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roles and her theory of information retrieval process. In the survey and analysis section, I describe informants' 
background, teaching approach, their thoughts about education and the problems and opportunities they see 
with user education. What I mainly discuss in my analysis is the importance of understanding the information 
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Inledning 

 
I Pedagogiskt arbete i teori och praktik beskriver Jan Nolin, docent vid Biblio-

tekshögskolan i Borås, hur universitets- och högskolebibliotekariers roll som kun-

skapspraktiker minskat till förmån för deras arbete som informationspraktiker. Från 

att haft en frekvent och tydlig relation till forskarna på de olika institutioner kopp-

lade till biblioteken har forskaren, tack vare den nästintill överväldigande ökningen 

av digital publicering av vetenskapligt material, kommit att bli en alltmer sällsynt 

besökare på de fysiska biblioteken. För att generellt inte minska i betydelse har 

biblioteken därför valt att satsa stort på studenterna som tidigare närmast hade en 

sekundär roll på biblioteken.1 

Nolin skriver vidare att den typ av bibliotekstjänster som studenterna använder 

inte är lika omfattande och avancerade som forskarna tidigare använde sig av. 

Många studenter använder biblioteket för att hitta kurslitteratur och plugga på, 

medan referenssamtalen fått stryka på foten. En del i universitets- och högskolebib-

liotekens strategi för att förtydliga sin roll har därför blivit en relativt omfattande 

användarutbildning för studenter, inte minst för att visa på vilken mångfacetterad 

resurs biblioteken är, menar Nolin.2  

Flera av ämnesbiblioteken inom det universitetsbibliotek där jag förlagt min 

undersökning har dessutom tvingats krympa avsevärt eftersom de finansiellt ansva-

riga fakulteterna inte ansett att de funnits fog för de resurser biblioteken tagit i 

anspråk. Det är med andra ord viktigare än på länge att biblioteken visar varför de 

behövs och tar plats i studenternas studier. 

 

Under de dryga två år som jag arbetat på tre olika delar av ett universitetsbibliotek, 

har jag själv slagits av hur pass lite studenterna använder de resurser som bibliote-

ken erbjuder. Visserligen är mina erfarenheter för det mesta begränsade till arbete i 

informationsdisk under eftermiddagar, kvällar och helger, men det är ändå tydligt 

för mig att användandet av biblioteket är betydligt mer ensidigt än vad det skulle 

kunna vara.  

                                                
1 Hansson och Lyngfelt. (2009), Pedagogiskt arbete i teori och praktik; 259. 
2 Hansson och Lyngfelt. (2009), Pedagogiskt arbete i teori och praktik; 259ff. 
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Jag har kommit att intressera mig för hur användarundervisningen ser ut och fram-

förallt hur bibliotekarierna själva ser på den undervisning de bedriver. Detta för att 

jag förstått av mina kollegor att just användarundervisning är en stor del av mångas 

yrkesroll, men också för att jag har en vision om att den borde verka som en port 

in i biblioteket. Inte bara in i biblioteket som lokal utan in i biblioteket i form av en 

naturlig hjälpstation för studenter under utbildningens gång. Om användarunder-

visning fungerar optimalt menar jag att studenterna skulle ta för givet att bibliote-

karierna ”har något att komma med” och faktiskt kan hjälpa dem med deras refe-

rensfrågor, när de besöker informationsdisken. Mina egna intryck är att det är för 

få referensfrågor.  

Jag vill att kärnan i min undersökning ska vara de möjligheter bibliotekarier har 

för att inta en given roll bland studenterna, men inser att det finns svårigheter. Det 

går inte, och är framförallt inte meningen att vrida tillbaka klockan så att bibliote-

karierna åter kan vara den enda nyckeln till hur forskare och studenter får tag i den 

information de behöver. Det är givetvis bra att många kan sköta sitt informations-

behov på egen hand, men jag tror att de behöver handledning av biblioteken. Med 

begreppet möjligheter kommer också begreppet framtid och min uppsats fokuserar 

i viss mån på en möjlig prognos för hur bibliotekarier skulle kunna förbättra sin 

relation med studenterna.  

 

Ett i sammanhanget välanvänt begrepp är Information literacy eller översatt till 

svenska, informationskompetens. Hur man förhåller sig till detta begrepp är rele-

vant för hur man ser på användarundervisning. Är informationskompetens något 

man förvärvar en gång för alla eller är det något man hela tiden måste uppdatera? 

 I mycket av den litteratur som finns inom ämnet lutar det åt att det är med in-

formationskompetens som med så mycket annat, nämligen något man ständigt bör 

arbeta med för att kunna upprätthålla och förnya den. Den pedagogiska roll som 

alltmer kommit att bli en naturlig del av en universitetsbibliotekaries yrkesroll är 

därför intressant ur flera synvinklar. Om det är så, att studentservice och användar-

undervisning är framtidens melodi för universitet och högskolebiblioteken, så är det 

viktigt att den kartläggs och undersöks, inte minst för att göra den ännu bättre. 

Hur tänker bibliotekarierna kring begreppet informationskompetens och mer gene-

rellt kring sin undervisning? 

 

Den pedagogiska processen är ytterst komplicerad inte minst beroende på att det 

de facto finns så många olika sätt att tillgodogöra sig kunskaper och förmågor på. 

Det finns med andra ord inte en metod som fungerar i alla situationer. En didaktisk 

metod som Henrik Egidius vittnar om vuxit sig stark i Sverige under 1990-talet är 

det problembaserade lärandet. 3 I denna metod räcker det inte med att som tidigare 

                                                
3 Egidius. (1999), Problembaserat lärande, 7. 
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införskaffa lösningarna på problem från en källa; företrädelsevis kurslitteratur, utan 

det krävs en omfattande process med kritisk granskning av en rad källor innan 

tänkbara lösningar på problemen kan formuleras. 

Inte minst som resultat av nya pedagogiska metoder, där studentens egen aktivitet står i 
centrum, måste biblioteket på ett helt nytt sätt tas i anspråk som stöd för studentens studiear-
bete[…].4  

 

När det blivit vanligare att universitetslärare ger studenterna friare tyglar att arbeta 

efter fungerar i bästa fall biblioteken och bibliotekarien som grogrund och vägleda-

re för studenterna i deras sovrande och sållande av information. Den användarun-

dervisning som studenterna får ska således fungera som en första introduktion till 

hur de sedan kan använda biblioteket och dess resurser för att tillgodogöra sig ut-

bildningen. Kanske är det så att högskole- och universitetsbibliotekarierna behövs 

nu mer än någonsin?  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                
4 Gellerstam. (2001), “Den första uppgiften", 14. 
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Disposition 

 

I kommande stycke presenteras syfte och frågeställningar, avgränsningar och be-

greppsdefinitioner, därefter återfinns ett avsnitt som behandlar den tidigare forsk-

ning, som uppsatsen anknyter till.  

 Därefter går jag in på två av de stora teoretikerna inom informationskompe-

tens och användarundervisning, nämligen Carol C. Kuhlthau och Christine Bruce. 

Dessa två figurerar flitigt i sammanhanget och är centrala om man vill skriva inom 

ämnena användarundervisning och informationskompetens. De två skiljer sig åt en 

del och fokuserar på delvis olika områden men jag kommer inte försöka mig på att 

definiera vilka skillnader som existerar dem emellan, utan istället redogöra för dem 

och sedan använda mig av det i deras teorier som passar bäst för den undersökning 

jag har gjort. 

Efter detta presenterar jag kort informanterna och deras respektive bibliotek 

och sedan själva undersökningen det vill säga informanternas svar på mina fråge-

ställningar som framkommit under intervjuerna. För att göra texten mer levande 

har jag valt att i löpande text citera och referera intressanta synpunkter jag delgivits 

under intervjuerna. I denna text om undersökningen analyseras inte resultaten och 

jag ger heller inga personliga reflektioner. Analys utifrån valda teorier och tidigare 

forskning samt personliga reflektioner återfinns i det kapitel jag valt att kalla för 

analys.  

Avslutningsvis återfinns en kort sammanfattning och förslag på vidare forsk-

ning i ämnet. 

 

Syfte och frågeställningar 

Jag avslutade min inledning med den hoppfulla frågan: kanske behövs högskole- 

och universitetsbibliotekarier nu mer än någonsin? Med detta menar jag att då 

många studenter arbetar självständigt i stor grad, exempelvis med problembaserade 

uppgifter och då bibliotekarierna inte längre har samma ansvar för doktoranders 

och universitetslärares materialanskaffning, finns alla möjligheter för bibliotekarier-

na att ta större plats bland studenterna.  

Det optimala vore förstås, om det för studenterna var naturligt att ta hjälp av 

bibliotekarierna, under hela utbildningen. Genom intervjuer med fem undervisande 

bibliotekarier hoppas jag få ta del av både problematik och positiva erfarenheter av 

användarundervisning, för att förhoppningsvis kunna se möjligheter för biblioteka-

rier på högskolor och universitet idag och i framtiden. 
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Mitt övergripande syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett universitetsbib-

liotek arbetar med användarundervisning och hur undervisande bibliotekarier för-

håller sig till densamma. Vidare vill jag ta reda på hur användarundervisningen kan 

bli ännu bättre. För att kunna uppfylla syftet har jag valt att använda mig av följan-

de frågeställningar. 

 

1. Vad lär undervisande universitetsbibliotekarier ut när de träffar studenter? 

2. Hur tänker de själva kring sin undervisning? 

3. Vilka möjligheter att förbättra arbetet med studenter finns?  

Avgränsningar 

Min främsta avgränsning har blivit att jag valt att förlägga undersökningen till ett 

och samma universitet men också att fokus inte ligger på att genomföra en kvanti-

tativ undersökning utan en mer djupgående sådan. Jag intervjuar fem undervisande 

bibliotekarier om vad de fokuserar på i sin undervisning och hur de tänker kring sin 

undervisning. Alla fem arbetar vid bibliotek med olika ämnesinriktningar grovt ka-

tegoriserade i; biomedicin, naturvetenskap, pedagogik, psykologi och ekonomi. 

Närmare beskrivning av bibliotekens ämnesinriktningar återfinns i inledningen till 

undersökningsdelen. Skillnader dem emellan har jag däremot till stor del bortsett 

ifrån att analysera. 

Man skulle kunna tänka sig att det vore intressant att väga studenternas upple-

velser mot dessa intervjuer, men det finns inte tid och plats för det i denna uppsats. 

Även universitetslärare och universitetsinstitutioner vore intressanta att ta med i 

undersökningen, inte minst för att se vilken syn de har på biblioteket och på den 

undervisning bibliotekarierna bedriver. Tyvärr har min avgränsning gjort att detta 

inte blev möjligt. Skälet till att jag valt just det universitetsbibliotek jag valt är att 

det befinner sig inom geografiskt räckhåll för att kunna göra öga mot öga intervju-

er med bibliotekarier. 

 

 



 10 

Tidigare forskning 

Bibliotekariens pedagogiska roll är tämligen väldokumenterad och problematiserad 

inom forskningen men är inte desto mindre ett dynamiskt fält som hela tiden har 

nya möjligheter och problem att förhålla sig till. Ett lite tjatigt men samtidigt ofrån-

komligt faktum är de fantastiskt stora förändringar som skett och hela tiden sker i 

samband med internets utveckling, och därmed också inom universitets- och hög-

skolebibliotekens verksamhet.  

Att på något sätt ge en uttömmande översikt och analys av den tidigare forsk-

ningen på området är inte aktuell. Däremot kommer jag att delvis kunna redogöra 

för och förankra forskning som bedrivits inom området på 2000-talet. Detta är en 

på många sätt lämplig avgränsning inte minst därför att man vid det här laget börjat 

inse och förhålla sig till internets stora inverkan på hur universitetsbibliotekariers 

verksamhet förändrats och kommer att förändras.  

Om man söker på ”information literacy” i databasen LISA får man ca 4000 

träffar och i JSTOR ca 1000. Det har därför varit problematiskt att välja ut de mest 

relevanta texterna. Jag kommer att nämna några, men fokus har legat på forskning 

som publicerats nationellt. 

Jag kommer att ta upp några uppsatser som behandlar användarundervisning 

och informationskompetens. Dessa har några år på nacken och skiljer sig från min 

uppsats i olika avseenden, vidare menar jag att kontinuerliga undersökningar som 

berör användarundervisning och bibliotekariers pedagogiska roll behövs. Inte bara 

för att det hela tiden pågår en utveckling utan också för att det, som tidigare 

nämnts i inledningen, finns ett större behov än på länge att veta hur biblioteken bör 

hantera användarundervisningen och den pedagogiska rollen för att fortsätta vara 

en angelägenhet för de studenter som de finns till för. 
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Användarundervisning 

Synen på kunskap och vad som är viktig kunskap har betydelse för vad studenter förväntas 
lära sig. Synen på lärande har betydelse för hur utbildningar läggs upp och för de pedago-
giska aktiviteter och verktyg som lärare använder för att stödja studenternas lärande.5 

 

I Maja Elmgren och Ann-Sofie Henriksson Universitetspedagogik från 2010 be-

skrivs de olika förhållningssätten till kunskap och lärande som varit och är aktuella 

inom just dagens universitetspedagogik. Elmgren och Henriksson för ett intressant 

resonemang kring hur färdigheter utvecklas. De konstaterar att ingen individ bara 

genom observation kan sägas förvärva färdigheter. ”Färdigheter behöver alltså 

övas och övas i sitt sammanhang”6 Från början kan detta innebära att man följer 

regler och imiterar redan kunniga, för att vidare utveckla en mer intuitiv känsla och 

förståelse. 

 

En framstående svenska forskare inom bibliotekariers undervisning är professor 

Louise Limberg. Hennes forskning behandlar i första hand undervisning i informa-

tionssökning på grundskole- och gymnasienivå, men också en hel del inom univer-

sitets- och högskoleområdet.  

En anledning till att hennes intresse inte begränsar sig till enbart en nivå av utbild-

ning är att ”[…] problem förknippade med informationssökning och lärande inte 

skiljer sig nämnvärt mellan skola och högskola.”7 Även i Tänk om…! pedagogiska 

metoder i biblioteket som är författad av Svensk biblioteksförenings specialgrupp 

för bibliotekspedagogik har man funnit att ”många problem och frågeställningar är 

gemensamma för kollegor i såväl högskole- som grundskole- och folkbibliotek.”8  

I Informationssökning och lärande - en forskningsöversikt gör Limberg till-

sammans med Frances Hultgren och Bo Jarneving en tämligen omfattande under-

sökning av forskningsläget kring användarundervisning i informationssökning. För 

att motivera varför en sådan forskningsgenomgång är viktigare nu än någonsin 

understryks att: 

                                                
5 Elmgren och Henriksson. (2010), Universitetspedagogik, 17. 
6 Elmgren och Henriksson. (2010), Universitetspedagogik, 27. 
7 Limberg, Hultgren, och Jarneving. (2002), Informationssökning och lärande, 16. 
8 Nixon. (2005), Tänk om!- pedagogiska metoder i biblioteket, 6. 
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 [i]nom utbildning på alla nivåer från de första skolåren till grundläggande högskoleutbild-
ning har tillämpningar av undersökande arbetssätt och problembaserat lärande blivit all-
männa under 1990-talet.9  

I boken identifieras ett antal problem med användarundervisning som ofta åter-

kommer i forskningen. Det första problemet är att överhuvudtaget identifiera vad 

informationsfärdigheter är för något och framförallt hur de skiljer sig från andra 

närliggande förmågor, såsom datorkunskap och det mer traditionellt tillämpade, 

bok - och bibliotekskunskap. Ett annat problem är hur upplägget för undervisning-

en ska se ut. Antingen har läraren undervisningen integrerad inom ett annat ämne 

eller så väljer läraren att förlägga informationssökningsundervisningen till ett en-

skilt tillfälle.  

Andra problem, enligt Limberg, Hultgren och Jarneving som ofta förekommer 

är hur teknisk och strukturerad undervisningen ska vara i förhållande till hur myck-

et utrymme för fria övningar det ges tillfälle till. Slutligen är det en svår fråga huru-

vida studenterna ska få något slags test på hur väl de tillgodogjort sig användarun-

dervisningen alternativt inte gjort det. En av anledningarna till att användarunder-

visning sällan är obligatoriska vid svenska lärosäten är just problemet kring hur en 

utvärdering av studenternas deltagande skulle se ut då den ofta inte är integrerad 

med undervisning i den egentliga kursen.10 

 

Som tidigare nämnts har det gjorts undersökningar som påminner om min egen. 

Här presenterar jag nu några uppsatser som, liksom min, behandlar högskolebiblio-

tekariers användarundervisning och informationskompetens.  

Kristina Korn skrev 2005 magisteruppsatsen Högskolebibliotekariens pedago-

giska roll. I denna undersöker hon, genom intervjuer, bibliotekariers upplevelser av 

sitt formella uppdrag, betydelsen av den fysiska arbetsmiljön samt samarbete med 

andra inblandade aktörer.11 I Användarundervisning på högskolebibliotek - en ob-

servationsstudie från 2004 undersöker Åsa Andersson och Anna Carlsson vad un-

dervisande bibliotekarier väljer att fokusera på i deras användarundervisning och de 

likheter och skillnader som finns dem emellan. Dessa uppsatsförfattare har dock, 

som titeln lyder, använt sig av observationer som metod.12  

Även Gisela Kjellberg har i Högskolebibliotekets användarorientering från 2003 

skrivit om användarundervisning, men fokuserar på den utveckling som skett på 

området sedan högskolereformens införande 1977.13 

 

                                                
9 Limberg, Hultgren, och Jarneving. (2002), Informationssökning och lärande, 12. 
10 Limberg, Hultgren, och Jarneving. (2002), Informationssökning och lärande, 93 ff. 
11 Korn. (2005), Högskolebibliotekariens pedagogiska roll. 
12 Andersson och Carlsson. (2004), Användarundervisning på högskolebibliotek. 
13 Kjellberg. (2003), Högskolebibliotekens användarorientering. 
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Informationskompetens 

 

Limberg har i sina undersökningar också intresserat sig för den utveckling som 

skett inom den biblioteksrelaterade undervisningen. Undervisningen har sin histo-

riska grund i den många decennier gamla bok- och bibliotekskunskapen. Inom i 

stort sett all utbildningsverksamhet ingick någon form av skolning: ”Sådant materi-

al innehöll vanligtvis instruktioner och övningar på användning av olika sökverktyg 

som bibliotekskataloger, index och vissa bibliografier och så småningom, under 

1980-talet, sökövningar för vissa databaser.”14  

Användningen av begreppet bok- och bibliotekskunskap ebbar ut och fokus 

förflyttas från kopplingen till böcker och bibliotek till att handla om information. 

Informationskompetens blir det nya modeordet. Begreppet fick sitt definitiva ge-

nombrott 1989 i och med att American Library Association (ALA) använde det i 

en vida spridd rapport. 

Ultimately information literate people are those who have learned how to learn. They know 
how to learn because they know how information is organized, how to find information and 
how to use information in such a way that others can learn from them. 15 

 

Limberg framhåller att det inte bara är en fråga om ett byte av begrepp utan att det 

faktiskt finns en kvalitativ skillnad mellan bok- och bibliotekskunskap och informa-

tionskompetens. Framförallt ligger skillnaden i att ett en vidare syn på forsknings-

förloppet och själva lärandeprocessen kommit i fokus och att den tekniskt strikt 

biblioteksinriktade kunnandet på så sätt bara blir en del av en mer övergripande 

process, ett kritiskt tänkande kring information har också blivit en betydelsefull 

förmåga.16 

Kristina Passad använder i sin magisteruppsats, Informationskompetensen i under-

visningen från 2003, Christine Bruce teori om de sju stegen inom informations-

kompetens och granskar användarundervisningen på ett icke namngivet forsk-

ningsbibliotek i Sverige. Syftet med studien var framförallt att titta närmare på om 

och hur dessa sju steg gör sig synliga i praktiken.  

För att kunna genomföra undersökningen gjorde hon observationer av ett fler-

tal användarundervisningar men delade också ut enkäter för att studenterna själva 

skulle kunna besvara hur de upplevde undervisningen. I sina observationer fann 

hon att Bruce delsteg som behandlar informationskällor (”att finna informationskäl-

lor”) var det i särklass största inslaget i undervisningen. Detta steg blev tydligt när 

                                                
14 Limberg, Hultgren, och Jarneving. (2002), Informationssökning och lärande, 97. 
15 Webbsidan för American Library Association - Publications - ACRL - Advocacy & Issues - Information 

Literacy Resources - Introduction to Information Literacy.  
16 Limberg, Hultgren, och Jarneving. (2002), Informationssökning och lärande. 98f. 
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bibliotekarien i sin undervisning uppehöll sig kring databaspresentationer och sök-

ningar i dessa.  

Några andra av Bruce steg var också synliga, däremot var de mycket lite i un-

dervisningen som behandlade informationskompetensens kritiska förhållningssätt 

till den information som återfinns. En intressant aspekt som Passad uppmärksam-

mar är att det skiljer sig en del i vilka av kategorierna som betonas mest utifrån 

vilken grupp undervisningen är ämnad för. Den femte kategorin, ”att skapa en egen 

kunskapsgrund på ett nytt intresseområde”, återfanns exempelvis enbart i under-

visningen för forskarna. 

 

I antologin Pedagogiskt arbete i teori och praktik: om bibliotekens roll för studen-

ters och doktoranders lärande från 2009 behandlas bibliotekens roll för studenters 

och doktoranders lärande.  

I första kapitlet i denna antologi tar sig Ola Pilerot och Jenny Hedman gemen-

samt an frågan om informationskompetens är något överförbart. Med frågan om 

överförbarhet menar författarna huruvida informationskompetens är något man lär 

sig under företrädelsevis studietiden och som man sedan exempelvis kan ta med sig 

ut i arbetslivet. Pilerot och Hedman analyserar bland annat ”Towards Information 

Literacy Indicators”, vilken är författad av Ralph Catts och Jesus Lau, och sam-

manställd på uppdrag av UNESCO. Här hittar Pilerot och Hedman exempel på hur 

informationskompetens likställs med andra förmågor såsom läs- och skrivfärdighe-

ter men också olika uppställningar på vad kompetensen innefattar. Inte minst be-

skrivs kompetensen som nivåindelad där olika hög nivå av kompetens kan urskiljas 

genom testande.  

Målet med dokumentet är också att det ska fungera i ett internationellt sam-

manhang, vilket antyder att informationskompetens kan ses som en universellt 

gångbar kompetens och därmed något man kan utbildas i utan någon egentlig kon-

text och som man sedan kan använda sig av inom en mängd områden. Pilerot och 

Hedman skriver vidare om det fenomenografiska perspektivet som de menar kon-

trasterar genom att vara mera forskningsbaserat och fokuserar på ett helt annat sätt 

kring den kontext som informationssökaren befinner sig i och hur den upplevs be-

roende på varierande innehåll och situation.17  

Britten Ekstrand och Gunhild Seebass visar i sitt kapitel ”Integrativ informa-

tionskompetens. Diskursöverbryggande samarbete mellan akademi och bibliotek” i 

samma antologi på orsaken till att informationskompetens är så betydelsefullt. 

 

En annan antologi om informationskompetens och lärande är Informationskomp-

tenser - Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärande-

praktiker från 2009. Redaktörer för denna är Jenny Hedman och Anna Lundh och i 

                                                
17 Birgitta Hansson och Lyngfelt. (2009), Pedagogiskt arbete i teori och praktik, 7-39. 



 15 

boken finns bland annat ett kapitel av Ola Pilerot som handlar om högskolestuden-

ters informationskompetens och ett kapitel av Louise Limberg, Olof Sundin och 

Sanna Talja som tar upp teoretiska perspektiv på informationskompetens. I deras 

analys kommer de fram till att ”[…]begreppet informationskompetens är mångfa-

cetterat och inte kan beskrivas i listor eller standarder för olika färdigheter.”18 

 

Undervisning i informationssökning: slutrapport från projektet informationssök-

ning, didaktik och läranden från 2006 av Louise Limberg och Lena Folkesson är 

precis som titeln lyder baserad på ett projekt. Projektet hade en fenomenografisk 

ansats och utgick ifrån intervjuer med lärare och bibliotekarier om deras arbete 

med informationskompetens vid några olika skolor i Sverige. Det visade sig finnas 

en betydande skillnad mellan de krav som finns på elevers arbeten och på den un-

dervisning i informationssökning som de erhöll. En av de brister som visade sig 

vanligast var bedömningen av källors relevans i förhållande till en uppgift.  

 

I antologin Distanslärare och distanslärande från 2002 skriver Helen Hed från 

Umeå universitet under rubriken ”Bibliotekspedagog- en ny profession” om uni-

versitetsbibliotekariens nya utmaningar som kommit att bli ett givet inslag i univer-

sitetsbibliotekariers vardag.  

Denna nya bild visar bibliotekspedagogen, bibliotekarien som lärare och handledare och in-
formationskompetens som en viktig kompetens som var och en av oss behöver ha för att fullt 
ut kunna ta för oss av vad livet har att erbjuda.19  

Hon betonar alltså att bibliotekarien i mötet med låntagare ofta fungerar som en 

typ av handledare men också att bibliotekarien i undervisningssituationer naturligt-

vis fungerar som lärare. Den största anledningen till att det blir en form av handle-

darsituation är att det enligt Hed ofta inträffar att studenten som kommer till biblio-

teket inte har riktigt klart för sig vilken information som önskas, och att det då som 

bibliotekarie är viktigt att i samtal med studenten utröna hur och till vad informa-

tionen ska användas.20 

Hed presenterar även en informationssökningsprocess som kan jämföras med 

Kuhlthaus, vilken jag använder i min teori. Följande sju punkter menar Hed beskri-

ver en ungefärlig arbetsgång då man söker och använder information (det är detta 

bibliotekarierna skall kunna lära ut): 

 

 

 

                                                
18 Hedman och Lundh.  (2009), Informationskompetenser - Om lärande i informationspraktiker…, 62. 
19 Gisselberg. (2002), Distanslärare och distanslärande, 43. 
20 Gisselberg. (2002), Distanslärare och distanslärande, 49. 
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 identifiera ett eget informationsbehov och definiera frågeställning, 

 inventera egna kunskaper, 

 identifiera informationskällor, 

 precisera frågeställningar så att de passar informationskällorna, 

 samla in och sammanställa information, 

 bearbeta och analysera information, och 

 presentera information på ett för mottagaren lämpligt sätt21 

Om liknande problematik, som författarna till ovanstående böcker och uppsatser i 

detta stycke skrivs det om runt om i världen. Bland annat i artikeln ”Information 

Literacy in University Library User Education” i tidskriften Aslib Proceedings: 

New Information Perspectives nummer 63 av Kuan- Nien Chen och Pei-chun Lin 

från Taiwan 2011. I denna artikel kan man läsa om vilken roll universitetsbibliote-

karier kan spela och hur utbildningar på ett bra sätt kan involveras i bibliotekets idé 

om informationskompetens.22 

Informationsteknologins utveckling 

 

I magisteruppsatsen "Det är som ett eget skapande...": medicinska bibliotekariers 

syn på pedagogik i en föränderlig värld från 2006 av Ingrid Magnusson studeras 

utifrån en kvalitativ metod hur bibliotekarier upplever informationsteknologins 

framsteg inom yrket, samt hur den utveckling och förändring av pedagogiska me-

toderna vid universiteten kommit att påverka deras yrke.  

En annan intressant aspekt som hon valt att titta närmare på är vad biblioteka-

rierna upplever som pådrivande i denna utveckling som tidigare skett och nu sker. 

Det visar sig att bibliotekarierna i högsta grad upplever den pedagogiska rollen 

som helt integrerad med bibliotekarieyrket och att pedagogiken inte kan ses som en 

separat funktion. Dessutom upplever bibliotekarierna att det i första hand är de 

själva som påverkar och att det är mycket upp till den individuella bibliotekarien 

hur mycket utveckling och fortbildning hon ägnar sig åt.  

 

Ytterligare en bakomliggande orsak till förändring är den ständigt pågående tek-

niska utvecklingen inom informationsteknologin. Denna medför att man som bibli-

otekarie måste anstränga sig för att befinna sig någorlunda i samklang med samti-

dens innovationer, menar Magnusson.23 

                                                
21 Gisselberg. (2002), Distanslärare och distanslärande, 51. 
22 Chen och Lin. “Information Literacy in University Library User Education.” 
23 Magnusson. (2006), Det är som ett eget skapande..., 58ff. 
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I The university of Google: education in the (post) information age från 2007 vi-

sar Tara Brabazon flera intresseväckande infallsvinklar på pedagogiska omständig-

heter i en digitaliserad lärandemiljö.  

Academic research involves three steps: finding relevant information, assessing the quality 
of that information, then using appropriate information either to try to conclude something, 
to uncover something, or to argue something. The Internet is useful for the first step, some-
what useful for the second, and not at all useful for the third.24 

Brabazon är verksam vid the University of Brighton och har under en längre tid 

uppmärksammat sina studenters sätt att hantera deras akademiska skrivuppgifter. 

Det visar sig att det för varje termin som går är fler och fler studenter som skriver 

osammanhängande, citerar mindre och behöver mer hjälp för att överhuvudtaget få 

ihop sina texter.  

Hon noterar att det alltid finns en klick studenter hon aldrig behöver oroa sig 

för, men att det finns en växande andel som istället för att läsa böcker och göra 

ordentliga sökningar ägnar sig åt googlande. Google är förvisso bra för mycket 

men för att arbeta akademiskt så lämpar det sig enligt Brabazon mindre väl. ”These 

problems are not caused by Google. Instead, the popularity of Google is facilitating 

laziness, poor scholarship and compliant thinking.”25 För att få sina studenter att 

tvingas använda sig av andra sökstrategier än att googla konstruerade Brabazon 

uppgifter där ett mycket stort antal källor av olika karaktär blev nödvändiga att 

använda.  

Dessutom var studenterna tvungna att inte bara lista källorna utan även skriv 

en kortare text kring den information källorna gav dem. På detta sätt blev närmare 

eftertanke och kritiskt granskande av källor och sökvägar något obligatoriskt och 

nödvändigt. ”The key for teachers and librarians is to show the advantages of di-

vergent modes of reading and research.”26  

I min uppsats kommer jag till viss del att fokusera på skillnaden mellan att vara IT-

kompetent och på att vara informationskompetent. Förutom Brabazon tar också 

Su Shiuan i artikeln “Rethinking the connections between information literacy and 

university libraries” (Bulletin of Library and Information Science 51) från 2004 upp 

diskrepansen mellan dessa begrepp. Här står det bland annat om att hur svårt det är 

att se och förstå den subtila skillnaden mellan att vara duktig på att använda dato-

rer och på att vara informationskompetent.  

 

 

                                                
24 Brabazon. (2007), The University of Google, 15. 
25 Brabazon. (2007), The University of Google, 15. 
26 Brabazon. (2007), The University of Google, 39. 
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Metod 

För att besvara mina frågeställningar använder jag mig av semistrukturerade kvali-

tativa intervjuer, det vill säga att frågorna inte nödvändigtvis ställs i en speciell 

ordning och att det finns utrymme för följdfrågor.27  Det finns både fördelar och 

nackdelar med att använda sig av kvalitativ metod i forskning. Resultaten av en 

studie blir inte på samma sätt som i kvantitativ metod falsifierbara, men de kan 

öppna upp för mer djupgående förståelse för de fenomen man studerar.  

Att jag i föreliggande uppsats väljer att använda mig av den kvalitativa inter-

vjumetoden framför den kvantitativa enkätmetoden eller observationer för att sam-

la in studiens dataunderlag har flera skäl. Det främsta skälet är att den typ av frågor 

jag vill ha besvarade och den typ av resultat jag vill få fram i studien bättre lämpar 

sig av en kvalitativ metod. Det är förvisso också intressant att med hjälp av enkäter 

kunna fråga ett stort antal personer om deras undervisning och därmed få fram 

större skeenden och tendenser, något som inte går att se inom kvalitativ metod, 

men då missar man som sagt möjligheten för en djupare förståelse. Observations-

metoden övervägde jag att använda, men mitt intresse för att genom intervjuer 

kunna fördjupa frågor fick mig att välja bort detta alternativ. Ett alternativ hade 

förstås varit att komplettera kvalitativa intervjuer med observationer men studiens 

omfång fick mig att fokusera på enbart en metod. 

Anledningen till att jag väljer att göra ostrukturerade intervjuer framför struk-

turerade sådana, beror på att jag anser att man måste kunna bortse från en mall för 

att ta tillvara på en informants svar och invändningar. Vid en strukturerad intervju 

då frågorna alltid ställs efter samma mönster och ordning, försvinner återigen ut-

rymmet för att kunna ta tillvara på intressanta stickspår.  

I olika sammanhang men kanske framförallt i naturvetenskapliga sådana fram-

förs ibland kritik gentemot den kvalitativa forskningsmetoden, att den inte skulle 

vara vetenskaplig. I Den kvalitativa forskningsintervjun menar Steinar Kvale att 

det finns en mängd olika definitioner av vad vetenskaplig metod och vetenskaplig 

kunskap är för något. I vissa sammanhang fungerar inte kvalitativ metod för att få 

fram kunskap om ett visst fenomen medan det i ett annat sammanhang lämpar sig 

alldeles utmärkt.28 

                                                
27 Kvale. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, 19-20. 
28 Kvale. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, 60-66. 
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Att ge sig in på vilken definition av vetenskap som är bäst lämpad i mitt fall är en 

frestande väg att gå, men samtidigt svår, vilket gör att jag nöjer mig med att som 

Kvale använda mig av en enkel definition av vad vetenskap är nämligen: den verk-

samhet som forskaren ägnar sig åt, eller den kunskap som frambringas av forska-

ren.29 

I utbildningsvetenskap där kvalitativ metod också är vanligt förekommande 

finns det en tradition av att vilja förstå olika fenomen utifrån företrädelsevis lärare 

och elevers synvinkel. Givetvis kan det vara intressant med statistiska analyser av 

vad som påverkar elever och lärare i deras vardag, men samtidigt så går man miste 

om varje individs speciella situation som är mycket svår att förstå utifrån kvantita-

tiv metod. 

Huvuduppgiften för det kvalitativa synsättet är att tolka och förstå de resultat som fram-
kommer, inte generalisera, förklara och förutsäga. Man vill karaktärisera eller gestalta nå-
got. 30 

 

Vidare har jag redan från början valt att utifrån etiska argument behålla bibliote-

kens och informanternas anonymitet. Jag har innan intervjuns start informerat dem 

att jag spelar in dem på en bandspelare men att deras identitet inte kommer att rö-

jas. 

Urval 

De bibliotek jag valt att förlägga mina studier till har jag valt utifrån principen att 

de inte får vara alltför lika. Av de olika bibliotek som är knutna till föreliggande 

universitet är alla sammanbundna med olika ämneskategorier och jag har därmed 

valt att försöka hitta en intressant spridning bland ämneskategorierna. Både huma-

niora, naturvetenskap och samhällsvetenskap ville jag ha representerade för att inte 

utesluta möjligheten att upptäcka eventuella skillnader inom ämnesblocken, även 

om detta inte varit ett av syftena med studien. 

Vidare var det naturligtvis viktigt att dem jag skulle komma att intervjua var 

aktivt undervisande bibliotekarier med viljan att dela med sig av sina tankar och 

idéer. Jag valde att göra fem längre intervjuer med undervisande bibliotekarier och 

försökte få en spridning på deras ålder, kön, och erfarenhet. Anledningen till denna 

spridning är inte att försöka utröna skillnader utifrån dessa premisser utan enbart 

för att det är intressant att få en stor spridning eftersom informanterna skiljer sig åt 

i vissa påtagliga avseenden. För att kunna sluta sig till skillnader mellan kön, ålder 

                                                
29 Kvale. (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, 61. 
30 Stukát. (2005), Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 36. 
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och erfarenhet skulle det naturligtvis behövas en omfattande kvantitativ undersök-

ning, med en mängd olika variabler att ta i beaktande. 

De bibliotek jag valt att förlägga mina intervjuer till är som sagt alla delar av 

ett universitet med vissa utbildningar och kurser knutna till sig. Eftersom jag inte 

tänkt namnge biblioteken kommer jag istället att skilja på dem genom att hänvisa 

till deras ämnesanknytning. Var och ett av de bibliotek som återfinns i min under-

sökning har ett antal fakulteter som betalar biblioteket för att ge deras studenter 

den service och användarutbildning de kan tänkas behöva för att kunna genomföra 

sina studier.  

Jag har valt att i denna undersökning inte nämna vid namn vilket universitet in-

tervjuerna är utförda vid eftersom det egentligen inte är av något intresse att veta 

vilket universitet det handlar om.  
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Teori 

Kuhlthau och Bruce 

För att kunna studera mina resultat utifrån en för min undersökning teoretiskt rele-

vant grund har jag valt att utgå från Christine Bruce teori om informationskompe-

tens och Carol C. Kuhlthaus teori om bibliotekarieroller samt hennes teori om in-

formationssökningsprocessen. Anledningen till att jag valt dessa teoretiska ut-

gångspunkter är utöver att de anses vara viktiga aktörer inom forskningen kring 

informationskompetens och bibliotekspedagogik också att de passar bra för att 

förstå och tolka min undersökning. 

Under mitt eget förarbete är det dessa namn som ideligen återkommer i mina 

sökningar och även inom den utbildning som jag nu håller på att avsluta figurerar 

de frekvent. Det fanns förstås andra valmöjligheter eftersom informationskompe-

tens och bibliotekspedagogik är ämnen som många har mycket att säga om. Dessa 

två anser jag dock fyller sin funktion som teoretiskt underlag för min undersökning 

väl.  

I avhandlingen The Seven Faces of Information Literacy presenterar Christine 

Bruce sin teori om informationskompetens utifrån en relativt omfattande fenome-

nografisk undersökning kring hur lärare för högre studier uppfattar informations-

kompetens.  

Bruce anstränger sig för att skilja på det som hör ihop med informationskom-

petens från det som kan betraktas som mer övergripande allmänna företeelser så-

som livslångt lärande, allmän datorkunskap, kritiskt tänkande osv. Genom att arbe-

ta utifrån ett fenomenografiskt perspektiv har Bruce genom intervjuer med sina 

informanter genererat sju olika kategorier av uppfattningar kring vad begreppet 

informationskompetens innefattar. 31  

 

 

 

                                                
31 Bruce. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, 110. 
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 att använda IT för informationssökning och kommunikation av infor-

mation 

 att finna informationskällor 

 att tillämpa informationssökningsprocesser 

 att kontrollera information 

 att skapa en egen kunskapsgrund på ett nytt intresseområde 

 att arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny 

kunskap och nya insikter  

 att använda information klokt för andras bästa32 

Dessa kategorier är indelade så att de motsvarar en stigande skala av ökad kom-

plexitet kring kunskap, information och lärande. Listan skiljer sig på så sätt mar-

kant från en behavioristisk syn på en fast uppsättning färdigheter och skapar istället 

en djup och vid syn på allt det som kan innefattas i begreppet informationskompe-

tens. Vidare menar Bruce att problemen med undervisning i informationskompe-

tens påminner om de som finns i alla undervisningssituationer. 

[…] the range of important questions in information literacy education is similar to those 
which arise in any educational context: Who should teach, in what ways should information 
literacy be taught, how should students be assessed, how should programs be evaluated, what 
is the role of libraries in such programs and what is the role of educators, both librarians and 
other lecturers?33 

Svaren på dessa frågor vilar enligt Bruce på vad som borde läras ut för studenter-

nas skull och många gånger är användarundervisningarna baserade på bibliotekari-

ers och universitetslärares syn på vad informationskompetens bör vara snarare än 

studenternas egna erfarenheter.34  

 

Carol C. Kuhlthau är troligen mest känd för sin bok Seeking Meaning. A Process 

Approach to Library and Information Services från 2004, där hon fokuserar på det 

meningskapande som det innebär att genomgå informationssökningsprocessen.   

Hon betonar de känslomässiga i processen och visar på hur stor osäkerhet som kan 

infinna sig, men också hur man övervinner den.  

Jag använder mig framförallt av kapitel 7 i denna bok. Detta kapitel handlar 

om ”Roles of Mediators in The Process of Information Seeking” där mediator eller 

medlare (fritt översatt) är detsamma som en person som assisterar, guidar, aktive-

rar eller på andra sätt ingriper i en annan persons informationssökningsprocess.  

                                                
32 Limberg och Folkesson. (2006), Undervisning i Informationssökning, 22. 
33 Bruce. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, 62. 
34 Bruce. (1997), The Seven Faces of Information Literacy, 62. 
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Kuhlthau identifierar två olika typer av medlare, formell och informell, där en for-

mell medlare är en professionell anställd i ett informationssystem, såsom en biblio-

tekarie och där en informell medlare är andra personer, såsom familj, vänner och 

kollegor. I Kuhlthaus studie framkommer det att formella medlare har en begrän-

sad roll i informationssökningsprocessen, vare sig det gäller universitets-, folk- 

eller skolbibliotek. ”Librarians, in most cases, were considered primarily organizers 

of the sources and sometimes regarded as locators of sources.”35 Fem roller av 

medlare identifieras av Kuhlthau och undersökningen visar på att bibliotekarier 

anses innehavare av endast de två översta rollerna i denna, följande lista: 

 

 Organizer- No intervention 

 Locator- Ready-reference intervention 

 Identifier-Standard reference intervention 

 Advisor- Pattern intervention 

 Counselor- Process intervention 

 

The organizer, eller organisatören, är den som organiserar information exempelvis 

genom katalogisering. The locator, den som lokaliserar, är helt enkelt den som vet 

var informationen finns, som svarar på enkla frågor i informationsdisken. The iden-

tifier, hjälper till med att hitta relevant information,  

…when the user comes to the collection with a general topic, seeking information from a 
number of sources, one comprehensive search is conducted and a ”pile” of information is 
identified as relevant to the subject without consideration for the users’ particular point of 
view, level of knowledge, or stage in the search process.36 

The advisor, eller den rådgivande specialisten, rekommenderar olika sökvägar ut-

ifrån den information de har om personen som behöver hjälp, ”[…] by using source 

a, then source b, then source c, and so on”37.  Slutligen, the counselor, eller kura-

torn, är den formella rådgivare som ”[…] enter into a dialogue regarding the user’s 

problem over time.”38 

 

Kuhlthau har även författat Teaching the Library Research Process där tar hon 

upp de pedagogiska aspekterna i att undervisa kring informationssökning. Här ger 

hon uttryck hur hennes konstruktivistiska syn på lärande ter sig i en informations-

sökningsprocess genom att betona det aktiva skapandet av nya tankar snarare än 

genom förmedling av fakta. Hon har formulerat ett program för hur processen ur 

                                                
35 Kuhlthau. (2004), Seeking Meaning-A Process…, 108. 
36 Kuhlthau. (2004), Seeking Meaning-A Process…, 117. 
37 Kuhlthau. (2004), Seeking Meaning-A Process…, 118. 
38 Kuhlthau. (2004), Seeking Meaning-A Process…, 119. 
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hennes synvinkel bör gå till. Programmet utformades utifrån observationer av gym-

nasiala avgångselevers arbeten med fördjupningsuppgifter men också genom fall-

studier med hjälp av intervjuer.  

 Skillnaderna mellan gymnasie- och högskolenivå i hur man som bibliotekarie 

väljer att undervisa studenter och samarbeta med lärare, är som tidigare nämnt små 

och därför finner jag Kuhlthaus tankar relevanta. Hon har också genomfört en stu-

die för att undersöka hur processen upplevdes på olika typer av bibliotek däribland 

universitetsbibliotek. ”Varje studie här visade att människor går igenom en liknan-

de process när de undersöker ett omfattande ämne under en längre tid.”39  

De studier som ligger till grund för Kuhlthaus teori kring informationssök-

ningsundervisning följdes senare upp genom att de informanter som användes i den 

ovan nämnda studien även intervjuades under deras universitetsstudier. Det visade 

sig att dessa studenter hade ”en tydligare medvetenhet om forskningsprocessen 

som helhet samt en förståelse för att fokus eller ett tema skulle dyka upp medan de 

läste in den information de samlat ihop.”40 ”Universitetsbibliotekarier som arbetar 

med att hjälpa studenter att hitta lämpliga referenser har funnit att processmodellen 

för informationssökning ger ett nytt perspektiv på hur de kan hantera studenternas 

frågor”41 De steg som ligger till grund för Kuhlthaus modell består av är följande 

kategorier. 

 

 Att sätta igång en forskningsuppgift 

 Välja ett ämnesområde  

 Utforska informationstillgången 

 Formulera ett fokus  

 Samla information 

 Förbereda redovisningen 

 Utvärdera processen42 

Processmodellen utgår från den så populära konstruktivistiska synen på lärandet. 

”Konstruktivister ser lärandet som en individuell process som äger rum när en 

människa söker mening ur ny information utifrån vad den människan vet och för-

står sedan tidigare.”43  

Inom varje kategori finns olika underkategorier. I min analys kommer jag ex-

empelvis att använda mig av en underkategori till ”samla information”. Rubriken 

lyder; ”förstå hur informationen är organiserad”44 och jag använder mig av denna 

                                                
39 Kuhlthau, Aringer, och Auby. (2006), Informationssökningsprocessen, 16. 
40 Kuhlthau, Aringer, och Auby. (2006), Informationssökningsprocessen, 16. 
41 Kuhlthau, Aringer, och Auby. (2006), Informationssökningsprocessen, 17. 
42 Kuhlthau, Aringer, och Auby. (2006), Informationssökningsprocessen, 11. 
43 Kuhlthau, Aringer, och Auby. (2006), Informationssökningsprocessen, 17. 
44 Kuhlthau, Aringer, och Auby.  (2006), Informationssökningsprocessen, 148. 
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eftersom jag har en erfarenhet av att universitetsbibliotekarier i hög grad fokuserar 

på ”hjälp till självhjälp” och menar att det i detta begrepp ingår att lära ut en för-

ståelse för hur information organiseras.  

Även om själva processen sker inom individen själv så är den beroende av att 

lärare och bibliotekarier finns tillhands för att hjälpa individen att utvecklas. 

Kuhlthau betonar starkt vikten av bibliotekariers och lärares samarbete för att ska-

pa en bra miljö för studenten eftersom processen hela tiden sker under handled-

ning. Bibliotekariens och lärarens roll består alltså av att styra utvecklingen med 

hjälp av uppgifter, anvisningar och stimulans. För studenten själv är det viktigt att 

känna till hela processen innan den startar, men också de känslolägen som är för-

knippade med de olika stadierna i processen. Ett av de viktigaste inslagen i proces-

sen är att ha ett fokuserat perspektiv på ämnet eller frågeställningen, eftersom 

greppet annars mycket lätt kan bli alltför omfattande.  
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Undersökning samt analys 

Undersökningen och analysen är uppdelad i fyra tematiska stycken med följande 

rubriker; informanternas bakgrund, informanternas undervisningsupplägg, infor-

manternas tankar om undervisning samt problem och möjligheter.  

För att underlätta särskiljandet mellan informanterna har jag valt att referera till 

dem genom att benämna dem efter ämnesområdets begynnelsebokstav (som biblio-

teket de arbetar på är kopplat till). Informanterna heter således; informant B (som i 

Biomedicin), informant N (som i Naturvetenskap), informant U (som i Utbildning), 

informant P (som i Psykologi) samt informant E (som i Ekonomi). 

De olika biblioteken ligger i anslutning till en mängd olika institutioner med 

stort antal skilda ämnen. Det bibliotek som informant B (Biomedicin) arbetar på är 

ämnesbibliotek för biomedicin, kemi, farmaci, medicin och vård och kost. N (Na-

turvetenskap) arbetar på ett bibliotek som har huvudämnena astronomi, fysik, ma-

tematik, materialkemi, informationsteknologi och teknik. Informant U (Utbildning) 

arbetar tillsammans med informant P (Psykologi) på ett bibliotek som har huvud-

ämnena pedagogik, psykologi, utbildningsvetenskaper och ämnen med anknytning 

till lärarutbildningen. Slutligen arbetar Informant E på ett bibliotek med huvudäm-

nena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, kulturgeografi, stati-

stik, handelsrätt, informatik och media. Alla biblioteken är öppna forskningsbiblio-

tek och är därmed öppna för allmänheten.  

 För att skapa en läsvärd och levande text har jag valt att referera informanter-

nas svar på mina frågor i löpande text och blott citera särskilt viktiga utsagor. In-

tervjuerna är i sin helhet transkriberade, men jag refererar sådant som inte är tran-

skriberade citat, med egna ord för att läsaren ska kunna ta del av informanternas 

svar på ett okonstlat sätt. Vidare använder jag hen som pronomen istället för 

han/hon.  

Materialet analyseras utifrån främst Kuhlthau men också Bruce. Jag jämför 

även mina informanters utsagor med tidigare forskning för att placera uppsatsen i 

ett sammanhang, samt ger egna reflektioner. Efter undersökningsdelen och analy-

sen följer en slutdiskussion som jag valt att kalla Problem och möjligheter eftersom 

det är just problemen och möjliga förbättringar som är kärnan i min uppsats.  
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Informanternas bakgrund 

Informant B 

Informant B har tolv års erfarenhet av användarundervisning inom medicinska och 

biokemiska ämnen och har även varit undervisningsansvarig. Informanten har där-

emot ingen erfarenhet av ämnena i sig, i betydelsen studerat dem på högre nivå. På 

den intervjuades föregående arbetsplats, vid ett medicinskt bibliotek, undervisade 

hen sex gånger om året, medan hen på det nuvarande biblioteket har undervisning i 

alla ämnen förutom kostvetenskap. Numera undervisar informant B oftare än på 

den tidigare arbetsplatsen, i snitt en till två gånger i veckan.  

Upplägget vid det nuvarande biblioteket är att träffa samma studenter flera 

gånger under deras utbildning, men olika utbildningar har olika upplägg för detta. 

De som studerar till sjuksköterska har exempelvis redan efter två veckor ett första 

möte med bibliotekarien simultant med att de får en uppgift där vetenskapliga ar-

tiklar i original ska användas. Vid detta första tillfälle är det få av de studerande 

som har någon tidigare erfarenhet av vetenskaplig informationssökning.  

Bibliotekarien och studenterna träffas nästa gång under deras andra termin. In-

formant B berättar att de då träffas för att de blivande sjuksköterskorna ska lära sig 

systematiska sökningar efter vetenskapliga översikter. Det vill säga, de ska lära sig 

att ringa in vad som finns skrivet inom ett visst ämne.  

Informant B träffar också de som läser till läkare, apotekare, receptarie, bio-

medicinare, biomedicinska analytiker, molekyläringenjör. Eftersom många av dessa 

studenter studerar vid flera olika institutioner samarbetar informantens bibliotek 

med både medicinska och naturvetenskapliga bibliotek. Informanten fungerar för 

närvarande som samordnare för dessa olika biblioteks undervisning för att hålla 

reda på vilka som fått undervisning. Målsättningen är att öka samarbetet bibliote-

ken emellan.  

Informant N 

Informant N har arbetat i ungefär tolv år med användarundervisning och har i ge-

nomsnitt lektioner ungefär en gång i veckan. Informanten undervisar utöver stu-

denter även nya doktorander inom de ämnen biblioteket riktar sig till, och då mest i 

början av varje termin. Vidare undervisar N studenter från så gott som alla pro-

gram som finns inom de naturvetenskapliga ämnena.  

Det är lite olika och dessutom är det en förändring på gång, men en del studen-

ter träffar hen bara en gång medan andra kommer tillbaka inför deras sista termin. 

Dessutom kan det vara så att det bara är en del som kommer tillbaka från ett visst 

program beroende på att de läser en speciell kurs inom programmet och liknande 

situationer. De olika varianterna gör att hen känner en viss otillfredsställelse efter-

som biblioteket inte når ut till alla studenter.  
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Om man vet att man bara har dem en gång i början av deras studier… känner man att allt 
måste bankas i dom på en gång… även fast de inte är mogna för det… samma sak är det ju 
förstås om vi bara har dem i slutet då blir det ju allt på en gång då med…45  

 

Egentligen önskar informant N att det var mer som en progression för studenterna 

där de kan återkomma vid flera tillfällen.  

Informant U 

Sedan informant U blev klar med bibliotekarieutbildningen för elva år sedan har 

hen jobbat med användarundervisning, först vid ett annat stort universitet några år 

och sedan på nuvarande bibliotek i snart åtta år. Informant U har alltid haft använ-

darundervisning som sin huvuduppgift, och vet egentligen inte hur det kommer sig, 

utöver att det nog var så att de flesta tjänster som fanns ute när hen sökte, var så-

dana där undervisning ingick. Det var inte så att informant U tänkte på att det var 

undervisning hen ville syssla med under studietiden utan det var nog en slump att 

det blev så. ”Jag är ju egentligen generalist… och tycker allt är intressant även 

katalogisering… men och andra sidan pratar jag mycket och är rätt utåtriktad så 

det passar mig bra…”46  

När informant U började jobba på nuvarande bibliotek 2004 med inriktning 

mot lärarutbildningen, var det första året som användarundervisningen var obliga-

toriskt, men då kallade man användarundervisningen för bibliotekskunskap. Denna 

undervisning var inbakad i en av delkurserna vilket gjorde att de som skötte under-

visningen hade närvarolistor med stor närvaro. Detta medförde också, berättar 

informant U, att det fanns en spridning av undervisningen under hela terminen. De 

fanns grupper av studenter som för tillfället läste kursen där användarundervisning-

en var inbakad i, oavsett när på terminen det var. Efter några år tog man bort obli-

gatoriet och då blev undervisningen istället förlagd till början av terminen.  

Hen berättar, att den största förändringen detta medförde var att närvaroanta-

let sjönk till ungefär 30 procent. Just nu så är undervisningen utportionerad till att 

vara några gånger i månaden under hela terminen, ibland mer ibland mindre.  

Under 2011 hade informant U 92 timmar undervisning. Undervisningen på lä-

rarprogrammet är förlagd till termin 1 och till termin 3. Under sista terminen har 

den intervjuade, under momentet Utbildningsvetenskaplig teori och metod, en 

timmas föreläsning för alla som ska skriva examensarbete. Förut var den både två 

och tre timmar lång men nu är den alltså nere på en timma, berättar hen. Då har 

hen alla samtidigt så det kan bli upp mot hundra studenter som närvarar. Work-

shops med studenterna är egentligen, enligt informant U, att föredra eftersom de 

tenderar att efter föreläsningen ändå ”boka bibliotekarie”, vilket medför att det kan 

bli väldigt stressigt.  

                                                
45 Informant N. 
46 Informant U. 
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Informant P 

Informant P har jobbat elva år med användarundervisning och dessutom kommit 

att jobba mer och mer med just detta. Hen har mest undervisning på psykologpro-

grammet, men även en del inhopp för undervisningen på lärarprogrammet. Hen 

berättar, att det tidigare inte fanns undervisning på grundnivå för blivande psykolo-

ger, men att det numera har blivit även en sådan.  

Informant P har undervisning ungefär tio gånger per termin och tjugo på ett år, 

men det är lite olika beroende på om hen får hoppa in och ta pass åt andra, som är 

borta av någon anledning. Varje tillfälle brukar vara ett dubbelpass, alltså ungefär 

två timmar åt gången. Den mesta undervisningen är placerad i början av hösttermi-

nen eftersom det är då de flesta påbörjar sina studier.  

Tidigare har informant P koncentrerat sig på undervisning för psykologstuden-

ter som går termin 3, men från och med nu kommer det även att finnas ett under-

visningstillfälle på termin ett med en introduktion. Tidigare var informanten i prin-

cip ensam ansvarig för psykologstudentundervisningen, men sedan institutionen 

flyttat, har ansvaret delats upp även om det är P som till störst del ansvarar för 

psykologerna.  

Informant E 

Informant E har jobbat med användarundervisning på universitetsbibliotek i unge-

fär ett halvår, men har jobbat på ett gymnasiebibliotek i två år innan dess. Infor-

mant E påpekar faktumet att det liknar varandra ganska mycket. Under den termin 

hen har haft undervisning, har det varit mest undervisning under den första hälften 

av terminen, men ungefär tre tillfällen i veckan i genomsnitt.  

Informanten förklarar att de är två stycken som delar på undervisningen på 

biblioteket och att hen i första hand ansvarar för undervisning för de som studerar 

på grundnivå, medan kollegan undervisar på den avancerade nivån.  

Vi är alltid två när vi undervisar, så framförallt innebär uppdelningen att det är 

jag som är ansvarig för kontakten med de på institutionerna som har hand om 

grundnivån, men det händer ju att jag även undervisar på avancerad nivå, berättar 

informant E. ”Att vara två… är rätt bra eftersom ganska mycket är på engelska… 

och det kan vara skönt att ha en kollega att rådfråga om man fastnar.”47  

 

 

                                                
47 Informant E. 
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Informanternas undervisningsupplägg 

Informant B 

När informanten undervisar brukar hen ha följande upplägg på undervisningen. Vid 

den såkallade introduktionsundervisningen handlar det i första hand om bibliotekets 

lokalisering, anskaffandet av lånekort, samt presentation av katalogen och ämnes-

guiden. Detta tillfälle brukar informanten hålla relativt kort, cirka 20 minuter, efter-

som studenterna för det mesta ännu inte är mottagliga för en mer avancerad an-

vändning av bibliotekets samlingar, databaser och så vidare, menar B.  

Nästa gång informanten träffar studenterna är undervisningen kopplad till att 

de ska göra någon formspecifik uppgift där de behöver använda sig av bibliotekets 

resurser på ett mer avancerat sätt. Vid dessa tillfällen är ett av målet att studenter-

na ska få en bredare förståelse för sökning av information. Informant B brukar inte 

lägga ner så mycket möda på att studenterna ska lära sig de olika gränssnitten i de 

många olika databaserna, men går alltid igenom hur sökningar i databasen Pub-

Med går till och ibland även Scopus och Web of Science. Dock sker detta inte på 

en teknisk nivå, om exakt vilka knappar studenterna ska trycka på och så vidare.  

Ibland äger dessa undervisningstillfällen rum i en föreläsningssal men oftast 

handlar det om datasalsundervisning. Informanten har inte jobbat tillräckligt länge 

på biblioteket för att ha haft samma studenter vid flera tillfällen och har därför inte 

heller ett exakt upplägg klart för de olika tillfällena, för att det inte ska bli informa-

tion som överlappar, men under det andra tillfället tar informant B även upp refe-

renshantering. ”Referenshantering är också en av de delar jag tar upp… och här 

kan man verkligen se ett ’break through’ hos många som aldrig sett referenshanter-

ingsprogram som Zotero förut.”48  

Hen menar att en del studenter förstår Zotero väldigt snabbt medan andra inte 

är lika kvicka. ”Samtidigt är det lite klurigt med att säga att alla borde skaffa Zote-

ro eller Google- documents… eftersom det ju kräver ett google- konto vilket inte 

direkt känns som man kan förväntar sig att alla ska skaffa.”49 När det kommer till 

kontakten med institutionerna ser det lite olika ut. Informanten har tagit över de 

kontakter som hens föregångare upparbetat. Kontakterna var enligt informanten 

väl upparbetade och det är för det mesta genom lärarna på institutionerna hen får 

reda på vad studenterna håller på med och vid vilka tillfällen hen kan komma in och 

undervisa. Om inte lärarna bokat undervisning är det informanten som tar kontakt 

med dem och bokar in tillfällena. Oftast är det genom mejl informant B tar reda på 

om hen ska ha undervisning med en specifik grupp eller inte. Det händer också att 

lärare förvånat frågar om de inte ska få någon undervisning. 

                                                
48Informant B. 
49Informant B. 
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Informant N 

Oftast är det enskilda lärare som tar kontakt med biblioteket om de kommer på att 

de vill att vi ska hålla i användarundervisning för deras studenter. Tidigare har det 

varit mest upp till var och en av lärarna att kontakta biblioteket, men med en del 

utbildningsprogram finns det en mer utarbetad rutin vilken innebär att de studeran-

de kommer tillbaka varje år. I våras var informant N och en kollega iväg och träf-

fade programansvariga från de flesta programmen inom ämnessfären och då kunde 

de berätta hur de helst ville att upplägget skulle se ut.  

Förut har det varit jättetröttsamt att försöka få till undervisning genom kontakt via olika ka-
naler… men nu plötsligt var det som att de kom på att det var klart att de skulle användar-
undervisning...50  

 

Då kom de gemensamt fram till att de undervisande bibliotekarierna skulle träffa 

studenterna vid tre tillfällen. Framförallt gällde detta de längre programmen där 

biblioteket först har en introduktion och sedan återkommer när studenterna själva 

ska göra ett självständigt arbete och då oftast under termin 3. Vidare är det plane-

rat att det ska finnas ett frivilligt kurstillfälle där de som ska skriva examensarbete 

kan få träffa biblioteket. Tanken är att biblioteket ska göra detta grundligt och då 

varje program för sig. Detta är hittills mest en plan men biblioteket har delvis börjat 

sätt den till verket.  

Träffen med programrepresentanterna har faktiskt medfört att vi nu har nästan alla program 
på en introduktionskurs... det är dessutom just nu ett ganska hårt tryck på kursen för exa-
mensstudenter!51  

 

Förutom introduktionstillfället på höstterminen har det egentligen inte bestämts 

exakt när biblioteket ska ha de olika undervisningstillfällena och några institutioner 

har sagt att det inte spelar någon roll, eftersom att det alltid är en del som håller på 

med egna arbeten. 

Vad gäller de olika undervisningstillfällena har inte själva innehållet i dessa dis-

kuterats med programrepresentanterna, utan det lägger biblioteket upp själva. Där-

emot har biblioteket sammanställt och skickat ut förslag på innehållet vid de olika 

tillfällena. Tanken är att första och andra lektionstillfällena ska vara mera undervis-

ning och att det tredje tillfället ska vara mer av en workshop. 

Vid introduktionstillfällena handlar det mest om att berätta att biblioteket finns 

och vad det har att erbjuda och egentligen inte så mycket om hur man söker i olika 

databaser, det kommer för det mesta vid andra och tredje tillfället.  

                                                
50 Informant N. 
51 Informant N. 



 32 

Om studenterna har tänkt lära sig databassökningar från början av sina studier så är det lä-
rare eller kanske snarare de själva som får lära sig det… jag tror inte att det är så många lä-
rare som går in på databaser med studenterna.52 

 

Informant U 

Efter samtal med utbildningsansvariga från institutionen har biblioteket denna ter-

min (Vt2012) för första gången bokat datasalar och hållit i workshops efter att 

studenterna fått den vanliga föreläsningen. Informant U berättar, att de då var sex 

stycken som undervisade mindre grupper där de först repeterade lite från föreläs-

ningen och sedan fick studenterna själva söka information till sin uppsats. Under 

deras föregående kurs valde de uppsatsämne och hade därför vetskap om vad de 

var ute efter innan de kom till workshopen.  

Bibliotekspersonal har även tillsammans med lärarna på utbildningen utvärde-

rat hur det fungerat med denna typ av verksamhet. Responsen från studenterna har 

visat sig vara mycket positiv vilket informant U förstås tycker är glädjande. ”Inför 

att de ska börja skriva sin uppsats vet en del fortfarande inte vad en avhandling 

är… så det är givetvis bra med mindre grupper där de kan fråga och så...”53 Varken 

föreläsningen eller workshopen var obligatoriska eftersom det inte existerar någon 

möjlighet till examination, däremot var det många som insåg att det var nyttigt för 

dem och därför gick ändå, berättar hen. 

När jag ska hålla den första föreläsningen… alltså för de som precis börjat utbildningen så 
tänker jag ofta på den situation de befinner sig… att de är unga och precis har börjat… och 
kanske inte vet riktigt vad de betyder att läsa vid universitetet.54 

  

Därför tar informant U upp det som är mest akut för dem, vid detta första tillfälle, 

till exempel hur man lokaliserar kurslitteraturen och lär sig hur man köar på böck-

er. Det är också viktigt att visa dem hur de hittar till universitetsbibliotekets hemsi-

da så att de lär sig hur man orienterar sig där och därmed kan dra nytta av alla de 

resurser som finns, säger hen. U lär dem bland annat hur ämnesguiden och katalo-

gen fungerar, men även hur man hittar elektroniska tidskrifter och vissa databaser.  

Hoppet är så stort att om jag inte visar dem vilka databaser som finns för dem nu… är det 
faktiskt stor chans att de inte lär sig detta förrän… när de är på sista terminen och ska skriva 
examensarbete.55 

 Konkret har informant U en visuell presentation som innehåller vad informations-

kompetens är för något, och förklarar att det inte är något som man kan tillgodo-

                                                
52 Informant N. 
53 Informant U. 
54 Informant U. 
55 Informant U. 
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räkna sig en gång för alla, utan att det är något som utöver vissa konkreta färdig-

heter är ett tankesätt, som hela tiden måste vägas mot den kontext man befinner sig 

i.  

Det handlar också om att förstå vad det är man faktiskt gör… som när man utför en fri-
textsökning och verkligen förstår hur en databas fungerar… Vet man inte det så blir allt 
mycket ytligare och glöms bort...56  

Samtidigt kan studenterna inte lära sig allt på en gång utan måste som sagt hela 

tiden förkovra sig, enligt informant U. Hen tar också upp en del om folkbiblioteket 

och hur det fungerar, av den anledningen att det är viktigt för blivande lärare att 

veta hur de kan utnyttja folkbiblioteken när de sedan är ute i skolorna och arbetar.      

När det kommer till informationskompetens så vill U att de ska få med sig att det 

är en viktig del att som lärare kunna hantera och värdera information när de ska 

hjälpa sina elever. Vidare har den intervjuade alltid med sig övningar som studen-

terna får göra. Dessa innefattar övningar i Libris, hitta elektroniska tidskrifter och 

hitta fulltext i databaser. Education research complete och ERIC är de ämnesdata-

baser som också gås igenom. ”Jag brukar tänka på att inte säga för mycket… ef-

tersom det inte fastnar då… men såklart ändå säga det som behövs...”57  

Informant U menar att det förstås är viktigt att från början fånga studenternas 

intresse och brukar börja med att berätta om sig själv och vad hen har studerat för 

att sedan gå över till att berätta varför de kan ha nytta av det som kommer att sä-

gas. Det är viktigt att anpassa sin undervisning efter vilka man ska undervisa, po-

ängterar hen. Precis hur informant U gör varierar alltid lite eftersom undervis-

ningsgrupperna varierar.  

Ibland öppnar informanten med att visa en film som heter Den välinformerade 

patienten. Den visar bland annat på vilken ofantlig mängd information det finns 

kring till exempel om sömn, och att det därför är viktigt att veta hur man ska för-

hålla sig till olika typer av information. Dessutom menar hen, kan det vara ett bra 

sätt att få pratiga grupper att lugna ner sig. Informant U försöker också att ta upp 

aktuella exempel som berör ämnet. Ett källkritiskt exempel som informant U bru-

kar ta upp med lärarstudenterna är en bok som dottern hade hemma, som beskrev 

hur viktigt det var att dricka mjölk varje dag. Hen nämnde för sin partner att de 

borde börja dricka mer mjölk, men denne vände på boken och visade att det var 

Arla som hade gett ut den.  
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Det viktigaste är absolut att man är närvarande som person… och visar för dom genom att 
vara påläst att man bryr sig… vara väl förberedd och göra sitt bästa… för mig finns det inga 
alternativ.58 

 

Inför att informant U ska lägga upp undervisningspass brukar hen läsa igenom 

kursplanen noga för att veta vad det är som studenterna läser. Detta gäller, berättar 

U, framförallt vid tillfällen då hen ska börja undervisa på nya kurser eller specialise-

rade kurser som IKT till exempel. Annars lägger informant U upp undervisningen 

själv, även om samtal med läraren ofta äger rum inför undervisningspassen.  

Hen berättar, att det har inträffat att studenter varit missnöjda med undervis-

ningstillfällen. Då har hen och den kursansvarige fått sätta sig ner och diskutera 

vad som kan förbättras.  

Tillfället jag tänker på… är när en kursansvarig lärare gett studenterna en uppgift som de 
skulle göra i anslutning till min undervisning… Det visade sig att det egentliga problemet 
var själva uppgiftens oklara formulering … och att jag och läraren hade skilda åsikter om 
vilka databaser som var bäst… för att lösa uppgiften.59  

Vid sådana tillfällen är det då förstås viktigt att diskutera fram en lösning eftersom 

det märks relativt omgående på studenterna om de inte tycker att någonting är bra, 

säger informant U. 

 I regel är det inte informant U som kontaktar lärarna för att boka in undervis-

ningstillfällen, utan det är dem som själva tar initiativ till kontakt. Hen brukar dock 

knacka på och berätta att biblioteket finns och vad de kan hjälpa till med, utifall 

hen tror att det behövs. Ibland händer det också att lärare stöter på en i korridoren 

och ber om undervisningspass, berättar hen. Den intervjuade är också med i en 

forskningscirkel som arbetar för att förbättra samarbetet mellan institutionerna och 

forskningsbiblioteken. Detta har medfört att U träffat många på institutionerna och 

samtalat med dem om vad som kan göras bättre. Ofta är de personer hen träffat 

kursadministratörer och de som bestämmer.  

Självklart… vill jag att det ska stå med i kursplaner att vår undervisning ska vara med… 
men jag tror samtidigt… det inte spelar någon roll om det inte fungerar personerna emel-
lan.60  

 

Därför menar hen, är det viktigt att vara trevlig och ödmjuk mot lärarna, eftersom 

man på så sätt kan vinna mycket mark.  

 

                                                
58 Informant U. 
59 Informant U. 
60 Informant U. 



 35 

Informant P 

När jag träffar ”psykologerna” på termin 3 visar det sig att det nästan alltid… vara nödvän-
digt med en genomgång av vanliga Libris och Disa och även Ämnesguiden… men jag bru-
kar även helt kort gå igenom lite öppettider och hur man skaffar lånekort… och även var 
kurslitteraturen finns.61   

Sedan övergår informant P ganska snabbt till att börja prata om de relevanta data-

baserna. Varje student sitter vid en egen dator och det brukar vara ungefär ett tju-

gotal vid varje tillfälle, berättar hen. Psyc-INFO som American Psychology Associ-

ation ansvarar för är den stora databasen för psykologer.  Denna börjar informan-

ten alltid med, för att sedan gå över till att prata om Artikelsök, Science Direct, 

JSTOR och även lite om Google Scholar. Psyc-INFO går informant P igenom 

ganska ingående och visar på vilka finesser som finns, medan de andra bara visas 

för hur man gör enklare sökning.  

Vid varje tillfälle brukar hen ha med sig enklare övningar som delas ut, innehål-

lande frågor kring Libris och Disa som studenterna ska lösa själva och som sedan 

gås igenom i helklass. Efter att informant P gått igenom psykologidatabaserna finns 

det även lite mer omfattande frågor som konstruerats inför tillfället. P tycker att 

det är väldigt bra med lite uppehåll från själva undervisningen efter som det trots 

allt är ganska mycket faktagenomgång i användarundervisning som kan vara jobbig 

för studenterna att hantera.  

P har även en kortare genomgång kring källkritik och visar som exempel hur 

man i Psyc-INFO kan se om en artikel är peer- reviewed eller inte. ”Jag går egent-

ligen inte in på källkritik så mycket… eftersom psykologstudenterna är så förban-

nat duktiga.”62 Informant P berättar, att det är en väldigt stor skillnad mellan stu-

denterna på olika program.  

Informant E 

De studenter informant E undervisar studerar framförallt företagsekonomi, eko-

nomisk historia, kulturgeografi och informatik och media. Ofta träffar informanten 

studenterna två gånger. Först har de en föreläsning då hen pratar mer allmänt om 

hur biblioteket fungerar, visar katalogen och några databaser och senare träffar hen 

dem för att mer detaljerat visa hur man söker efter specifik information inför att de 

ska skriva PM.  

Inför detta tillfälle har hen pratat med deras lärare och i förväg fått reda på vad 

det är för ämne de ska skriva om. På så sätt kan hen få bra uppslag till sökexempel, 

men även få reda på vilka databaser som det är bra att undervisa dem i. Hen har 

även en del undervisning i form av workshops när studenterna ska skriva uppsats.  
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När det har varit mindre grupper har vi börjat med att gå igenom varje persons uppsatsäm-
ne… och sen försök utifrån det diskutera fram bra sökord… för att så få fram bra informa-
tion.63  

 

Då går de också djupare in på vissa databaser som är relevanta. Det påminner lite 

om att ”boka bibliotekarie” men det är inte fullt så skräddarsytt utan det kan bli 

ganska generella diskussioner vid workshopundervisningen, berättar hen. ”Ibland 

spiller studenternas frågor över och blir utanför vad jag kan svara på… då får jag 

ju be dom fråga sin handledare istället…”64 Inget av dessa tillfällen är obligatoriska 

men åtminstone företagsekonomerna har ett system som innebär att de får en ”stu-

dieenhet” om det går på dessa tillfällen och sedan gör ett test i Studentportalen 

som bygger på föreläsningarna, berättar hen.  

Frågorna på testet har E och kollegan kommit på och de kan handla om vilken 

hylla man hittar en viss bok på, eller hur man söker i en viss databas och så vidare. 

”Tyvärr är det trots systemet med studieenheter… ibland är det så att det inte 

kommer så många studenter eller någon alls… då skäms ju läraren förstås… och 

menar att det borde vara ett obligatoriskt moment.”65  

”Det bästa är nog om läraren kan motivera dom till att gå… tror jag?”66 Själva 

kommunikationen med lärarna och att vi faktiskt träffar dem fungerar väldigt bra, 

berättar informant E. Lärarna värdesätter biblioteket och tycker verkligen att vi gör 

ett bra arbete, betonar hen, men samtidigt finns det andra institutioner som inte är 

av samma uppfattning. Nationalekonomerna har vi till exempel ingen undervisning 

för alls, förklarar hen.  

I själva verket vet informant E inte hur de resonerar när de tackar nej till sam-

arbete med biblioteket, men hen skulle tycka det var väldigt intressant att få veta 

det, så att verksamheten på biblioteket på så sätt kan anpassas och bli intressant för 

dem, förklarar hen.  

Informant E har hört någonstans att många på institutionen för nationalekonomi 

redan har läst andra ämnen och därför fått biblioteksundervisning tidigare.  

Visst kan det vara så att en del fått någon form av biblioteksundervisning förut… men vi 
skulle ju undervisa i databaser om just nationalekonomi och det har dom i alla fall inte fått i 
andra ämnen...67  

Egentligen borde man fråga studenterna själva om de vill ha undervisning, menar 

hen. Hen har faktiskt hört att det kommit studenter som läser nationalekonomi till 

biblioteket och undrar varför de inte fått någon undervisning när andra har fått det. 
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Analys av undervisningsupplägg  

Informanterna i denna undersökning ger alla uttryck för att de, då de träffar stu-

denterna första gången fokuserar på det mest grundläggande. Alla mina informan-

ter har i nuläget också integrerad undervisning, alltså i samband med att studenter-

na behöver söka information till en specifik uppgift. Ett exempel på detta är att 

informant B träffar studenterna i samband med att de ska göra en formspecifik 

uppgift, där upplägget kräver att de använder biblioteket på ett mer avancerat sätt. 

Ett annat exempel är att informant E har undervisning i workshops när studenterna 

ska skriva uppsats.  

Om vikten av att sätta undervisningen i en kontext skriver Limberg, Sundin 

och Talja i ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens”: 

[…] informationskompetenser formas av och formar olika praktiker och att därför undervis-
ning för informationskompetenser bör ta sin utgångspunkt i den kontext där förmågorna ska 
tillämpas (sic).68 

Flera av mina informanter poängterar också vikten av att använda tydliga och rele-

vanta ämnesexempel under undervisningen. Informant N har exempelvis använt sig 

av ämnet nickelallergi för att få studenterna att förstå alternativa sätt att gå tillväga 

för att nå fram till informationen. Även Kuhlthau visar på hur betydelsefullt det är 

att sätta användarundervisning och informationssökning i ett sammanhang där stu-

denterna klart inser varför det är angeläget. 
 

En undersökande uppgift måste naturligtvis ingå i ett större sammanhang och då behövs ett 
visst ämnesområde som man kan fördjupa sig i. En informationssökning utan ämne är ing-
enting annat än en tom övning.69 

 

Ingen av informanterna har någon formell pedagogisk examen, men alla vittnar om 

ett intresse för pedagogik även om P uttrycker att hen inte är en lärartyp och E 

säger att det ibland är svårt att fånga studenterna, något som även informant U har 

upplevt. Dock läser ingen förutom U stödlitteratur om exempelvis didaktiska me-

toder för att på så sätt förkovra sig och utveckla undervisningen. Alla uttrycker 

emellertid en viss vilja att förbättra sin undervisning, men vad gäller exempelvis 

kurser i pedagogik, så är det enbart informant P som nämner någon sådan.  

 

Ett stort problem, som flera av mina informanter uttrycker, är att det finns ett oin-

tresse för användarundervisning hos studenterna. ”[…] ibland är det så att det inte 

kommer så många studenter eller någon alls… då skäms ju läraren förstås… och 
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menar att det borde vara ett obligatoriskt moment.”70 Det finns flera sätt att ut-

veckla och stödja de som undervisar men en grundläggande pedagogisk utbildning 

är en väg att gå.  

 

Att förstå hur informationen är organiserad 

Kuhlthau skriver i Informationssökningsprocessen: ”Eleverna bör ha en uppfatt-

ning om hur materialet är organiserat, för att kunna ta itu med att söka information 

på ett förnuftigt sätt.”71 Hon menar att det är onödigt för en elev att lära sig ett 

klassifikationssystem utantill, men att man har nytta av ”[…] att kunna röra sig 

fram och tillbaka i ämneshierarkierna när man söker material.”72 

Ibland kan en allmän ämnesrubrik vara tillräcklig när man söker, men vid andra tillfällen 
behövs en mer exakt term. Det är viktigt att pröva alla möjligheter tills man har uttömt alla 
sökvägar.73 

Kuhlthau betonar vikten av att eleverna själva förstår sökprocessen och har en 

överblick och en känsla för hur systemet är uppbyggt.  

Två av mina informanter talar om informationsökningsprocessen på ett liknan-

de sätt då de menar att det är viktigt att eleverna får en ”förståelse för sökproces-

sen som helhet”.74 Det handlar i mina informanters fall i första hand om förståelsen 

av hur databaser fungerar. Informant B menar att hen fokuserar på att få studen-

terna att förstå hur man kan tänka bredare kring sökningar i Google och fortsätter 

sedan med att applicera denna information på hur man söker i databaser. Informant 

B använder sig ofta av exempelsökningar för att visa på hur informationen i data-

baser är organiserad. B menar att det handlar om att inse vad det är man gör när 

man utför en sökning, för att då också förstå hur en databas fungerar. ”De måste 

förstå hur de gör… inte bara chansa!”.75  

Informant U uttrycker att det är detta som är en del av informationskompeten-

sen, att förstå själva processen. Möjligtvis är det också det informant P menar med 

uttrycket ”learning by doing”, att studenterna ska lära sig själva processen genom 

att själva söka sig fram.  

Detta sätt att tänka kring lärande kan jämföras med hur Tara Brbazon beskri-

ver bibliotekspedagogik i boken The University of Google. Genom att använda sig 

av en mängd olika medieformat och informationskällor blir det tydligt hur en in-

formationskompetens och en medvetenhet växer fram, menar hon.  
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The key for teachers and librarians is to show the students the advantages of divergent mod-
es of reading and research. By breaking an assignment into media-specific sources, such rea-
lization is encouraged. 76 

Samma informanter som uttrycker att de tycker att det är viktigt med en förståelse 

för hela sökprocessen, uttrycker också betydelsen av att studenterna känner att de 

kommer ha nytta av undervisningen. Informant B menar att det svåraste med un-

dervisning är att lyckas fånga studenternas intresse från början. ”De måste verkli-

gen förstå ifall det är något som de kan ha nytta av eller inte.”77 Informant U beto-

nar samtidigt vikten av att studenterna känner att de faktiskt har ett informations-

behov när de kommer till undervisningen, så att de känner sig motiverade att lära 

sig.  

Ett begrepp som jag ser som talande för att studenterna behöver pedagogiska 

bibliotekarier, är ett begrepp som informant B nämner; ”break through”. B nämner 

detta i samband med referenshantering och menar att det är vissa studenter som 

aldrig sett något sådant som Zotero förut.  

Jag menar att B med detta syftar till att hen nått fram till studenten, att hen 

kunnat dela med sig av något som studenten inte kunde tidigare. Så måste det för-

stås kännas ibland för att det ska vara någon mening med att bibliotekarierna bistår 

studenterna. Det måste ju finnas ett behov av det. 

 Problemet som vissa av mina informanter uttrycker är dock att de inte alltid 

vet om de varit till någon hjälp eller inte. Det finns ett behov av bättre och mer 

omfattande utvärderingar. ”Något som är lite tråkigt… och som gör undervisning-

en svår… är när man inte vet hur mycket nytta de har av de man lärt dom.”78 In-

formant N menar att det är svårt att veta om bibliotekarierna visar studenterna på 

sådant som de verkligen har nytta av. Christine Bruce betonar i detta sammanhang 

betydelsen av att utgå ifrån informationsanvändarna själva när det kommer till att 

konstruera en väl fungerande användarundervisning.79 

Att förstå hur informationen är organiserad handlar också om att förstå att man 

behöver denna insikt. Om man som student känner att man klarar sig bra på att 

googla så spelar det ju faktiskt ingen roll vad bibliotekarierna tycker. Om de inte 

lyckas förmedla att studenterna har nytta av undervisning i informationskompetens 

och därmed bibliotekariers kompetens, så blir det ett problem.  
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Informanternas tankar om undervisning 

Informant B 

På den intervjuades tidigare arbetsplats fanns två pedagogiska utvecklare och det 

är ifrån dem som informanten i stor utsträckning har lärt sig om hur man lär ut, och 

informant B har därför inte läst så mycket på egen hand. Det är framförallt själva 

förståelsen av sökprocessen som helhet och studenternas involvering i undervis-

ningen som är de områden där informant B satsar extra mycket.  

För att förtydliga förståelsen utgår ofta den intervjuade ifrån hur man söker i 

Google eftersom alla redan gör det. Informant B visar på hur man gör bra sökning-

ar i Google, och ibland även i Google Scholar och fokuserar på hur man kan tänka 

längre kring sökningar för att sedan gå vidare och förklara hur sökningar i databa-

ser fungerar. Ofta använder sig informanten av exempelsökningar för att visa på 

vilken information man får fram vid användningen av olika sökord och hur de skil-

jer sig åt. Exempelvis brukar hen använda sig av ett ”behandling av nickelallergi- 

exempel” och skillnaden mellan användandet av termerna thearapy och treatment.  

De flesta tänker, menar informant B, att treatment är den bästa översättningen 

för svenskans behandling medan det istället är thearapy som är det bästa valet i en 

sökning. Informanten B försöker således alltid leda in studenterna på en diskussion 

kring skillnaden. ”Inte bara så här gör ni… utan mer… hur man bör tänka… kring 

när man väljer sökord. Tänka själva!”80 Nickelallergi är ett bra exempel hen ofta tar 

upp där skillnaden mellan treatment och therapy blir illustrativt. Frågan lyder hur 

studenterna själva skulle söka fram information om nickelallergi. Nästan alla brukar 

svara att de skulle söka i Google och skriva nickel, allergy, och treatment. Infor-

manten har kört detta exempel i nästan tio år och det är mycket få som har några 

andra förslag. Utifrån detta brukar hen sedan få studenterna att komma på alterna-

tiva sätt att gå tillväga. Pub-Med har en tesaurus som är oerhört välutvecklad med 

MeSH-termer (Medical Subject Headings), som fungerar som automatiserade sy-

nonymer till det man sökte på. Så i alla databaser behöver man egentligen inte gå in 

på skillnader mellan vilka ord som ger vilka träffar eftersom en sökning på Parace-

tamol automatiskt medför att databasen söker på de ämnesord som finns ock-

så/istället. Men informant B menar att det ändå är viktigt att förstå hur det funge-

rar. ”De måste förstå hur de gör… inte bara chansa!” 81  

En av anledningarna hen presenterar till varför det är bra att verkligen förstå, 

är att medicinjournalerna automatiskt lägger in texterna, vilket medför att de inte 

från början får MeSH -termer. Informant B berättar att Pub-Med lägger in dessa 
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själva i efterhand vilket gör att man inte får de senast publicerade texterna om man 

enbart använder MeSH -funktionen.  

Om informanten är i en datasal så låter informanten studenterna själva söka på 

exempelvis nickelallergi men om hen inte är i en datasal brukar hen istället prata 

om det. Störst fokus lägger dock informanten alltid på studenternas egna arbeten 

eftersom de själva alltid håller på och skriva något eget arbete. Informanten brukar 

således gå runt och hjälpa till när de själva söker efter vetenskapliga artiklar till 

deras egna arbeten.  

Informant N 

Informant N har inte läst in sig på pedagogik inför att börja undervisa. Även om 

det ibland är många studenter samtidigt tycker informanten att det går bra, inte 

minst för att hen har hållit såpass länge med detta. De undervisande bibliotekarier-

na på biblioteket är däremot med i en nationell grupp och en e-post lista. Ibland 

träffas de för att diskutera hur de arbetar med undervisningen, även fast gruppen 

inte är speciellt livaktig.  

Det finns också utbildningssamordnare vid universitetsbiblioteken som ibland 

ordnar möten och kurser där informanten deltar.  

Egentligen… finns det ingen samstämmighet hur vi ska gå göra när vi undervisar… men vi 
är några bibliotek med liknande ämnesinriktningar som funderar på att samarbeta mer… 
och dessutom ordna gemensamma riktlinjer… då blir det ju mer enhetligt...82  

Då många av de studenter som läser på program har kurser vid en mängd olika 

institutioner kan det vara bra att samarbeta mer med de olika biblioteken så att alla 

kan få samma eller åtminstone liknande undervisning från vårt bibliotek, menar 

informanten. För hen är det viktigt att studenterna själva får prova på sakerna hen 

visar dem. Informanten betonar, att de ska ha med sig kunskaperna genom hela 

utbildningen och även efteråt. Då är det viktigt att de får lära sig hur man till ex-

empel formulerar en sökfråga men även det som generellt är viktigt att tänka på 

snarare än att gå in på hur just en specifik databas fungerar, menar hen.  

Egentligen borde man… även då det är lite mera katederundervisning vid introduktionstill-
fällena… lägga in små moment där de får diskutera lite med varandra kring vissa frågor och 
så… men detta har jag inte gjort ännu...83  

Ibland är introduktionsundervisningen förlagd till datasalar och då finns det mer 

utrymme för andra varianter, enligt informant N. Hen exemplifierar med, att de 

som läser mastersprogrammet i kemi direkt får en tretimmarssession i en datasal 

och då hinner de med ganska mycket. 
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Informant U 

Informant U har läst flera böcker som tar upp relationen mellan universitetsbiblio-

tek och fakultet och alla kommer fram till samma slutsats, nämligen den att det 

viktigaste är de personliga relationerna. ”Det är väldigt tråkigt när personer flyttar 

på sig… relationer man byggt upp under flera år bara försvinner…”84 Eftersom den 

intervjuade tidigare har varit utbildningssamordnare för bibliotekspedagogik inom 

en grupp universitetsbibliotek har hen läst in sig relativt mycket på ämnet. Det 

krävdes av informant U att sätta sig in i forskningen som fanns, eftersom mycket 

handlade om kompetensutveckling. Nu när hen inte har den samordnande rollen 

längre och istället andra uppgifter blir det dock ganska svårt att hänga med och 

läsa kring ämnet, berättar hen. 

Min personliga uppfattning när det kommer till hur man bäst ska lär ut något är… att det 
åtminstone när det gäller det praktiska… är att låta studenterna få göra sakerna själva sna-
rare än att titta på när jag gör det...85  

De måste enligt informanten, få sitta med uppgifter själva och lära sig hur man gör. 

Hen betonar också vikten av att de känner att det faktiskt har ett informationsbe-

hov när det kommer till undervisningen, så att de är motiverade att lära sig. Det 

handlar då både om varför och hur man gör det, berättar hen.  

”Efter att de förstått varför det är viktigt med informationskompetens och 

kommit in i hur man bör resonera så kan man gå över till det praktiska.”86 Då är det 

härligt att emellanåt se små grupper i datasalen som sitter och pratar så intensivt 

kring uppgifterna att de knappt märker ens närvaro, säger hen. Då ser man verkli-

gen hur de genomgår en process, säger hen också. När studenterna väl hittat texter 

som är relevanta för dem så märks det ofta hur de frågar sig om hur de ska orka 

läsa all denna text, och då måste vi tyvärr lämna dem, säger U.  

Informant P 

Informant P berättar att det svåraste med att undervisa är att det kan vara kompli-

cerat att få det hen undervisar kring, livfullt och intressant. Det kan nog lätt upple-

vas som lite torrt, menar hen. Däremot tror P att det genom att ha praktiska öv-

ningar med studenterna går att göra det lite roligare och få dem att känna att det är 

lite nyttigt också. ”Det är väl den pedagogiska modell jag tror är bäst; ’learning by 

doing’ helt enkelt...”87  

                                                
84 Informant U. 
85 Informant U. 
86 Informant U. 
87 Informant P. 
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Det är väldigt intressant att tänka på hur man kan göra undervisningen mer spän-

nande, menar hen. ”Jag som är i biblioteksvärlden tycker ju… att det jag undervisar 

om är intressant… men jag tror många studenter tycker det är rätt tråkigt.”88 Bland 

psykologstudenterna tycker informant P sig dock märka att det finns ett tydligare 

intresse, men det kanske beror på att de kommer hit med toppbetyg från gymnasi-

et, det är som sagt stor skillnad mellan lärarstudenter och psykologstudenter, be-

rättar hen. ”Vissa gånger när jag hoppat in och haft lärarstudenter har det känts 

ganska tungt eftersom en del varit lite ’spridda i huvudet’.”89  

Det svåraste är att få undervisningen rolig säger hen, men tillstår också att hen 

inte är någon lärartyp och har ingen pedagogisk bakgrund på samma sätt som rikti-

ga lärare. ”Jag är väl inte direkt dålig som lärare… men jag är inte heller typen som 

njuter speciellt mycket av att stå framför en klass.”90 

Från psykologinstitutionen har informant P fått direktiv om att ha med ett ge-

nusperspektiv när hen träffar de studenter som skriver uppsats i genuspsykologi, 

men det går sådär halvbra, ”jag brukar ta med mig lite böcker som berör ämnet… 

för att visa… men inte så mycket mer”91, berättar hen. Ibland tar informant P också 

upp hur man söker på gender psychology i Psyc-INFO.  

Utöver genusvinklingen på en speciell kurs upplever sig den intervjuade ganska 

fri i hur upplägget på undervisning ska se ut. Däremot försöker informanten att ta 

upp sådana ämnen som hen genom erfarenhet faktiskt vet att studenterna håller på 

med när de skriver uppsats som till exempel fobier, ätstörningar och klinisk psyko-

logi. Dock påpekar P att det rör det sig om de engelska översättningarna för dessa 

ämnen. Vikten av vilka termer man söker på går jag också igenom i samband med 

detta, påpekar hen.  

     Tidigare, innan flytten, brukade informant P alltid fika med folk från institu-

tionen och då blev det naturligt att de också pratade om undervisningen, men nu-

mera har de skilda fikarum, berättar P. 

Däremot ska vi börja samarbeta mer med representanter från institutionerna… vilket har va-
rit lite eftersatt ett tag… min chef har tagit tag i den biten och är ganska engagerad i det… 
så det kommer säkert att bli förbättringar på det området. 

 

När informant P planerar undervisningen brukar hen inte använda pedagogisk litte-

ratur eller liknande, däremot gick hen en veckolång pedagogisk kurs för sex år 

sedan. På den kursen brukade de spela in sig själva när de undervisade kring ett 

valfritt ämne för att få chansen att sedan se hur de uppförde sig. Det tyckte infor-

mant P var nyttigt. Hen berättar om ett godkänt, men också en del klagomål kring 

sin undervisning.  

                                                
88 Informant P. 
89 Informant P. 
90 Informant P. 
91 Informant P. 
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Informant E 

Informationskompetens är för mig… att veta hur man får tag i den information man behö-
ver… och sedan dessutom kunna hitta de rätta sökorden att få tag i den… dessutom måste 
man kunna värdera information man får fram… men det är egentligen inget begrepp jag an-
vänder mig av i yrket… som när jag pratar med lärare från institutionerna eller så…92 

Att studenterna ska vara informationskompetenta kan man dock tänka sig är något 

som borde föras in i kursplanerna, säger hen. Informant E har ingen tidigare erfa-

renhet av de ämnen som studenterna läser och har därför använt sig av en del sök-

ordsuppslag från sin föregångare på tjänsten. Vidare tittar informant E också en del 

på studenternas litteraturlistor för att få insikt i vilka begrepp och titlar som an-

vänds.  

 

I undervisningssituationer brukar informant E, förutom att visa katalogen och någ-

ra databaser som är själva stommen, gå igenom lite källkritik men även referens-

hantering, så att de kan se skillnad på tidskrifter, böcker och bokkapitel och så 

vidare. E har egentligen inte läst någonting om hur man ska undervisa i vissa saker 

utan har helt och hållet lärt sig själv. Hen har förstås lärt sig mycket av kollegor 

men menar samtidigt att det har varit svårt att hitta ett eget sätt att undervisa som 

hen trivs med. ”Jag vet att man säkert borde ha egna bra tankar om pedagogik… 

men jag hoppas att det är något som växer fram.”93  

Praktiska exempel där studenterna får pröva själva och sedan kan diskutera 

kring hur det gjort fungerar bra, menar hen. Informanten har även gjort en lite mer 

interaktiv rörlig presentation där hen går igenom hur sökprocessen går till, utifrån 

några databaser, men också Google.  

Då har informant E även pratat lite om vad man bör tänka på när man söker i 

Google, men annars berättar hen inte mycket om den typen av sökningar vid un-

dervisningstillfällena. Google Scholar visas dock inom alla nivåer. ”Då säger jag 

bland annat… att det är ganska svårt att söka i Google Scholar… eftersom man 

måste veta rätt exakt vad det är man ska ha… för att det ska gå att göra en bra 

sökning.”94  

Analys av tankar om undervisning 

I Universitetspedagogik från 2011 beskrivs de olika förhållningssätten till kunskap 

och lärande som varit och är aktuella inom dagens universitetspedagogik.  

                                                
92 Informant E. 
93 Informant E. 
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Att det är vad studenterna gör som är viktigast minskar inte lärarens betydelse för resultatet 
av högre utbildning. Bra lärare är en förutsättning för att de flesta studenter ska göra det 
som krävs för ett effektivt lärande.95  

Hur en lärare agerar beror också mycket på det sammanhang den figurerar i och 

det måste anses viktigt att det inom kollegiet finns förutsättningar för pedagogisk 

diskussion och reflektion bland de undervisande. 

Att bli en pedagogiskt skicklig lärare är inte något man blir över en natt, utan 

det tar ofta tid att upparbeta den medvetenhet och självsäkerhet som behövs för att 

åstadkomma fördelaktiga lärandesituationer.  

Elmgen och Henriksson pekar på vikten av att efterhand släppa sin självmedve-

tenhet och istället fokusera på studenterna. Till en början är det vanligt att man 

som lärare fokuserar för mycket på vad studenterna tycker och tänker om under-

visningen, vilket medför att fokus flyttas ifrån vad man faktiskt är där för att göra, 

nämligen lära studenterna något.96 

Visserligen har samtliga informanter jag intervjuat gått en bibliotekarieutbild-

ning men steget från utbildning till reell verksamhet tycks ändå relativt stort. I nå-

gon mån är det inte heller konstigt att teorier om informationskompetens hamnar i 

skymundan inför det faktiska med mötet studenter. Det är många faktorer som ska 

klaffa, och vissa av mina informanter uttrycker en osäkerhet inför själva lärandesi-

tuationen. Då är det förstås svårt att till fullo fokusera på hur man ska se till att 

studenterna blir informationskompetenta.  

De olika bibliotekarierna har delvis olika upplägg på sin undervisning och det 

är utom tvivel att personliga egenskaper och förhållningssätt påverkar den använ-

darundervisning som bedrivs vid de bibliotek som jag undersökt, både vad det gäll-

er innehåll och undervisningsätt.  

Undervisning för en bibliotekarie handlar framförallt om att förmedla förståelse 

för en informationssökningsprocess. Därför följer nu ett stycke om bibliotekarierol-

len i denna process.  

Bibliotekarierollen i informationssökningsprocessen 

I Seeking Meaning- A Process Approach to Library and Information Services 

skriver Kuhlthau att hennes undersökningar visar på att bibliotekarier inte tar alla 

de roller de skulle kunna ta som medlare i en informationssökningsprocess. Av de 

fem rollerna; organizer, locator, identifier, advisor och counselor menar informan-

terna i studien av studenter att de ansåg att bibliotekarierna var ”…primarily orga-

nizers of sources and sometimes regarded as locators of sources”97. 

                                                
95 Elmgren och Henriksson. (2010), Universitetspedagogik, 112. 
96 Elmgren och Henriksson. (2010), Universitetspedagogik, 114. 
97 Kuhlthau. (2004), Seeking Meaning, A Process…, 108. 
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I min egen undersökning ser jag att mina informanter ofta men inte alltid tycks 

stanna vid den tredje funktionen, den som identifiers eller identifierare. Identifiera-

re, menar Kuhlthau, träffar ofta användarna, studenterna vid enbart ett tillfälle och 

måste då ta tillfället i akt att presentera allt som skulle kunna vara relevant.  

Identifiers often overwhelm users with numerous sources and overload them with the sheer 
quantity of information. There is compulsion to name every source that might be relevant. 
That completeness is necessary because there is only one point of contact with the user. Sub-
ject access to databases and search engines for Internet are commonly based in the identifier 
level.98 

Informant U säger dock att hen ofta funderat på om biblioteket skulle kunna göra 

något mer för studenterna och faktiskt gå med in i steget då de börjar läsa artikeln 

och vara med och resonera kring relevansen för det arbete de håller på med. De 

gör inte detta i dagsläget men U uttrycker en vilja och säger också att ”det kanske 

skulle vara bra om vi kunde hjälpa dem i processen med att skriva en relevant och 

strukturerad forskningsöversikt för deras uppsats.”99 Dessa tankar skulle om de 

blev verklighet innebära att universitetsbibliotekarier (och därmed mina informan-

ter) tog den fjärde rollen i Kuhlthaus lista på olika typer av medlare i informations-

sökningsprocessen, nämligen den som rådgivare.  

The advisor guides users through a sequence of sources on a particular topic or problem. The 
advisor responds to users who indicate that they have a problem that they intend to investi-
gate in some depth over a period of time.100 

I viss mån görs detta redan, då studenterna har möjlighet att boka en bibliotekarie 

för mer ingående och anpassad rådgivning. Samtidigt är det en möjlighet att en 

tydligare och självklarare funktion hos de bibliotekarier som jobbar dagligen med 

studenter, är tänkbar.  

Informant E är inne på ett liknande spår då hen säger att bibliotekarier egentli-

gen skulle kunna engagera sig mer i studenterna, inte minst genom att på något sätt 

bygga upp en modell för vad informationskompetens är för något och att studen-

terna ska kunna utvecklas steg för steg eller år för år. En sådan modell skulle kun-

na resultera i att bibliotekarierna tog även den femte rollen i nyss nämnda lista, den 

som kurator. 

The counselor establishes a dialogue that leads to a strategy incorporating depth, format, 
structure, and sequence for learning tailored to the user and her or his task. The mediator 
expects the user to return periodically to reestablish the dialogue based on his or hers emerg-
ing constructs.101 

                                                
98 Kuhlthau. (2004),  Seeking Meaning, A Process… 117. 
99 Informant U. 
100 Kuhlthau. (2004),  Seeking Meaning, A Process… 117. 
101 Kuhlthau. (2004),  Seeking Meaning, A Process… 119. 
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Tidigare i denna analys skrev jag om vikten av att studenterna känner att de har 

nytta av det bibliotekarierna lär ut. Då de erfar nyttan kan det finnas möjlighet att 

träffa bibliotekarien flera gånger under exempelvis en uppsatsprocess. Det blir tyd-

ligt genom intervjuerna att det finns utrymme för en än mer levande relation mellan 

bibliotekarier och studenter.  

Analys av synen på informationskompetens 

I antologin Pedagogiskt arbete i teori och praktik skriver Ola Pilerot och Jenny-

Hedman att de flesta av de verksamma inom biblioteks- och informationssfären är 

eniga om att man med informationskompetens avser förmågan att effektivt kunna 

söka och använda information.  

I deras litteraturstudie har de valt ut ett antal aktuella texter som illustrerar 

skillnaderna i förhållningsätten till begreppet. Framförallt blir frågan hur man på 

olika sätt lär ut informationskompetens uppmärksammad. Denna fråga grundar sig 

förstås i hur man ser på lärande i sig, vilket är en mycket omfattande fråga.  

Något förenklat menar författarna att man kan se på lärande som antingen en 

individuell eller kollektiv företeelse. Ser man på lärande som en individuell aktivitet 

blir läraren central, som den bättre vetande som på ett i bästa fall snillrikt sätt för-

medlar sin kunskap till den mottagande eleven, vilken sedan gör den till sin genom 

upprepning och imitering. Den andra sociala varianten av synen på lärande grundar 

sig i att eleven lär sig allra bäst genom att delta i genuint meningsfulla sociala akti-

viteter där relevanta redskap för vidare lärande förvärvas.102   

Vilken syn har då mina informanter på detta med individuell och kollektiv förståel-

se? Jag börjar här med att redogöra för hur de beskrev själva begreppet informa-

tionskompetens. 

 

Informant B- att förstå vad som faktiskt händer i en sökprocess 

Informant N- en utveckling som är upp till studenten själv att uppdatera 

Informant U- utöver vissa konkreta färdigheter, ett tankesätt som hela tiden måste 

vägas mot den kontext man befinner sig i 

Informant P- använder inte begreppet 

Informant E- att veta hur man får tag i den information man behöver och sedan 

kunna hitta de rätta sökorden för att få tag i dem, samt att kunna värdera den in-

formation man får fram 

 

Informant B och informant E har båda beskrivningar som närmast kan jämföras 

med Bruce tredje kategori att tillämpa informationssökningsprocesser. Informant 

U däremot betonar vikten av att färdigheterna måste vägas mot en kontext, vilket 

                                                
102 Birgitta Hansson och Lyngfelt. (2009), Pedagogiskt arbete i teori och praktik., 7-39. 
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kan likställas med Bruce femte kategori att skapa en kunskapsgrund på ett nytt 

intresseområde.  

Informant P menar att hen inte använder begreppet men berättar att under 

dennes undervisningstillfällen ligger fokus ofta på vilken information som har bra 

kvalité och denna uppfattning skulle jag säga ligger nära Bruce fjärde kategori att 

kontrollera information. Informant N framhäver vikten av personlig utveckling, 

vilket kan jämföras med Bruce sjätte kategori att arbeta med kunskap och person-

liga perspektiv för att utveckla ny kunskap och nya insikter.   

Vad säger då detta? Möjligtvis att undervisande bibliotekarier skulle behöva 

träffas och diskutera fram en gemensam syn på begreppet? Informant E uttrycker 

att bibliotekarier egentligen skulle kunna engagera sig mer i studenterna, inte minst 

genom att på något sätt bygga upp en modell för vad informationskompetens är för 

något och att de sedan ska kunna utvecklas steg för steg eller år för år och verkli-

gen se en utveckling.  

Något talande är att informant N uttrycker åsikten om att själva begreppet in-

formationskompetens är slitet. Hen menar att det är irrelevant för studenterna att 

kalla användarundervisning, för utveckling i informationskompetens. ”Det skiter de 

fullständigt i”.103 Informant N menar att det däremot kan vara givande att använda 

begreppet då själva yrkeskåren (universitetsbibliotekarier) vill definiera ”vad vi 

håller på med och vad vi vill”.104  

I Sök för att lära - Om lärande, informationssökning och bibliotek kan man 

läsa om vikten av att formulera vilka mål studenterna egentligen bör uppnå. Först 

när man formulerat dem kan man börja fundera över vilka medel som behövs för 

att de ska uppnås.  

Vem kan vara med och utforma målformuleringen? Det bästa är naturligtvis om man kan 
uppnå någon form av konsensus med utbildningsanordnarna, skolledning, lärare osv.105 

Mina informanter vittnar om en medvetenhet kring detta. Informant P uttrycker sig 

enligt följande: 

Däremot ska vi börja samarbeta mer med representanter från institutionerna… vilket har va-
rit lite eftersatt ett tag… min chef har tagit tag i den biten och är ganska engagerad i det… 
så det kommer säkert att bli förbättringar på det området.106 

Tillbaka till detta med individuell och kollektiv förståelse. Flertalet informanter är 

övertygade om att studenterna själva aktivt måste få möjlighet att testa de kunska-

per som förmedlas. Genom denna syn på kunskap och lärande vittnar informanter-

                                                
103 Informant N. 
104 Informant N. 
105 Ullström. (2004), Sök för att lära, 87. 
106 Informant P. 
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na om en initierad och modern syn på verksamheten. Ingen av informanterna ver-

kar vara anhängare av klassisk katederundervisning där kunskap förmedlas genom 

ett statiskt ovanifrånperspektiv. De menar också att det är viktigt att studenterna 

själva bygger sig en uppfattning av vad informationsökningsprocessen handlar om, 

vissa använder sig av work shops eller learning by doing i undervisningen. De ser 

alltså på undervisning som något som handlar om kollektiv förståelse. 

För undervisande bibliotekarier blir det viktigt att anpassa undervisning i in-

formationskompetens efter vilka förkunskaper som finns. Detta blir möjligt om 

kunskap kring vad studenterna vet och inte vet existerar. Vid intervjuerna med de 

fem informanterna är det tydligt i samtliga fall att de har ett intresse för studenterna 

och ett engagemang. Informant E menar att hen inför vissa undervisningstillfällen 

pratar med studenternas lärare i förväg och då får reda på vad det är för ämne de 

behandlar just nu.  Men E uttrycker också osäkerhet: ”Egentligen vet jag väldigt 

lite om studenternas förkunskaper… så det är verkligen något man borde ta reda 

på mer om!”107  

Min tolkning av intervjuerna att bibliotekarier inte är en självklar del av studen-

ternas utbildning. 

IT-kompetens v/s informationskompetens 

I antologin Distanslärare och distanslärande diskuterar Helen Hed begreppet in-

formationskompetens. En aspekt Hed tar upp i sin text är den att internetvana inte 

är möjlig att likställas med informationskompetens. 

 Det finns en medvetenhet om att de som växer upp med internet har vana vid 

att hantera elektronisk information, men Hed beskriver hur studenterna hon möter 

ofta inte lyckas hitta rätt i bibliotekets katalog (och även om de gör det kan de ha 

stora svårigheter med att lägga upp en vettig strategi för sitt sökande). Även själva 

tolkningen av informationen är ofta en problematisk situation för studenterna och 

därför något som bibliotekarier är behjälpliga med.108 

 

”Att använda IT för informationssökning och kommunikation av information” är 

den av Bruce kategorier som alla mina informanter nämner, men i förbifarten. Det 

är naturligtvis självklart att studenterna numera hanterar datorer, men två av in-

formanterna uttrycker att detta inte nödvändigtvis gör studenterna mer informa-

tionskompetenta idag än tidigare.  

Studenterna blir enligt min 12-åriga erfarenhet inte bättre och bättre (mer informationskom-
petenta) däremot har de på ett annat sätt än tidigare en uppfattning om att de faktiskt kan, 
fast de inte kan.109  

                                                
107 Informant E. 
108 Gisselberg. (2002), Distanslärare och distanslärande, 43f. 
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”Bara för att de har ’små maniklar’ i händerna så betyder inte det att de faktiskt 

gör bra sökningar.”110 Informant U uttrycker att studenterna varken blivit bättre 

eller sämre på att hitta relevant information trots att de vuxit upp med ny teknik.  

Informant B och informant U motsätter sig alltså att kunskapen om hur man an-

vänder sig av IT är detsamma som informationskompetens. Detta är en viktig in-

sikt. Diskussionen om ifall högskolebibliotekarier behövs nu när all information 

finns på internet är en diskussion bibliotekarierna själva måste ta del av. De måste 

också aktivt resonera kring hur högskolebiblioteken ska fortsätta vara något utöver 

mysiga lokaler där man ”pluggar”.  

Kan studenterna kan sköta sitt informationsbehov lika bra utan en biblioteka-

rie. Utifrån informant B och informant Us svar blir svaret definitivt nej.   

 

Problem och möjligheter i användarundervisning 

Informant B 

Det svåraste med undervisning och det som är avgörande är enligt informant B, om 

man lyckas fånga studenterna från början eller inte. ”De måste verkligen förstå ifall 

det är något som de kan ha nytta av eller inte.”111 Ibland, berättar informanten, har 

en del kommit igång lite med sina arbeten och förstått att sökning efter information 

är något som kan vara svårt som de verkligen kan behöva hjälp med, och då är de 

mycket motiverade. ”Andra tycker det är tråkigt att de måste gå på förelänsning-

en… då kan det vara svårt att fånga dem.”  

Informant B brukar dock lyckas fånga studenterna och faktiskt även de på 

forskarutbildningen just genom nickelallergiexemplet, inte minst för att alla har ett 

hum om vad nickelallergi är och kan sätta sig in i tanken på att söka efter informa-

tion om detta.  

Då det kommer till informationskompetens, har det gått i perioder, hur informant B 

tänkt kring detta. ”Ibland har jag tänkt att… om någon säger ordet informations-

kompetens en gång till så kräks jag!”112  

Det är helt irrelevant för studenterna att tänka på användarundervisningen… som någon 
form av informationskompetensutveckling… de skiter de fullständigt i! Däremot kan det sä-
kert vara annorlunda inom själva yrkeskåren… där kan det ju vara viktigt att definiera vad 
vi håller på med och vad vi vill.113  
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Informant B frågar sig om vi vill att studenterna ska lära sig var en speciell knapp i 

en databas finns eller om vi vill att de ska förstå vad det är som faktiskt händer? 

Många definierar informationskompetens utifrån en informationssökningsprocess 

där det uppstår ett informationsbehov som man sedan försöker tillfredställa och så 

vidare, men detta är helt ointressant för studenterna, menar informant B.  

B har jobbat med att utgå ifrån en sådan modell i undervisningen men har se-

dan övergått till att fokusera på, hur det praktiskt fungerar för studenten när de ska 

få tag i en text och att de faktiskt förstår de olika stegen i processen. Däremot går 

hen inte igenom källkritik eftersom studenterna inte söker i den typen av databaser 

där det faktiskt behövs. Det gjorde hen däremot vid ett tidigare jobb på en gymna-

sieskola, eftersom de söker på ett helt annat sätt där.  

Om jag bad dom mejla mig några bra länkar om hur Google fungerar fick jag av åtminstone 
fem stycken… en länk till Googles egna aprilskämt om PigeonRank… som handlar om att 
det faktiskt är duvor som manuellt sköter all sökning åt dom. De hade med andra ord inte 
läst artikeln, förhoppningsvis?! Fniss.114   

Hen menar att gymnasieeleverna ofta frågade om hur de skulle referera till olika 

bloggar istället för att försöka hitta den egentliga källan. ”Jag brukar inte ta upp 

det på universitetsnivå eftersom jag förutsätter att det inte fungerar så på denna 

nivå… även om jag vet att det ibland gör det…”115 Det händer någon gång att in-

formant B kommer in på Wikipedia som källa: ”de studenter jag undervisar ska 

nästan alltid ha vetenskaplig originalforskning som sina källor… vilket gör att Wi-

kipedia inte blir så relevant.”116 Ibland händer det dock att hen går igenom den ve-

tenskapliga publiceringsprocessen och beskriver hur peer-review fungerar, men det 

är egentligen bara när någon lärare speciellt bett mig om detta.  

”En del lärare berättar för mig vad de tycker deras studenter ska lära sig… 

medan andra är väldigt vaga med vad de tycker att min undervisning ska innehål-

la…”117 Informanten tror sannolikt att det beror på att de inte själva är så bra själva 

på det, och att de därför inte riktigt vet vad de ska föreslå. Andra är dock väldigt 

insatta och har klara uppfattningar om vad de tycker att jag borde gå igenom men 

de flesta är dock relativt försiktiga, säger hen. 

”Studenternas förkunskaper skiljer sig ganska mycket åt… om man exempelvis 

jämför en grupp läkarstuderande och en grupp biomedicinska analytiker är skillna-

den ju ganska stor om man får säga så?”118 Informanten menar dock att skillnaden i 

kunskapsnivå förstås är generell och därför inte bara något som rör sådant som 

berörs i användarundervisning. ”Det finns ju trots allt en anledning till varför en del 
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läser till läkare… och andra till laboratorieassistenter.”119 Som exempel träffar hen 

sjuksköterskestudenterna redan i deras andra vecka på programmet, då har de 

knappt någon ämneskunskap alls och ska ändå läsa vetenskaplig originalforskning, 

vilket såklart är svårt för dem.  

 

Studenter blir inte enligt min 12-åriga erfarenhet inte bättre och bättre (mer informations-
kompetenta) däremot har de på ett annat sätt än tidigare… en uppfattning om att de faktiskt 
kan… fast de inte kan det.120  

Informanten menar att studenternas bubbla ofta punkteras via nickelallergiövning-

en. ”Det är inte det så att det är ’rocket science’ direkt och väldigt svårt att lära 

sig… men det är ju bara så att de kanske inte tänkt i banorna förut?”121 Den under-

visning de eventuellt fått i gymnasiet kring hur man söker fram relevant informa-

tion är inget som direkt märks, enligt informant B. Däremot menar hen att den 

generella datorkunskapen skiljer sig åt. ”För tio år sedan kunde man undervisa lite 

äldre sjuksköterskestudenter som inte riktigt kunde hantera själva datorn… det 

händer ju inte så ofta längre direkt.”122  

Informant N 

”Något som är lite tråkigt… och som gör undervisningen svår… är när man inte 

vet hur mycket nytta de har av de man lärt dom.”123 Informant N berättar, att bib-

lioteket inte har haft några utvärderingar på introduktionstillfällena eller vid de 

andra undervisningstillfällena, däremot har de som gått kursen som riktar in sig på 

examensarbete fått lite frågor i slutet rörande vad de tyckte var bra och dåligt. Hen 

poängterar dock att, eftersom de bara haft denna kurs tre gånger och det bara var 

två deltagare vid senaste tillfället har vi inte hunnit anpassa den så mycket ännu. 

När det kommer till begreppet informationskompetens så vet informant N att 

just själva begreppet fått mycket kritik, men menar att det som faktiskt ingår i det, 

är viktiga saker att kunna. Även om informanten menar att allt kanske inte är bibli-

otekets ansvar. Vidare beskriver hen hur de vid de senare undervisningstillfällena 

pratat en del om källkritik, plagiering, publiceringsprocessen, vetenskaplig kom-

munikation och även en del om referenshantering.  

Då… när jag började undervisa… vet jag att jag använde mig mer av begreppet informa-
tionskompetens… bland annat minns jag att jag hade en PowerPoint - presentation där jag 
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skrivit informationskompetens med stora bokstäver… och vad det innehåller. Nu har jag slu-
tat med det… framförallt att jag blev så trött på begreppet.124  

 

Själva kompetensen tänker informant N, är en utveckling som är upp till studenten 

själv att uppdatera. Många studenter tänker ju att de kan ganska mycket redan men 

det visar sig ofta att det faktiskt inte kan fullt så mycket som de tror, berättar hen. 

Informanten har själv inte några kunskaper om de ämnen som studenterna läser, 

men tycker att det går bra ändå, eftersom det handlar mycket om själva söktekni-

ken. Men, menar hen, det är som sagt svårt att veta om det biblioteket visar dem är 

sådant som det faktiskt har användning för. När informant N tänker efter, så upp-

lever hen det som ett problem vid undervisningen av studenter som läser kemi att 

hen inte kan deras ämne. Till exempel när hen ska hitta sökfrågor eller berätta var-

för en specifik databas inom kemi är särskilt bra.  

Om man hade varit kemist… hade man ju kanske kunnat visa en del matnyttiga grejer på ett 
annat sätt… vi planerade faktiskt ett tag en kurs som skulle vända sig till bibliotekarier i 
hela landet… sådana som har hand om de ämnena som vi har här… men det rann ut i san-
den... nu har vi ingen som kan kemi på biblioteket.125 

 

Informant U 

Informant U har ofta funderat på om biblioteket skulle kunna göra något mer för 

studenterna och faktiskt gå med in i steget då de börjar läsa artikeln och vara med 

och resonera kring relevansen för det arbete de håller på med. I dagsläget gör de 

inte det, men hen menar att det kanske skulle vara bra om bibliotekarierna kunde 

hjälpa dem i processen med att till exempel skriva en relevant och strukturerad 

forskningsöversikt för deras uppsats.  

Informanten berättar att när studenter ”bokat bibliotekarie” blir det en aningen 

djupare och de går igenom hur man ringar in ämnet. Detta tar ju naturligtvis längre 

tid menar informant U.  

Många av studenterna hen undervisar är duktiga på att använda ny teknik, 

”men bara för att de har ’små maniklar i händerna’… betyder det inte att de fak-

tiskt kan gör bra sökningar.”126 Ibland när hen trott att studenter som ska få under-

visning redan är relativt kunniga eftersom de läst en del tidigare har det visat sig att 

även bibliotekskatalogen måste få en grundlig genomgång.  

Om jag förutsätter att de kan något sedan innan… och går lite snabbare fram på lite enklare 
grejer… märker jag ofta att de… när de ska göra övningarna så kan de faktiskt inte…127  
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Hen menar dock att det inte är så konstigt eftersom det till och med finns lärare 

som inte har kunskap i hur man söker i bibliotekskatalogen.  

Informant U har egentligen inte, under de åren hen jobbat, sett att studenterna 

har blivit bättre på att hitta relevant information trots att de vuxit upp med ny tek-

nik. Inte sämre heller för den delen, utöver att det kommer fler och fler studenter 

som är allmänt svaga och av den anledningen även sämre på att söka information, 

berättar hen.  

En sak som hen gärna vill tillägga är att det är konstigt att det inte finns fler in-

struktionsfilmer. ”Till exempel… skulle det vara väldigt bra om Libris hade en 

instruktionsfilm… om hur man söker.”128 Generellt skulle många av de sakerna hen 

visar i Artikelsök och databaser tjäna mycket på att vara mer pedagogiska med 

tydliga färgade knappar och tydliga instruktioner om hur man gör, berättar hen. 

 

 

Informant P 

”Vi har ju egentligen lite problem… eftersom många studenter tycker det är lite 

tråkigt med biblioteksundervisning.”129 Psykologiska institutionen har till skillnad 

från pedagogiska institutionen gjort undervisningen obligatorisk, vilket informant P 

egentligen inte tror är tillåtet, det gör ju att en del är där som inte vill vara där, 

berättar hen. Informant P får klasslistor och har något form av upprop, men egent-

ligen tror hen som sagt att de inte får göra så, hen vet inte hur de lyckats med det, 

men för sin del är det ju förstås bra.  

Tidigare var informanten med i en grupp som kallades MoS (mål och strategi) 

där de diskuterade hur man skulle kunna utvärdera studenternas uppsatser, för att 

se vilken hjälp de fått från biblioteket. Det visade sig vara ganska svårt att få till en 

sådan utvärdering, berättar informant P. 

”När det kommer till begreppet informationskompetens så måste jag ärligt 

säga… det är inte något som jag går speciellt djupt i.”130 ”Jag vet att andra som 

undervisar talar om informationskompetens… men jag talar mer om skiftande kva-

lité inom forskning och dylikt.”131 Referenshantering är inte heller något som hen 

undervisar i, däremot blir det en del sådant när studenterna använder sig av tjänsten 

boka bibliotekarie.  

Informant P har egentligen aldrig frågat studenterna om vad de har för förkunska-

per, ”om de har ’nosat’ något på Psyc-INFO tidigare”, men det är något som hen 

kan tänka sig kan vara bra att göra.  
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En sak informant P har gjort för att få bättre insikt, i vad studenterna läser inför 

undervisningstillfällena, är att läsa A- kursen tillsammans med dem. ”På så sätt får 

jag kunskaper om vad de riktar in sig på och vilka termer de använder sig av och 

så...”132 En intressant förändring som informant P lagt märke till är boomen som 

inträffade ungefär 2005, då allt plötsligt blev elektroniskt och forskarna helt slutade 

med att komma till biblioteket och kopiera och läsa tidskrifterna. ”Allt har ju blivit 

väldigt digitalt nu och särskilt bland psykologerna som ju är väldigt tidskriftscent-

rerade.”133  

 

Informant E 

Jag har förstås upplevt att det kan vara svårt att uppehålla studenternas uppmärksamhet… 
särskilt på de stora föreläsningarna när det inte är praktiska inslag… då ska man kanske va 
lite teatralisk… men det är ju såklart svårt.134  

 

Informant E förklarar, att det svåraste är om det är helt tyst efter att hen kastat ut 

en fråga. ”Man vill ju veta att det fått med sig något… och det kan vara ganska 

problematiskt med tysta grupper.”135 Biblioteket har börjat köra ganska hårt med 

utvärderingar för att få en uppfattning av vad som kan göras bättre. Ibland har de 

fått bra konkreta exempel på ändringar de kan göra, såsom bensträckare vid längre 

undervisningar till exempel. En del tycker att de visar för många databaser och att 

de borde gå djupare i några få, medan andra tycker de visar för få för länge, så det 

är naturligtvis svårt, kommenterar hen. ”Egentligen vet jag väldigt lite om studen-

ternas förkunskaper… så det är verkligen något man borde ta reda på mer om!”136   

 Informant E förklarar, att studenterna överlag är bra på att söka efter informa-

tion samtidigt som det inte är så vana vid att söka i databaser. En sak som verkli-

gen förvånat hen är att det är väldigt många som inte vet vad trunkering är och hur 

man använder det. 

Den intervjuade har ännu inte, under en föreläsning, frågat studenter om hjälp 

om då det stått still i försöken att komma på bra sökord inom ett ämne, men egent-

ligen tror hen att det kan vara bra att visa sig svag inför studenterna ibland. ”Vi 

bibliotekarier har ju en lite speciell roll… eftersom vi inte sätter betyg…”137  

”Egentligen vet jag ju inte riktigt hur studenterna uppfattar oss… men det är 

väldigt intressant.”138 Informant E tänker att bibliotekarier egentligen skulle kunna 

engagera sig mer i studenterna inte minst genom att på något sätt bygga upp en 
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modell för vad informationskompetens är för något, och att de sedan ska kunna 

utvecklas steg för steg eller år för år och verkligen se en utveckling. ”Det här ska 

man kunna efter år ett på ett program… och det här ska man kunna efter år tre och 

så vidare”139 

Informant E tror även att studenter generellt skulle kunna använda sig mer av 

bibliotekarierna. ”Vi vill ju så gärna hjälpa dom… biblioteket måste verkligen bli 

bättre på att marknadsföra vad vi kan.”140 
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Slutdiskussion 

Problem och möjligheter 

Har studenterna nytta av bibliotekarierna, och hur ska i så fall bibliotekarierna göra 

för att få studenterna att förstå att de har ett behov av god användarundervisning i 

informationskompetens och därmed bibliotekariernas kompetens?  

Mina informanter ger uttryck för att behovet existerar. IT- kompetens är inte 

detsamma som informationskompetens och studenterna tror att de kan mer än de 

faktiskt kan. Som tidigare nämnts uttrycker en av mina fem informanter, informant 

N, problemet: 

Studenter blir inte enligt min 12-åriga erfarenhet inte bättre och bättre (mer informations-
kompetenta) däremot har de på ett annat sätt än tidigare en uppfattning om att de faktiskt 
kan… fast de inte kan det.141 

Fler referenssamtal skulle komma att gå av stapeln om bibliotekspersonalen kunde 

engagera sig mer i studenternas studier, men det som också behövs är en öppnare 

miljö där samtalet kring studenternas arbeten ligger närmare tillhands. 

Jag har valt att använda citatet ”vi vill ju så gärna hjälpa dom” i titeln till denna 

uppsats och har i analysen gett uttryck för att jag hos mina informanter sett ett 

intresse och engagemang, ändå verkar studenterna ofta svika användarundervis-

ningen. Ett exempel på detta är att informant N vittnar om att senaste gången hon 

hade undervisning med inriktning mot examensarbete, var det bara två studenter 

som deltog. Vad beror detta på? En anledning skulle kunna vara att bibliotekarier-

na inte är helt säkra på att de behövs. Självförtroendet behöver generellt sett stär-

kas vilket i sin tur kan generera bättre och intressantare undervisning. En av infor-

manterna menade att fler utvärderingar behövs och en annan informant ger uttryck 

för att hen inte vet hur studenterna ser på bibliotekariernas funktion. Den stora 

frågan är vad bibliotekarierna faktiskt ska hjälpa studenterna med och det bör re-

spektive institutioner och bibliotekarier gemensamt komma fram till. Gärna med 

hjälp av studenter. 

                                                
141 Informant N. 



 58 

 

En annan av de slutsatser jag drar utifrån materialet är att den personliga prägeln 

på vilken undervisning de jag intervjuat väljer att bedriva, men också vilket förhåll-

ningssätt de väljer att ha till sin undervisning, är påtaglig. Det är naturligtvis myck-

et viktigt för en lärandesituation att den som undervisar har en egen utvecklad kun-

skapssyn och en egen förståelse för hur lärande och inlärning går till, men också en 

kunskap om exakt vad det är som man bör fokusera på i sin undervisning. 

När det kommer till den faktiska lärarrollen förekommer det varianter, inte 

minst beroende på de individuella förutsättningarna hos de jag intervjuat. Jag me-

nar att mina informanter visar prov på att ha en egen förståelse för hur lärande och 

inlärning går till, men upplever samtidigt att de skulle kunna utveckla förståelsen 

ännu mer genom att till exempel vidareutbilda sig. En informant talar om två peda-

gogiska inspiratörer på en tidigare arbetsplats och en annan läser bredvidläsnings-

litteratur för att förkovra sig, medan ytterligare en informant gått en kurs för sex år 

sedan. Jag menar att det behövs en tydligare struktur för hur de undervisande bib-

liotekarierna kan vidareutbilda sig och utvecklas som de pedagoger de faktiskt 

arbetar som. 

 

En tydligare och mer självklar koppling till lärare på institutionerna skulle vara att 

föredra. Samarbetet borde intensifieras och planläggas för att personliga relationer 

inte ska vara avgörande för hur mycket bibliotekarierna träffar studenterna. Mina 

informanter träffar studenterna en till tre gånger under utbildningens gång, men 

vissa program får ingen undervisning överhuvudtaget. Detta tyder uppenbart på att 

kontakterna brister på sina håll. Samtidigt uttrycker både informant N och infor-

mant U att undervisningsupplägget just nu (2012) är inne i en struktureringsfas. 

Informant N träffade förra året (2011) de programansvariga och kom fram till att 

de undervisande bibliotekarierna ska träffa studenterna vid tre tillfällen. Detta är 

hittills mest en plan, menar N, men biblioteket har delvis satt den till verket. Infor-

mant U uttrycker att de för första gången denna termin (vt2012) bokat datasalar 

och hållit i workshops, efter det att studenterna fått ”den vanliga föreläsningen”. 

Utvärderingen av detta har varit mycket positiv. Några informanter vittnar alltså 

om att det sker en utveckling, vilket är positivt och tyder på en progression inom 

användarundervisningen, men integreringen mellan bibliotek och institutioner kan 

ändå förbättras åtskilligt.  

 

För studenternas skull borde bibliotekarierna anpassa undervisningen efter de för-

kunskaper som finns, detta har ju också att göra med vad som kommit att bli denna 

uppsats ledord; kan de ha nytta av användarundervisning? Det är så självklart men 

ändå tror jag att det i många fall inte är givet för de undervisande bibliotekarier att 

göra sig medvetna om vad studenterna behöver bäst. Skulle man kanske kunna 
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inleda kontakten med studenterna med att fråga vilka behov som finns istället för 

att utvärdera bibliotekariernas insats efteråt?  

Allt hänger förstås ihop. Studenterna måste känna att de har nytta av bibliotekari-

ernas kunskaper för att relationen dem emellan ska kunna bli mer dynamisk. Om 

studenterna anser att undervisningen är viktig, så blir undervisningen automatiskt 

mer spännande. Informant P uttryckte till exempel att ”[j]ag som är i biblioteks-

världen tycker ju förstås att det jag undervisar om är intressant men jag tror att 

många studenter tycker det är tråkigt.” Informant P nämnde också att undervis-

ningen kan upplevas som ”torr”. Jag menar inte att det nödvändigtvis behöver vara 

roligt med undervisning i informationskompetens, den måste bara fylla sin funktion. 

Om den fyller sin funktion så blir den nyttig. Och är den nyttig så är den intressant 

för studenterna oavsett om den är rolig eller inte. Dessutom skulle lärarna kunna 

vara med under bibliotekariernas undervisning och framförallt under workshops så 

att studenterna känner att de befinner sig i en kreativ miljö där de både kan få hjälp 

med att hitta information men också assistans med att tolka den. Därutöver skulle 

ett sådant samarbete förmodligen leda till att bibliotekarien fick en tydligare och 

mer självklar väg in i studenternas arbete. Vidare är det viktigt att universitetsbibli-

otekarierna har en gemensam arbetsplan och en modell för hur de ska förmedla 

sina kunskaper. Detta för att underlätta för dem, oavsett vem som arbetar var och 

oavsett personliga relationer med lärare på institutionen. 

Förslag på vidare forskning 

Under uppsatsen gång har jag kommit att inse hur intressant högst användbart det 

skulle vara att intervjua verksamma på universitetsinstitutionerna runt om i landet, 

kring hur de faktiskt tycker att biblioteket bör fungera för studenterna? Som 

nämndes i inledningen finns det många bibliotek som tvingas skära ner och det 

skulle därför vara intressant att få reda på hur de som ligger bakom nedskärningar-

na resonerar kring bibliotekens funktion. 

 Om man ser till Kuhlthaus tankar om bibliotekariens roll som kurator och 

counselor skulle institutionerna exempelvis kunna förlägga ansvaret för delar av 

deras verksamhet till biblioteken. Även mer omfattande studier kring vad studen-

terna i praktiken skulle vilja att biblioteken och bibliotekarierna gjorde för dem 

skulle vara mycket intressant. 

Vidare skulle det vara synnerligen intresseväckande att studera hur de bibliote-

karier med formell pedagogisk utbildning skiljer sig från de bibliotekarier utan pe-

dagogisk utbildning, i avseendet hur deras användarundervisning fungerar.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var först och främst att ta reda på vilken problematik 

som finns kring användarundervisning på ett universitetsbibliotek och vilka möjlig-

heter som finns för universitetsbibliotekarier att förbättra arbetet med studenter. 

Jag använde mig i uppsatsen av kvalitativ metod och mer precist av kvalitativa 

intervjuer. Genom att intervjua fem undervisande bibliotekarier med fem olika äm-

nesinriktningar ville jag få svar på vad de lär ut när de träffar studenter och hur de 

ser på sin undervisning. Svaren resulterar sedan i en analys utifrån Christine Bruce 

teori om informationskompetens och Carol C. Kuhlthaus teori om bibliotekariens 

olika roller samt hennes teori om informationssökningsprocessen.   

I undersöknings och analysdelen redogör jag för informanternas bakgrund, un-

dervisningsupplägg, deras tankar om undervisningen samt de problem och möjlig-

heter de ser med användarundervisning. Det jag framförallt diskuterar i min analys 

är förståelsen av informationssökningsprocessen, att IT-kompetens inte är det-

samma som informationskompetens samt vilka roller universitetsbibliotekarier kan 

ta i informationssökningsprocessen. 

Resultatet av undersökningen visar bland annat på att många studenter inte ser 

nyttan av användarundervisning, att kontakten mellan institution och bibliotek är 

beroende av personliga relationer och att undervisande bibliotekarier (mina infor-

manter) är dåligt insatta i studenternas förkunskaper.  

I slutdiskussionen med fokus på problem och möjligheter skriver jag om hur 

undervisningen skulle kunna bli mer intressant om bibliotekarierna fick möjlighet 

att stärka sin pedagogiska grund och därmed självkänslan i undervisningssituatio-

ner. Jag skriver även om att kontakten mellan institution och bibliotek måste stär-

kas så att den inte är beroende av personliga relationer. Genom en förbättrad kon-

takt skulle bibliotekarierna också kunna bli en mer naturlig del av studenternas 

utbildning.  

 



 61 

Käll- och litteraturförteckning  

Otryckt material 

I uppsatsförfattarens ägo 

Inspelning av intervju med informant B [2012-03-20] 

Inspelning av intervju med informant N [2012-03-02] 

Inspelning av intervju med informant U [2012-03-23] 

Inspelning av intervju med informant P [2012-02-23] 

Inspelning av intervju med informant E [2012-06-04] 

Tryckt material 

American Library Association's Presidential Committee on Information Literacy 

       American Library Association. Introduction to Information Literacy | Associ-

ation of College and Research Libraries (ACRL), 1989. 

      URL: http://www.ala.org/acrl/issues/infolit/overview/intro [2012-09-27] 

Andersson, Åsa, och Carlsson, Anna. Användarundervisning på högskolebiblio-

tek: en observationsstudie (2004). Magisteruppsats biblioteks- och informa-

tionsvetenskap, Högskolan i Borås. 

Brabazon, Tara. The University of Google : Education in the (post) Information 

Age. Aldershot: Ashgate, 2007.  

Bruce, Christine. The Seven Faces of Information Literacy. Adelaide: Auslib 

Press, 1997. 

Chen, Kuan-nien, och  Lin, Pei-Chun. “Information Literacy in University Library 

User Education.” Aslib Proceedings 63, no. 4 (July 7, 2011): 399–418. Finns 

som e-tidskrift. 

Egidius, Henry. Problembaserat lärande : En introduktion för lärare och lärande. 

Lund: Studentlitteratur, 1999. 

Elmgren, Maja, och Henriksson, Ann- Sofie. Universitetspedagogik. Stockholm: 

Norstedts, 2010. 



 62 

 

 

Gellerstam, Göran. “Den första uppgiften : Högskolebiblioteket som utbildningsin-

stitution och lärande miljö : Rapport sammanställd på uppdrag av BIBSAM, 

Kungl. Biblioteket”. Kungl. Biblioteket, BIBSAM, 2001. URL: 

.kb.se/Dokument/Bibliotek/utredn_rapporter/2001/gellerstam.pdf 

Gisselberg, Margareta. Distanslärare och distanslärande : En antologi. Distansut-

bildningsmyndigheten Rapport ; 6:2002. Härnösand: Distum, 2002. 

Hansson, Birgitta, och Lyngfelt, Anna. Pedagogiskt arbete i teori och praktik : om 

bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande. Lund: Btj, 2009. 

Hedman, Jenny, och Lundh, Anna. Informationskompetenser : om lärande i infor-

mationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: 

Carlsson, 2009. 

Kjellberg, Gisela. Högskolebibliotekens användarorientering: En studie i hur de 

nya, medelstora svenska högskolebiblioteken har utvecklat sin användarorien-

tering, från högskolereformens införande 1977 fram till idag. (2003). Magis-

teruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Borås högskola. 

Korn, Kristina. Högskolebibliotekariens pedagogiska roll (2005). Magisteruppsats 

i biblioteks- och informationsvetenskap, Borås högskola. 

Kuhlthau, Carol Collier, Aringer, Annika och Auby, Marianne. Informationssök-

ningsprocessen : En lärande process med lärare och bibliotekarie i samver-

kan med elevens informationskompetens i fokus. Lund: Btj, 2006. 

Kuhlthau, Carol Collier. Seeking Meaning : a Process Approach to Library and 

Information Services. Westport, Conn.: Libraries Unlimited, 2004. 

Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997. 

Limberg, Louise, och Folkesson, Lena. Undervisning i informationssökning : Slut-

rapport från projektet informationssökning, Didaktik och lärande (IDOL). 

Skrifter från Valfrid, 1103-6990 ; 31. Borås: Valfrid, 2006.  

Limberg, Louise, Hultgren, Frances och Jarneving, Bo. Informationssökning och 

lärande : en forskningsöversikt. Skolverkets monografiserie. Stockholm: 

Skolverket :, 2002.  

Magnusson, Ingrid. “Det är som ett eget skapande...” : medicinska bibliotekariers 

syn på pedagogik i en föränderlig värld. Sociologi, 2006. Magisteruppsats i 

biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå universitet. 

Nixon, Thomas. Tänk om-! : Pedagogiska metoder i biblioteket. Stockholm: 

Svensk biblioteksförening, 2005. 

Stukát, Staffan. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Studentlitte-

ratur, 2005. 

Ullström, Margaretha. Sök för att lära : Om lärande, informationssökning och biblio-

tek. Lund: Bibliotekstjänst, 2004. 



 63 

Bilaga 

 

 

Frågor för semistrukturerad intervju 

 

Hur länge har du arbetat med användarundervisning? 

 

Hur ofta undervisar du? Vilka undervisar du? Träffar du samma studenter mer än 

en gång? 

 

Hur lägger du upp undervisningen? Beståndsdelar i undervisningen? Exempelvis 

källkritik? 

 

Vad har du för riktlinjer att gå efter när du planerar din undervisning? Har institu-

tionerna några specifika önskemål som det gärna ser att du tar upp? 

 

Träffar du någon från institutionerna för att diskutera vad som är viktigt att studen-

terna får ta del av eller hur ser kommunikationen er emellan ut? 

 

 

Har du använt dig av någon stödlitteratur när du planerat undervisningen? I så fall 

vilken? 

 

Hur tänker du kring lärande? Hur tänker du är det bästa sättet att lära ut något/ 

förmedla något? 

 

Har du några knep för att förmedla något på bästa sätt? 

 

Vad är svårast i undervisningssituationen?  

 

Vad tänker du om begreppet information literacy/ informationskompetens? Vad 

ingår i det? 
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Hur mycket av informationskompetens finns det utrymme för att förmedla i din 

undervisning? 

 

Vad är det viktigaste att lära ut för att studenterna ska få en bra grund att stå på i 

början av deras studier?  

 

Vad är det viktigaste kunskaperna/förhållningssätten att förmedla när de ska skriva 

uppsats? 

 

Hur resonerar du kring studenters användning av Google och Google scholar som 

sökverktyg? 

 

Hur upplever du studenternas förkunskaper? Vad är deras största förtjänster och 

brister? 

 

Har du märkt någon förändring över tid hos studenterna? Är de mer kompetenta 

nu eller? 

 

Något du vill tillägga? 

 


