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• Bruker vs. systemperspektiv

• Informasjonssøking og potensielle utfordringer

• Er biblioteksystemene tilgjengelige for alle?

Dagens temaer



• 1970-tallet→

• Bruker = mangfoldig gruppe

• Informasjonssøkeatferd

• Et overveldende antall 

brukermodeller

Brukerperspektiv

• 1948 →

• Bruker = én konstant størrelse

• Fokus på gjenstander og steder 

for informasjonssøking

• Lite fokus på brukermodeller

Systemperspektiv

Bibliotek og informasjonsvitenskap - forskning



Informasjonsbehov

• En anerkjennelse av at du ikke har god nok innsikt til å tilfredsstille et 

behov

• Forskjellige typer informasjonsbehov

• Krever ulike former for svar

• Mange teorier om hvordan de oppstår og løses



• Brukeren trenger ofte 

informasjon for å 

konseptualisere et problem 

eller en idé

• Brukeren kjenner ikke formen 

på svaret, derfor vanskelig å 

formulere søket

Informasjonsvitenskap

• Informasjonsbehov = finne et 

svar brukeren kjenner formen 

på

• Enkelt å formulere søk

• Dominerende i utviklingen av 

søkesystemer

Datateknologi

To perspektiv på informasjonsbehov



Kan brukerne anvende

bibliotekkatalogen for å 

løse informasjonsbehov?

Og hvem er egentlig

brukerne våre?

Bibliotekkatalogen

Lisensiert under Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0), Cicilie Fagerlid



UTFORDRING #1: UTTRYKKE 
INFORMASJONSBEHOVET



«Det eneste jeg vet, 

er at jeg intet vet»
Sokrates, 470-399 f.v.t.



Taylors nivåer av informasjonsbehov

Brukerens informasjonsbehov – fire kognitive nivåer:
1. det faktiske, men uuttrykte behovet

2. det bevisste, men uklare behovet

3. det formaliserte

4. det forhandlede

Kilde: Taylor (1968)



Anomalous State of Knowledge (ASK)

• Kognitivt fokus

• IR-formål: mer fornuftig å forsøke å 

forklare brukerens ASK enn å be 

brukeren spesifisere behovet for 

systemet

Kilde: Belkin, Oddy, & Brooks, (1982)



Søking fra et brukerperspektiv

Ikke alle forstår 
informasjonsbehovet sitt

Utfordringer med å uttrykke 
behov

Foretrekker korte, enkle søk 
fremfor å gjennomføre søk som 
en iterativ prosess

Relevans er dynamisk og 
kontekstuelt



UTFORDRING #2: FINNE RIKTIG 
KILDE



“Knowledge is of two kinds. 

We know a subject ourselves, 

or we know where we can 

find information on it.”
Samuel Johnson, 1709-1784



Portaler og Discoverysystemer

kan være til god hjelp



UTFORDRING #3: FORMULERE 
SØKESTRENGER



Fra søking «for noen» til «alle»

Fra søking «for noen» til søking for «alle»



Formulering av søkestrenger

• Å formulere søkestrenger er den mest krevende delen av søk

• Stavefeil i minst 10-15% av alle søk

• Mange personer med ulike grader av lese- og skriveferdigheter

• Noen bruker hjelpemiddelteknologi



Søking krever mange egenskaper

Informasjonsbehov

Formulere 
søkestreng

Sende søk

Vurdere resultater

Benevning

Staving
Lesing &

korttidsminne

Syn?

Konsentrasjon?

Gode lysforhold?

Godt tastatur?

…



Brukere som har utfordringer med staving

• Færre feilstavinger i systemer med autofullfør

• Systemer med høy toleranse for feil: ingen forskjeller i søkeprestasjoner

• Systemer med lav toleranse for feil: signifikante forskjeller i 

søkeprestasjoner

Dysleksi Kontrollgruppe

Bibliotekkatalogen 44% av søkene 25% av søkene

Google 26% av søkene 10% av søkene

Kilder: Berget & Sandnes (2015; 2016)



Bilde: Aage Remfeldt / Aage Rasmussen (1889-1983), Public domain, via Wikimedia Commons













Brukere som ikke ser skjermen

• «Search boxes should 
automatically be cleared upon 
search activation; existing text in 
the search box should prompt the 
screen reader with a notification, 
as blind users may not receive 
adequate clues from the screen 
reader regarding existing text in a 
search box.»

Kilde: Xie, Babu, Castillo, & Han (2018)



UTFORDRING #4: FUNGERER 
SØKEHJELPEN?



• Brukere er ofte skeptiske til  autofullfør-funksjonen

• Autofullfør kan føre til feilaktige søkestrenger

• Mest brukt til korrigering av stavefeil

Søkehjelp









Information Seeking Framework

Kilde: Marchionini & White (2007)



Hvor skal personen slutte og grensesnittet starte?

Kilde: Bates (1989)



Må bibliotekkatalogen 

være tilgjengelig?

By Maarten van Heemskerck, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11975108



Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

Lov om likestilling og forbud mot diskriminering
(likestillings- og diskrimineringsloven)



Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51



Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108



Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 



Lov om universitet og høyskoler
(universitets- og høyskoleloven)

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15/KAPITTEL_1-5#KAPITTEL_1-5



• Støtte brukerene i å formulere informasjonsbehov

• Hjelpe brukerene i formulering av søkestrenger (terminologi, staving etc.)

• Funksjon for nullstilling av søk

• Tilby hjelpefunksjoner som er konsistente, forutsigbare og nyttige

Hvordan gjøre søkesystemene tilgjengelig?
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