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Inledning 

Dagens samhälle förändras i allt högre hastighet. Det vi lärde oss igår kan vara 

föråldrat i dag. Därför blir det allt viktigare att kunna söka information på egen hand, 

att kunna hitta nyheter och tillägna sig dem. Informationskompetens är något som 

uppmanas att vara ett mål för den högre utbildningen.1 Studenterna skall klara av att 

söka, hitta och tillägna sig information och litteratur på egen hand. Det blir allt 

viktigare att kunna vidareutveckla sin kunskap under livet, eftersom den utbildning 

man fått riskerar att bli omodern. Det livslånga lärandet är ett begrepp som hörs 

alltmer. Det innebär att individen själv tar ansvar för sin utveckling under livet. Staten 

bör dock ge individen goda förutsättningar för att kunna utveckla sin kompetens 

under livets gång.2 

För att vara redo för det livslånga lärandet bör studenterna besitta 

informationskompetens, så att de kan hålla sig à jour med forskning och utveckling 

under arbetslivets gång. Studenterna ska kunna avgöra när ett informationsbehov 

finns. De bör också ha förmågan att nå, utvärdera, organisera och kunna presentera 

information från informationskällor och medier som är aktuella idag, och är en realitet 

på de flesta arbetsplatser.3 Frågan är om dagens studenter besitter den kompetens 

som är nödvändig för framtida informationssökningar? 

Fokus i denna uppsats är informationskompetens på universitetsnivå och huruvida 

studenter inom den naturvetenskapliga fakulteten och den juridiska fakulteten skiljer 

sig åt i inom detta område. Representanter för de olika fakulteterna är juridikstudenter 

och apotekarstudenter som skriver examensarbete i Uppsala under vårterminen 

2002. Undersökningen bygger på begreppet informationskompetens och vad det 

innebär följer nu i kapitlet nedan. 

 
1 Lantz, Agneta (1996) Informationskompetens – ett centralt mål för den högre utbildningen. 
Hagerlid, Björn (1996) Studenternas bibliotek: En analys av högskolebibliotekens utveckling: 
BIBSAM Slutrapport. www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/. 
2 Det livslånga och livsvida lärandet, Skolverkets rapport, 1999:121. 
www2.skolverket.se/BASIS/skolbok/webext/trycksak/DDW?W=KEY=588. 
3 Breivik, Patricia Senn (1999) Take II – Information Literacy: Revolution in Education. 
www.emerald-library.com. 
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Forskningsöversikt 

Vad är informationskompetens? 

Termen informationskompetens är en översättning av det engelska begreppet 

information literacy. Informationskompetens rymmer en mängd olika 

föreställningar. I denna uppsats kan dock inte alla föreställningar redovisas, här följer 

dock ett försök att klargöra vad begreppet står för i detta sammanhang. 

Internationellt 

American Library Associations (ALA) rapport från 1989 har blivit grundläggande för 

forskning om informationskompetens.4 I denna rapport betonas att 

informationssamhället har skapat större utmaningar än någonsin för bibliotekarier och 

informationsspecialister. Strömmen av information skapar allt större behov av att 

förvara, organisera och göra den lättillgänglig för allmänheten. Det ställs nu framför 

allt högre krav på den enskilde användaren. I informationssamhället är förmågan att 

hantera och använda information nödvändig både för organisationer och för den 

enskilde personen. 

I ALA:s rapport ges en definition för vad en informationskompetent person bör 

besitta för egenskaper: 

To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed 
and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. /…/ 
Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. They know 
how to use information in such a way that others can learn from them. They are people 
prepared for lifelong learning, because they can always find the information needed for any 
task or decision at hand.5 

Enligt denna definition är alltså en informationskompetent person egentligen en person 

som har lärt sig att lära. Information används på så sätt att andra kan lära sig av 

personen och detta gör att människan är redo för det livlånga lärandet. Den 

personliga utvecklingen är viktig för informationskompetensen. Genom denna får 

personen självförtroende och kan söka information självständigt: 

Information literacy, therefore, is a means of personal empowerment. It allows people to 
verify or refute expert opinion and to become independent seekers of truth. It provides 
them with the ability to build their own arguments and to experience the excitement of the 
search for knowledge. It not only prepares them for lifelong learning, but, by promoting 

 
4 American Library Associations Presidential Committee on Information Literacy, 1989, rapport 
på Association of College & Research Librarys hemsida: www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html. 
5 Ibid. 
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successful quests for knowledge, it also creates in young people the motivation and 
excitement for pursuing and experimenting learning throughout their lives.6 

En annan forskare som har formulerat ett analytiskt schema över vad som 

karaktäriserar en person som är informationskompetent är Christina S. Doyle. 

Hennes redogörelse har fått stor genomslagskraft på detta forskningsområde. Här 

följer de egenskaper som Doyle menar krävs för att vara en informationskompetent 

person: 

1. Recognizes that accurate and complete information is the basis for intelligent 

decision making. 

2. Recognizes the need for information. 

3. Formulates questions based on information needs. 

4. Identifies potential sources of information. 

5. Develops successful search strategies. 

6. Accesses sources of information including computer-based and other 

technologies. 

7. Evaluates information. 

8. Organizes information for practical application. 

9. Integrates new information into an existing body of knowledge. 

10. Uses information in critical thinking and problem solving.7 

Christina Doyles analytiska schema kommer att spela en stor roll i analysdelen av 

denna uppsats. Jag kommer att återkomma till denna teori senare i uppsatsen. 

Christine Bruce har undersökt hur personer inom det högre utbildningsväsendet 

ser på informationskompetens. Genom intervjuer med 60 högskolelärare, 

bibliotekarier m. fl. kunde hon urskilja sju olika kategorier och sätt att uppfatta 

informationskompetens hos människor. I den första kategorin bör en person kunna 

använda informationsteknik för att få tillgång till information och kommunikation. Till 

den andra kategorin hör personer som kan använda sig av olika former av källor. I 

den tredje kategorin betraktas informationskompetens som en process och personen 

bör kunna lösa problem och fatta beslut. I den fjärde ses informationskompetens 

som användarens möjlighet att kontrollera informationen och därmed ha den 

lättåtkomlig. Den femte kategorin innebär personlig kunskap och hur den påverkar 

den information som sökts fram. Den sjätte kategorin utgörs av uppfattningar om att 

 
6 Ibid. 
7 Doyle, Christina S (1994) Information Literacy in an Information Society, s. 3. 
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man får större kunskap och kan utveckla personliga åsikter av 

informationskompetens. Den sista och sjunde kategorin utgörs av att information 

används för goda syften och så att även andra personer skall kunna ha nytta av 

informationen.8 Bruce betonar vikten av samarbete mellan fakulteter och bibliotek 

och genom detta få en högre nivå på utbildningarna. Genom samarbete kan den 

dynamiska sammansättningen skapa nya vägar till lärande. Hon har i artikeln 

Faculty-librarian partnerships in Australian higher education: critical 

dimensions undersökt ett utökat samarbete inom forskning och undervisande, 

undervisningsplaner, tillsyn och personalutveckling. Bruce efterlyser att synen på 

informationskompetens och det livslånga lärandet sprids från biblioteken till 

universiteten och institutionerna och att det blir en naturlig del i läroplanerna.9 

Carol Collier Kuhlthau har även hon forskat inom detta område. Hon har tagit 

fasta på psykologiska orsaker som kan vara hinder vid informationssökning hos 

gymnasieelever. Blockeringar, stress, osäkerhet och rädsla kan göra det svårt att ta 

sig fram i informationens djungel. Det visade sig att om eleverna lärde sig att avgränsa 

sin sökning försvann osäkerheten och ämnet stod i en klarare dager. Utifrån resultaten 

från sina undersökningar har Kuhlthau delat in informationssökningsprocessen i sex 

stadier. Dessa är: 

- Initiation, som är det första stadiet då personen inser att det finns ett behov av 

information. 

- Selection, det andra stadiet, då personen har kunnat välja ut vad som ska 

undersökas eller t.ex. skriva examensarbete om. Studenten kan då känna sig 

redo att börja söka information. 

- Exploration, då undersöker personen en övergripande information för att själv 

kunna sätta sig in i ämnet. 

- Formulation, då bestämmer sig studenten för att fokusera på något i den 

information som samlats in. I detta stadie menar Kuhlthau att studenten har 

relativt gott självförtroende. 

- Collection, här samlar studenten in mer information utifrån det fokus som 

studenten har bestämt sig för. 

- Presentation, innebär den avslutande sökningen och en förberedning på att 

använda sig av materialet.10 
 

8 Bruce, Christine (1997) The Seven Faces of Information Literacy, s. 110. 
9 Bruce, Christine (2001) Faculty-librarian Partnerships in Australian Higher Education: 
Critical Dimensions. www.emerald-library.com. 
10 Kuhlthau, Carol Collier (1991) ”Inside the Search Process: Information Seeking from the Users 
prespective”, I Journal of Documentation, s. 366–368. 
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Kuhlthau menar att det finns olika känslor och upplevelser i alla de stadier som här 

räknats upp.11 

David Ellis har gjort en undersökning för att kunna kartlägga 

informationssökning. Kartläggningen skapade åtta karaktärsdrag vilka han kallar: 

starting, chaining, vilket innebär att följa litteraturförteckningar av känt material som 

kan leda till att man hittar tidigare publikationer av samma författare, forward 

chaining, som innebär att man använder sig av citation index för att undersöka om 

den aktuella författaren har publicerats någon annanstans, browsing: man söker 

halvstrukturerat, differentiating, att urskilja skillnader i materialet för att nyansera 

vad som är viktigast, monitoring, att fortlöpande bevaka litteratur, extracting, att 

välja ut relevanta textavsnitt, verifying, källkritik och slutligen ending, som innebär 

en sista sammanfattande sökning. Chaining och browsing är två begrepp som har 

blivit användbara när informationssökning ska beskrivas.12 

Melissa Koch efterlyser i en artikel att vi behöver en klar definition av vad 

termen informationskompetens står för. Utan en definition har vi ingen riktning för hur 

vi ska nå målet: ”Once we have agreed on the map, we need to make sure that the 

group leaders (the teachers) on the journey have the means to reach the destination: 

information-literate students”13. Koch uttrycker inte tydligt om hon vill att 

bibliotekarierna ska ha en aktiv roll tillsammans med lärarna, men hon menar dock 

att bibliotekarierna ska ge redskapen åt lärarna.14 

Nancy Dennis menar att bibliotekarierna måste få en större roll i utbildningen och i 

klassrummen. Detta kan ske genom en ny form av pedagogik i USA kallad New 

Media Classroom för studenter på gymnasiet och i högskolan. En högre grad av 

databaserad undervisning tillsammans med PBL skulle göra studenterna mer vana vid 

tekniken. Bibliotekarierna bör vara en del i undervisningen tillsammans med lärarna: 

If academic librarians are serious about fostering information literacy, they will argument 
the teaching of information selection and access with critical thinking activities in the 
classroom. While librarians can teach some aspects of critical thinking skills during the 
search process, they can do much more while students are synthesizing content. Creatively 

 
11 Kuhlthau, Carol Collier (1993a) A Principle of Uncertianty for Information Seeking, s. 23. 
12 Ellis, David & Cox, Deborah & Hall, Catherine (1993) ”A Comparison of the Information 
Seeking Patterns of Researchers in the Physical and Social Sciences.” I Journal of 
Documentation vol. 49 nr. 4, s. 356-369. 
13 Koch, Melissa, (2001), ”Information literacy: Where do we go from here?” www.emerald -
library.com. 
14 Ibid . 
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partnering with a faculty member to develop inquiry activities is one approach for 
achieving this goal.15 

Hannelore Rader och Susie Andretta instämmer båda i, att för att nå målet en högre 

informationskompetens hos studenter måste det bli en del i utbildningsplanen. 

Bibliotekarierna måste få ta del i undervisningen för att studenterna ska utveckla bättre 

kritiskt tänkande, problemlösande och information och bibliotekskunskaper.16 

Mattew M. Maurer gör i artikeln ”Computer anxiety correlates and what they 

tell us” en sammanställning av den forskning som är gjord kring problemet dataångest 

(computer anxiety). Han påpekar att variablerna kön, ålder, utbildning och tidigare 

erfarenheter spelar en roll för hur säker man är med datorer.17 Artikeln är skriven 

1994 och mycket inom datavärlden har förändrats sedan dess, dock spelar 

utbildning en mycket viktig roll fortfarande för hur stort självförtroende studenter har 

med datorer. 

 

Sverige 

I svensk forskning inom detta område är Louise Limberg och Lars Seldén två 

auktoriteter. I Limbergs doktaravhandling Att söka information för att lära 

analyserar hon gymnasieelevers informationssökning genom en fenomenografisk 

metod. Metoden innebär att man undersöker människors uppfattning av sin omvärld. 

Undersökningen gick ut på att studera hur gymnasieelever löste en viss uppgift. 

Limberg menar att det omöjligt kan finnas en universal informationssökningsprocess 

som inte är beroende av sitt innehåll. Man bör alltid relatera till vad för slags 

information som söks.18 

Lars Seldén menar i sin avhandling Kapital och karriär att det är viktigt att se 

till personens erfarenhet: forskare med några år på nacken har det lättare att hitta 

information utan att ta hjälp av bibliotek. Det är viktigare med nätverk inom 

forskningen.19 

Agneta Lantz menar att en informationskompetent person har dessa 

karaktäristiska drag: 

 
15 Dennis, Nancy (2001) Using inquiry methods to foster information literacy partnerships. 
www.emerald-library.com 
16 Andretta, Susie (2001) Legal information literacy: a pilot studie, Rader, Hannelore B (1998) 
Library instruction and information literacy–1997.www.emerald-library.com 
17 Maurer, Matthew M (1994) Computer Anxiety Correlates and what they tell us: a Literature 
review. 
18 Limberg, Louise (1998) Att söka information för att lära : en studie av samspel mellan 
informations-sökning och lärande. 
19 Seldén, Lars (1999) Kapital och karriär, informationssökning. 
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Han eller hon tar ansvar för sitt eget lärande genom att utnyttja tillgängliga 
informationsresurser. Man söker information för problemlösning och beslutsfattande, ingår 
i informella kontaktnätverk och använder en arsenal av effektiva strategier för att hålla 
jämna steg med utbildningen inom ett intresseområde. Och – man har förmågan att kritiskt 
granska och värdera informationen! Sammantaget kan man säga att en 
informationskompetent person har nödvändiga förutsättningar för att lära för livet.20 

Eli Bytoft-Nyaas höll ett föredrag om informationskompetens 1998. Hon betonar 

vikten av att träning ger färdighet inom informationsområdet. Erfarenheten från själva 

processen kommer man ihåg nästa gång man ska söka, men det är viktigt att 

sökningen sker inom ett område som är relevant för personen själv.21 Hon menar 

även att samarbetet mellan lärare och bibliotek är av högsta vikt för att studenter ska 

kunna utveckla sin informationskompetens och att studentens egen kunskap i ämnen 

är en förutsättning.22 

Vid Lunds Universitet genomfördes under år 2000 en stor undersökning av 

studenters, doktoranders, lärares och forskares informationsvägar inom 

biblioteksnätverket. Undersökningen gällde även hur tillfredsställda användarna är 

med den service som nätverket erbjuder samt hur nöjda användarna är med sin egen 

informationskompetens. Studenterna uppgav att de upplevde sin egen kompetens att 

söka information som god, samtidigt som den kvalificerade information som finns 

används på ett begränsat sätt. Studenterna letade mest information som de fått 

angiven av andra, något som inte leder till utvecklad informationskompetens. Lärarna 

och forskarna använde dock de mera avancerade teknikerna för att hitta information, 

dock med hjälp av sociala nätverk och informella sökväger, något som sker utanför 

bibliotekets regi. Det framkom i undersökningen att det finns skillnader i hur 

samhällsvetenskap/humaniora och naturvetenskapliga ämnen förbereder studenterna 

på att söka information på bibliotek. Det var en mycket liten del av de 

naturvetenskapliga studenterna som insåg att informationssökning och 

biblioteksanvändning var viktig för studierna även om de ansåg att 

informationskompetens var viktig för det kommande yrkeslivet. Rapporten 

rekommenterade att undervisning i informationssökning bör införas inom alla 

utbildningar och finnas med under hela studietiden.23 

Det har skrivits en del uppsatser på senare år inom ämnet informationskompetens. 

Boel K. Gustafsson menade bland annat i sin uppsats Informationskompetens – ett 

 
20 Lantz, Agneta (1996) Informationskompetens – ett centralt mål för den högre utbildningen. 
21 Bytoft -Nyaas, Eli (1998) Informationskompetens – ditt körkort på de elektroniska vägarna. 
22 Bytoft -Nyaas, Eli (1997)Informationskompetent – kan studenten bli det?  
23 Lindberg-Sand, Åsa (2001) Biblioteksbarometer 2000, Utvärderingsenheten, Rapport nr 
2001:210, Lunds universitet, www.lu.se/evaluat/publ/Bibl.baro/Biblioteksbarometer.pdf.  
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nytt mål för den högre utbildningen? att man bör vara mycket uppmärksam på 

vilken betydelse begreppet kommer att få. Ett tomt begrepp kommer inte att tjäna 

något syfte utan bara reducera auktoriteten hos de som använder det. Gustafsson 

visade i sin undersökning att det endast var Linköpings universitet som kunde 

uppvisa att informationskompetens var ett mål för deras utbildningsplan. Där hade 

biblioteken fått deltaga i utformningen av måldokumentet. 24 

Christer Eld har i sin uppsats Meningen med informationskompetens – en 

undersökning av begreppet informationskompetens i en svensk 

biblioteksdiskurs jämfört begreppet informationskompetens i fyra texter som nyligen 

publicerats inom området. Eld menar att begreppet infromationskompetens kan bli för 

snävt. När begreppet samtidigt är väldigt omfattande och har avgörande 

implikationer vad gäller nödvändiga egenskaper hos den som besitter 

informationskompetens, blir konsekvenserna lätt problematiska. Många människor 

riskerar då att på förhand exkluderas om begreppet ses som något som behövs för att 

lyckas i livet. Det kan leda till motsatt effekt: man värjer sig för något som påstås vara 

en universallösning. Därför är det viktigt att definiera begreppet, så att när det 

diskuteras menar alla samma sak.25 

Dorothee Grelle poängterar i sin uppsats Informationskompetens – medel till 

möjligheter en studie om informationssökning och –användning vid 

gymnasielärarutbildningen i Uppsala att lärarutbildningens bibliotek och 

bibliotekariernas kompetens bör integreras i utbildningen. Lärarstudenterna behöver i 

dagens läge inte söka information på egen hand utan får färdiga litteraturlistor eller 

www-adresser av lärarna på utbildningen. Detta leder inte till utvecklad 

informationskompetens.26 

På Malmö högskolas kursplan för att utveckla informationskompetens, fem 

poäng, är målet att deltagarna ska utveckla informationskompetens. Efter genomförd 

kurs ska deltagarna kunna: 

- Känna till huvuddragen i olika teorier om lärande. 

- Kunna planera och genomföra pedagogiska insatser utifrån ett 

kunskapsteoretiskt medvetande. 

 
24 Gustafsson, Boel K (1998) Informationskompetens – ett nytt mål för den högre utbildningen? 
25 Eld, Christer (2001) Meningen med informationskompetens – en undersökning av begreppet 
informationskompetens i en svensk biblioteksdiskurs, s. 54. 
www.abm.uu.se/uppsats/uppsats.asp. 
26 Grelle, Dorothee (2001) Informationskompetens – medel till möjligheter?  en studie om 
informationssökning och –använ dning vid gymnasielärarutbildningen i Uppsala. 
www.abm.uu.se/uppsats/uppsats.asp. 
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- Kunna analysera begreppet informationskompetens och relatera det till sin 

egen yrkesgärning. 

- Kunna planera, genomföra och granska ett praktiskt pedagogoiskt arbete som 

bygger på samverkan bibliotekarie och lärare och som leder till att de 

studerande omvandlar information till kunskap.27 

På Lunds Universitetsbiblioteks hemsida kan man genom självstudier lära sig om 

informationskompetens. De har formulerat begreppet på detta sätt: 

 - Inse när man behöver information. 

- Identifiera möjliga informationskällor. 

- Formulera lämpliga sökstrategier. 

- Söka information effektivt. 

- Kritiskt utvärdera och välja information. 

- Kunna använda information: tolka, analysera och organisera och på så sätt lösa 

ett problem eller en uppgift.28 

BIBSAM29 har beskrivit informationskompetens att: förmåga att söka, kritiskt värdera 

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

upp i alla högskolors måldokument.30 

Pedagogik och problembaserat lärande 

Problembaserat lärande (PBL) är en pedagogisk metod som används för att 

studenter ska förberedas på det livslånga lärandet. Metoden har ansetts gynna 

studenters förmåga att söka information och självständigt samt i grupp utvärdera och 

tillägna sig den. Metoden bygger på tre grundpelare: problemformulerande, självstyrd 

inlärning samt samarbete i grupp. Studenten ska tränas i att få sina frågor omsatta till 

problemformuleringar varpå man identifierar ett kunskapsbehov, tillskansar sig 

kunskapen som behövs och sedan tillämpar den på problemet. Slutligen utvärderas 

processen. PBL används för att studenten själv ska kunna hitta den litteratur som 

behövs för sina studier. Om studenterna får litteratur utdelad på listor övas inte 

 
27 Kursplan vid Malmö högskolas hemsida: 
www.lut.mah.se/mediotek/in formationskompetens/kursplan.pdf 
28 Kursplan vid Lunds universitets biblioteks hemsida: 
www.lub.lu.se/ub/distans/infokompetens/kompetens.html 
29 Står för nationell samordning för bibliotek och finns på Kungliga biblioteket i Stockholm. 
30 Hagerlid, Jan (1996) Studenternas bibliotek: En analys av högskolebibliotekens utveckling: 
Slutrapport. www.kb.se/bibsam/utredn/sbfulltext.htm. 
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kunskapen i att kunna finna information på egen hand.31 Metoden leder till utvecklade 

sökkunskaper, studenten måste i större utsträckning lära sig olika sätt att hitta 

information. Därför anses PBL leda till bättre informationskompetens hos studenter. 

Vid de två utbildningar som i denna uppsats undersöks använder sig 

juristutbildningen av problembaserat lärande som inlärningspedagogik. De använder 

dock en egen variant där basgrupperna träffas utan handledning och de 

utbildningsansvariga kallar det problemorienterat inlärande (POI).32 De farmacevtiska 

studenter som här undersökts har utbildats i en traditionell form. Listor på 

kurslitteratur har delats ut och de har inte på egen hand behövt uppsöka information. 

Därför kan man anta att juridikstudenterna är mer förberedda inför examensarbetet 

än vad apotekarstudenterna är. 

 
31 Klein, Maria (1997) Biblioteket och informationskompetensen: Lärares och bibliotekariers 
uppfattningar speglat hos lokala aktörer vid Linköpings unviersitet. www.hb.se/bhs/upps-
97.htm. 
32 Intervju med Hans Eklund studievägledare vid Juridiska institutionen i Uppsala. 
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Teoretiska utgångspunkter, källmaterial och metod 

Teori 

Informationskompetens i denna undersökning 

Jag kommer att i denna undersökning utgå från begreppet informationskompetens och 

då mena att studenter ska kunna söka kritiskt värdera och kreativt uttnyttja 

information på det sätt som BIBSAM ovan utformat en definition.33 Jag kommer 

dock utgå från Christina Doyles analytiska schema i den empiriska undersökningen. 

Jag försökte utröna om personerna kunde avgöra behovet av ytterligare information, 

kunde bedöma informationskällor, utvärdera information och integrera denna med 

redan befintligt material. En formulering som jag känner mig tveksam inför vad gäller 

Christina Doyles defintion är den första punkten: om informanten är medveten om att 

korrekt och fullständig information är en förutsättning för riktiga beslut. Det är alltid 

svårt att bedöma om information är korrekt eller inte. Personerna bör tränas i 

källkritik och därigenom avgöra om källan är pålitlig och sedan utröna om 

informationen är tillräcklig. Vad gäller uttrycket fullständig anser jag att tillräcklig är 

en bättre formulering. Information behöver vara tillräcklig för att man ska kunna fatta 

korrekta beslut. Även punkt nummer sex har jag till viss del omformulerat. Jag 

undersöker där om studenterna har tillräcklig datavana i stället för den ursprungliga 

definitionen: en informationskompetent person skaffar sig tillgång till information under 

beaktande av datorbaserade och andra tekniker. Det är en allt för omodern 

formulering. Teorin är således något modifierad för att passa denna uppsats. 

Syfte och frågeställning 

Denna uppsats skall undersöka huruvida det finns några skillnader i 

informationssökande och informationsmedvetande hos jurister och naturvetare vid 

Uppsala universitet. Representanter för fakulteterna är apotekarstuderande och 

 
33 Hagerlid, Jan (1996) Studenternas bibliotek: En analys av högskolebibliotekens utveckling: 
BIBSAM Slutrapport, www.kb.se/bibsam/utredn/sbfulltxt.htm. 
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jurister som skriver examensarbeten inom respektive område. Juridikstuderande 

använder sig av metoden problembaserat lärande (PBL) under hela sin utbildning vid 

Uppsala universitet. Farmacevtstuderande får fram till examensarbetet färdiga 

litteraturlistor under utbildningen. 

Jag kommer i denna uppsats att utgå från följande frågeställningar: 

• Vilka skillnader i informationskompetens finns mellan juridikstuderande och 

apotekarstuderande vid Uppsala Universitet? 

• Hur behärskar studenterna den teknik som de har till sitt förfogande för att 

söka information? 

• Vilken roll spelar biblioteken för utbildningarna? 

• Vad har utbildningsansvariga på respektive utbildning för syn på bibliotek och 

informationskompetens? 

Syftet med uppsatsen är att se om studenterna vid Uppsala universitet får den 

kompetens de behöver inom informationssökning för det livslånga lärandet. 

 

Metod och urval 

Den empiriska delen av uppsatsen kommer att bestå av en intervjuundersökning av 

sex stycken apotekarstudenter samt sex stycken juridiska studenter vid Uppsala 

universitet. Tre av varje kön ingår i varje grupp. Dessa studenter kommer i sitt 

framtida yrkesutövande att behöva kompetens i att söka, finna och använda ny 

information. Den vetenskapliga träningen som studenterna får vid sin utbildning 

kommer de inte långt med om de inte kan finna ny information. 

Källmaterialet kommer att inhämtas från intervjuer och tester med ovan nämnda 

studenter. Dessa kommer sedan att jämföras med varandra. För att det ska vara 

möjligt att göra en jämförelse måste studenterna ha en ungefär jämbördig utbildning. 

Den juridiska utbildningen är 4,5 år och apotekarutbildningen är fem år varav en 

termin består av praktik. Det var praktiskt att välja studenter som läser program för 

att därigenom kunna avgöra hur mycket utbildning och erfarenhet de har fått. 

Eftersom utbildningen är relativt lång är möjligheterna mindre att studenterna har läst 

någon annan utbildning tidigare. Åldersskillnader kan förekomma men inom 

informationssökning är det inte självklart att en äldre person har större kompetens att 

söka information än en yngre. Det är svårare att avgöra hur mycket erfarenhet 

studenter har när de läser fristående kurser eller liknande. De kan då vara på mycket 

olika nivå.  
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För att få utbildningens inställning till informationskompetens har intervjuer 

genomförts med utbildningsansvariga på respektive utbildning. Det är särskilt 

intressant då juristerna praktiserar problembaserat lärande och om det är en 

medveten strategi för att öka informationskompetensen hos studenterna. Jag har även 

intervjuat bibliotekscheferna på respektive bibliotek alltså det juridiska bibliotketet 

samt biblioteket på BMC. Detta för att ta reda på deras inställning till studenternas 

färdighet i informationssökning; om den är tillräcklig eller om biblioteket skulle önska 

att de fick mer tid till undervisning av studenterna. 

 

Informanterna 

Apotekarstudenterna utbildas på tre olika institutioner: läkemedelskemi, biovetenskap 

samt farmaci. Att utbildningen löper över alla institutionerna har inte stor inverkan på 

studenternas studier, det spelar roll först vid forskarutbildningen. I denna uppsats 

kallar jag studenterna för apotekare för att skilja dem åt från receptarier som även de 

utbildas vid den farmacevtiska fakulteten. Receptarieutbildningen är på tre år. 

Jag kom i kontakt med informaterna genom att ringa till respektive 

studievägledare som upplyste mig om namn och telefonnummer. Uppgifterna 

skickades till mig från den farmacevtiska fakulteten samt skrevs ut vid ett besök vid 

juridiska institutionen. Jag fick ett gott bemötande efter att jag förklarat vad saken 

gällde samt försäkrat att deras telefonnummer samt epostadresser inte skulle 

missbrukas. På listan från den farmacevtiska fakulteten fanns 79 namn. Därefter 

ringde jag slumpmässigt till namnen på listan. Svarade man inte när jag ringde 

provade jag ett nytt nummer. Jag betonade för de tillfrågade att jag kunde komma dit 

det passade dem samt på en tid som de fick bestämma. Detta för att det inte skulle 

kännas som något allt för besvärligt att ställa upp på. Intervjuerna spelades in på band 

som finns bevarade i min ägo och intervjusvaren skrevs ut innan de analyserades. 

Alla apotekare jag pratade med gick med på att intervjuas: Axel, Algot och Allan 

samt Amalia, Aina och Alice träffade jag på Biomedicinskt Centrums (BMC:s) 

bibliotek. För ordningen skull får intervjuerna med apotekarna nummer 1-6 i nämnd 

ordning. Träffarna skedde under perioden 28 januari till den 5 februari 2002. 

De juridiska studenterna var inte lika positiva till att komma på intervju, de var lite 

svårare att övertala, detta gällde främst de kvinnliga studenterna. De sex 

juridikstudenterna Julia, Judith och Jane samt Janne, Johan och Josef får genom sina 

intervjuer nummer 7-12 i denna uppsats för att jag som författare ska kunna hålla i 

sär dem. Jag träffade dem under perioden 18 till 28 februari 2002 på det juridiska 

biblioteket. 
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Jag har fingerat namnen på de 12 informanterna då jag vill att studenterna ska 

vara anonyma så att de inte känner sig utlämnade eller utpekade som ”bättre” eller 

”sämre” informationssökare. 
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Undersökningen 

Disposition av undersökningen 

I den följande undersökningen kommer jag att först redovisa vad de 

utbildningsansvariga och bibliotekscheferna hade för åsikter om utbildningarna och 

studenternas informationskompetens. Sedan följer hur studenterna klarade den 

uppgift som jag tilldelade dem, att söka i databaser. Efter det följer intervjuer med 

studenterna genom Christina Doyles analytiska schema på tio punkter. Slutligen följer 

slutdiskussion och sammanfattning. 

 

Biblioteks- och utbildningsansvariga 

Den Juridiska utbildningen 

Bibliotek och utbildning 

Jag har träffat Hans Eklund, studierektor på den Juridiska institutionen, samt 

Margareta Ärlebrandt, 1:e bibliotekarie på Juridiska biblioteket, för att höra hur de 

ställer sig till begreppet informationskompetens och vad biblioteket spelar för roll i 

juristutbildningen. 

Då den juridiska utbildningen integrerade PBL redan 1992 spelar biblioteket en 

relativt aktiv roll för studenterna och utbildningen. Det problembaserade lärandet 

innebär att de har en kombination av att studenterna söker information på egen hand 

samtidigt som de får viss litteraturhänvisning av lärarna. Hans Eklund betonade att 

bibliotekariernas roll är viktig genom deras kompetens och service gentemot 

studenter, forskare och lärare. Det finns ett sedan länge pågående samarbete mellan 

lärare och bibliotekarier.34 Eklund menar dock att det vore bra med en ännu större 

integration mellan utbildning/lärare och biblioteket. Detta menar även Margareta 

 
34 Intervju med studierektor Hans Eklund. 
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Ärlebrandt som inte tycker att samarbetet är det bästa mellan lärare och 

bibliotekarier: 

Ja... Vi är inte så nöjda egentligen, de [lärarna] tar numera för givet att vi går med på det här, 
och vi har egentligen ingen feedback från lärarna och vi får heller inte vara med i 
planeringsstadiet. Vi har många gånger begärt att när en lärare tänker ”kurs” så ska de 
koppla in biblioteket, men det är inte självklart för en universitetslärare.35 

Min uppfattning efter att ha träffat dessa representanter från bibliotek och utbildning 

är att då samarbetet dem i mellan nu har funnits under tio år kan en 

kvalitetsutvärdering behövas. Tillsammans kan utbildningsansvariga och bibliotekarier 

se över hur de på bästa sätt kan omvandla samarbetet och kurser så att det passar 

dagens utbildning. Bibliotekarierna bör, som de önskar, få vara med i planeringstadiet 

av undervisning i biblioteket för att därigenom kunna avgöra vilken undervisning som 

passar studenterna bäst. 

Studenterna är, enligt Hans Eklund, missnöjda med bl.a. den introduktion som 

studenterna får av biblioteket den första terminen som mest består i att de får gå runt 

och orientera sig. Det är svårt för studenterna att tillägna sig information när de inte 

upplever att de behöver den.36 Det är alltid bättre att ge information vid det tillfälle 

när studenter själva tycker att de egentligen behöver den. Det är dock inte alltid så 

lätt att veta när rätt tillfälle är, menar han. Bibliotekarierna bör även de se över denna 

introduktion för att se om den är pedagogiskt upplagd och passar studenternas 

behov. 

På frågan om Eklund känner till vad begreppet informationskompetens innebär 

svarar han att han inte direkt vet vad det innebär, men tror att det är kompetens att 

finna information.37 Detta är ju en del av begreppet men det blir tydligt att 

informationskompetens, i den definition som det här utgås ifrån, inte är något som 

direkt ingår i kursplanen för juridikstudenterna. Han nämner inte förmågan att finna, 

utvärdera eller tillägna sig information eller behärska olika medier, när jag frågar vad 

målet med examensarbetet är. ”Studenterna ska kunna göra ett större självständigt 

arbete och visa att de behärskar den juridiska metoden på en någorlunda vetenskaplig 

nivå”38, menar Eklund. Han nämner dock att databasen Rättsbanken spelar en viktig 

roll för studenterna och kommer att göra så i det framtida yrkesutövandet.39 

 
35 Intervju med bibliotekschef Margareta Ärlebrandt. 
36 Intervju med studierektor Hans Eklund. 
37 Intervju med studierektor Hans Eklund 
38 Intervju med studierrektor Hans Eklund. 
39 Intervju med studierektor Hans Eklund. 
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Det Juridiska biblioteket 

Det Juridiska biblioteket har ca 180 läsplatser fördelade på tre läsesalar. En del av 

läsplatserna är utrustade med datoranslutning. Studenter som skriver sitt 

examensarbete kan få en reserverad läsplats. Ett antal grupprum finns också. I 

biblioteket finns dessutom skåp som man kan disponera en termin i taget. Det 

Juridiska biblioteket är ett referensbibliotek så böckerna kan användas under dagen i 

biblioteket, men lärare och forskare har möjlighet att låna till sina tjänsterum. 

Kursböcker placeras i biblioteket inom respektive ämnesområde och får inte 

användas till hemlån. Statens offentliga utredningar (SOU) och examensarbeten får 

dock lånas hem av studenterna och beställs då i lånedisken. 

Apotekarutbildningen 

Bibliotek och utbildning 

Vid intervjun med den huvudansvarige utbildningssamordnaren och studierektorn 

Ronnie Hansson framkom att en ny utbildningsplan nyligen har utarbetats för 

apotekarutbildningen. Från och med 2001 finns en form av problembaserat lärande 

med i undervisningsmetodiken hos alla tre institutioner vid den farmacevtiska 

fakulteten. Denna nya utbildningsplan har alltså inte gällt de studenter som jag har 

träffat, eftersom de började sin utbildning långt tidigare. Hansson påpekade att det 

kommer att bli allt viktigare att bli kommunikativ i framtiden och även att kunna hitta 

information på egen hand. ”De yngre studenterna är mer vana att söka själva, de är 

vana från gymnasiet där det numera är vanligt att eleverna ska hitta information på 

egen hand”40. Därför ville de ansvariga vid de farmacevtiska institutionerna utveckla 

utbildningen i en mer problembaserad metodologisk inriktning. 

Hansson såg inte bibliotekets roll i apotekarutbildningen som självklar. Han 

tyckte snarare att det är läraren och handledarens roll att lära studenten att söka och 

hitta information. Hansson kände inte till att biblioteket håller i utbildningen i 

databasen PubMed eller att biblioteket håller i en inledande instruktion till biblioteket i 

början av utbildningen. Detta finner jag som mycket förvånansvärt. På frågan vilken 

roll biblioteket spelar i utbildningen svarar han: 

Som jag ser det spelar inte biblioteket en roll mot studenterna direkt utan de har genom 
lärarna och fakulteten, vi bestämmer tillsammans vilka böcker som ska köpas in och så, men 
vad jag vet har de inte någon kontakt direkt med studenten på det viset, det är institutionen 
själva som har den kontakten i så fall.41 

 
40 Intervju med utbildningssamordnare Ronnie Hansson. 
41 Intervju med utbildningssamordnare Ronnie Hansson. 
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Att institutionerna har en egen kontakt med biblioteket måste vara förklaringen till att 

Hansson inte känner till att studenterna faktiskt får utbildning i databassökningar och 

katalogsökningar av biblioteket. Då Hansson hade sagt att det var lärarna som 

utbildade studenterna i informationssökning blev jag nyfiken och undrade var lärarna 

själva fick sin utbildning i detta. Jag tänkte att det kanske är biblioteket som håller i 

det också. Där hade jag dock fel: 

Ja det var en bra fråga... Det vet jag inte, det är nog väldigt olika. Det har de nog lärt sig by 
heart. Det finns ju en avdelning här informatik. Nej det är nog olika de har nog fördjupat sig 
själva inom olika områden. Kompetensen är olika hos olika lärare det finns ingen bestämd 
form, alla är olika precis som i data. Som doktorand får de lära sig det är nog först där det 
kommer in och de blir ju sedan lärare /.../ Jojo, de får uppehålla det själva, jag har aldrig hört 
att någon lärare gått någon kurs i informationssökning när de är färdiga...42 

På frågan om Hansson känner till vad informationskompetens är för något menar han 

att: ”vi nog är för naturvetenskapliga för det”.43 Det är dock intressant att han tycker 

att det är viktigt att studenterna ska förberedas bättre på sitt framtida yrke genom att 

kunna behärska kommunikation och information. Han vill dock inte gå så långt som att 

göra informationssökning till ett obligatoriskt poängsatt ämne i utbildningen utan vill 

hellre att informationssökningen ska finnas kontinuerligt. Hansson poängterar också 

att det är viktigt att uppföljning och utvärdering sker på de olika kurserna. 

BMC:s bibliotek 

BMC:s bibliotek har ca 80 st läsplatser, 10 datorer och ett antal grupprum som är 

bokningsbara. Det finns inte ett direkt kursbibliotek för studenterna då det inte har 

installerats något larmsystem för detta. BMC:s bibliotek är relativt nytt då de började 

rikta sig till studenterna för ca tre år sedan. Innan dess var biblioteket riktat endast till 

forskare. Det är dock bibliotekariernas intention att göra biblioteket mer 

användarvänligt för studenterna.44 

Nu vill biblioteket satsa på en användarvänligare undervisning samt anpassa inköp 

till studenternas och forskarnas behov men kontakten mellan bibliotek och lärare 

verkar inte vara den bästa. Vid skriftliga förfrågningar till lärarna angående vilken 

kurslitteratur och kursrelaterad litteratur som biblioteket bör köpa in har inga svar 

erhållits, menar Per Syrén, bibliotekschef på BMC:s bibliotek.45 

 
42 Intervju med utbildningssamordnare Ronnie Hansson. 
43 Intervju med utbildningssamordnare Ronnie Hansson. 
44 Intervju med b ibliotekschef Per Syrén. 
45 Intervju med bibliotekschef Per Syrén. 
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Studenterna får informationssökningsutbildning den första terminen i den nya 

formen av apotekarutbildningen. De studenter som jag har intervjuat har endast fått 

en timmes undervisning under bibliotekarie Christer Elds ledning det fanns då endast 

tid till de absolut basalaste av finesser i databasen. Eld fick sedan hänvisa studenterna 

till att själva genomgå självlärningskursen som finns på PubMeds hemsida: tutorial.46 

Per Syrén menade att om studenterna upptäcker fördelarna med att effektivt 

kunna utnyttja databassökningar och blir nöjda med undervisningen, kommer det 

förhoppningsvis att sprida sig till andra kurser och därmed öka efterfrågan på 

kurserna. Studenterna får sätta betyg på lärarna och så också på undervisning från 

bibliotekets sida. Det ger en bra kontroll på om undervisningen har god kvalitet och 

passar studenternas behov. Det är dock svårt att från bibliotekets sida göra en bra 

prestation när tiden för undervisning är så knapp.47 

 

Uppgiften 

Databaserna Rättsbanken och PubMed 

De två databaserna Rättsbanken och PubMed har ungefär jämbördig relevans för de 

respektive utbildningarna: de spelar en viktig roll för att studenterna ska kunna göra 

ett bra arbete under sin utbildning. Databasen Rättsbanken innehåller riksdagstryck, 

författningar, Europarätt, domstolspraxis, myndighetspraxis, Juridiska Nyheter. EU-

litteratur och EU-lexikon. Referenser till svensk juridisk litteratur finns även det och 

olika tidskrifter. Databasen är kombinerad bibliografisk och har vissa dokument i 

fulltext. 

Databasen PubMed är skapad och underhålls av National Library of Medicine i 

USA. Det finns över 11 miljoner farmacevtiska referenser i databasen som sträcker 

sig från 1966 och framåt. PubMed är en samlingsdatabas och innehåller databaserna 

Medline, PreMedline, HealthSTAR med mera och studenterna kan även söka i 

molekylärbiologiska databaser som Genome, Structure och Nucleotide. Både 

fulltextdokument och bibliografiska referenser finns i databasen och andra länkar som 

kan vara av intresse inom olika områden finns tillgängliga. Förlagen samarbetar med 

producenterna av Medline för att skapa en databas med möjligheter till direkta 

länkar från referenser till artikeln i fulltext. PubMed indexeras med ämnesord från 

 
46 Intervju med bibliotekarie Christer Eld. 
47 Intervju med bibliotekschef Per Syrén. 
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MeSH (Medical Subject Headings), en thesaurus som produceras av National 

Library of Medicine. 

Det finns alltså mycket goda möjligheter för studenterna att finna information i 

dessa databaser. Studenterna bör behärska den nya tekniken för att vara beredda på 

nya former av elektronisk information som kan komma i framtiden. 

Uppgiften till de juridiska studenterna 

Birgitta Köhler, bibliotekarie vid det juridiska biblioteket, hjälpte mig att utforma den 

uppgift som jag sedan delade ut till juriststudenterna. 

Här följer några begrepp som bör förklaras för att förstå vad studenterna sökte 

efter: 

•  Celex-nummer: är ett slags personnummer för dokumenten i databasen Celex. 

Man kan bilda dem genom att ange den sektor som dokumentet tillhör (t.ex. 

6 för rättsfall, 3 för direktiv och förordningar) år, typ av dokument, och 

nummer på dokumentet. 

• SFS-nummer: (Svensk författningssamlings nummer) är det nummer som en 

ny lag får när den publiceras i Svensk författningssamling48. Den behåller det 

numret även om den ändras genom olika ändringsförfattningar (som har egna 

SFS-nummer). 

• NJA-nummer: är den beteckning ett rättsfall från högsta domstolen får i Nytt 

juridiskt arkiv49. Det anges alltid som år och sidnummer 

Att hitta databasen Rättsbanken 

För apotekarna finns det olika sätt att hitta databasen PubMed, det var därför jag 

kontrollerade om de kunde hitta den. För att få tillgång till databasen Rättsbanken är 

studenterna tvungna att betala 100 kronor för att ha den tillgänglig utanför biblioteket 

även om de har uppkoppling via universitetets server. På biblioteket kan studenterna 

dock söka i databasen utan att logga in. För att komma förbi ”login”-delen går man 

via Juridiska bibliotekets hemsida – till internetlänkar – till en OK-knapp, som finns 

på sidan. Det står ingen förklaring till vad den står för eller vad den leder till. De flesta 

studenterna hade därför problem med att hitta Rättsbanken då de oftast inte 

uttnyttjade den från biblioteket. Antingen söker de hemifrån eller inte alls genom 

 
48 Svensk författningssamling är den officiella serie i vilken lagar och andra viktigare 
författningar publiceras. 
49 Nytt Juridiskt Arkiv är en tidskrift där referat av högsta domstolens avgöranden publiceras. 
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Rättsbanken. De menade att de kunde tillskansa sig information om rättsfall och 

annat genom andra informationskällor.50 

Att söka i databasen Rättsbanken 

Först frågade jag om studenterna kände till vilka booleska operatorer som gäller i 

Rättsbanken. Ingen av studenterna kände till facktermen för AND, OR och NOT. 

När jag sedan förklarade vad det var eller bara sade AND så kände alla till vad det 

stod för och de kunde även nämna några andra operatorer.51 

För att se om de kunde hitta ett direktiv ställde jag frågan: vad handlar direktiv 

97/7/EEG om? Svaret var återlämnande av kulturföremål. Studenten skulle först 

göra ett celexnummer och sedan söka på det. 

Janne trodde att det var ett EG-direktiv så han skrev in det i titelfältet. Då fick han 

184 träffar. Sedan skrev han in direktiv i fria sökord och fick då bara 27 träffar och 

kunde bland dessa hitta det rätta direktivet. Han sökte inte på det sätt som är enklast, 

men då han hittade det direktiv som söktes var det ett godkänt resultat.52 Julia gjorde 

på ett liknande sätt: hon skrev in direktiv i EU-material och hittade sedan direktivet.53 

Ingen av de övriga studenterna hittade direktivet. 

Nästa fråga var: ta reda på hur Högsta Domstolen dömde i ett fall 1983 enligt 

Föräldrabalken 1:a kapitlet 2:a paragrafen. Först skulle studenten ta reda på SFS-

numret för föräldrabalken i databasen Författningar. Sedan kunde en lagrumssökning 

göras med SFS-nummer, kapitel och paragraf. När dokumentet hittats kan man gå 

över i fulltextdatabasen genom att klicka på NJA-numret. 

Det var ingen student som kände till att man kan ta reda på SFS-numret för 

föräldrabalken i deldatabasen Författningar. De flesta studenterna nämnde att de 

hade tagit reda på det först om de hade haft en lagbok till hands. Det var endast 

Johan som hittade rätt dokument genom att skriva in datum och fick då 11 träffar. 

Han kunde bland dessa hitta rätt domslut.54 

Sedan ställde jag frågan var man kan hitta ersättning vid personskada. Detta 

för att se om de kunde hitta offentliga utredningar, men även för att se om de kunde 

utnyttja de booleska operatorerna. Om studenten skriver in ”ersättning vid 

personskada” söker databasen på alla tre orden och det blir alldeles för många 

träffar. Korrekt tillvägagångssätt är att skriva ersättning och personskada. Julia skrev 

först ersättning vid personskada. Hon fick då för många träffar. Då skrev hon 
 

50 Intervju nr 7–12. 
51 Intervju nr 7–12. 
52 Intervju nr 10. 
53 Intervju nr 7. 
54 Intervju nr 11. 



 25

skadeståndsrätt och personskada och hittade rätt dokument direkt. Fem av de sex 

studenterna hittade rätt dokument. Judith skrev bara personskada och fick 22 träffar 

och kunde bland dem hitta rätt dokument.55 Johan sökte på det enklaste sättet: sökte i 

bland SOU och skrev ersättning personskada och hittade rätt dokument.56 

Slutligen frågade jag studenterna om de kände till vilken trunkering som gäller i 

databasen Rättsbanken. Två av studenterna kände till att stjärna vanligtvis gäller som 

trunkering. De visste dock inte vilken trunkering som gällde i denna databas. 

Sammanfattning 

Jag upplevde att studenterna överlag hade problem med att hantera databasen 

Rättsbanken. Det verkade som om de sällan använde den till sina studier. De hade 

först svårigheter att hitta själva login-knappen och sedan verkade de obekanta över 

huvudtaget med hur databasen var upplagd. De kände inte till vad booleska 

operatorer står för även om de använde AND när de skrev i sökfältet. Då 

studenterna inte känner till det korrekta tillvägagångsättet missar de värdefull 

information vilket eventuellt leder till att de inte använder databasen vid fler tillfällen. 

Studenterna har inte fått någon utbildning i databasen, det är därför inte konstigt 

om de har svårigheter att behärska den. De skulle behöva en genomgång av 

databasens funktioner. 

Uppgiften till apotekstudenterna 

Uppgiften till studenterna på apotekarutbildningen utarbetades med hjälp av Christer 

Eld, bibliotekarie vid BMC:s bibliotek. Det är även han som numera håller i 

utbildningen i databasen PubMed för de farmacevtiska studenterna. I det följande 

kommer jag att beskriva varje punkt som studenterna fick utföra och syftet med 

detta. 

Att hitta databasen PubMed. 

Jag ville se hur de hittade databasen eftersom det finns olika vägar att söka på. Det 

visade sig att alla på något sätt gick via BMC-bibliotekets hemsida. En person gick 

via det allmänna universitetsbibliotekets hemsida. Det var inga problem för 

studenterna att hitta databasen PubMed.57 

 
55 Intervju nr 8. 
56 Intervju nr 11. 
57 Intervju nr 1–6. 
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Att söka i databasen PubMed. 

Jag bad studenterna att söka på cold compresses (kalla kompresser). Axel och Allan 

skrev cold AND compresses och visade därigenom att de behärskade de boleska 

operatorerna.58 Algot, Aina och Amalia skrev alla enbart cold compresses och det 

fungerade också bra. Alice var den enda som först kontrollerade om orden var 

godkända i MeSHbrowsern och gjorde sedan sökningen i sökfältet. 

På frågan hur studenterna kan se var sökningen har gjorts var det endast Alice 

som visste vad detailsfunktionen stod för. Hon förklarade att sökningen kunde stanna 

där om sökordet var detsamma som en tidskriftstitel.59 Detta är en mycket viktig del i 

sökningen i denna databas. Det är något som de alla bör känna till för att inte gå miste 

om värdefull information. 

Vidare frågade jag om de kände till MeSHbrowsern som finns tillgänglig på 

PubMeds sida. Axel och Amalia kände inte till vad det var eller var man kunde 

klicka på den.60 Dessa två hade ej heller gått någon utbildning i databasen. De övriga 

fyra studenterna kunde visa var den fanns och vad det innebar att uttnyttja denna 

funktion. Att det fanns en svensk MeSHfunktion på Karolinska Institutets hemsida 

var det dock ingen som kände till, vilket är mycket förvånansvärt. 

På frågan om de kunde berätta vad boleska operatorer är för något var det 

ganska väntat att de inte kände igen termen men ändå visste vad det innebar. Att 

använda AND vid informationssökning innebär att båda sökorden eller fler måste vara 

med på träfflistan vid varje punkt. Vid ordet OR måste ett av orden vara med, samt 

vid NOT kan man utesluta något. Det sista visade sig vara praktiskt för 

farmacevtstudenterna som ibland vill utesluta vissa läkemedelsjättar som har stort 

inflytande på marknaden.61 

För att se om de kunde söka på en författare bad jag dem söka på ”D Wheeler”. 

Här kan två alternativ väljas för att markera i databasen att detta är ett författarnamn, 

antingen kryssa för innan i authorfältet eller så skriver man namnet samt [au] efter. Då 

förstår databasen att det är en författare som söks. Axel valde att kryssa i förväg i 

limitsfältet att han skulle söka på författare. Det förvånade mig att han sedan försökte 

söka på D Wheeler i den ordning som här angavs. Han ändrade ej heller sökningen 

efter att databasen protesterade.62 Aina och Alice kryssade för i limits att det var en 

författarsökning och hittade sedan författaren. De kände dock inte till att man kan 

 
58 Intervju nr 1 och 3. 
59 Intervju nr 6. 
60 Intervju nr 1 och 4. 
61 Intervju nr 1–6. 
62 Intervju nr 1. 
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skriva [au] för att slippa gå in i limitsfältet.63 Allan skrev in Wheeler D [au] på det sätt 

som var helt korrekt men Amalia och Algot sökte bara i sökfältet utan att markera på 

något sätt att det var en författare som söktes.64  

Till sist hörde jag mig för om studenterna visste vad trunkering innebär samt 

vilken trunkering som gäller i denna databas. Här blev svaren olika och det var de 

studenter som har deltagit i bibliotekets utbildning som kände till olika former av 

trunkering. Axel och Amalia sade direkt att de inte visste vad det betyder.65 Algot 

sade att han inte visste vad det betydde fast han hade gjort en sökning på det viset 

under testdelen av intervjun.66 Allan, Aina och Alice visste att det innebär att man 

bara kan skriva in början av ett ord, skriva stjärna och få alla ändelser och variationer 

av ett ord.67 

Sammanfattning 

De apotekarstudenter som fått undervisning i databasen PubMed kunde behärska 

den. De var olika duktiga vilket är naturligt, de har olika förkunskaper och är olika 

mycket intresserade. Det är dock tydligt att de studenter som deltagit i någon form av 

undervisning i databasen kan behärska den på ett tillfredställande sätt.  

 

Studenterna 
Här kommer studenternas intervjusvar att presenteras utifrån Christina Doyles 

analytiska schema av en informationskompetent person. Schemat består av tio 

punkter som först presenteras. Sedan följer juridikstudenternas svar och 

apotekstudenternas svar. Därefter följer en jämförande sammanfattning av de två 

studentgrupperna. Slutligen en sammanfattande analys för att se om studenterna 

besitter informationskompetens. 

 
63 Intervju nr 5 och 6. 
64 Intervju nr 2–4. 
65 Intervju nr 1 och 4. 
66 Intervju nr 2. 
67 Intervju nr 3, 5 och 6. 
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Nr 1: En informationskompetent person känner till att ju mer information 

man har om ett ämne desto lättare är det att fatta ett så korrekt beslut som 

möjligt. 

Här har jag omformulerat Christina Doyles första punkt: En informationskompetent 

person är medveten om att korrekt och fullständig information är utgångspunkten 

för att kunna fatta intelligenta beslut. Mycket av denna formulering beror 

förmodligen på att översättning till svenska ger en annan innebörd än på engelska, 

som ju är Doyles modersmål. På svenska känns orden korrekt och fullständig lite för 

starka i detta sammanhang. Därför vill jag undersöka om studenterna förstår att det är 

viktigt att tillskansa sig så mycket information att de sedan kan fatta ett så korrekt 

beslut möjligt. 

Juridikstudenter 

För att få svar på denna punkt ställde jag först frågan hurudvida mängden information 

spelade någon roll. Alla studenterna är överens om att det är viktigt att man har 

tillräcklig information som grund för sitt arbete. Tolkningen av min fråga var dock lite 

olika. En student menade att ...”på examensnivå inom juridik så blir det inte så mycket 

forskning på egen hand utan det blir mest sammanställningar av andras texter och 

möjligen analys av dessa”.68 Han svarade inte på den egentliga frågan utan tryckte på 

att de mest sammanställer andras texter. Jag tolkar dock detta som att han måste hitta 

texter och sedan möjligen göra en analys av dessa. Två studenter tyckte att det inte är 

mängden i sig som är viktig utan kvaliteten som är det viktigaste och det är ju ett 

viktigt ställningstagande.69 För att kunna göra en kvalitetsbedömning av text måste 

man först få en överblick på vad som finns inom området. 

En student var mycket inriktad på sin uppgift att skriva examensarbete i sitt svar. 

”Om man kollar på tidigare exjobb så finns det åtminstone två sidor med litteratur.”70 

Han var mer inriktad på hur uppsatsen skulle se ut än om han hade fått med all viktig 

litteratur inom det område han skriver inom. 

Nästa fråga som ställdes var när studenterna upplevde att informationssökningen 

skulle vara avslutad. Fem av sex studenter var rörande överens om att 

informationssökningen inte skulle avslutas förrän examensarbetet var färdigt i slutet av 

terminen. Den största delen av sökandet kommer dock att ske i början av terminen 

men alla verkar ha uppfattningen att de kommer att behöva komplettera sökandet 

under hela perioden. Josef är den som verkar mest optimistiskoch den som avvek lite 

 
68 Intervju nr 10. 
69 Intervju nr 7 och 12. 
70 Intervju nr 11. 
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i sin åsikt: ”Jag inbillar mig att det finns en period där man söker information i början 

och sedan kommer en värderande period och sedan en skrivande period, men även 

han menar att detta kommer att behöva kompletteras under senare delen av 

skrivandet”.71 

Han skiljer sig en aning från de andra genom att han har ett metodiskt 

tillvägagångssätt och en medveten strategi för sin informationssökning. De andra 

verkar utgå från att de ska söka information under hela examensarbetesperioden. 

Josef har dock tänkt söka i början men möjligtvis kontrollera vissa saker under hela 

perioden.72 

Apotekarstudenter 

Den stora skillnaden mellan juridikstudenters och apotekarstudenters examensarbete 

är att de senare gör en laborativ undersökning i sin uppsats. De har en litteraturdel i 

inledningen men den största delen av undersökningen är laborativ. 

Alla apotekarna tycker att det är viktigt att ha många källor. Åsikten att man 

måste ha en grund att stå på är överlag tydlig. Allan menade dock att om man hittar 

precis det man är ute efter så räcker det.73 Det verkar inte finnas en uppfattning om 

att man kan söka fram ”allt” som finns inom ett område utan man får ta det man får tag 

i. Aina menar att det är svårt att hitta artiklar om precis det man är ute efter. ”Då får 

man söka lite bredare och sedan relatera det till ens område.74 Detta för att den 

forskning som är i fokus inte är så utforskad ännu. Amalia menade att hon skulle ta 

hjälp av handledaren för att se om hon hittat tillräckligt med information: ...”Man kan 

ju inte ta med allt, men man måste ju se lite olika vinklingar på det. Sedan hur mycket 

vet jag inte. Det har man ju handledarna till vad som ska vara med och om det fattas 

någonting.”75 Det märks tydligt en osäkerhet hos denna student, hon lutar sig mot dem 

som har större kunskap och litar till att de ska hjälpa henne att avgöra om hon har 

tillräckligt med information till sin uppsats. 

På frågan om när informationssökningen kunde tänkas vara avslutad kom olika 

inställningar fram. Två av studenterna menade att de skulle söka information nu i 

början av examensarbetet och sedan inte mera. De övriga menade att de skulle söka 

under hela terminen tills den dag de lämnar in arbetet. Detta kan vara en fråga där 

informanterna svarar det de tror att jag vill höra. Självförtroendet vad gäller 

informationssökning spelar även en stor roll. Allan och Aina som menade att de 
 

71 Intervju nr 12. 
72 Intervju nr 12. 
73 Intervju nr 3. 
74 Intervju nr 5. 
75 Intervju nr 4. 
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skulle söka nu i början av terminen men inte så mycket senare visade sig båda vara 

mycket duktiga på att söka information.76 Alice nämnde en viktig funktion i databasen 

PubMed som vi får anledning att återkomma till senare i uppsatsen som innebär att 

databasen minns informationssökarens tidigare sökningar och kan visa på det senast 

inkomna materialet. Alice sade: ...”Jag använder Cubby77 så jag söker nästan varje 

dag för att se om det har kommit in något nytt på området. Men det är ju mest i början 

jag gör det.”78 För den student som lär sig möjligheterna och finesserna med 

informationssökning i databaser och liknande blir sökningen enklare och mer 

heltäckande. 

Sammanfattning av punkt 1 

Sammanfattningsvis finns det vissa tydliga skillnader mellan juridikstudenter och 

apotekarstudenter i hur stor roll mängden information spelar för deras 

examensarbeten. Båda grupperna studenter menar att man måste ha en grund att stå på 

när man skriver ett vetenskapligt arbete. Juridikstudenterna verkade dock mer 

pragmatiska och tänkte mycket på hur många sidor käll- och litteraturförteckningar 

skulle komma att bestå av. Det beror förmodligen på att de vill ha ett så bra betyg som 

möjligt på examensarbetet. Vid intervjuerna med apotekarna var det inte någon som 

tog upp detta med antalet litteratursidor för sin uppsats. Den största delen av 

examensarbetet är laborativ och bakgrundslitteraturen spelar inte så stor roll i dessa 

uppsatser. Speciellt för apotekare är också att uppsatserna i högre grad kan handla 

om icke tidigare utforskade områden och att det därför kan finnas vissa problem att 

finna passande litteratur till detta. Då kan intervjuer och andra typer av källmaterial 

förekomma. 

Den andra frågan som ställdes var när informationssökningen skulle avslutas inför 

uppsatsskrivandet. Fem av sex juridikstudenter var överens om att 

informationssökningen inte skulle vara avslutad förrän uppsatsen kommer att lämnas 

in. Hos apotekarstudenterna var två studenter eniga om att de skulle söka i början av 

arbetet och möjligen kontrollera vissa källor i slutet. Dessa studenter visade sig 

senare vara mycket självsäkra vad gäller informationssökning i databaser samt kunna 

utvärdera och tillägna sig information på olika sätt. 

 
76 Intervju nr 3 och 5. 
77 En funktion i databasen PubMed som ”kommer i håg” tidigare sökningar och kan uppge vad 
som senast kommit fram inom ett visst ämne. 
78 Intervju nr 6. 
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Nr 2: En informationskompetent person uppmärksammar behovet av 

information. 

Det kan te sig självklart att man behöver information för att lösa en uppgift eller ha en 

åsikt om något. Jag ställde frågan: varför söker du information, eller vad får dig att 

söka information? De flesta studenterna fann frågan lite underlig och självklar men jag 

försökte få dem att tänka generellt och inte så mycket utifrån det examensarbete som 

de skriver just nu. 

Juridikstudenter 

Att få juridikstudenterna att tänka mer generellt var inte helt enkelt. Flera av dem 

påpekade att det skulle bara bli ”pladder” alltså rent ovetenskapligt om man inte har 

någon bakgrundsinformation till det man skriver om i examensarbetet. Julia sade: 

”För att få veta mera, kanske för att få lite bakgrund, lite kött på benen. När man ska 

utreda ett rättsligt förhållande så kan man ju inte bara utgå ifrån sig själv man måste ju 

ha egna värderingar och egna tankar men man måste ju ändå hitta 

bakgrundsinformation”.79 

Juridikstudenterna är mycket medvetna om vikten av information för att kunna 

uttala sig om något. Johan menade: ”Man är ju beroende av en bas för uppsatsen 

annars skulle det ju bli rena spekulationer och det har ju inget vetenskapligt värde i 

sig. Man måste legitimera sina anspråk”.80 

Två studenter kunde inte riktigt släppa den uppsats som de ska skriva. Josef sade 

...”jag måste ju ha information till min uppsats”81, och Judith menade att ...”Det måste 

bli klart”.82 Alla studenterna var dock på det klara med att man måste söka 

information för att kunna uttala sig om något eller för att kunna bedriva forskning på 

akademisk nivå. Den juridiska utbildningen tränar studenterna i att bli kritiska och 

kunna göra vetenskapliga värderingar. 

Apotekarstudenter 

Anledningen till att apotekarna söker information är att de vill belägga det de 

kommer att undersöka. Alla är införstådda med att de måste ha en grund att stå på för 

sin uppsats. Aina utryckte det så här: ”Man vill veta saker. Vi ska skriva en synopsis 

så jag måste veta vad som har gjorts på området innan. Vad som har forskats om det 

som jag ska skriva om”.83 
 

79 Intervju nr 7. 
80 Intervju nr 11. 
81 Intervju nr 12. 
82 Intervju nr 8. 
83 Intervju nr 5. 
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Det är tydligt att studenterna har en god kritisk hållning till vetenskapen. Alla är 

införstådda med att de måste ha information för att kunna uttala sig om något. De vet 

att de måste ha en grund att stå på för att kunna forska vidare. 

Sammanfattning punkt 2 

Både juridikstudenter och apotekare vet att information är grunden för vetenskapligt 

tänkande. Den stora skillnaden mellan dessa två utbildningar är att de juridiska 

studenterna ägnar mycket tid åt tolkning av litterar och lagtext och utbildningen är i 

grunden teoretisk. Den farmacevtiska utbildningen är mer praktisk även om den 

också har en teoretisk grund. Den tidigare forskningen ses som en utgångspunkt för 

hur den laborativa undersökningen i examensarbetet för apotekarstudenterna ska gå 

till. 

Nr 3: En informationskompetent person kan formulera frågor utifrån det 

behov som finns av information. 

För att få information till denna punkt ställde jag frågan: ”tycker du att du är bra på att 

formulera sökord som du använder i databaser eller på Internet?” Svaren som jag 

fick på denna fråga är naturligtvis subjektiva eftersom de kunde svara hur pass bra de 

upplevde att de var på att formulera sökord. Det var dock intressant i förhållande till 

den förra delen av intervjun som var praktisk och där de faktiskt skulle visa hur de 

gjorde när de sökte i databaser. Detta återkommer jag till senare i uppsatsen. Frågor 

hade kunnat ställas om problemformuleringar i allmänhet i anslutning till 

informationssökning, men jag valde att hålla frågorna på rent konkret nivå. Det frågades 

därför om sökord de använder i databaser då jag anser att det är viktigt att 

studenterna förstår vikten av väl uttänkta och formulerade sökord. Det är viktigt att 

studenterna kan hantera dagens medier för att vara förberedda på morgondagens 

tekniker. 

Juridikstudenter 

De flesta av juridikstudenterna upplevde sig själva som dåliga på att söka i databaser 

och på internet. Det kan relateras till att de inte har fått någon undervisning i sökningar 

sedan termin 1, som för en del av studenterna är 5-6 år sedan. Det är en lång tid som 

har gått sedan dess och databaser och internet har förändrats mycket under denna 

period. Uppsala universitetsbiblioteks katalog DISA har dessutom blivit webb-

baserad och de flesta databaser har fått användarvänligare utseende. 
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Janne upplevde sig själv som ganska duktig på att söka: ”Ja... jag brukar hitta det 

jag ska ha ganska så fort. Oftast vet man ju vilken författare eller vilket ord som är 

viktigast och man får söka lite vidare än på det man vill hitta”.84 

De andra hade lite sämre självförtroende. Josef uttryckte det så här: 

Det är jag otroligt dålig på faktiskt. Att hitta rätt på någonting då är det raka spåret men om 
det är i periferin då är jag mycket dålig på det faktiskt och att använda och och eller det 
tycker jag funkar olika på olika ställen. /.../ Logiken bakom förstår jag men att sätta sig in i 
det på varje ställe det skiter jag helt enkelt i. Jag söker på ett gäng ord och sedan får det vara 
bra med det. Det är säkert jättedåligt men...85 

Josef förstår nog inte vikten av att ta reda på vilka booleska operatorer som gäller 

och bemöda sig att ta reda på vilka finesser som gäller i olika databaser, 

konsekvensen blir att han går miste om stora mängder information. Särskilt sedan han 

uttryckt det så här vid frågan om mängden information spelade någon roll: ...”det blir 

lite jobbigt när man har varit en hel dag på biblioteket och bara hittat en grej som man 

egentligen kan använda”.86 Detta visar på att han har stora problem att hitta 

information inom det område han är intresserad av. 

Apotekarstudenter 

Anledningen till att jag ställde frågan till apotekarna var att jag ville veta om de 

utnyttjade MeSHbrowsern som är en viktig del av informationssökning i databasen 

PubMed. MeSH står för Medical subject headings och innebär att sökordet är ett 

vedertaget sökord i databasen. Det är viktigt att uttnyttja detta sökhjälpmedel då alla 

läkemedel och andra medicinska termer inte är godkända söktermer. 

Fyra av sex informanter uppgav att de använde sig av MeSHbrowsern som finns 

på PubMeds hemsida. Axel och Amalia nämnde inte att MeSHbrowsern var en del 

av deras sökstrategi. Det var även dessa två informanter som framstod som mest 

osäkra inför informationssökning och de som inte hade deltagit i någon utbildning i 

informationssökning.87 

Sammanfattning punkt 3 

Denna punkt blir något svår att jämföra de två studentgrupperna i. När det gäller 

juridikstudenterna ställde jag frågan: tycker du att du är bra på att formulera sökord 

till databaser. Detta svarade de på rent subjektivt och jag kan sedan göra jämförelsen 

 
84 Intervju nr 10. 
85 Intervju nr 12. 
86 Intervju nr 12. 
87 Intervju nr 1–6. 
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med hur de verkligen gjorde i kapitlet att söka i databasen Rättsbanken. Vad gäller 

apotekarstudenterna ville jag kontrollera om de nämnde att de använder funktionen 

MeSHbrowsern i databasen PubMed. Det visade sig att fyra av sex studenter 

använde denna funktion. Rent generellt upplevde jag att de båda studentgrupperna 

var relativt bra på att formulera frågor utifrån det behov som finns av information. 

Juridikstudenterna tränas i att lösa komplicerade juridiska fall och blir därigenom bra 

på att skapa problemställningar utifrån det material de har. De två apotekarstudenter 

som inte kände till MeSHfunktionen hade inte deltagit i någon undervisning från 

biblioteket. Detta visar hur viktigt det är att biblioteket får ta del av undervisningen. 

Nr 4: En informationskompetent person kan avgöra vilka källor som är 

ultimata att utgå ifrån i olika situationer. 

Här frågade jag ”vilka olika former av källor brukar du använda dig av?” Detta 

speglar ju främst om de kan använda olika källor som är ultimata för studier inom det 

område de studerar inom. Jag anser dock att det är viktigast att de är kompetenta att 

söka inom det område som är deras gebit. 

Juridikstudenter 

Alla sex studenterna nämnde viktiga källor inom juridiken såsom förarbeten till lagar, 

rättsfall, doktriner litteratur och artiklar. En viktig sak som Janne påpekade var att: 

/.../ man kan ju säga att det finns olika värden på olika källor inom juridiken. Till exempel kan 
jag ju inte ta tidningsartiklar från UNT [Uppsala Nya Tidning] och ha dem som källa, så man 
får välja att ha källorna så högt upp som möjligt utifrån lagtexten. Typ rättsfallsamlingar 
förarbeten till lagtext kommentarer till lagtexten och sedan vad som skrivits inom 
forskningen till lagtexten.88 

Det som är speciellt för studier inom juridik är att de alltid har en urkälla att gå efter, 

nämligen lagtexten. Det är den som väger tyngst och spelar den yttersta rollen. Allt 

annat är bara tolkningar av lagtexten. 

Jane påpekade att det inte alltid finns skriftliga källor inom det område man är 

intresserad av. Då får man förlita sig till intervjuer; studenten genomför då intervjuer 

med människor som kan uttala sig inom områden som är relativt outforskade. Till 

exempel intervjuer med experter inom vissa juridiska områden som det ännu inte är 

dokumenterat något om.89 

 
88 Intervju nr 10. 
89 Intervju nr 9. 
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Apotekarstudenter 

För apotekare är den senaste forskningen mest relevant. Därför handlar det oftast 

om vetenskapliga artiklar något som de söker i databasen PubMed. Alla uppger att 

de söker i denna databas. Apotekarstudenterna använder inte särskilt mycket 

litteratur i form av böcker i sin utbildning förutom kurslitteraturen som de får ut på 

listor under hela utbildningen. Aina uttryckte det så här: 

Jag använder tidskrifter mest. Ibland någon bok också. Jag brukar mest använda PubMed. 
Jag känner inte till några andra på rak arm. Jag brukar gå in på tidskrifters hemsida och söka 
direkt där [via universitetsbibliotekets hemsida]. Om det t.ex. handlar om reumatism söker 
jag på t.ex. naturläkemedel på en sådan sida.90 

Jag frågade Aina om hon upplevde några problem med att söka litteratur i form av 

böcker då det är något de använder sällan: ”Jag vet inte, de enda böckerna som jag 

använder är typ FASS91, läkemedelsboken och medicinsk terminologi och sedan är 

det kurslitteratur sedan innan [grundutbildningen]”.92 Hon söker alltså inte efter 

litteratur genom universitetets katalog. 

Sammanfattning av punkt 4 

Jag tycker att det är viktigast att studenterna kan behärska de källor som finns inom 

sitt område. Studenterna som läser juridik nämnde alla för dem viktiga källor inom 

juridiken. De måste alla utgå från någon form av lagtext när de ska lösa rättsfall eller 

andra uppgifter. De visade att de på olika sätt kände till olika former av källor inom 

juridiken. 

Apotekarna uppgav att de alla använder databasen PubMed mest som källa för 

information. Studenterna menade att de inte har behövt söka särskilt aktivt efter 

information under utbildningen, något som nu förhoppningsvis kommer att ändras i 

och med den nya formen av apotekarutbildning som infördes förra året. De 

studenterna som börjar senare kommer förmodligen att behärska andra sökvägar 

bättre än de som jag har intervjuat inför denna uppsats. 

Nr 5: En informationskompetent person kan utveckla sökstrategier som är 

passande för uppgiften. 

Enligt Doyles femte punkt måste användaren förstå informationens organisation. Man 

måste förstå systemet och anpassa sina frågor till detta. Det är en mycket viktig punkt 

 
90 Intervju nr 5. 
91 FASS står för farmacevtiska specialiteter i Sverige. 
92 Intervju nr 5. 
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som jag kommer att återkomma till nedan vad gäller apotekarna, de bör använda sig 

av de medicinska termer som finns för att hitta information i databasen PubMed. I 

övrigt håller jag med Dorothee Grelle som är något kritisk till Doyles formulering och 

som skriver i sin uppsats: ”En framgångsrik sökstrategi är den som leder till största 

möjliga mängden relevanta träffar.”93 Det viktigaste är att studenterna kan få en stor 

mängd information som är relevant för den uppgift som avses. 

Jag började med att fråga vilka sökvägar som informanterna brukade använda för 

att se om de hade några sökstrategier. 

Juridikstudenter 

Fem av sex jurister säger att de använder ”Internet” för informationssökning. Exakt 

vad de menade med det framgick inte helt tydligt. Jag vet inte om de menade att 

söka via sökmotorer såsom Altavista på Internet eller om de menade att söka på 

ämnesrelaterade databaser. Två informanter sade dock uttryckligen att de oftast utgår 

ifrån databasen Rättsbanken. Två andra studenter menar att de hellre söker på det 

traditionella sättet för att få fram information, alltså genom att gå till hyllan på biblioteket 

eller att söka i kortkatalog. 

Det har redan tidigare framkommit att informanten Johan inte tycker om de nya 

sätt som finns för att söka information: 

Ja, vad gäller Internet och data så är jag inte så hemma på det. Jag tycker bättre om att gå den 
gamla vanliga vägen man läser i böcker var man ska leta. Oftast är sådana hänvisningar 
bättre och mera direkta än om man är ute på Internet och får 5000 svar på ett sökord och 99 
procent av det är oanvändbart för det man vill ta fram. Så det är väldigt tidskrävande. Jag 
tycker att det är lättare att leta via litteratur, offentliga utredningar eller vad som helst, alltså 
reell text.94  

Johan använder inte den mest ultimata utgångspunkten för sin informationssökning. 

Han får många irrelevanta träffar då han inte tänker igenom vilka sökord som är mest 

träffande för det han söker efter. 

Julia och Jane uppger båda att de använder katalogerna DISA och Libris vilket 

ger dem en bred sökning på vad som finns vid Uppsala Universitetsbibliotek och 

även nationellt. 

På frågan om vad studenterna känner till om fjärrlån vet de tre kvinnorna vad det 

innebär: att det lokala biblioteket lånar in böcker eller annan information från ett annat 

bibliotek. Männen säger att de inte vet exakt men att de kan gissa vad det innebär, 

 
93 Grelle, Dorothee (2001) s. 45f.  
94 Intervju nr 11. 
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till exempel Janne som uttrycker det så här: …”Jag skulle tro att det betyder att man 

lånar någonting från en plats där man inte befinner sig själv”.95 Det faktum att de inte 

känner till vad fjärrlån innebär leder till att studenterna inte kan uttnyttja de möjligheter 

som finns inom biblioteket. 

För studenterna är den nationella katalogen Libris en stor tillgång. De kan genom 

denna göra fjärrlån både nationellt och internationellt. Det kan även vara en bra signal 

till biblioteket att köpa in någonting som en student eller forskare kräver att de ska få 

låna från något annat bibliotek. Det skapar en dialog mellan användare och bibliotek. 

Därför är det en brist om inte studenterna känner till att denna resurs finns. 

För att vidare kunna avgöra om informanterna hade tillräckliga kunskaper för att 

utveckla sökstrategier ställde jag frågan huruvida de brukar söka efter artiklar. Detta 

gjorde jag som ett slags test på om de känner till de olika slags former av information 

som finns. Artikelsök och Presstext är två stora databaser för just tidskrifter som 

studenter bör känna till. 

Josef och Julia nämner Artikelsök som en väg att hitta artiklar. Judith menar att 

DISA och Libris går att söka i för att hitta artiklar, vilket åtminstone är en inkörsport 

till var olika tidskrifter finns och därigenom möjlighet att hitta artiklar. Jane tycker att 

man kan gå till tidskrifternas egna databaser för artikelsökningar. Janne säger att det 

finns särskilda databaser för tidskrifter men nämner ingen särskild. Han menar: 

…det vanligaste sättet är inte att man söker efter artiklar, det är inte det man söker efter 
utan man har en fråga och då finns det någon artikel skriven om något och då står det angivet 
i någon av de andra källorna. Så om man tittar på ett rättsfall och det finns en artikel skriven 
om det så står det angivet i sådana fall. Jag brukar inte söka artiklar ifrån början.96 

Även om studenterna inom den juridiska utbildningen oftast inte behöver söka aktivt 

efter artiklar så kan det behövas senare i arbetslivet. Därför bör studenterna känna till 

vilka vägar som finns. Johan är inne på samma linje och menar att han inte brukar 

söka efter artiklar direkt. På min direkta fråga hur han hittar artiklar så menar han att 

de finns på biblioteket. Han känner alltså endast till de artiklar och tidskriftsserier som 

finns på det juridiska biblioteket vilket visserligen är mycket omfattande, men 

studenten går miste om mycket information genom att inte söka nationellt genom 

databaser och dylikt. 

På frågan om studenterna använde bibliotek vid sin informationssökning och om 

de annars använde bibliotekets hemsida uppgav alla att de använde det juridiska 

 
95 Intervju nr 10. 
96 Intervju nr 10. 
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biblioteket både som läsplats såväl som elektroniskt. Många vände sig även till andra 

bibliotek i Uppsala och i Stockholm. 

Apotekarstudenter 

Som jag tidigare har nämnt använder sig apotekarna mestadels av vetenskapliga 

artiklar eftersom de är mycket beroende av den senaste forskningen. Alla uppgav 

även här att de använde sig av databasen PubMed. Ett svar blev jag dock lite 

konfunderad över: 

Jag tror att MedLine [PubMed] bara finns här på BMC. Och sedan kan man välja olika 
artiklar inom medicin och farmakologi. Och så väljer man olika sorters kategorier och olika 
sorters sökord... men sedan får man utveckla sökorden för att få det man vill ha. Ja jag brukar 
använda artiklar som inte finns på Internet, man kan printa ut dem direkt, det är bra då 
slipper man kopiera.97 

Studenten verkar tro att hon endast kan nå databasen inom Biomedicinskt Centrum. 

Detta begränsar troligen hennes möjligheter att uttnyttja sökmöjligheterna. Det är 

troligt att hon inte känner till att studenterna inom Uppsala Universitet kan ha 

uppkoppling hemifrån och därigenom tillgång till alla resurser som finns på 

universitetsbiblioteket. 

På frågan om studenterna utnyttjar biblioteket för sin informationssökning 

upplever jag att de inte känner sig särskilt hemma på biblioteket, ej heller uttnyttjar de 

resurser som finns. Alla säger att de går dit ibland, eller inte så ofta. Detta kan bero på 

att studenterna använder hemsidan från andra datorer eller helt enkelt inte känner sig 

så välkomna på biblioteket. Det är förvånande att de på frågan om de känner sig 

välkomna på biblioteket uppger att de gör det och ändå inte går dit eller uppger att de 

använder resurserna. Angående bibliotekets utbildningar verkar de upplevas som 

något som inte tillför studenten så mycket: ” Jag brukar gå dit ibland men jag har inte 

läst där eller så. Jag har gått någon utbildning där som man måste lära sig och söka och 

så. Inom några kurser har vi sökt i några lustiga lexikon fast jag vet inte vad det ska 

vara bra för...”98 Detta ser jag som en kritik mot hur bibliotekets kurser är upplagda, 

det är möjligt att de har förändrats nu och har en bättre inriktning och upplägg. För 

att studenterna ska känna sig välkomna och kunna tillgodogöra sig det som finns på 

biblioteket måste en god introduktion ges. 

 
97 Intervju nr 4. 
98 Intervju nr 4. 
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Alla studenterna uppger att de använder bibliotekets hemsida för 

informationssökning. De går annars till biblioteket endast i nödfall och för att skriva ut 

artiklar. 

Sammanfattning av punkt 5 

Studenterna uppger att de främst använder sig av elektroniska vägar för att söka 

information. Ingen student uppger att de slår i uppslagsverk eller dylikt för att finna 

information. Det är förvånansvärt då jag av två av de juridiska informanterna fått 

uppfattningen att de helst använde sig av uppslagsverk och litteratur i traditionell 

form. Detta visar att det är mycket viktigt att studenterna har nödvändig datorvana 

för att de ska kunna nå den information som de behöver. Kunskaperna i att kunna 

söka elektronisk information är på olika nivå beroende på när studenterna gick i 

gymnasiet och hur mycket kunskaper de har tillägnat sig på egen hand under sin 

studietid. Jag fick uppfattningen att de juridiska studenterna var överlag mer 

skeptiska till den nya tekniken än vad apotekarna var. Juridikstudenterna använder 

sig helst av de äldre mer traditionella sätten att hitta information. 

Apotekarstudenternas inställning till att söka information i databaser var över lag mer 

positiv. Alla studenterna uppgav att de använde databasen PubMed.  

Nr 6: En informationskompetent person har tillräcklig datavana. 

Doyles ursprungliga punkt var: Accesses sources of information including 

computer-based and other technologies. Det blir tydligt att Doyles definition 

definierades 1994 då det inte var självklart att använda sig av databaserade kataloger 

och databaser. Jag har därför omformulerat denna punkt till att undersöka om 

studenterna har tillräcklig datavana för att definieras som en informationskompetent 

person. Jag ställde därför fyra frågor om deras dataanvändande. Dessa kan ses som 

ett stickprov på deras vanor och bruk av datorer. Jag hoppades att genom svaren på 

frågorna kunna utröna mer om deras egentliga datakunnande. Frågorna som ställdes 

var: Betalar du räkningar på Internet, brukar du använda dig av uppslagsverk 

på datorn, kan du använda kortkommandon samt hur har du lärt dig att 

använda datorer? Jag vill betona att det säkert finns många olika frågor som skulle 

kunna ställas inom detta område men dessa ger en inblick i deras syn på och 

användande av datorer. 

Juridikstudenter 

På frågan om de använder Internet för att betala räkningar svarade alla tre 

juridikstuderande kvinnor att de gör det. Ingen av männen använde Internet för 
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denna tjänst. Alla tre hänvisade till att giroblanketter fungerade bra för dem och att 

de inte kunde se hur det skulle kunna bli enklare. 

Vad gäller elektroniska uppslagsverk finns lagboken som cd-rom, vilket skulle 

kunna vara en god hjälp för studenterna när de skriver examensarbete. Det var dock 

ingen student som uppgav att de använde den till detta ändamål. Detta kan ju bero på 

att de ännu inte har börjat skriva på själva uppsatsen, men i och med att ingen 

nämnde den vid intervjutillfället kan detta tolkas som att de inte känner till att den 

finns.99 

För att få en mera teknisk bedömning om de kunde hantera datorer så ställde jag 

frågan om de brukade använda sig av kortkommandon på datorn. Kommandot Alt + 

F4 som betyder att stänga ett fönster i Windows och som fungerar i de flesta 

program tyckte jag skulle kunna fungera som en fingervisning på hur pass insatta 

studenterna är på hur datorerna fungerar. Det var dock ingen student som kände till 

vad det betydde. Tre stycken menade att de använde sig av några kommandon i 

skrivprogrammet Word men inte till några andra avseenden.100 

För att få lite kännedom om hur de har lärt sig att använda datorer ställde jag en 

fråga om detta. I samband med den frågan undrade jag också hur pass mycket 

datautbildning de har fått på juristutbildningen. 

Alla informanterna menade att de inte lärt sig särskilt mycket i gymnasieskolan 

mer än det faktum att de skrev specialarbete och därför fått en inblick i Word. De 

uppgav vidare att det vanligaste sättet för hur de har lärt sig datorer är att de försökt 

själva eller fått hjälp av kompisar eller bekanta.101 

På utbildningen hade de en grundkurs under den första terminen som gällde 

DISA och Artikelsök men det var för fem år sedan då DISA inte var webb-

baserat.102 Det är stor skillnad på tillgängligheten till katalogen nu och för något år 

sedan. 

Johan uppgav att han hade gått en kurs på biblioteket inför ett arbete med det 

offentliga materialet på termin sex. Då fick han lära sig söka i databaser som innehåller 

material om EU och FN.103 Med tanke på att han inte är särskilt insatt i hur databaser 

fungerar var detta ett förvånansvärt svar. Möjligtvis hade han inte lärt sig något på 

kursen eller så var den inte så pedagogiskt upplagd. Josef kommenterade kursen som 

gick den första terminen så här: 

 
99 Intervju nr: 7–12. 
100 Intervju nr: 7–12. 
101 Ibid. 
102 Intervju nr 10. 
103 Intervju nr 11. 
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Det var ju inga poäng eller så men det handlade om hur man ska lösa de uppgifter man får 
under utbildningen inte för examensarbetet egentligen. Då handlade det oftast om att man 
vill känna till en viss lag och så mö jligtvis ett visst rättsfall och det stannar ju oftast vid att 
rättsfall finns angivna i den blå lagboken. Så finns det ju avgöranden. Det blev aldrig mer 
avancerat än så. Sedan så satt man en eller två vid några datorer och gjorde sökövningar 
men det var så länge sedan och jag har aldrig haft nytta av det. Så i princip har det gett mig 
noll.104 

Det är ganska anmärkningsvärt att studenten tycker att bibliotekets undervisning inte 

gav honom någonting alls som han har haft nytta av under utbildningen. Jag antar att 

han måste ha sökt någon gång i bibliotekens katalog och därför haft nytta av det eller 

läst i någon referenslitteratur på biblioteket men han kopplade inte det till 

undervisningen som han har fått. Jag frågade Judith under intervjun om hon efterlyste 

mer undervisning i databassökningar men även hon var skeptisk: 

Jag är tveksam till om det hjälper faktiskt. Man måste liksom hålla på med det. Det är svårt att 
gå en tre timmars utbildning och sedan kunna det, man måste söka hela tiden annars lär man 
sig inte /.../ om man inte vet att man söker på rätt ord så kan det känna som att man missar 
någonting.105 

Här märks studenternas inställning till undervisning inom databassökningar. De förstår 

inte att det finns vissa finesser som de kan utnyttja och därigenom känna sig mycket 

säkrare på att alla varianter av sökningar är gjorda. Det är vissa saker som de bör 

känna till om varje databas som de uppenbarligen inte känner till.  

Apotekarstudenter 

Jag ställde samma frågor till apotekarstudenterna som de jag uppgav ovan. Hos 

dessa studenter såg könsuppdelningen liknande ut vad gäller inställningen till att betala 

räkningar på Internet. Alla tre kvinnorna uppgav att de använde denna tjänst. Endast 

en man sade att han använde tjänsten. Resultatet kan naturligtvis bero på om 

informanterna har uppkoppling hemma eller någon annan möjlighet att använda 

datorer ostört.106  

På frågan hur studenterna har lärt sig att använda datorer uppgav alla tre männen 

att de är självlärda. Detta på grund av sin ålder och att de gick i gymnasiet innan 

datakunskapen blev obligatorisk. Att de säger sig vara självlärda kan också ge en 

indikation på att männen har större självförtroende vad gäller tilltro till sin kapacitet 

 
104 Intervju nr 12. 
105 Intervju nr 8. 
106 Intervju nr: 1–6.  
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och att lära sig själva.107 Kvinnorna uppgav att de framför allt hade lärt sig i gymnasiet 

eller på utbildningen. 

På frågan huruvida studenterna kände till vad kortkommandot Alt + F4 betydde 

var det endast en person som kände till vad det innebär. Vad gäller uppslagsverk 

ville jag se om studenterna kände till att de t.ex. kan ha FASS som elektroniskt 

uppslagsverk uppslaget i datorn samtidigt som de skriver. Detta uppgav inte någon 

student att de gjorde. Axel menade att det inte finns något uppslagsverk som passar 

för deras studier.108 Aina menade att det vore mycket praktiskt att ha ett språklexikon 

att slå i vid problem med engelska artiklar, hon känner dock inte till var dessa står att 

finna.109 

Sammanfattning av punkt 6 

Det kan antingen vara slumpen att endast en man av sex använder Internet för att 

betala räkningar, medan samtliga kvinnor gör det, eller så kan man tolka resultatet 

som att män inom dessa fakulteter är mer skeptiska till Internet än vad kvinnor är. 

Det är ju dock ett relativt litet underlag som jag utgår från i denna uppsats så det är 

svårt att dra några generella slutsatser. Jag tycker dock att det är förvånansvärt. 

Vad gäller frågan om kunskapen om kortkommandon har jag som 

uppsatsförfattare insett att frågan kunnat ställas på ett bättre sätt. Just Alt + F4 var ett 

kommando som inte är särskilt allmängiltigt för hur duktiga studenterna är med 

datorer. Jag hade kunnat fråga om de kände till något, vilket som helst, för att se om 

de behärskade något kortkommando. Flera studenter uppgav att de kunde olika 

kommandon i Word.110 

Nr 7: En informationskompetent kan utvärdera information och avgöra vilka 

källor som är tillförlitliga att hänvisa till. 

Här ställde jag frågan hur studenterna kontrollerade om källan är tillförlitlig eller inte. 

Detta är något som studenterna tränas i under hela sin utbildning. Jag ställde även 

frågan hur studenterna avgör vilken information som är mest relevant, för att få svar på 

denna punkt. Detta för att om de är kritiska till information och om de kan använda 

den mest optimala källan för sitt kritiska tänkande. Många av studenterna hade svårt 

att svara på vad som är mest relevant och berättade om hur de sökte information i 

allmänhet. 
 

107 Intervju nr: 1–3. 
108 Intervju nr 1. 
109 Intervju nr 5 [För språkliga lexikon kan man till exempel besöka skolverkets sida: //www-
lexikon.nada.kth.se/skolverket/lexin.shtml, hämtad den 18 mars 2002]. 
110 Intervju nr 1–6. 
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Juridikstudenter 

Något som är speciellt inom juridiken är att forskningen oftast utgår från någon form av 

lagtext. Därför menar de flesta respondenter att: ”ju närmare lagboken källan 

kommer ifrån desto mer tillförlitligt är det”111. Janne menar att ”det får man lära sig på 

utbildningen”112. Det är en stor del av själva grunden för juridik, man måste vara 

kritisk till texter och andra spörsmål.113 Alla studenterna menar att t.ex. om författaren 

har blivit publicerad tidigare i någon högt ansedd tidskrift så kan man lita på att det den 

författaren skriver är tillförlitligt.114 

Jag undrade sedan om studenterna upplevde någon skillnad i tillförlitligheten vad 

gäller tryckta och elektroniska tidskrifter. Johan och Josef är båda mycket skeptiska 

till källor tagna från Internet. Josef säger: ”Ja, rent intuitivt är jag det. Det som någon 

har lagt upp på Internet, där är jag genast väldigt skeptisk. Jag är tydligen 

gammaldags fast jag inte är så gammal, jag vill gärna ha en bok i handen, det litar jag 

på”.115 

Männen är, som tidigare har visats, mer skeptiska till den elektroniska formen än 

vad kvinnorna är. Janne menade dock att dokument som kommer från organisationer 

och andra organ är identiska med originalet.116 Judith tycker inte att det är någon 

skillnad alls på tryckta och elektroniska källor117 och Jane påpekade problemet med 

att det inte finns någon kontrollprocedur för källor på Internet, men menade att det går 

att sprida fel information i tryckt form också. Dokument från till exempel FN:s 

hemsida är ju tillförlitliga menar hon.118 

Jane uttryckte det så här: 

…det är rätt lätt inom det område man skriver så vet man ungefär vilka som är auktoriteter 
och man kan kolla med handledare eller lärare eller andra studenter. Eller det faktum att de 
har blivit publicerade vid ett bokförlag så har de gått igenom en viss sållning på det sättet 
och om man ser på Internet så är det oftast organisationer eller .edu [educational, i 
betydelsen sidor på Internet som är från skolor eller universitet.] och liknande är mer 
tillförlitligt än .com [kommersiella sidor] och liknande.119 

 
111 Intervju nr 10. 
112 Intervju nr 10. 
113 Intervju nr 10. 
114 Intervju nr 7–12. 
115 Intervju nr 12. 
116 Intervju nr 10. 
117 Intervju nr 8. 
118 Intervju nr 9. 
119 Intervju nr 9. 
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Alla studenterna tycker att det är viktigt att man själv avgör vad som är mest 

relevant. Man måste kunna avgöra själv vad som är av högsta prioritet för sitt 

skrivande. 

 

Apotekarstudenter 

För apotekarna är källkritik ett måste. De läser den senaste forskningen och måste ha 

en kritisk hållning för att kunna avgöra om det som skrivits är något att spinna vidare 

på. Det är alltså en avgörande skillnad gentemot de juridiska studenterna som för det 

mesta utgår från lagtexten. De har dock inte så skarpt kritisk hållning till källorna som 

de borde ha, de menar att om det har blivit publicerat i en viss tidskrift så måste det 

vara tillförlitligt: 

När det gäller PubMed så kan man tänka att om det har blivit publicerat i en känd eller 
välkänd tidning så är det okej oftast. Men om man bara söker något på nätet eller på någon 
hemsida så får man kolla vad de har för källa och kolla upp den i så fall. Jag vet inte om jag 
vet så mycket att jag kan avgöra om det är tillförlitligt eller inte, men...120 

Alice är den som har den mest kritiska inställningen: 

Om det är en artikel som sticker ut... ofta handlar ju många artiklar om samma sak och om det 
plötsligt är någon som säger något annat så tror jag inte att det är så tillförlitligt. Det beror ju 
på vilken tidning som det är publicerat i, jag litar mer på något som står i en välkänd tidning. 
/.../ Svenska tidskrifter är det mycket lättare att få någonting publicerat i. Jag tror t.ex. inte att 
läkartidningen är jätteotillförlitlig men jag tror att det är mycket lättare att få in en artikel 
där... Annars är det väl om man läser texten och tycker att det verkar konstigt.121 

Apotekarna verkar uppleva sig själva som relativt okunniga vad gäller källkritik 

under grundutbildningen. De refererar till att man frågar handledaren och andra 

personer om vad som är godkända källor. 

På frågan om de upplevde någon skillnad vad gäller tryckta och elektroniska 

källor angående tillförlitlighet menar Allan, Algot, Aina och Alice att det inte är någon 

större skillnad. Är det en tidskrift som finns i elektronisk form så ser den lika ut som 

den tryckta formen.122 Axel och Amalia är mer kritiska till den elektroniska formen. 

Axel menar att det är lättare att få något publicerat elektroniskt om man är oseriös, än 

 
120 Intervju nr 2. 
121 Intervju nr 6. 
122 Intervju nr 2–3,5–6. 



 45

i tryckt form123. Amalia menar att: ”man har ju hört att man inte ska tro på allt som 

finns på Internet”.124 

Jag upplevde att studenterna tycker att det är relativt självklart vad som är 

relevant och inte. Det ska röra det ämne som de skriver om samtidigt som det ska 

kunna leda till något som de kan dra fördel av i sitt uppsatsskrivande. Hur 

studenterna rent praktiskt får fram vad som är mest relevant för sin uppsats uttryckte 

Aina så här: 

Jag försöker skumma igenom lite grann om det hör i hop med det som man vill veta 
någonting om. Jag läser mest titlar men det är inte så bra egentligen om man söker på 
PubMed så får man upp jättemånga titlar och då vill man ha ganska färsk information så då går 
man igenom så många man orkar... Jag går igenom titlar först och främst, sedan kanske läsa 
abstracten där man kan avgöra om det är relevant eller inte.125 

Med abstract menas den korta sammanfattning som ofta finns i början av de 

vetenskapliga artiklarna eller i avhandlingar och uppsatser. 

Sammanfattning av punkt 7 

För både jurister och apotekare är källkritik ett måste. Studenterna tränas i källkritiskt 

tänkande under hela sin utbildning. Båda grupper uppger svar som ger uppfattningen 

att de förhåller sig kritiska till olika former av material. Jag upplever dock att de 

studenter som är mest osäkra angående att söka information genom datorer är mest 

skeptiska till publicering på Internet. 

Både jurister och apotekare anser sig kompetenta nog att kunna avgöra vilken 

information som är relevant för deras examensarbete. Att kunna utvärdera 

information är en viktig del av de båda utbildningarna och framförallt för juristerna. 

De utgår, som tidigare nämnts, alltid från lagtexten men bör kunna utvärdera andras 

tolkningar av denna. För apotekarna spelar den tidigare forskningen en stor roll för 

att kunna gå vidare med sin forskning inom farmakologin. 

Nr 8: En informationskompetent person kan organisera information så att 

andra och de själva kan använda sig av materialet vid andra tillfällen. 

För att se om studenterna kunde organisera information frågade jag hur de gör för att 

hålla reda på källorna under tiden de skriver sitt.ex.amensarbete. Här får man dock 

beakta att detta är vad de säger och önskar att de gör för att hålla reda på 

 
123 Intervju nr 1. 
124 Intervju nr 4. 
125 Intervju nr 5. 
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informationen. Det kan vara så att de vill ge mig det svar som de tror att jag vill ha. 

Det är säkert även deras önskan och föresats att de ska organisera sitt 

examensarbete på ett sätt som gör det lättillgängligt för dem själva. 

Juridikstudenter 

Jane menar att hon skriver in allt i källförteckningen genast för att inte glömma bort 

det. Sedan får hon ta bort det som hon inte använder.126 Judith påpekar vikten av att 

skriva upp allt som hon kopierar för det är lätt att glömma bort var man tog det 

annars.127 Josef och Janne påpekar att det är lika höga krav på formen i uppsatsen 

som innehållet.128 De har alla mycket höga ambitioner vad gäller formalia. 

Jag frågade sedan hur de skriver i källförteckningen när de tagit information från 

en artikel för att se mer konkret vad de har för kunskaper inom detta område. Jag 

var intresserad av att veta om de kom ihåg att ta med både titeln på artikeln såväl som 

på tidskriften. De verkade alla ha mycket goda kunskaper i hur man skriver 

hänvisningar och referenser. Det beror antagligen på att de har mycket höga krav på 

formalia inom juristutbildningen.129 

Apotekarstudenter 

Apotekarstudenterna har särskilda föreskrifter hur de ska ordna sina 

källförteckningar. Det är dock inte en och samma föreskrift för alla studenterna men 

det kan bero på att de kommer från olika institutioner. Algot uttryckte det så här: ”Jag 

skriver upp dem direkt, sedan tar jag kopior på allt jag har med och stryker under 

med överstrykningspenna och sedan skriver jag in det ganska så fort”.130 Alla 

studenterna känner sig säkra på att skriva källförteckningar och väl förtrogna med hur 

man skriver för att hänvisa till en artikel. Detta genom att de har särskilda mallar till 

hjälp för att skriva hänvisningar.131 

Sammanfattning av punkt 8 

Juridikstudenterna menade att de var kompetenta i att organisera sin information. De 

har höga krav på formalia inom juristutbildningen. Apotekarna hänvisade mest till att 

de har särskilda föreskrifter som de måste följa vad gäller källor och litteratur. Dessa 

 
126 Intervju nr 2. 
127 Intervju nr 8. 
128 Intervju nr 10 och 11. 
129 Intervju nr: 7-12. 
130 Intervju nr 2. 
131 Intervju nr 1–6. 



 47

svar är av spekulativ art eftersom de måste sia om framtiden, men enligt 

informanternas svar skulle alla noggrant organisera sina källor under examensarbetet. 

I efterhand har jag som uppsatsförfattare tänkt att jag hade kunnat fråga 

studenterna om de känner till att de kan spara sina sökningar i de flesta kataloger och 

databaser, som funktionen Cubby i databasen PubMedsom tidigare nämnts.132 Det 

kan ses som en form av organisation av information. Doyle menade i sin 

undersökning att man kan spara sin information i en databas, något som verkar 

mycket avancerat. Det är för hög nivå för dessa studenter. Möjligtvis skulle forskare, 

lärare och doktorander kunna skapa en databas för sina sökningar då deras 

undersökningar är på en högre nivå. Forskares undersökningar har ofta en mer 

komplex sammansättning än uppsatser på den nivå som här undersökts. De kan 

därför vara i större behov av en mer genomgripande organisation som en databas 

skulle innebära.133 

Nr 9: En informationskompetent person kan integrera ytterligare 

information till en redan existerande samling information. 

Doyle menade att denna punkt skulle kunna visa om personen som söker information 

kan avgöra vad han eller hon hittills vet, och kan avgöra vad som eventuellt saknas.134 

Jag frågade därför hur studenten skulle reagera om det i slutet av uppsatsskrivandet 

kom upp mycket relevant litteratur som han eller hon hade missat. Detta för att se om 

de känner sitt material så pass bra att de kan infoga saker i sista stund. 

Juridikstudenter 

Janne menar: 

Ja, när man skriver juridiskt så är det inte så att texten ska flyta och styckena ska följa 
varann i en slags logisk följd, det är viktigt men om det skulle bli lite märkligt språkligt för att 
man lägger in ett nytt stycke… någonstans är det ett mindre problem. Det är viktigare att 
det är adekvat och relevant. Och om man skriver hyfsat systematiskt så vet man var man ska 
stoppa in det.135  

Det är alltså viktigare att infoga materialet för att det ska få bli en del i uppsatsen och 

dess undersökning än att lämna något ute. Johan menar även han att det är viktigare 

att infoga något nypublicerat än att strunta i det. Om det är svårt att hinna skriva om 

 
132 Intervju nr. 6. 
133 Doyle, Christine (1994) s. 33. 
134 Ibid. 
135 Intervju nr 10. 
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stora delar av uppsatsen så kan man nämna det i t.ex. inledningen utan att fördjupa 

sig i ämnet.136 

Judith försöker undvika att något sådant skulle kunna hända genom att vänta med 

att skriva text till uppsatsen till slutet av terminen. 

Alla betonar vikten av att inkorporera nyskrivet material i sin uppsats. 

Apotekarstudenter  

Apotekarna är mer tveksamma till om de skulle kunna inkorporera information i 

slutet av sitt uppsatsarbete. Allan betonar att det är ju bara bakgrundsinformation, 

själva uppsatsen består av ett laborativt arbete.137 Aina menar att hon skulle undra 

varför hon inte hittat det tidigare och skulle försöka ta med det i arbetet.138 Dessa 

svar blev av mycket spekulativ art eftersom studenterna bara kunde svara utifrån vad 

de trodde skulle hända om de hittat mycket viktig information i slutet av sitt 

uppsatsskrivande. Jag förmodar också att de i intervjun ville framställa sig själva som 

ambitiösa studenter, vilket inte är konstigt i intervjusammanhang. 

Sammanfattning av punkt 9 

Det är viktigare för juristerna än för apotekarna att inkorporera material som 

upptäckts i slutet av uppsatsskrivandet. Juristerna menar att det är viktigare att 

materialet finns med i uppsatsen än att det lämnas ute. Några av apotekarna menar 

även de att de skulle infoga nytt material om det skulle krävas i slutet av deras 

uppsatsarbete. Apotekarstudenterna betonar att det mest är bakgrundsinformation 

och att deras undersökning trots allt förblir den samma då den är av laborativ art. 

Nr 10: En informationskompetent person använder information för sitt 

kritiska tänkande och problemlösande. 

Denna punkt ger utrymme för större tolkning än de övriga punkterna. Jag kommer 

här utgå från hela intervjusammanhanget vid tolkningarna. 

Juridikstudenter 

Jag upplevde att studenterna såg på information som något centralt för sin utbildning. 

De behöver alla söka, finna och utvärdera information till sitt.ex.amensarbete. Genom 

olika intervjusvar har jag märkt att studenterna menar att de måste ha information 

som källa att utgå i från när de ska läsa in sig på något ämne. De måste ha något att 

 
136 Intervju nr 11. 
137 Intervju nr 3. 
138 Intervju nr 5. 
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referera till i examensarbetet. Det är också viktigt att sammanföra sina egna tankar 

och värderingar med bakgrundsinformation.139 De kommer att bygga sin egen 

frågeställning och undersökning på den information som de söker. 

Apotekarstudenter 

Även apotekarstudenterna betonade vikten av information för sin vetenskapliga 

undersökning. De måste ha en grund att stå på. Som tidigare nämnts har dock dessa 

studenter inte lika stor litteratursökning som juristerna har inför sitt examensarbete, 

men den bakgrund de har är dock inte av mindre vikt. Apotekarstudenterna vill 

belägga det de ska undersöka, och de måste ha en grund för att kunna uttala sig om 

något. 

Sammanfattning av punkt 10 

Både juridikstudenter och apotekarstudenter känner till vikten av att ha tillräcklig 

information för att kunna göra en undersökning om någonting. Information spelar en 

central roll för studenterna. De söker information innan de skriver examensarbete 

och använder det för att eventuellt bilda en hypotes, för att kunna utveckla sina 

ämneskunskaper och för att hänvisa till. 

 

 
139 Intervju nr 7. 
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Slutdiskussion 

Denna uppsats handlar om studenter vid Uppsala universitet: juridikstudenter och 

apotekarstudenter och deras informationskompetens. Jag kan återfinna vissa delar av 

Christina S Doyles egenskaper för informationskompetens hos dessa studenter. 

Studenterna utbildas i att vara kritiska mot källor och att använda information i sina 

utbildningar men de kan inte förutsättningslöst hantera de elektroniska hjälpmedel de 

har till hands på respektive bibliotek. Detta beror till stor del på samarbetet mellan 

lärare/utbildningsansvariga och bibliotekarier. Det krävs en större intergration mellan 

utbildningen och bibliotekarierna. 

På den Juridiska fakulteten har samarbetet mellan utbildning och bibliotek funnits 

under tio år och är nu i behov av en kvalitetsutvärdering. Tillsammans kan 

utbildningsansvariga och bibliotekarier se över hur de på bästa sätt kan omvandla 

samarbetet och kurser så att det passar dagens utbildning. Bibliotekarierna bör vara 

med i planeringstadiet av undervisning i biblioteket för att kunna planera och 

tidsmässigt passa in utbildningen så att studenterna får undervisning när de behöver 

den. 

Bibliotekarierna på Juridiska biblioteket bör se över användar-undervisningen för 

att se om den är pedagogiskt upplagd och passar studenternas behov. 

Juridikstudenterna kan finna information på det traditionella sättet men behöver nu 

lära sig de nyare formerna. Det kan bero på att dessa studenter har kommit i kläm 

mellan olika utbildningsfaser och blir utan kunskap om databaserna. Det är negativt 

för studenterna och även för utbildning och bibliotek, att studenterna kommer 

nyutexaminerade och ändå har otillräckliga kunskaper inom datorer. 

På apotekarutbildningen har samarbetet just startat mellan utbildning och bibliotek 

efter omvandlingen av utbildningen 2001. Samarbetet bör utvecklas då sökningar i 

databaser är en så stor del i utbildningen. En omvandlad utbildning med inslag av 

problembaserat lärande utan kunskaper i informationssökning ger inte studenterna 

möjlighet att utveckla informationskompetens. Biblioteket har undervisat vid några 

tillfällen i databassökningar i bl a PubMed. Bibliotekschef Per Syrén hoppas att fler 

kursansvariga blir intresserade om de får höra att kurserna är givande för studenterna 

och leder till nya kunskaper inom informationssökning. 
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Den empiriska undersökningen innehöll ett praktiskt moment: att söka i en 

ämnesrelaterad databas. Studenternas kunskaper i att praktiskt hantera databaserna 

var olika. De juridikstuderande hade överlag problem med att hantera databasen 

Rättsbanken. Det verkade som om de sällan använde den till sina studier vilket är 

anmärkningsvärt eftersom det är en viktig källa. Det kan bero på att de inte känner till 

vilka tillgångar som finns. De kan känna sig osäkra på att de verkligen hittat det de 

sökte efter. Studenterna behöver hjälp och undervisning i att hantera de elektroniska 

formerna av information. De apotekarstudenter som fått någon form av undervisning i 

databasen PubMed behärskade den. De var olika kompetenta vilket är naturligt, de 

har olika förkunskaper och är olika mycket intresserade. Det är dock tydligt att de 

studenter som deltagit i någon form av undervisning i databasen behärskar den på ett 

tillfredställande sätt. 

Det finns vissa tydliga skillnader i hur stor roll mängden information spelar för 

studentgruppernas examensarbeten. För Juridikstudenterna spelade sidor i käll- och 

litteraturförteckning en viktig roll. Breivik konstaterade att studenter ofta söker 

uppgiftsrelaterad information och inte ämnesrelaterad, det är viktigare att klara 

uppgiften än att lära sig så mycket som möjligt om ämnet.140 För apotekarna blir 

informationssökningen mer ämnesrelaterad då antalet litteratursidor inte har så stor 

betydelse för deras examensarbete. Det var ingen av apotekarna som nämnde detta 

problem. 

Jag kunde utröna att både juridikstudenter och apotekare vet att information är 

grunden för vetenskapligt tänkande. Den stora skillnaden mellan dessa två 

utbildningar är att juristerna ägnar mycket tid åt tolkning av litteratur och lagtext. 

Apotekarutbildningen är praktiskt laborativ även om utbildningen bygger på en 

teoretisk grund. Den tidigare forskningen ses som en utgångspunkt för hur den 

laborativa undersökningen i examensarbetet för apotekarstudenterna ska gå till. Båda 

grupper är dock väl tränade i att tänka kritiskt. Detta är något studenterna lär sig 

under utbildningen, men biblioteket kan vara en del i detta. Rent generellt upplevde 

jag att de båda studentgrupperna var relativt bra på att formulera frågor utifrån det 

behov som finns av information. Juridikstudenterna tränas i att lösa komplicerade 

juridiska problem och blir därigenom bra på att skapa problemställningar utifrån det 

material de har. Apotekarstudenterna visade att fyra av sex kände till 

MeSHfunktionen. De två som inte kände till denna viktiga funktion hade inte deltagit i 

någon undervisning från biblioteket. Detta visar hur viktigt det är att biblioteket får ta 

del av undervisningen. 

 
140 Breivik, Patricia Senn (1998) Student Learning in the Information Age, s. 35. 
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Jag tycker att det är viktigast att studenterna kan behärska de källor som finns 

inom deras område. Det gjorde studenterna på Juridikum. Studenterna på 

apotekarutbildningen har fått litteraturlistor tilldelade under utbildningen, något som 

inte utvecklar informationskompetens. 

Att studenterna har tillräcklig datavana är en förutsättning för att kunna vara 

informationskompetent idag. Apotekarstudenterna var mer positiva till den 

elektroniska formen av information än de juridiska studenterna. Jag upplevde att 

studenterna trots allt hade tillräcklig datavana för att kunna hantera det elektroniska 

informationsflödet. Förutsättningarna finns, men de behöver mer utbildning rent 

konkret hur databaser och kataloger fungerar. Jag instämmer därför i det som Åsa 

Lindberg-Sand skriver i biblioteksbarometern att biblioteken har en omfattande 

pedagogisk uppgift framför sig att lära studenterna hantera information i elektronisk 

form. Det är stora ekonomiska resurser som investerats i dessa databaser, därför 

bör studenterna utnyttja dem på ett korrekt sätt.141 

Av de studenter som här undersökts har det visat sig att de som är mest osäkra 

angående att söka information genom datorer är mest skeptiska till information på 

Internet. Om studenterna får mer undervisning i databassökningar får de bättre 

självförtroende och kan därigenom uttnyttja de informationskällor som de har 

tillhands på sin utbildning. 

Både juridikstudenter och apotekarstudenter känner till vikten av att ha tillräcklig 

information för att kunna göra en undersökning om något. Information spelar en 

central roll för studenterna. De söker information innan de skriver examensarbete 

och använder det för att eventuellt bilda en hypotes, för att kunna utveckla sina 

ämneskunskaper och för att citera till. 

Bibliotekarierna bör integreras i utbildningen genom denna användar-

undervisning, kanske ge undervisningen tillsammans med en lärare som då har 

ämneskunskaperna men inte söktekniken. Detta önskades av bibliotekschef 

Margareta Ärlebrandt. Det är tydligt att de studenter som deltagit i någon form av 

undervisning i databaser kan behärska dem på ett tillfredställande sätt. Genom 

problembaserat lärande och informationsökningsutbildning av bibliotekarierna skulle 

studenterna ges en bättre självsäkerhet vid datorerna.142 

Apotekarutbildningen har nyligen genomgått en omvandling så att de studenter 

som påbörjade sin utbildning förra året går den nya utbildningen med inslag av 

 
141 Lindberg -Sand, Åsa (2001) Biblioteksbarometer 2000, rapport nr. 2001:210, s. 11. 
www.lu.se/evaluat/publ/Bibl.baro/Biblioteksbarometer.pdf. 
142 Dennis, Nancy (1998) ”Using inquiry methods to foster information literacy” i Reference 
Services Review, www.emerald-library.com 
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problembaserat lärande. Det är synd, anser jag, att de inte inkorporerade biblioteket 

mer i utbildningen nu när de gjorde en omorganisation. Då hade biblioteket haft 

möjlighet att se vad studenterna har för behov och kunnat anpassa sin verksamhet 

mer till dem. Det är synd att inte institutionen tar vara på den kompetens som finns 

hos bibliotekarierna som ju arbetar i samma byggnad. Det är inte så konstigt att 

studenterna inte fullt ut behärskar informationssökningar då lärarna som instruerar 

dem möjligtvis inte utbildats i detta. I Biblioteksbarometern kan man läsa att i Lund 

var de naturvetenskapliga fakulteterna mer skeptiska till bibliotekets roll i 

utbildningen. Jag instämmer i denna undersökning då utbildningsamordnaren för de 

farmacevtiska utbildningarna var mycket ovetande och skeptisk till vilken kompetens 

som finns hos bibliotekarierna vid BMC:s bibliotek. Det skall dock betonas att 

biblioteket måste marknadsföra sina kunskaper på ett sätt så utbildningsansvariga kan 

integrera biblioteket i utbildningen. Att marknadsföringen inte förekommit kan bero 

på att biblioteket relativt nyligen börjat rikta sig till studenter inom fakulteten. En 

dialog bör skapas mellan bibliotek och utbildning. Nu verkar förändringar ske som 

berör båda sidor utan att alla är informerade. I övrigt finns planer att driva BMC-

biblioteket framåt genom att utöka beståndet av e-böcker och inskaffa fler 

kursrelaterade böcker. 

De studenter som här har undersökts har utbildats under ett skede då allting inom 

data har utvecklats enormt. Studenterna har i viss mån förmåga att söka information: 

apotekarstudenterna visade större kunskaper i att söka i elektronisk form än 

juridikstudenterna. De har dock förmågan att kritiskt värdera och kreativt använda 

informationen något de får träning i genom sin utbildning. Det är inte bibliotekariernas 

ansvar att träna studenternas kritiska kunnande. Det ska ske i ett samspel mellan 

utbildning och bibliotek.143 Biblioteket kan se till att studenterna övas i 

informationssökning. Dessa studenter verkar dock ha hamnat i mellan två stolar, de 

studenter som börjat sin utbildning senare får mer undervisning i informationssökning 

än just dessa. Det är tydligt att fakulteter och bibliotek inte är förberedda på 

förändringar. De mås te hålla sig à jour med den senaste utvecklingen så att studenterna 

har en möjlighet att följa med i utvecklingen. 

I framtiden kommer förhoppningsvis utbildningar och bibliotek att tillsammans 

utforma läroplaner så att informationssökning är något som finns med i utbildningen. 

Det blir då lättare för lärare och utbildningsansvariga att utröna när kurser i 

informationssökning passar bäst, tidsmässigt. Detta då det alltid är viktigt att 

studenterna får den utbildning de behöver, när de själva upplever att det är relevant 
 

143 Bytoft -Nyaas, Eli (1998) Informationskompetens – ditt körkort på de elektroniska 
motorvägarna, www.hb.se/bib/skriva/infkom.htm. 
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och aktuellt. Undervisningen bör också anpassas sökmässigt till de uppgifter 

studenterna har för att få bäst resultat. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om hur juridikstudenter och apotekarstudenter söker information 

och hur deras utbildningar ser på bibliotek och informations-kompetens. En 

jämförelse mellan dessa utbildningar vid Uppsala universitet står i fokus.  

Den teoretiska ramen utgörs av Christina S. Doyles analytiska schema över en 

informationskompetent person. I den empiriska undersökningen, som består av 

kvalitativa intervjuer och test av studenternas kunskaper i en för dem känd databas, 

ingår tolv studenter, två utbildningsansvariga och två biblioteks-ansvariga. I 

intervjuerna med studenterna jämför jag deras utsagor med deras praktiska 

kunskaper i testet. Intervjuerna med de utbildnings-ansvariga tjänar till att se vad de 

har för syn på bibliotekets roll i utbildningen. Intervjuerna med bibliotekscheferna 

genomförs för att se om biblioteken är anpassade till studenternas behov och om ett 

samarbete mellan bibliotek och utbildning finns.  

Av undersökningen framgår att studenterna är olika informations-kompetenta. De 

juridiska studenterna har goda kunskaper i att hitta information på det traditionella 

sättet men behöver nu lära sig de nyare formerna för att vara förberedda på 

arbetslivet och eventuella nya tekniska former som kommer i framtiden. Av testet 

framgick att studenterna inte hade fått någon undervisning i att söka i databasen 

Rättsbanken. Både bibliotekschef och utbildningsansvarig ansåg dock att databasen 

är viktig för studenterna och något som de själva använder för att söka information. 

De juridiska studenterna var mer skeptiska till elektroniska publiceringsformer än 

apotekarstudenterna.  

Samarbetet mellan den Juridiska fakulteten och det Juridiska biblioteket har 

pågått sedan 1992 då problembaserat lärande infördes som metod på institutionen. 

Samarbetet bör nu kavalitetutvärderas för att se vilka brister som finns och vad som 

kan förbättras. 

Samarbetet mellan den Farmacevtiska fakulteten och BMC:s bibliotek existerar 

knappast. Biblioteket ses inte som en del i utbildningen även om viss undervisning 

förekommer. De studenter som fått utbildning i databasen PubMed var kompetenta 

databassökare. Biblioteket bör marknadsföra sig bättre för att visa vilka kunskaper 

och kompetenser som finns att tillgå.  
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De studenter som undersökts har inte den kompetens som krävs för att finna 

information i olika former. De kan dock utvärdera och kritiskt använda olika former 

av information.  
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Förkortningar 

• ALA American Library Association 

• BIBSAM Kungliga bibliotekets avdelning för nationell planering 

och samordning 

• BMC Biomedicinskt centrum vid Uppsala Universitet 

• DISA Uppsala universitetsbiblioteks huvudkatalog 

• FASS Farmacevtiska specialiteter i Sverige 

• JURIDIKUM  Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet 

• LIBRIS Nationell katalog för svenska bibliotek 

• MESH Medical Subject Headings: godkända söktermer inom 

medicin, farmaci m.m. 

• NJA Nytt juridiskt arkiv, en tidskrift där referat från Högsta 

Domstolens avgöranden publicerats 

• PUBMED  Databas med farmacevtiska referenser 

• RÄTTSBANKEN  Databas med juridiska referenser 

• SFS Svensk författningssamling: den officiella serie där lagar 

och andra viktigare författningar publiceras 

• SOU Statens offentliga utredningar 
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Käll- litteraturförteckning 

Opublicerat material 

Intervjuerna finns inspelade på band samt utskrivna i författarens ägo. 

Apotekarstudenter: 

• Intervju nr 1 med Axel inspelad den 28 januari 2002.  

• Intervju nr 2 med Algot inspelad den 28 januari 2002.  

• Intervju nr 3 med Allan inspelad den 5 februari 2002. 
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april 2002.  

• Samtal med Christer Eld bibliotekarie på BMC:s bibliotek den 14 januari 2002 
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Bilagor 

1. Intervjufrågor till studenterna 

• Varför söker du information? 

• På vilket sätt använder du informationen? 

• Vad kan det finnas för orsaker till att man söker information? 

• Vilka olika former av källor brukar du använda dig av? 

• Känner du till olika former av sökvägar? 

• Vilka? 

• Brukar du söka efter artiklar? Hur gör du då?  

• Använder du bibliotek vid informationssökning? Eller söker du hemifrån? Går 

du till olika bibliotek för olika uppgifter? 

• Betalar du räkningar på internet? Om inte varför? 

• Hur har du lärt dig att använda datorer? Hemma, skolan, biblioteket, 

kompisar? 

• Kan du använda kortkommandon på datorn? Vet du vad alt + f4 betyder? 

• Brukar du använda dig av uppslagsverk på datorn? Om ja vilka och i vilka 

avseenden? 

• Hur kontrollerar du om källan är tillförlitlig? 

• Kan du ge ett exempel på en tillförlitlig källa? En icke tillförlitlig? 

• Tycker du att det är någon skillnad på tryckta källor och elektroniska vad gäller 

tillförlitlighet? 

• Hur avgör du vilken information som är mest relevant? 

• Jämför du olika skrifter? Hur bedömer du om det är relevant eller inte? 

• Hur gör du för att hålla reda på källorna under tiden du skriver 

ditt.ex.amensarbete? 

• Hur skriver du i källförteckningen om du har tagit information från en artikel? 

• Känner du dig säker på att skriva hänvisningar? 

• När avslutas informationssökningen inför t.ex. ett examensarbete? 
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• Hur skulle du reagera om du vid slutet av ditt uppsatsarbete hittade mycket 

relevant information?  

• Känner du dig välkommen på biblioteken som du besöker? 

• Brukar du fråga bibliotekarierna om du känner dig osäker på hur du ska söka 

information på biblioteket? 

• Känner du till vad fjärrlån innebär? Berätta. Kostar det något? 

• Tycker du att mängden information spelar någon roll? På vilket sätt? Hur då?  

• Tycker du att du är bra på att formulera sökord som du använder i databaser 

eller på internet? Visa hur du gör när du formulerar sökord. 

• Hur tänker du när du formulerar sökfrågor? 

2. Uppgift till de juridiska studenterna. 

• Har du fått någon utbildning i informationssökning? När och hur många tillfällen? 

• Känner du till Booleska operatorer (AND, OR, NOT) och hur de fungerar? 

• Vad handlar direktiv 97/7/EEG om? Hur hittar man direkt fram till just detta 

dokument? Var kan man läsa direktivet på svenska? 

• Svar: Återlämnande av kulturföremål.  

• Man hittar fram till rätt dokument direkt genom att göra ett celex-nummer 

• (31993L0007) 

• Vid fältet källa i dokumentet kan man se att direktivet finns på svenska i 

• den svenska specialutgåvan som finns i biblioteket. 

• Ta reda på hur högsta domstolen dömde i ett fall 1983 enligt FB 1 kap. 2§ 

• Svar: Ta först reda på SFS-numret för Föräldrabalken (i databasen 

• Författningar). Man kan sedan göra en lagrumssökning med SFS-numret + 

kap. 

• och paragraf. (1949:381 1:2) i databasen Högsta domstolen i rubrikform i 

• fältet lagrum. Sedan måste man gå över till fulltextdatabasen, vilket man 

• gör genom att klicka på NJA-numret. Där kan man sedan läsa HDs utslag 

• antingen genom att ta sig igenom rättsfallet och läsa i slutet eller söka på 

• ordet domslut under knappen Redigera (sök på den här sidan). 

• Var kan man hitta SOU som handlar om ersättning vid personskada. 

• Svar: sök i databasen Kommittebetänkanden under Riksdagstryck på 

ersättningoch personskada. 

• Vilken trunkering gäller i denna databas? 
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3. Uppgift till de farmacevtiska studenterna. 

• Var du närvarande på kursen i PubMed som Christer Eld från BMCs bibliotek 

höll den 21 januari? Om inte har du tillskansat dig informationen som delades 

ut vid det tillfället på något annat sätt? 

• Tycker du att det är komplicerat att hitta saker i databaser och liknade 

informationskällor? Tycker du att ni får tillräcklig utbildning i 

informationssökning? Skulle du önska att ni fick mer tid till sådant? 

• Gå in på PubMed. 

• Sök på cold compresses. Hur ser du var sökningen gjorts? Vet du vad de 

olika fälten i detailsförklaringen står för? 

• Känner du till hur sökningen utförs om du inte specificerar sökfält (ämne, 

artikeltitel osv..)? (MeSH translation table, journal translation table) 

• Vad innebär det (hur/var utförs sökningen) om du söker på ett kontrollerat 

ämnesord och hur kontrollerar du att din sökterm är ett sådant? 

• Känner du till Booleska operatorer (AND, OR, NOT) och hur de fungerar?  

• Hur ser du till att dina sökord inte söks separat om du inte vill det? (AND) 

• Sök på författaren D Wheeler. Är det något särskilt som du tänker på vid en 

sådan här sökning (sökning på författare)? 

• Vet du vad trunkering innebär? 

• Känner du till vilken trunkering som används i denna databas? 

4. Intervjufrågor till bibliotekschefer 

• Finns det några utmärkande drag med apotekare/jurister som målgrupp? 

• Finns det några skillnader mot andra bibliotek med andra målgrupper? 

• Hur mycket undervisning ger ni studenterna? Vem är ansvarig för den? 

• Vilken roll tror du biblioteket spelar för apotekare/jurister? 

• Hur är samarbetet mellan lärare och bibliotekarier? 

• Bör informationssökning införas som ett obligatoriskt poängsatt ämne inom 

utbildningen? 

• Känner du till PBL? Vad har du för inställning till detta? 

• Känner du till begreppet informationskompetens? Vad innebär det för dig? 

• Hur beskriver du studenteras informationskompetens? 

• Hur beskriver du lärarnas informationskompetens? 



 65

5. Intervjufrågor till utbildningsansvariga 

• Vad har du för ämbete? 

• Hur mycket utbildning får studenterna i informationssökning? 

• När bestämdes hur mycket utbildning studenterna ska få i informationssökning? 

Tycker du att det är tillräckligt? 

• Är det biblioteket som står för denna utbildning? Vem annars? 

• Hur ser du på studenternas förutsättningar för att skriva examensarbete? 

• Vad är målet med examensarbetet? 

• Hur är samarbetet mellan lärare och bibliotekarier? 

• Känner du till begreppet informationskompetens? Vad innebär det för dig? 

• Hur upplever du din egen informationskompetens? 

• Hur får du vanligtvis kontakt med ny information? 

• Känner du till PBL? Vad har du för inställning till detta? 

• Vad tycker du om bibliotekets roll i utbildningen? Skulle du vilja att den vore 

större eller mindre? 

• Vilken roll tror du biblioteket spelar för apotekare/jurister? 


