd för att ta blodprov? Emellertid är osäkerhet och 
ängslan ett naturligt inslag i början av en informationssökningsuppgift enligt 
Carol Kuhlthau, och flera av studenterna i undersökningen uppger att de hyser 
både positiva och negativa känslor. Det handlar därför om att hjälpa 
studenterna över tröskeln. 

6.1.2 Tillgång till hårdvara och mjukvara 
Under intervjuerna på Gotland och i Uppsala framkom tydliga åsikter om att 
studenterna idag har tillgång till datorer hemma, och att det därför inte behövs 
så många på institutionerna. Frågan jag också borde ha ställt i undersökningen 
är hur vanligt det är med Internetuppkoppling hemma. Att studenterna har 
tillgång till hårdvaran betyder inte nödvändigtvis att de har möjlighet att 
utnyttja t.ex. NordArk hemifrån och därför säger inte resultatet så mycket om 
hur informationssökningsbeteendet påverkas. 

Trots att studenterna har egna datorer finns det önskemål om bättre tillgång 
till datorer på institutionerna. Dessa satsar också pengar på inköp av nya 
maskiner. Enligt AFL-studenterna präglar rutiner vardagens 
informationssökning på Internet. För att grundlägga liknande vanor i 
yrkessammanhang hos de blivande arkeologerna är viktigt att Internet finns 
tillgängligt på nära håll. 

I vissa fall går också inköpen hand i hand med installerandet av nya 
datorverktyg och introducerandet av kurser. Kanske bör inköpen kompletteras 
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med mer undervisning och hjälp till studentgrupperna. Det efterfrågas också, 
även om det kommer fram tydligare i intervjuerna än i enkäterna.  

6.1.3 Kunskap om hårdvara och mjukvara 
Alla institutioner har inte möjlighet att hålla avancerade eller ens 
grundläggande kurser inom informationssökning, IKT eller GIS och andra 
specialverktyg. Det tror jag inte heller behövs. Däremot kan institutionernas 
studievägledning bli bättre. Det borde vara en självklarhet att alla studenter blir 
informerade om hur arbetsmarknaden ser ut, vad som krävs av en 
nyutexaminerad arkeolog och vilka kurser som erbjuds på andra institutioner 
och högskolor och som kan hjälpa dem till att motsvara kompetenskraven. 
Många studenter behöver hjälp med att skaffa sig en överblick över sin 
studiesituation.  Goda kunskaper i informationssökning är viktigt även för att 
kunna kombinera ihop en utbildning på högskolan med dess enorma kursutbud. 
Kommunikationen mellan institution och student i allmänhet kunde också bli 
bättre; framför allt verkar det handla om att institutionerna kan bli tydligare i 
sin information om exempelvis delkurser. Studenterna ska helst veta vad de har 
lärt sig under utbildningen. Även information om vem man kan vända sig till 
med olika frågor, exempelvis den datoransvarige som ofta existerar på 
institutionerna, är viktig för att alla ska ha lika möjligheter. Många eller rent av 
de flesta har någon att vända sig till, men inte alla. Om denna information 
redan ges kan man ifrågasätta varför inte fler vänder sig till personalen för att 
få hjälp. 

Många är nöjda med informationstillgång och datorundervisning. Det är 
bra, men jag tror inte desto mindre att risken finns att man som student inte vet 
vilka som krav som man kommer att ställas inför i yrkeslivet. Vad är man 
egentligen nöjd med? 

6.1.4 Lärarnas undervisning 
Undervisningen i informationssökning sköttes enligt undersökningen till stor 
del av bibliotekarier, inte av lärare på institutionerna, och var, med undantag av 
Högskolan på Gotland, ämnesspecifik. Undervisningen var alltså utbruten ur 
den ordinarie kursplanen. Huruvida den var obligatorisk eller inte varierade. 
Varierade gjorde också studenternas syn på nyttan med undervisningen, som av 
vissa uppfattades som elementär men av andra som värdefull men otillräcklig. 
Ibland stämde inte heller bilden som institutionen gav överens med 
studenternas vittnesbörd. Vid sidan av den rena 
informationssökningsundervisningen fanns kurser åtminstone i Kalmar och 
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Uppsala som hade med källor och information inom arkeologi att göra. Louise 
Limberg har visat att sättet man tillägnar sig information på påverkar det man 
lär in; det skulle därför ligga i lärarens intresse att styra mer över studenternas 
informationssökningsprocess. 

Man kan reflektera över vad som bör höra till handledning, alltså 
individuell undervisning, och vad som ska ingå i den allmänna undervisningen. 
Det ska inte i huvudsak vara de studenter som vågar eller vill ställa krav som 
får hjälp, vilket till viss del verkar vara fallet idag.  

En av tankarna bakom NordArk var att den skulle användas i 
undervisningen och vara en hjälp för läraren. Det verkar som om det inte 
räcker med att bara rekommendera NordArk som informationskälla. Av 
enkätsvaren framgår, att de studenter som inte har fått någon undervisning om 
NordArk, och inte heller har hittat dit på egen hand, i flera fall inte besökte 
portalen alls eller pliktskyldigast gick in utan att egentligen få ut något av 
besöket. Det gäller alltså att som lärare integrera de ”boktips” man ger i såväl 
undervisningens kunskapsmassa som i själva lärandeprocessen; att förmedla 
känslan för när studenterna kan ha användning för källan. Om läraren 
inkorporerade användandet av olika datorverktyg och informationskällor i sin 
undervisning redan från början skulle studenterna kunna göras medvetna om 
var informationen kommer ifrån och se möjligheter med ny teknik. 
Källkunskap ska vara en del av arkeologiutbildningen enligt Högskoleverkets 
utredning och då slipper man kanske också det glapp som en Uppsalainformant 
menade fanns mellan AB- och CD-nivån.  

NordArk ska också kunna användas i en handledningssituation. Att där 
kort ta upp de olika stadierna som man kan tänkas passera igenom under en 
informationssökningsuppgift kan antagligen hjälpa till att avdramatisera 
inledningsskedets osäkerhet och oro. Kuhlthaus osäkerhetsprincip kan verka 
självklar, men genom att diskutera kring den kanske man kan bidra till säkrare 
studenter tidigare i utbildningen. Det svåraste stadiet enligt Kuhlthau är för 
många studenter det hon kallar prefocus exploration, då studenten söker 
information för att bekanta sig med ämnet och så småningom kunna formulera 
sin uppgift. Till detta anser jag att NordArk passar bra; webbguiden är 
överskådlig och lätt att söka i.  

NordArk kan också passa för det som Andrew Large kallar för 
ämnessökning. Hans modell av informationssökningsprocessen är mer inriktad 
på elektroniska informationssystem. Om man utgår ifrån den skulle NordArk 
kunna användas på två sätt, var för sig lika viktiga. För det första skulle 
webbplatsen kunna utnyttjas för browsing i en situation då 
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informationssökaren själv eller en mellanhand inte vet exakt vilken information 
som efterfrågas. För det andra skulle NordArk (och andra källor) på ett 
effektivare sätt kunna användas för exakta sökningar genom att handledaren 
vägleder användandet av dem. Det är nämligen viktigt att ha en god kunskap 
om källan för att kunna formulera en sökstrategi som passar just det systemet 
och är anpassat till dess sökmöjligheter.  

En stor skillnad mellan studenterna är den om hur man vill lära sig saker. 
De intervjuade Stockholmsstudenterna, bland andra, ansåg att man lär sig bäst 
genom att söka och läsa på egen hand, medan en student i Uppsala efterlyste 
fler föreläsningar och seminarier ledda av skickliga forskare som kan berätta 
om sina ämnen. Detta skall ses i ljuset av att man i Stockholm tillbringar 
mycket tid på institutionen, medan Uppsalastudenten på grund av en planerad 
omläggning av utbildningen hade haft otur och läste sin C-kurs denna termin i 
en liten studentgrupp och fått mycket sparsamt med undervisning. AFL-
studenterna framstod genom sina enkätsvar som den till 
informationssökningsuppgifter mest positivt inställda gruppen. Ger en fylligare 
grundutbildning med mycket kontakt mellan såväl lärare – studenter och 
studenter – studenter självständigare och säkrare informationssökare?  

Även mängden undervisning har, som vi redan har sett, betydelse. 
Uppsalastudenterna ville ha fler föreläsningar och fler seminarier för att på så 
sätt både möta etablerade forskare och ta del av deras kunskap samt diskutera 
och hjälpa varandra. Detta för oss in på den sista frågeställningen om en 
eventuell diskurs. 

6.1.5 Diskurs 
En av mina utgångspunkter är att man i studiesammanhang inte kan ersätta 
läraren med en manual. Läraren kan med sitt beteende, exempelvis genom sitt 
tal, påverka studenternas beteende både positivt och negativt ur 
lärandesynpunkt och det är av vikt att detta beteende medvetandegörs.202 Flera 
andra faktorer samverkar till att skapa eller inte skapa ett sätt att tala om 
information och informationssökning.  De psykologiska, demografiska, 
rollrelaterade, kontextuella och källkaraktäristiska faktorer som påverkar vårt 
informationsökningsbeteende bör också påverka vårt sätt att prata eftersom det 
är en del av detsamma. De psykologiska faktorerna får man söka efter i 
individernas bakgrund; har man t.ex. samarbetsvana? Demografiska 

                                                 
202 Inlärning är enligt bl.a. Louise Limberg är nära sammanbundet med informationssökningsbeteendet. 
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omständigheter kan försvåra kommunikationen i en grupp, t.ex. när några är 
pendlare som i Kalmar eller för distansstudenter. Studenten som sade sig vara 
sämst på datorer men sedan på olika sätt visade sin framåtanda är exempel på 
hur rollrelaterade faktorer påverkar individen och omgivningen. I det fallet 
hade det hjälpt henne att få den datorhjälp som säkert fler i gruppen skulle 
behöva. Diskursen befäster individernas inställning till sitt 
informationsbeteende och bekräftar det som det rätta/sanna. Kontexten, alltså 
kombinationen av miljö och personer, utgörs här av institutionen med sin 
anställda personal och studenterna. Jag tror att det kan vara lättare med små 
grupper när man som lärare eller bibliotekarie vill påverka studenternas 
beteende. I en större grupp bildas undergrupper och som studerande tror jag att 
man väljer sina vänner i lika hög utsträckning efter ambitionsnivå som efter 
personlighet och gemensamma intressen. De källkaraktäristiska faktorerna har 
att göra med vilken källa man väljer, t.ex. en webbguide som NordArk. 

Tydligast framkom det i Stockholm och i Visby att studenterna brukar tala 
och förhålla sig till information sinsemellan och med sina lärare/handledare. I 
Uppsala uppstod under intervjun en livlig diskussion, men jag fick känslan att 
det inte var frågor man talade mycket med varandra om i vanliga fall; det 
handlade mer om att klara sig själv eller ta hjälp av handledaren. I Kalmar 
förhöll sig institutionen uppmuntrande mot olika former av 
informationsinhämtande men studenterna emellan var det inte lika vanligt som 
diskussionsämne.  

En fråga som i allra högsta grad har med informell kommunikation att göra 
är den om nätverksbyggande. Brenda Dervin vederlade myten om att 
information bara kan fås från formella källor och i intervjun på Gotland 
framkom att man gärna frågar varandra. Enligt Ulrika Andersson använder 
arkeologerna i hennes undersökning i hög grad sig av informella källor och 
nätverk för sin informationsanskaffning. Har alla med sig förmågan till att 
bilda nätverk? Hur påverkas dessa informella informationsvägar av de nya 
distansutbildningarna? En av studenterna i Uppsala som jag intervjuade hade 
läst AB-kursen på distans och han framstod som osäker på 
informationssökning. Under sin tid som distansstudent träffade han aldrig sina 
kurskamrater eller lärare. Det är inte bara den rena undervisningen som blir 
lidande av det, utan det krävs ett aktivt nyttjande av nätresurser i form av 
exempelvis chatt för att få en likvärdig utbildning. Inom arkeologiämnet är 
informella informationsvägar nödvändiga för att t.ex. få tag i det material man 
behöver och för att skaffa jobb. 
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6.1.6 Övrigt 
Det ser ut som det finns en skillnad mellan förhållandena på högskolor på stora 
respektive små orter. Studenterna på större universitet och på större orter har 
högre krav på tillgänglighet.203 De är vana vid god tillgång till information och 
skaffar sig kanske inte heller det omedelbara och eventuellt nödvändiga 
kontaktnät som studenterna i Visby och Kalmar verkar bygga upp bland såväl 
studenter som lärare. Under intervjun i Uppsala framkom till och med åsikten 
att det är hopplöst att läsa arkeologi om man inte bor i Stockholmsområdet. 
Flera frågor kunde vara av intresse att arbeta vidare med: I hur hög grad ska 
tillgång till vissa standardverk och andra böcker få styra valet av frågor på en 
tenta? Händer det att den lokala informationstillgången styr mer än intresse vid 
valet av uppsatsämne?  Väljer i så fall en student på en högskola med ett nytt 
bibliotek i högre grad ämnen som har lokalt tillgängliga grävrapporter till 
källmaterial, eller ämnen av mer generell natur, medan eleven vid ett gammalt 
lärosäte kan välja klassiska ämnen som exempelvis kräver tillgång till gamla 
fornnordiska texter? Hur påverkar detta i så fall utbildningen? Är det av godo 
eller ondo? Får det den enskilde studenten att känna sig begränsad? 

Brenda Dervin menade emellertid att mer information inte alltid 
underlättar. Idag talar vi ibland om ”information overload”, att 
informationsmängden runt omkring oss är för stor för att vara hanterbar. I en 
studiesituation kan institutionen finnas till hands för sina studenter och hjälpa 
dem till större överblick över sin studiesituation. Om detta ska låta sig göras 
måste institutionerna arbeta fram rutiner för kommunikation och information.  

6.2 Utvärdering av NordArk 
Det andra av mina två syften var att utvärdera NordArk och min frågeställning 
löd: Stämmer användarnas behov och förväntningar, eller med andra ord, 
arkeologistudenternas sätt att söka information, med upphovsmännens egna 
krav på webbplatsen? I det här kapitlet för jag en diskussion kring detta.  

NordArk skulle kunna fylla den funktion av undervisningshjälpmedel som 
projektmedarbetarna önskar. Jenny Ericsson kom i sin uppsats fram till att 
webbplatsen uppfyller olika teoretiska kriterier. NordArk presenterar bl.a. 
källor inom arkeologin, alltså just det som Högskoleverkets utredare ville se 
som en del av utbildningarna. Den här uppsatsen har emellertid visat att inte 

                                                 
203 Studenterna i denna undersökning skall tilläggas. 
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alla studenter känner till NordArk och att få använder sidan. Det finns en 
uppenbarligen en differens mellan teori och verklighet eftersom det inte har 
räckt med att teoretiska kriterier följs för att webbguiden ska användas. 
Studenter, som ofta känner sig stressade, måste på förhand vara övertygade om 
att en nyhet kan spara tid. Mina personliga erfarenheter som 
forskningsassistent i ett projekt kallat Foliothinking är att det är mycket svårt 
att få studenter att pröva ett okänt datorverktyg.204 Det räcker inte med att det är 
användbart i sig, utan det måste integreras i den övriga utbildningen. För att 
vara en sida som studenterna verkligen utnyttjar i önskad utsträckning krävs att 
alla studenter får tillräcklig information och/eller att institutionerna och de 
enskilda lärarna använder sig av sidan i sin undervisning. Trots att Gun 
Larsson informerat samtliga institutioner om NordArk hade varken Uppsala- 
eller Gotlandsstudenterna fått någon information eller undervisning.205 Betyder 
det att lärarna och/eller bibliotekarier på dessa institutioner inte ser nyttan med 
NordArk? Känner man inte till den eller väljer man att avvakta tills sidan är 
mer utbyggd? Fortsätter man hellre att använda samma hjälpmedel, ge samma 
boktips och hänvisa till samma bibliotek som man alltid har gjort? En möjlig 
uppgift för en framtida utvärderare av NordArk kunde vara att intervjua lärare, 
bibliotekarier och annan institutionspersonal för att få reda på deras åsikter. 

Studenterna i Kalmar och på AFL i Stockholm hade fått information av 
Gun Larsson vid ett eller flera tillfällen och haft tillfälle att prova NordArk. 
Ingen av dem tyckte att det var särskilt svårt. Varför använde de då inte 
NordArk mer? Kan detta skyllas på undervisningens karaktär eller stämmer 
inte användarnas behov och förväntningar med webbguidens konstruktion? 
Nedan går jag igenom en del av det som kom fram i undersökningen. 

Webbplatsen finns idag på en server på Högskolan på Gotland och kan 
hittas på flera olika sätt. Man kan använda en direktadress, gå via en sökmotor 
eller klicka sig fram via de länkar som bl.a. finns på KVHAAB: s hemsida. I 
enkäten framgick att ingen hade hittat NordArk genom de senare, som finns 
under rubriken Projekt. Där kunde man enkelt göra portalen mer synlig, genom 
att skylta bättre. Den nuvarande rubriken kan troligen tolkas som något internt 
för bibliotekets personal. En student på Gotland hade hittat sidan på nytt 
genom sitt biblioteks länkar. Genom att bibliotek och institutioner bygger ut 

                                                 
204 Projektet pågår bl.a. vid institutionen för ABM, Uppsala universitet, och jag deltog under läsåret 
2001/2002. För vidare information se 
http://www.abm.uu.se/forskning/forskarutb/Forskningsplan_BoI_mars03.pdf (Senast besökt 2004-02-24). 
205 Några av studenterna på Gotland hade fått tips om NordArk i samband med handledning. 
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sina länkbibliotek kan de på ett enkelt sätt visa studenterna olika vägar till 
information, men jag tror att även om alla länkade till NordArk så krävs mer 
information. Informant 1 från Gotland jämförde tips från lärare och handledare 
med reklam; om man redan har hört ordet är steget till att prova kortare när 
man stöter på begreppet på nytt. 

För Stockholmsstudenterna var det viktigt med regelbunden uppdatering. 
Man måste vilja gå in även på sin fritid för att det ska bli ett naturligt 
arbetsredskap. De jämförde NordArk med en kommersiell webbplats som 
Aftonbladet, vilken många väljer att besöka varje gång de går in på nätet. Det 
är med andra ord viktigt att förankra NordArk hos användarna genom att de 
själva vill göra besöket där till en rutin, vare sig man surfar på fritiden eller i 
studiesyfte. Förutom regelbunden uppdatering är det också väsentligt att sidan 
inte framstår som statisk, utan att användaren direkt får syn på nyheter. Man 
kunde t.ex. länka direkt till nyheter från startsidan. Informanterna från AFL 
ville ha en mindre statisk sida genom mer interaktivitet; man skall inte bara 
kunna fråga t.ex. en bibliotekarie utan också kunna diskutera med andra 
studenter och kollegor. 

Som ren nyhetsförmedlare är kanske NordArk för långsam. Dagstidningar, 
särskilt lokalpress, och andra medier rapporterar snabbt om större upptäckter. 
NordArk skulle istället kunna ge en fylligare bild av nyheter, genom att länka 
till olika hemsidor, samt i möjligaste mån snabbt tillgängliggöra digitaliserade 
grävrapporter. Det skulle också kunna ge en naturlig länk till tips om 
arbetstillfällen, som flera önskar sig. Kopplingen mellan utbildningsväsen och 
arbetsliv är svag idag på många platser, och NordArk skulle kunna fylla en 
funktion. 

Studenterna klagade över att sidan är dåligt utbyggd. De får för få träffar 
på det de söker. En orsak är naturligtvis att NordArk än så länge inte är 
färdigställd.206 En student svarade att han inte hittade det han sökte på 
NordArk, utan på de sidor som NordArk länkar till. I hans ögon borde själva 
informationen ha funnits på NordArk. Så har kanske fler tänkt när de har 
svarat; de har inte tänkt på NordArks funktion som länkbibliotek. Studenten 
hade ju trots allt hittat det han sökte genom NordArk. 

Även Uppsala- och Visbystudenterna hade önskemål på NordArk. De 
senare önskade sig, liksom informanterna från AFL, djupindexering av både 
själva webbplatsen och de sidor som den länkar till. Man ska t.ex. kunna hitta 

                                                 
206 När dessa rader skrivs har NordArk emellertid genomgått den andra projektfasen och byggts ut. 
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en viss grävrapport direkt genom NordArks sökfunktion. Uppsalagruppen 
önskade sig framför allt fulltext trots att de har ett eget bibliotek. 

Arkeologi är ett tvärvetenskapligt ämne som tar hjälp av flera olika 
discipliner och hela tiden förändras. Det betyder att även om den gamla 
indelningen i kronologier och olika specialområden som exempelvis runologi 
finns kvar, så finns det en parallell utveckling där nya forskningsområden 
träder fram. Landskapsarkeologi och andra termer dyker upp i högskolornas 
och universitetens kurskataloger. Ortnamnsforskning och liknande blir också 
allt viktigare för att kunna göra ett försök till vidare tolkningar av vår forntid. 
Dessa finns redan idag representerade i Kunskapslagret, men under intervjun i 
Kalmar framkom en viss osäkerhet om var man skulle börja leta i ”trädet” för 
att hitta dessa ämnen. Själva sökorden var också något som informanter både 
där och i Uppsala såg som viktigt och från Kalmarstudenten kom önskemål om 
en tesaurus. En sådan finns inte idag för arkeologiämnet.207 

 
Sammanfattningsvis önskar sig användarna alltså: 
• frekvent uppdatering, och utökning, av nyhetssidan 
• en tesaurus som hjälp vid sökningar 
• bättre sökmöjligheter genom djupindexering  
• större andel fulltext- och bildmaterial 
• ett utbyggt länkträd 
• tillskott av nya, mer tvärvetenskapliga delar av arkeologin 
• interaktivitet 

Min slutsats blir att få studenter som inte har fått någon undervisning om 
NordArk använder webbplatsen och att även merparten av dem som har fått 
undervisning ändå inte fortsätter att använda portalen. De formella kriterierna 
på en webbsida räcker alltså inte för att möta kraven från användarna. För att 
göra NordArk till ett i användarnas ögon nyttigt och helst nödvändigt redskap, 
krävs både förändringar i linje med de ovan presenterade och att lärare och 
personal på de olika institutionerna verkligen använder sig av NordArk i sin 
kontinuerliga undervisning.208 Man kan också fundera på om man bör göra 
prioriteringar inom målgruppen. Enligt Brenda Dervin kan inte alltid en 

                                                 
207 Muntlig uppgift, Gun Larsson, 030702. 
208 Studenterna som har provat att använda NordArk tycker inte att det är svårt att söka och inte heller att 
mer undervisning behövs. Det jag vill betona här, och som jag återkommer till i kapitel 6.2, är vikten av 
att sätta in ett redskap som NordArk i sitt rätta sammanhang, på ”rätt plats” i 
informationssökningsprocessen. 
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informationsenhet som NordArk i det här fallet passa allas behov.  Ska 
ämnesportalen i fortsättningen t.ex. i första hand rikta sig till dem som har 
långt till stora museer, specialbibliotek och arkiv?  
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7. Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur studenters 
informationssökningsbeteende påverkas av kontexten de befinner sig i under 
utbildningen, nämligen universitetsinstitutionen. Jag valde att undersöka hur 
arkeologistudenter söker information och hur de bl.a. använder sig av en 
nyintroducerad webbguide, NordArk. På uppdrag av upphovsmännen, 
Kungliga Vitterhetsakademiens bibliotek och Gun Larsson, var mitt sekundära 
syfte att utvärdera studenternas hittillsvarande användande av NordArk – om 
och hur arkeologistudenter vid grundutbildningar söker information på 
NordArk.  

Mina frågeställningar var hur studenternas informationssökningsbeteende 
påverkades av egna erfarenheter och förhandskunskaper, tillgång till hårdvara 
och mjukvara, kunskap om desamma på institutionen, lärarnas undervisning 
samt en eventuell diskurs, sätt att tala, om information och 
informationssökning. För att uppnå de dubbla syftena frågade jag även om 
användarnas behov och förväntningar, eller med andra ord, 
arkeologistudenternas sätt att söka information, stämmer med upphovsmännens 
egna krav på webbplatsen? 

Uppsatsens teoretiska bas står främst att finna i forskningsområdet 
information seeking behaviour. Vidare presenteras domänanalytiskt tänkande 
kortfattat liksom forskning kring informationssökning på Internet, 
ämnesportaler i allmänhet och NordArk i synnerhet. 

Till undersökningen valdes fyra arkeologiinstitutioner ut: Uppsala 
universitet, Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet, 
Högskolan i Kalmar samt Högskolan på Gotland. Metoderna som användes var 
en gruppenkät som distribuerades till C- och D-studenter, intervjuer med en 
eller flera studenter (i grupp) samt en enkät till berörd personal vid nämnda 
institutioner.  

Undersökningen visade att alla de undersökta faktorerna i olika grad 
bidrog till studenternas informationssökningsbeteenden. En av de största 
utmaningarna för institutionerna är att överbrygga de stora individuella 
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skillnaderna mellan antagna studenter för att examinera jämbördiga 
informationssökare och arkeologer. Satsningar på hård- och mjukvara görs 
idag men parallellt med denna utveckling borde undervisningen om desamma 
öka. Kunskap om datorer och informationssökning finns på institutionerna, 
men kommunikationen mellan dessa och studenterna kunde bli bättre, t.ex. 
genom information om var hjälp finns att få och om kurser vid andra 
institutioner och universitet. Det kan också vara bra att integrera datorverktyg 
och informationskällor i den ordinarie undervisningen från början för att 
undvika ”glapp” i utbildningen. För att öka användandet av informationskällor 
som NordArk bör man dessutom diskutera när och hur den kan komma till 
nytta i informationssökningsprocessen.  

Vidare ger undervisningen studenterna möjlighet att träffa både sina lärare 
och varandra och är ett viktigt steg i deras nätverksbyggande. Nätverken 
fungerar som ett effektivt och trygghetsskapande komplement till formella 
informationskällor. Vid undervisningstillfällena har också läraren möjlighet att 
påverka och utveckla en informationsdiskurs bland studenterna. Detta är viktigt 
bl.a. då diskursen hjälper till att bekräfta individens sätt att söka information 
som det rätta. Institutionerna påverkar också genom sin belägenhet och den 
lokala informationstillgången i form av t.ex. bibliotek; studenterna anpassar sig 
och lär sig att söka information på olika sätt beroende på detta. 

För NordArks del visade undersökningen att webbguiden används i mycket 
liten utsträckning av studenterna. Upphovsmännens krav och användarnas 
behov sammanfaller inte i dagens användande. I uppsatsen ger jag förslag på 
förändringar samt diskuterar hur NordArk skulle kunna fylla sin plats som 
undervisningshjälpmedel.  
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8. Käll- och litteraturförteckning 

8.1 Opublicerat material i uppsatsförfattarens ägo 
E-brev från Jennie Svensson, Institutionen för humaniora och 

samhällsvetenskap, Högskolan i Kalmar, till Maria Gustavsson, (2004-02-
19). 
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Enkät med institutionspersonal i Uppsala. 
Enkät med institutionspersonal i Visby (via telefonintervju). 
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Förkortningar 

AFL Arkeologiska Forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet 

ATA Antikvarisk-topografiska arkivet 

KVHAAB Kungliga Vitterhetsakademiens bibliotek 

SUY Studenter utan yrkeslivserfarenhet 

SMY Studenter med yrkeslivserfarenhet 

De tre första förkortningarna är vedertagna. Övriga är mina egna och de 
används främst i uppsatsens tabeller. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Gruppenkät till arkeologistudenter 

Din bakgrund 
 
1.  Man  

 Kvinna 
 
2. Födelseår: 19___ 
 
3. Universitet/högskola:  
 
4. Kurs: 
 
5. Tidigare studier (ange även skolans namn):  
 
6. Yrkeslivserfarenhet: 
 

 Extra/sommarjobb:  
 Yrkesverksam: 
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Datorer 
 
7.  Vilka datorkunskaper hade du då du påbörjade dina nuvarande s

 studier? Du får välja fler än ett alternativ. 
 

Hade du 
 använt Word eller annat ordbehandlingsprogram 
 använt Excel eller annat kalkylprogram 
 använt andra delar av Officepaketet 
 skickat e-post 
 sökt information på Internet 
 sökt i bibliotekskataloger eller databaser 
 använt specialprogram eller annat datorverktyg 
 programmerat 
 arbetat professionellt med datorer? 

 
8. Har du en dator hemma? 
 

 Ja, jag har en sedan flera år tillbaka 
 Ja, jag har köpt en dator sedan jag började läsa arkeologi 
 Nej, men jag skulle behöva en till mina studier 
 Nej, men jag har tillgång till dator när jag behöver 

 
9. Har ni fått någon datorundervisning på institutionen? 

 Ja 
 Nej 

 
10. Om ja, vilken form av datorundervisning? Du får välja fler än ett 

alternativ. 
 

 Word eller annat ordbehandlingsprogram 
 Excel eller annat kalkylprogram 
 Adobe eller annat publicerings- eller layoutprogram 
 E-post 
 Internet/informationssökning 
 GIS/andra arkeologiska datorverktyg 
 Annat, nämligen: 
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11. Har du tillgång till dator på din utbildningsinstitution? 
 

 Ja, jag har en egen dator 
 Ja, jag kan låna en när jag behöver  
 Ja, men de är för få 
 Nej, men det finns tillräckligt på högskolan/universitetet som 

helhet 
 Nej, det finns inga datorer att låna 

 
12. När du behöver lösa en studieuppgift med hjälp av datorer, vem 

frågar du då om hjälp? Du får välja fler än ett alternativ. 
 

 Lärare 
 Bibliotekarie på institutionen eller universitets-

/högskolebiblioteket 
 Institutionens datoransvarige 
 Annan institutionspersonal 
 Studiekamrat 
 Annan 
 Det finns ingen att fråga 

 
13. Kräver din nuvarande utbildning/dina lärare att du använder dig 

av datorer? Vilka program använder du? Du får välja fler än ett 
alternativ. 

 
 Word eller annat ordbehandlingsprogram 
 Excel eller annat kalkylprogram 
 Adobe eller annat publicerings- eller layoutprogram 
 E-post 
 Internet/informationssökning 
 GIS/andra arkeologiska datorverktyg 
 Annat, nämligen: 
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14.  Tycker du att du får tillräckligt med hjälp för att klara av de 
 studieuppgifter som kräver datoranvändning? 

 
 Ja 
 Nej 

 
Motivera gärna ditt svar: 

 

Informationssökning 
 

15. Kräver din nuvarande kurs att du själv söker information? Du får 
välja fler än ett alternativ. 

 
 Ja, utbildningen kräver att vi söker fram egna bok- eller 

artikelalternativ till kurslistan 
 Ja, vi har studieuppgifter där vi söker information på Internet 
 Ja, litteraturen och databaserna på min högskola/universitet 

räcker inte till 
 Ja, för att:  
 Nej, vi får inga uppgifter som kräver att vi själva söker 

information  
 

16. Har du fått någon undervisning i hur man söker i 
bibliotekskataloger, databaser eller på Internet på din nuvarande 
institution? Du får välja fler än ett alternativ. 

 
 Ja, av lärare 
 Ja, av bibliotekarie på institutionen 
 Ja, av institutionens datoransvarige 
 Ja, av annan institutionspersonal 
 Ja, av bibliotekarie på universitetsbiblioteket 
 Ja, av annan, nämligen:  
 Nej, men jag har tidigare fått undervisning i 

informationssökning 
       Nej, aldrig 
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17.      Vad gör du när du behöver information? Du får välja fler än   
ett alternativ. 

 
 Använder institutionens bibliotek 
 Använder universitets-/högskolebiblioteket 
 Använder folkbibliotek 
 Besöker bokhandel 
 Lånar böcker 
 Lånar/läser/kopierar tidskrifter 
 Beställer fjärrlån eller kopior från annat bibliotek  
 Söker i ”ditt” biblioteks katalog 
 Söker i LIBRIS 
 Söker i databaser inom ditt ämne 
 Slår i referenslitteratur (t ex encyklopedier, handböcker) 
 Använder bibliografier 
 Använder kurslitteratur 
 Söker på Internet med sökmotor, t ex Google, Alta Vista 
 Deltar i e-postlistor/chatt 
 Handlar från nätbokhandel 
 Deltar i institutionens eller bibliotekets undervisning 
 Använder bibliotekens länkbibliotek 
 Använder e-tidskrifter 
 Använder e-böcker 
 Frågar lärare 
 Frågar bibliotekarie på institutionen 
 Frågar annan bibliotekarie 
 Frågar annan personal på institutionen 
 Frågar studiekamrat 

                Annat, nämligen: 
 
18.      Saknar du något när du behöver information? I så fall vad? Du får 
välja fler än ett alternativ. 
 

 Böcker inom mitt ämne 
 Tidskrifter inom mitt ämne 
 Ämnesdatabaser 
 E-tidskrifter/e-böcker i mitt ämne 
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 Undervisning i hur jag söker i bibliotekskataloger eller 
databaser 

 Undervisning i att söka på Internet 
 Någon att fråga 
 Annat, nämligen: 
 Jag saknar ingenting 

 
19. Vilka av följande alternativ stämmer bäst in på dig om du får 

besked att en studieuppgift kräver att du själv söker information? 
Du får välja fler än ett alternativ. 

 
 Du blir irriterad 
 Du blir stressad 
 Du blir orolig 
 Du blir osäker 
 Du skulle föredra en litteraturlista 
 Du börjar fundera 
 Du gör en upp en sökstrategi 
 Du tycker om valfriheten 
 Du blir glad 
 Du blir inspirerad 
 Annat, nämligen: 

 
NordArk 
 
20. Har du hört talas om NordArk? 
 

 Ja  
 Nej  

 
Om du svarat nej på denna fråga;, hoppa över frågorna 21-32! 
 
21. Om du känner till NordArk, vad är det?  
 
22. Hur fick du reda på att NordArk fanns? Du får välja fler än ett 

alternativ. 
 

 Genom att använda en sökmotor på Internet (t ex Google) 
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 Via institutionens hemsida 
 Via Vitterhetsakademiens biblioteks hemsida  
 Av lärare  
 Av institutionens personal  
 Av bibliotekarie på institutionen eller högskolans/universitets 

bibliotek 
 Av studiekamrat  
 På annat sätt, nämligen 

 
23. Ungefär hur många gånger har du besökt NordArk? 
 

 Ingen gång  
 En gång   
 2-6 ggr 
 7-10 ggr 
 Fler än 10 ggr 
 Regelbundet 

 
24. Hur söker du i NordArk? 
 

 Använder enkel sökning 
 Använder guidad sökning 
 Navigerar via webbkartornas bilder till sidan/informationen 

 jag söker 
 Olika, anpassar söksättet efter vad jag söker 

 
25. Har du fått någon undervisning i hur NordArk fungerar? Du får 

välja fler än ett alternativ. 
 

 Ja, av lärare 
 Ja, av bibliotekarie på institutionen 
 Ja, av annan institutionspersonal 
 Ja, av bibliotekarie på universitetsbiblioteket 
 Ja, av annan, nämligen:  
 Nej 
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26. Varför har du besökt NordArk? Du får välja fler än ett alternativ. 
 

 För att lösa en uppgift jag fått av min handledare/lärare eller en 
bibliotekarie 

 På rekommendation av min handledare/lärare  
 För att bekanta mig med NordArk som informationskälla  
 För att hålla mig à jour med nyheter inom arkeologin 
 Av allmän nyfikenhet  
 Av en slump 
 Av annat skäl, nämligen 

 
27. Vad letade du efter? Du får välja fler än ett alternativ. 
 

 En adress 
 Länkar 
 Instruktioner i hur man söker information i nordisk arkeologi 
 Databaser eller bibliotekskataloger 
 En bok/tidskrift/artikel i fulltext på nätet 
 Bilder 
 Kartor 
 Nyheter 
 Inget särskilt 
 Något annat, nämligen 

 
28. Hittade du det du söker? 
 

 Ja, det var lätt  
 Ja, men det var svårt 
 Nej, det är för svårt att söka i NordArk 
 Nej, därför att: 

 
29. Om du inte hittar vad du sökte, vad gör du då? Du får välja fler 

än ett alternativ. 
 

 Kontrollerar i "Information om NordArk" om det jag söker 
saknas i NordArk eller jag sökt på fel sätt 

 Skickar en fråga till NordArk 
 Frågar min handledare eller lärare på institutionen 
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 Frågar en bibliotekarie 
 Frågar en studiekamrat  
 Går till en annan webbplats, t ex 
 Ingenting 
 Annat, nämligen 

 
30. Tror du att du kommer att använda dig av NordArk igen? 
 

 Ja, utan tvekan 
 Ja, men 
 Kanske, om  
 Nej 

 
31. Vad saknar du och/eller skulle du önska dig mer av på NordArk? 

Du får välja fler än ett alternativ. 
 

 Ett fulltextarkiv med arkeologiska böcker, rapporter och 
artiklar 

 Klassiska planschverk och bildkompendier innehållande 
bilder av fornlämningar och föremål 

 Kartor 
 Föremålsdatabaser med bilder och beskrivningar 
 Ett nytt konferenssystem för svensk arkeologi 
 Länkar  
 Nyheter  
 Tips om arbeten och utgrävningar  
 Hjälpfunktioner  
 En anslagstavla  
 En brevlåda där jag kunde ställa frågor till en ämnesexpert 

eller en bibliotekarie 
 Annat: 

 
32. Känner du till att NordArk håller på att byggas ut, särskilt 

"Länkbiblioteket"? 
 Ja 
 Nej 
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33. Har du någon ytterligare synpunkt på NordArk och/eller den här 
enkäten? 

 
 

 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2. Enkät till institutionspersonal 
 

1. Hur många anställda har institutionen? Ange antal lärare o s v. 
 
 

2. Har institutionen ett bibliotek? Bibliotekarie? 
 
 

3. Hur många datorer finns till grundstudenternas förfogande? 
 
 

4. Vilka program finns på dessa datorer? Ex: Word, Internet, 
fornsaksprogram 
 
 

5. Får studenterna någon datorundervisning? Vilken? 
 
 

6. Krävs det av studenterna att de använder sig av datorer? Till vad? 
 

 
7. Får studenterna undervisning i informationssökning? Av vem? Vad? 
 
 
8. Ingår informationssökning i kursplanen för grundstudenter? På vilket 

sätt? 
 
 

9. Har institutionen nätbaserad undervisning/distanskurser? 
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Bilaga 3. Intervjumall 
 
1. Datorer 
 

- Känner ni er hemma med datorer? 
- Behöver en arkeologistudent datorer? 
- Behöver en färdigutbildad arkeolog datorer? 
- Vad behöver man kunna? 
- Hur är lärarnas attityd gentemot datorer? 
- Studenternas? 
- Bibliotekariens? 
- Övrig personals? 
- Vågar ni fråga någon på institutionen? Vem? 
- Har ni haft datorundervisning? Hur var den?  
- Är ni nöjda? 
- Hjälper ni varandra? 

 
2. Informationsbegreppet 
 

- Vad är information? 
- Vad är arkeologisk information? Vilka källor finns? 
- Har ni talat/haft undervisning om arkeologisk information? 

 
3. Informationssökning 
 

- När söker man information som arkeologistudent? 
- Som färdigutbildad arkeolog? 
- Hur var undervisningen i informationssökning? Var den 

obligatorisk? 
- Känner ni er säkra? 
- Får ni uppgifter? Hur presenteras dem av lärarna? 
- Hur reagerar ni och era studiekamrater när ni får uppgifter? 
- Hjälper ni varandra?  
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4. NordArk 
 

- Vet alla vad NordArk är? (Annars förklara att det är en 
webbguide för nordisk arkeologi med länkbibliotek och 
informationsguide) 

- Behövs NordArk? 
- Om ni fick utforma/göra om NordArk som ni ville – hur?  

 
Vad tror ni är viktigast för att bli en bra arkeolog?  

 
 
 

 


