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Abstract: The aim of this study is to examine the user education that 

librarians at university libraries have with students on the 

medical programme, to present how the user education is 

conducted, to identify which approach emerges and how the 

user education can be developed. The theory underlying this 

study is four approaches that Sundin (2005) identified when 

examining web-based user education: A source-oriented 

approach, a behavior-oriented approach, a process-oriented 

approach and a communication-oriented approach. By 

highlighting these approaches, it becomes clearer which 

focus the user education have with students on the medical 

programme. To get hold of this knowledge, semi-structured 

interviews were conducted with four librarians who work 

with user education with students on the medical programme. 

The collected material was analyzed using qualitative text 

analysis. The result shows that user education is organized in 

different ways. In common is that all librarians meet students 

in semester one and ten. Mostly the user education has the 

form of lectures but even practical exercises are included. All 

four approaches emerged in the user educations but the most 

prominent was the process-oriented approach. All librarians 

describe the students’ understanding as central in the user 

education which can be connected to a process-oriented 

approach. Students’ understanding is mentioned several times 

during the interview, and even when the librarians talk about 

what is most important for them to pass on in user education. 

All librarians have a great variety of suggestions on how user 

education can be developed in the future. 

Nyckelord: Användarundervisning, läkarprogrammet, 

universitetsbibliotek, förhållningssätt, intervjuer
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1. Inledning 
Vi möts ständigt av ett överflöd av information. Det är viktigt att kunna använda, 

kritiskt granska och värdera informationen som möter oss. Inte minst studenter på 

högskolor och universitet måste erövra redskap för att hantera den information de ställs 

inför. Informationskompetens är något som är en nödvändighet för att studenter på 

högskolor och universitet ska klara av sina studier. Rimsten (2009) betonar att 

informationskompetens är något som studenterna behöver för att klara sitt kommande 

arbetsliv men även att det är en förutsättning för det livslånga lärandet. Dessa kunskaper 

bör introduceras i början av studierna. Efterhand som utbildningen fortskrider bör dessa 

kunskaper utvecklas. 

Högskolelagen (SFS 1994:1424) är den lag som styr över högskolor och universitet i 

Sverige och i första kapitlet, paragraf 8 står det att studenterna ska ”…utveckla förmåga 

att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.” Detta sätter en tydlig önskan om 

den utveckling som ska ske inom utbildningen. Högskolor och universitet samverkar 

ofta med högskole- och universitetsbiblioteket kring detta som på så sätt kan vara med 

och bidra till att studenterna utvecklar dessa förmågor.  

Användarundervisningens utveckling är en följd av förändringar som skett i världen 

såsom IKT-utvecklingen och nya pedagogiska teorier och praktiker. 

Användarundervisning på högskole- och universitetsbibliotek har länge varit en del av 

verksamheten som gått från att mestadels ha bestått av bibliotekskunskap till att nu 

lägga större vikt vid studenternas informationskompetens (Limberg & Folkesson 2006; 

Gunnarsson & Nilsson, 2015). Detta medför att fokus inte enbart ligger på att undervisa 

om specifika redskap såsom bibliografier utan fokus ligger även på elevernas 

tankeprocesser kopplat till deras kritiska tänkande. När studenterna deltar i 

användarundervisning på akademiska bibliotek erbjuds de redskap för att hantera den 

information som de använder sig av i sina studier. 

Det finns idag en mångfald av uppfattningar och modeller för hur användarundervisning 

ska bedrivas och vad den ska innehålla. Olika grupper av studenter undervisas på olika 

sätt. Pilerot (2009) tar upp skillnad mellan hur designingenjörsstudenters och 

sjuksköterskestudenters examensarbeten utformas och tar bland annat upp skillnaden 

angående antalet källor och graden av vetenskaplighet i källorna. Med tanke på detta är 

det intressant att studera användarundervisningen på ett program så att eventuella 

skillnader inte enbart beror på programmens karaktär och de olika informationspraktiker 

som råder där. Människors relation till och interaktion med information är ett 

forskningsområde som under lång tid varit intressant och som det finns en mångfald av 

forskning kring inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Olika yrkesgruppers 

informationspraktiker är även detta ett område som studeras inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap, varav läkare är en grupp som studeras. Detta sammantaget gör 

det intressant att studera den användarundervisning som riktar sig mot en grupp 

studenter, läkarstudenter. Rimsten (2009) argumenterar för att vad som fokuseras på i 

undervisningen och förhållningssättet hos de undervisande bibliotekarierna har stor 

betydelse för hur och vilken kunskap studenterna tillägnar sig. ”Kravet på att utveckla 

studenternas informationskompetens ställer undervisningen inför stimulerande 

utmaningar” (Rimsten, 2009, s. 48). 

Det är även intressant att fundera över hur användarundervisningen kan se ut i 

framtiden. Detta kan även ge en bild av bibliotekariernas önskan om utveckling. I en 
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studie av Saunders (2009) tas olika scenarier upp om hur framtidens 

användarundervisning kan komma att bedrivas. Det ges förslag på en framtid som i stort 

sett är oförändrad, en annan där universitetslärarna tar över bibliotekariernas 

användarundervisning och slutligen en framtid där samarbetet mellan lärare och 

bibliotekarier ökar.  

Inom Biblioteks- och informationsvetenskap studeras verksamheter på bibliotek. 

Användarundervisning på akademiska bibliotek är något som det behövs mer kunskap 

om. Sundin (2005) betonar vikten av att studera användarundervisning på högskole- och 

universitetsbibliotek. Genom detta synliggörs hur undervisningen sker och vilka 

förhållningssätt som kan identifieras men även de professionella kunskapsanspråken hos 

bibliotekarierna kan utläsas. Dessa kunskaper får olika konsekvenser för 

användarundervisningen.  

Sundin (2005) identifierar fyra förhållningssätt som finns i samband med 

användarundervisning. Dessa är ett källorienterat förhållningssätt, ett beteendeorienterat 

förhållningssätt, ett processorienterat förhållningssätt och ett kommunikativt orienterat 

förhållningssätt. Dessa olika förhållningssätt beskriver fyra olika fokus som kan prägla 

användarundervisningen. Genom att synliggöra hur användarundervisningen bedrivs 

kan det även bli synligt vilka förhållningssätt som präglar användarundervisningen.  

Min uppsats behandlar den användarundervisning som sker på ett program, 

läkarprogrammet. Det har skrivits en del kandidat- och magisteruppsatser om 

användarundervisning men vad jag vet har ingen inriktats mot användarundervisningen 

mot studenter på läkarprogrammet. Forskningen på området bedrivs utifrån olika 

perspektiv och med olika metoder. Inriktningen kan vara att studera 

användarundervisning på ett akademiskt bibliotek, (Ström, 2002) eller med hjälp av 

intervjuer beskriva gymnasiebibliotekariers upplevelser av användarundervisningen 

(Pettersson, 2007).  

1.1 Problemformulering 
Användarundervisning på högskole- och universitetsbibliotek är en verksamhet som 

genomgår kontinuerlig förändring och är därför ständigt angeläget att undersöka. Med 

tanke på den senaste tidens utveckling som användarundervisningen genomgått blir det 

än mer aktuellt att utforska. Inom biblioteks- och informationsvetenskap studeras 

människors relation till information, även olika gruppers förhållande till information 

studeras. Det är angeläget att utforska användarundervisningen som sker med studenter 

på läkarprogrammet, hur användarundervisningen bedrivs, vilka förhållningssätt som 

kan identifieras men även hur en utveckling kan se ut. Bibliotekarier som arbetar med 

användarundervisning vid akademiska bibliotek har en viktig uppgift i att bidra till att 

studenterna blir informationskompetenta. Denna kompetens har studenterna nytta av i 

sitt kommande arbetsliv men även i det livslånga lärande. Genom att belysa 

användarundervisningen synliggörs hur användarundervisningen bedrivs och vad 

bibliotekarierna fokuserar på. Genom belysning framkommer även vilka 

utvecklingsområden som finns. I förlängningen kan användarundervisning på högskole-

och universitetsbibliotek ha stor inverkan på hur studenterna använder och värderar 

information.  

Detta sammantaget gör det angeläget att uppmärksamma användarundervisningen som 

sker mot läkarstudenter på universitetsbibliotek, vad bibliotekarierna beskriver att de 

fokuserar på. För att användarundervisningen ska vara givande och användbar är det 
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viktigt att lyfta fram vad som fokuseras på och vilka förhållningssätt som präglar 

användarundervisningen. Det saknas kunskap om hur användarundervisningen som 

riktar sig mot läkarstudenter på universitetsbibliotek bedrivs. Denna uppsats fyller även 

glappet som handlar om vilka förhållningssätt som präglar användarundervisningen. 

Genom att synliggöra detta blir det även klarare hur användarundervisningen bedrivs. 

Det saknas även kunskap om hur användarundervisningen mot studenter på 

läkarprogrammet kan utvecklas. För att en utveckling ska kunna ske är det viktigt att 

synliggöra den kunskap, de idéer och tankar om en framtida utveckling som de 

undervisande universitetsbibliotekarierna besitter.  

Genom att synliggöra användarundervisningen är förhoppningen att öka kunskapen om 

användarundervisningen som bedrivs mot läkarstudenter och på så sätt ge underlag för 

vidare diskussioner och reflektioner. Genom denna ökade förståelse kan verksamheten 

som bibliotekarierna bedriver stärkas och utvecklas ytterligare. Denna uppsats är ett 

bidrag till kunskapen om studenters och blivande läkares informationssökning. Olika 

verksamheter inom bibliotek och hur bibliotekarier arbetar är ett område som studeras 

inom biblioteks- och informationsvetenskap och även här bidrar denna uppsats till 

utökad kunskap. Möjligheten finns sedan för andra att undersöka och jämföra 

användarundervisning mot studenter på andra program med denna studie. Genom att 

uppmärksamma detta kan bibliotekarier som tar del av denna och liknande uppsatser 

fundera över och ta ställning till pedagogiska metoder och på så sätt kan en utveckling 

av användarundervisningen ske. 

1.2 Syfte 

Syftet är att fördjupa kunskapen kring användarundervisning som bibliotekarier 

bedriver mot läkarstudenter på universitetsbibliotek. Genom att rikta fokus mot det 

arbete som bedrivs kan även de förhållningssätt som präglar användarundervisningen 

belysas. Syftet är även att fördjupa kunskapen om hur en framtida utveckling av 

användarundervisningen kan komma att se ut.  

 

1.3 Frågeställningar 
Hur bedrivs användarundervisningen riktad mot läkarstudenter på ett antal svenska 

universitetsbibliotek? 

Vilka förhållningssätt hos bibliotekarierna kan identifieras i användarundervisningen? 

Hur föreställer sig bibliotekarierna användarundervisningen i framtiden? 

2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I detta avsnitt tar jag upp litteratur som jag anser är relevant för min uppsats såsom 

perspektiv på informationskompetens, perspektiv på lärande, gruppers 

informationssökning, hur användarundervisningen utvecklats och 

användarundervisningens framtida utveckling.  

2.1 Perspektiv på informationskompetens 
Det finns många olika definitioner och perspektiv på vad informationskompetens 

innebär. Det handlar om förmågan att kunna söka och värdera information på ett väl 

genomtänkt sätt och denna förmåga blir desto viktigare i och med det nya 

mediesamhället som växer fram och den enorma mängd information som finns att ta del 

av. American Library Association (2000) ger denna definition på vad 
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informationskompetens innebär: "recognize when information is needed and have the 

ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information." (American 

Library Association, 2000) 

Informationskompetens är grunden för det livslånga lärandet och enligt American 

Library Association (2000) ingår detta för att studenter ska kunna sägas vara 

informationskompetenta: 

 Kunna definiera ett informationsbehov 

 Veta hur de ska få tillgång till den information de behöver 

 Kritiskt värdera information 

 Införliva de nya kunskaperna med de befintliga 

 Effektivt använda den nya informationen för att uppnå ett specifikt mål 

 Förstå de ekonomiska, juridiska och sociala aspekterna av information men 

också att använda information på ett etiskt och juridiskt hållbart sätt. 

Sedan juni 2016 har American Library Association beslutat om ett nytt ramverk för 

informationskompetens som innebär att det finns sex olika ramar för vad 

informationskompetens kan innehålla. Utifrån dessa kan akademiska institutioner 

utforma sin verksamhet så att den bäst passar de lokala förutsättningarna. De sex 

ramverken är (American Library Association, 2016): 

 Auktoritet är kontextuell 

 Informationssökning som en process 

 Information har värde 

 Forskning är undersökande  

 Lärdom genom konversation 

 Strategisk utforskande sökning 

Dessa olika aspekter är viktiga för akademiska bibliotek att ha i åtanke när de utformar 

sin användarundervisning.  

Pilerot och Hedman (2009) redogör för tre olika synsätt på informationskompetens. 

Dessa tre är ett behavioristiskt, ett fenomenografiskt och ett sociokulturellt orienterat 

perspektiv. Det behavioristiskt orienterade perspektivet betonar att det finns en fixerad 

uppsättning färdigheter och förmågor som användaren ska visa att de behärskar för att 

på så sätt visa att de är informationskompetenta. Författarna (ibid) beskriver olika 

färdigheter såsom att kunna identifiera ett informationsbehov, använda information 

effektivt men även att använda denna information för att skapa kunskap. Det påpekas 

även att dessa färdigheter kan användas inom alla olika skeenden i livet. 

Det fenomenografiskt orienterade perspektivet är mera beroende av olika situationer, 

kontexter och vilken form av uppgift som ska utföras. Det är även mer påverkat av den 

enskilde användaren och dess olika behov och fokuserar på de olikheter som finns i hur 

olika människor söker och använder information. Det fenomenografiskt orienterade 

synsättet framhåller vikten av att förstå informationskompetens och att tillägna sig olika 

former av informationssökning för att ta till i olika situationer av informationssökning 

(Pilerot & Hedman, 2009). 

Det sociokulturellt orienterade perspektivet präglas av en syn på informationssökning 

men även lärande som en del av den sociala och kulturella praktik som användaren 

verkar i. Det sociala samspelet anses ha stor betydelse i utvecklandet av 
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informationskompetens men även genom att användaren använder sig av de 

intellektuella och fysiska redskap som finns i den praktik där de verkar (Pilerot & 

Hedman, 2009).  

Författarna (Pilerot & Hedman, 2009) hävdar att begreppet informationskompetens har 

använts inom bibliotekssektorn från 1974 och relaterar till människors förmåga att hitta 

relevant information i det hav av information som finns. Förändrade arbetssätt inom 

utbildningssektorn har inneburit att elever och studenter förväntas formulera frågor och 

söka svar på dessa. Alltfler människor studerar även i vuxen ålder. Det innebär att alla 

olika typer av bibliotek möter människor med behov av hjälp att navigera i 

informationshavet. Biblioteken har i och med detta en viktig roll att vägleda 

medborgarna. Mediekunnighet har traditionellt ett större vikt på olika medier och på 

deras funktion i samhället. I förlängningen kopplas mediekunnighet till det 

demokratiska samhället. I och med nya sätt att publicera nyheter genom exempelvis 

poddar och Facebook ställs nya krav på att förhålla sig till och värdera nyhetsflödet. 

Digital kompetens har använts sedan 1997 och handlar inte enbart om tekniska 

färdigheter. Det handlar även om att skapa mening av texter som skapas och 

kommuniceras i digital form.  

Högskolelagen (SFS 1992:1434) tar upp aspekter som handlar om att främja 

studenternas informationskompetens. Dock nämns inte ordet informationskompetens i 

lagen. I och med att det är en lag så är dessa aspekter obligatoriska. Det är däremot upp 

till de enskilda lärosätena att besluta om hur dessa mål ska nås. Lagen anger vad som 

ska uppnås på grund-, avancerad- och forskarnivå. Det som kan kopplas till 

informationskompetens är bland annat ”förmågan att göra självständiga och kritiska 

bedömningar” och att ”Söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå” (SFS 

1992:1434). 

Texten tar även upp att det är viktigt att förbereda studenterna så att de kan följa 

kunskapsutvecklingen.  

Förmågan att kunna värdera källor är en del att vara informationskompetent. Thurén 

(2016) beskriver källkritik som något som kan användas när en bedömning behöver 

göras om information är sann eller inte. Han påpekar att det i teorin är ganska enkla 

principer för att göra denna bedömning men i praktiken är det desto svårare. Thurén 

(2016) betonar lärarens roll i denna process men även vikten av att eleverna får träna på 

detta. 

2.2 Perspektiv på lärande 
Pilerot och Hedman (2009) tar upp två olika synsätt på lärande. Det ena ser lärandet 

som en individuell aktivitet där det handlar om att kopiera kunskaper och färdigheter. 

Undervisning handlar om att överföra kunskaper från en person till en annan. 

Kunskaper och färdigheter som lärts in i ett sammanhang kan också relativt enkelt föras 

över till andra sammanhang. Som motsats finns det kollektiva lärandet där det betonas 

att lärandet sker mest effektivt i sociala och meningsfulla aktiviteter och sammanhang. 

Lärandet innebär också att ta till sig de intellektuella och fysiska redskap hjälpmedel 

som finns tillgängliga där.  

Dessa olika synsätt har stor inverkan på hur användarundervisningen bedrivs och vad 

som läggs vikt vid.  
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Ett annat perspektiv på lärande är det sociokulturella som fokuserar på att människor lär 

sig i olika sociala sammanhang och med hjälp av de olika fysiska och intellektuella 

redskap som finns i denna miljö (Säljö, 2000). Nyare forskning har ofta inslag av ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Det är intressant att fundera över hur vilken 

inverkan det kan ha på användarundervisningen. I magisteruppsatsen ”Undervisning är 

inte per automatik lärande”: en intervjustudie om användarundervisning ur ett 

sociokulturellt perspektiv (2012) undersöker Nodén och Rasmusson 

användarundervisningen på Södertörns högskolebibliotek och tar sin ansats från det 

sociokulturella perspektivet. De söker svar på frågor om bibliotekariernas syn på 

lärande, informationskompetens och sin egen pedagogiska roll och hur den synen tar sig 

uttryck i undervisningen. Även visioner för framtiden tas med i undersökningen. 

Studien visade att bibliotekarierna har en sociokulturell syn på lärande. Deras 

förhållningssätt kan beskrivas som en blandning mellan det processorienterade och det 

kommunikativt orienterade förhållningssättet. Bibliotekarierna varvar 

användarundervisningen med både föreläsningar och praktiska övningar och lägger stor 

vikt vid att utgå från var studenterna befinner sig i informationssökningsprocessen. Det 

är viktigt att användarundervisningen kommer in i rätt tid med tanke på studenternas 

ämnesstudier så ett gott samarbete med studenternas lärare är nödvändigt. Inför 

framtiden finns en önskan om att användarundervisningen är ännu mer integrerad med 

ämnesundervisningen och att samarbetet sker på en högre nivå. I och med detta blir 

användarundervisningen ett naturligt inslag på programmen och kurserna. 

Ett annat exempel är en studie som gjorts om sjuksköterskestudenters 

informationssökning utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Algebrant, 2014). Studien 

redogörs mer för under rubriken nedan som handlar om olika gruppers 

informationssökning. 

2.3 Gruppers informationssökning 
Inom biblioteks och informationsvetenskap studeras människor förhållande till 

information, även olika gruppers informationspraktiker studeras. Det betonas att hur 

människor lär sig och tillägnar sig information är beroende av vilka olika sociala 

gemenskaper de ingår i. Ett exempel på en sådan studie är den av Moring (2009).  

Det finns studier om hur studenter söker information. För att nämna en relativt ny studie 

så har Gustafsson och Åman (2013) undersökt miljövetares informationssökning. Det 

framkom att studenterna oftast följer de instruktioner som ges av bibliotekarierna. I 

studien diskuteras även vikten att vara medveten om att studenterna håller på att träna 

på att söka information och att det kan behövas finnas utrymme för att träna på dessa 

förmågor.  

Ett annat exempel på hur studenter söker information men även att det sociokulturella 

perspektivet använts är en studie som undersökt sjuksköterskestudenters 

informationssökning. Författaren söker genom intervjuer svar på hur det sociala 

sammanhanget blir en del av studenternas informationssökning men även hur och vilka 

fysiska och intellektuella redskap som studenterna använder i sin informationssökning 

(Algebrant, 2014). 

2.4 Hur användarundervisningen utvecklats 
Verksamheten vid akademiska bibliotek har genomgått stora förändringar under senare 

år. Scott (2008) beskriver bibliotekarieyrket som ett yrke i förändring och betonar att det 

är extra tydligt vid akademiska bibliotek. Bland annat beskriver han förändringar i 
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vetenskaplig kommunikation och en ökande teknologisk utveckling. Dessa förändringar 

har medfört nya utmaningar i att utveckla ett välfungerande samarbete mellan 

akademiska institutioner och akademiska bibliotek. En annan förändring är att 

bibliotekarier numera är involverade i aktiviteter som har med undervisning att göra 

både på biblioteket och på campus. De akademiska biblioteken har gått från att 

tillgängliggöra och låna ut litteratur till att ha en stor del i hur studenterna tillgodogör 

sig kunskap. 

Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) beskriver hur användarundervisningen 

utvecklats från bok- och bibliotekskunskap till en användarundervisning som handlar 

om informationskompetens. Undervisning i bok- och bibliotekskunskap har bedrivits 

under flera decennier och fokus har främst legat på instruktioner och övningar om olika 

sökverktyg såsom bibliotekskataloger och index. Under 1970-talet fick alla elever i 

skolan ta del av detta, såväl i grundskolan som i högskolevärlden. Under 1980-talet 

ändrades namnet till färdigheter i informationssökning eller informationsfärdigheter 

och innebar en utveckling till att informationssökning inte enbart ska gälla inom 

biblioteket utan även källor utanför biblioteket räknas in. Begreppet 

informationskompetens började användas under 1990-talet och växte fram i samverkan 

med den nya informationsteknologin. Det nya begreppet informationskompetens har 

haft stor inverkan på användarundervisningen eftersom mer vikt nu lades på elevernas 

tankeprocesser och det kritiska tänkande värderas högt. Detta ställer andra krav på hur 

undervisningen läggs upp.  

Gunnarsson och Nilsson (2015) beskriver den utveckling som skett inom den senaste 20 

åren och som haft stor inverkan på högskolebibliotekens pedagogiska verksamhet. De 

tar bland annat upp internets framväxt och ett antal hjälpmedel som finns för att göra 

effektiva sökningar. I och med detta har högskolebibliotekens verksamhet förändrats. 

Den pedagogiska verksamheten har gått från att undervisa om de källor som finns och i 

mindre grupper ha rundvandringar i biblioteket till en lång rad av webbaserade tjänster, 

databaser, ämnesguider och användning av sociala medier. 

Tidigare magister- och kandidatuppsatser har behandlat användarundervisning men ett 

flertal har några år på nacken. Som exempel kan nämnas magisteruppsatsen 

Användarundervisning på högskolebibliotek: en observationsstudie (Andersson & 

Carlsson, 2004) som genom observation sökt svar på vad bibliotekarierna fokuserar på i 

användarundervisningen på fem olika högskolebibliotek, vilka likheter och skillnader 

som finns och även vad som kan utvecklas i användarundervisningarna. Det som lades 

mest vikt vid i användarundervisningarna var att visa olika databaser och gå igenom hur 

sökningar genomförs på effektiva sätt. Innehållet var till stor del lika mellan de olika 

högskolebiblioteken. Skillnader bestod främst i vad som betonades och hur djupgående 

de olika momenten var. De som främst kunde utvecklas i de olika 

användarundervisningarna var att lägga större vikt vid informationsanvändandet men 

även vid informationssökningsprocessen. Som komplement till denna är det intressant 

att genom intervjuer ge en bild av vad bibliotekarierna fokuserar på.  

Det finns även uppsatser som behandlar användarundervisning på gymnasiebibliotek. 

Ett exempel är magisteruppsatsen Användarundervisning på gymnasiebibliotek- sju 

gymnasiebibliotekariers pedagogiska undervisningsmetoder (Pettersson, 2007) 

beskriver sju gymnasiebibliotekariers upplevelser av den egna användarundervisningen. 

Genom intervjuer har författaren tagit del av och beskrivit bibliotekariernas 

förhållningssätt till användarundervisningen. Slutsatserna är att merparten av 

informanterna har ett förhållningssätt som påminner om Kuhlthaus två modeller source 
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approach och pathfinder approach samt Sundins källorienterade och 

beteendeorienterade förhållningssätt. Flertalet av bibliotekarierna ansåg att det som var 

viktigast att undervisa om var källkritik, trots det prioriterades inte det. Störst fokus låg 

på att undervisa om vilka källor som finns och i vilken ordning de bör användas. 

Bibliotekariernas tankar om en vidareutveckling inför framtiden var främst att utöka 

tiden för användarundervisningen. Denna uppsats går i linje med min intention men är 

inriktad mot gymnasiebibliotek. Därför är det intressant att göra denna studie mot 

universitetsbibliotek. Det som förenar är en önskan att få fatt på bibliotekariernas 

beskrivningar av användarundervisningarna, vilket förhållningssätt som beskrivs och 

tankar om utveckling. 

Hur användarundervisningen bedrivs och vad som lyfts fram kan ha konsekvenser för 

hur studenterna kommer hantera information i deras framtida vardag och yrkesliv. Det 

är viktigt att ha i åtanke att informationssökning inte bara läggs vikt vid inom den 

akademiska världen utan att förbereda studenterna för det livslånga lärandet. Som ett 

exempel på en studie som belyser detta kan den av Hoyer nämnas (2011).  

2.4.1 Samarbete kring användarundervisningen 
När det handlar om användarundervisning är en central fråga hur samarbetet mellan 

bibliotekarier och ansvariga lärare ser ut.  Detta medför att en viktig uppgift blir att 

utveckla välfungerande forum för att få till ett sådant samarbete. Sundin (2004) har 

granskat texter om användarundervisning och informationskompetens. Han hävdar att 

flertalet är för en integration och menar att användarundervisning och 

informationskompetens bör vara en del av den övriga undervisningen.  

Även Francke och Gärdén (2013) för en diskussion kring huruvida 

användarundervisningen bör vara integrerad med övrig undervisning eller inte. 

Författarna (ibid.) tar även upp att svaret på den frågan hör samman med vilken syn som 

finns på informationskompetens. Vad som läggs in i begreppet påverkar hur man anser 

att användarundervisningen bör se ut. Vid en källorienterad syn kan det medföra att 

fokus läggs på att presentera källor och hur de kan användas medan en större vikt vid 

användarna medför att samarbete och sociala situationer medför andra arbetssätt. 

Författarna (ibid) anser att bibliotekarier som arbetar med användarundervisning måste 

utveckla samarbetsformer med elever och lärare men även med skolledning.  

Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) tar upp en del svårigheter som kan uppstå i 

samarbetet och nämner bristen på tid som en aspekt som till exempel kan leda till 

svårigheter att få möjlighet till stunder att mötas och planera verksamheten. De nämner 

även att skillnader i synsätt kan vara problematiskt. Som exempel kan bibliotekarier 

lägga sin tonvikt vid själva informationssökningsprocessen medan lärarna lägger tonvikt 

vid vad eleverna lär sig av den kunskap som de sökt fram.  

Det finns ett problem med att studenter som behöver ta del av användarundervisningen 

inte gör det på grund av att de har ett pressat schema. Där är lärarna på universitet en 

viktig samarbetspartner för bibliotekarierna. Detta diskuteras av Perselli och Gustafsson 

Åman (2006) som menar att det är viktigt med arenor för bibliotekarier och lärare att 

mötas på. Det framkom även att det fanns en skillnad i de kunskaper som lärare och 

bibliotekarier anser att studenterna behöver för sin informationssökning. Det framkom 

även att många universitetslärare har stora brister i sina egna kunskaper om 

informationssökning.  
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2.5 Användarundervisningens framtida utveckling 
Saunders (2009) har genomfört en studie där hon beskrev tre olika scenarion rörande 

användarundervisning i framtiden, baserade på litteratur inom Biblioteks- oh 

Informationsvetenskap. Därefter lät hon en expertpanel bestående av yrkesarbetande 

bibliotekarier ta ställning till vilket scenario de ansåg vara mest troligt.  

Scenario ett beskrev en framtid utan större förändringar. Scenario två beskrev en 

framtid där universitetslärarna kommer ta över det som för närvarande är 

bibliotekariernas användarundervisning. Scenario tre beskrev ett ökat samarbete mellan 

bibliotekarierna och lärarna. 

Deltagarna var positiva inför framtiden och flertalet förutspådde ett ökat samarbete 

mellan bibliotekarierna och lärarna, alltså scenario tre. Flertalet såg en framtid där 

bibliotekarierna spelade en viktig roll i arbetet med studenternas 

informationskompetens. Det fanns dock vissa som såg en risk att bibliotekarierna kunde 

bli åsidosatta. Risker inför framtiden som kom fram var att lärarna ofta tror att 

studenterna redan har redskap för att hantera den information de möter och därför inte är 

villiga att lägga tid på det. En lösning på detta kunde vara att inkludera 

användarundervisningen i olika styrdokument för högskolor och universitet (Saunders, 

2009).  

Bibliotekariernas brist på pedagogiska kunskaper togs också upp som ett hinder, detta 

att nyutbildade bibliotekarier inte har med sig de kunskaper som krävs från 

utbildningen. Även lärarnas syn på bibliotekariernas pedagogiska kunskaper togs upp 

som ett hinder (Saunders, 2009). 

3. Teori 
Det teoretiska angreppsätt som används i denna uppsats är en modell som Sundin 

beskrivit i sin artikel Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar 

om bibliotekariers professionella expertis (2005). Sundin är professor, forskar inom 

Biblioteks- och informationsvetenskap och har publicerat en stor mängd litteratur inom 

ämnet. Denna modell består av fyra förhållningssätt som kan prägla 

användarundervisning. Dessa fyra förhållningssätt har identifierats efter att ha granskat 

nordiska högskole- och universitets webbaserade användarundervisning. Han har 

betraktat användarundervisningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv där det är viktigt 

att ta i beaktande hur människor handlar i den sociala kontext de befinner sig i och med 

de redskap som historiskt växt fram i densamma. De tre första av de fyra 

förhållningssätt som Sundin identifierat har likheter med de tre som Kuhlthau (2005) 

arbetat fram. Dessa är en källansats (source approach), en stigfinnaransats (pathfinder 

approach) och en processansats (process approach). Sundin lägger till ett fjärde 

förhållningssätt, det kommunikativt orienterade förhållningssättet.  

De fyra förhållningssätten är:  

 Ett källorienterat förhållningssätt 

 Ett beteendeorienterat förhållningssätt 

 Ett processorienterat förhållningssätt 

 Ett kommunikativt orienterat förhållningssätt 



10 
 

I undervisning som präglas av ett källorienterat förhållningssätt är källorna i fokus, både 

primär, sekundär och tertiärkällor beskrivs i användarundervisningen. Förslag ges på de 

olika källornas innehåll och användningsområden. Vid användarundervisningar som är 

knutna till specifika ämnen finns större möjlighet att ge förslag på innehåll och 

användningsområden än vid de användarundervisningar som är ämnesoberoende. 

Sundin påpekar att källornas kognitiva auktoriteter inte behandlas, alltså en kritisk 

diskussion förs inte som rör innehåll eller vilken kontext de är skapade inom. När det 

handlar om internet är det ofta i fråga om en uppmaning om att vara på sin vakt. I 

undervisningen tas källkritik upp men mest då som generella principer och inte som 

stöd vid utvärdering av olika källor. Användarundervisning som rymmer detta 

förhållningssätt tar liten hänsyn till den sociala kontext vari informationen skapas. 

Sekundära och tertiära källor behandlas men mest när det handlar om olika 

användningsområden och sällan ur ett kritiskt perspektiv med avseende på status, urval 

osv. Något som ges stor vikt är hur de olika sekundärkällorna kan användas för att finna 

information.  

Den användarundervisning som präglas av ett beteendeorienterade förhållningssätt har 

fortfarande källorna i fokus men här är det mer angeläget hur och i vilken ordning 

källorna bör användas. En modell presenteras som studenterna sedan med fördel kan 

använda när de gör egna sökningar, även i andra sammanhang. Utgångspunkt kan tas i 

ett uppslagsverk för att få mer kunskap om ämnet och sedan gå vidare till andra källor. 

Användarna uppmanas att ta sin start i bibliotekets olika samlingar för att sedan gå 

vidare till databaser. Internet presenteras bland de sista källorna. Det finns en tanke om 

att ge användarna en modell för sökning som de sedan kan använda på andra uppgifter. 

Användarundervisning som rymmer ett beteendeorienterat förhållningssätt är 

ämnesoberoende och visar på en modell som kan användas oberoende av ämne och 

sammanhang. Det anses viktigt att studenterna får träna på att utföra sökningar enligt 

den modell som visas så att de sedan kan ta itu med egna informationssökningar. 

Användarundervisning som präglas av ett processorienterat förhållningssätt har i större 

grad fokus på användaren. Genom att medvetandegöra informationssökningens olika 

steg finns en önskan om att användaren ska utveckla en förståelse för 

informationssökningens olika delar. Informationssökningsprocessen beskrivs i en viss 

ordning såsom informationsbehov, problemformulering, olika söktekniker, källkritik 

och ibland även skrivprocessen. Denna process beskrivs förhållandevis statisk men det 

finns också exempel på ett pendlande fram och tillbaka mellan processens olika faser. 

Fokus är nu på att användaren ska förstå processen som informationssökningen är en del 

av. Det är viktigt att påvisa hur användaren ska tänka vid informationssökningen. De 

känslomässiga aspekterna i en informationssökningsprocess tas även i beaktande. 

Användarundervisning som rymmer detta förhållningssätt är kontext- och 

ämnesoberoende och visar på en modell som kan överföras till olika individer, ämnen 

och kontexter. Bibliotekariens expertis består i att de vet hur användaren tänker och 

känner genom dessa olika steg.  

Användarundervisning som präglas av ett kommunikativt orienterat förhållningssätt 

betonar att informationssökning är en social process och poängterar även vikten av 

samarbete mellan användare vid informationssökning. Fokus ligger på användarens 

gemenskaper i olika sociala sammanhang. Genom att diskutera med andra om hur de 



11 
 

använder sökmotorer så kan kunskapen utvecklas så att användare lär sig av varandras 

sökbeteende. Användarundervisning som rymmer detta förhållningssätt problematiserar 

tanken att informationssökning ser likadan ut oberoende av ämne och kontext utan 

menar istället att information och informationssökning får sin betydelse i olika sociala 

sammanhang. Bibliotekarien har en viktig uppgift i att medvetandegöra detta för 

användarna. Sundin beskriver att användarundervisning som präglas av ett 

kommunikativt orienterat förhållningssätt har vissa likheter med det sociokulturella 

perspektivet som också menar att människor ständigt lär sig i olika sociala 

sammanhang. Användarundervisning enligt ett kommunikativt orienterat 

förhållningssätt var minst synligt vid Sundins granskning av de webbaserade 

användarundervisningarna. Om mer vikt läggs vid användarunderundervisning som 

rymmer detta förhållningssätt kan det medföra att formerna för användarundervisningen 

utvecklas. ”En konsekvens av ett kommunikativt orienterat förhållningssätt borde dock 

bli ett ökat intresse för kommunikation och interaktion i olika gemenskaper av 

användare…” (Sundin, 2005, s.151). 

Sundin identifierade ursprungligen förhållningssätten inom webbaserade 

användarundervisningar men de olika förhållningssätten har inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap använts i ett flertal studier av användarundervisningar som inte 

är webbaserade. Som exempel kan nämnas Therése Alléns magisteruppsats Kontexten 

som tillgång, begränsning och möjlighet – En studie av gymnasiebibliotekariers 

användarundervisning ur ett sociokulturellt perspektiv (2010). Med hjälp av 

sociokulturell teori och de fyra förhållningssätten som Sundin identifierat har författaren 

undersökt hur kontexten påverkar användarundervisningen. Ett annat exempel är 

magisteruppsatsen ”Undervisning är inte per automatik lärande”: en intervjustudie om 

användarundervisning ur ett sociokulturellt perspektiv (2012) där Nodén och 

Rasmusson undersökt användarundervisningen på ett högskolebibliotek. De fyra 

förhållningssätten som Sundin identifierat har använts för att synliggöra hur 

användarundervisningen ser ut. De fyra förhållningssätten har även använts i artikeln 

Information is social: Information literacy in context (Hoyer, 2011) där betoningen 

ligger på det fjärde förhållningssättet, det kommunikativt orienterade förhållningssättet. 

Studien visar på hur informationskompetens lärs ut och används inom den akademiska 

världen och riktar blicken mot att dessa kunskaper måste gå att använda även när 

studenterna går ut i arbetslivet.  

Jag valde att använda denna modell som teoretisk utgångspunkt i min uppsats för att jag 

tyckte att den passade bra till det som jag ville fördjupa kunskapen kring. De fyra 

förhållningssätten visade på ett väl beskrivet sätt olika fokus som kan prägla 

användarundervisningen. Genom att utgå från dessa fyra förhållningssätt blev det 

klarare vad som läggs störst fokus på i undervisningen. Genomgående vid arbetet med 

denna uppsats har denna modell varit viktig. Redan vid formulering av syfte, 

frågeställningar och problemformulering har den spelat stor roll genom att rikta fokus 

mot de olika förhållningssätten. Vid formulering av intervjuguide fanns modellen hela 

tiden närvarande och även vid intervjusituationerna. Vid analysen har modellen fungerat 

som ett såll med vilket jag filtrerat resultatet genom. Genom att utgå från de fyra 

förhållningssätten blev det klarare vad som skulle läggas vikt på i materialet.  
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4. Metod 
I detta avsnitt beskriver jag i den första delen den metod jag valt och vad som 

kännetecknar denna. Jag för även en diskussion kring vilka andra metoder jag skulle 

kunna valt och vad det skulle kunna inneburit för studien. I den andra delen redogör jag 

för tillvägagångssättet när jag genomförde min studie. 

4.1 Metodval 
Utifrån syftet med uppsatsen som var att fördjupa kunskapen om 

användarundervisningen på universitetsbibliotek och i förlängningen bibliotekariernas 

förhållningssätt i användarundervisningen valde jag insamlingsmetoden 

semistrukturerade intervjuer. I och med att jag ville att bibliotekarierna skulle beskriva 

vad de prioriterade och la tyngdpunkten på i sin användarundervisning ansåg jag även 

att det var viktigt att bibliotekarierna fick vara med och påverka var tyngdpunkten inom 

intervjun ska ligga. I och med detta uppmärksammas vad de själva lägger vikt vid i sin 

användarundervisning. Bryman (2011) beskriver kvalitativa intervjuer varav en typ är 

semistrukturerade intervjuer. Det handlar om kvalitativ forskning där fokus ligger på 

informantens uppfattningar och synsätt. I kvalitativa intervjuer läggs tonvikten på att få 

fylliga och detaljerade svar. Vid dessa typer av intervjuer önskar man få vetskap om vad 

informanten tycker är viktigt när det handlar om förklaring och förståelse av olika 

händelser, mönster och beteenden. 

 

Genom att rikta in på vad bibliotekarierna beskriver att de fokuserar på och inte vad de 

faktiskt gör kommer det fram vad bibliotekarierna tycker är viktigt att lära ut i sin 

användarundervisning. Om syftet istället varit att ta reda på hur användarundervisningen 

faktiskt gått till hade metoden observationer passat bra. Då hade dock bibliotekariernas 

egna beskrivningar av vad de lägger fokus på inte kommit med. Även bibliotekariernas 

tankar om en utveckling av användarundervisningen hade varit svår att ta del av genom 

metoden observationer. Eventuellt hade en kombination av dessa metoder gett studien 

ett ännu större djup men på grund av studiens begränsning i form av tid och resurser var 

detta inte möjligt. Om jag valt mer strukturerade intervjuer eller enkäter hade jag gått 

miste om möjligheten att ställa följdfrågor men även möjligheten att låta informanterna 

vara med och styra var tyngdpunkten inom intervjun ska ligga. 

  

När intervjuerna var genomförda hade jag en stor mängd text som jag ville tränga 

djupare in i och genom analys belysa. Jag insåg att vissa delar i intervjun kunde behöva 

belysas starkare. Genom att välja den kvalitativa analysmetoden kvalitativ textanalys 

finns möjligheten att uppmärksamma helheten i texten men även att vissa delar av 

texten är viktigare än andra delar. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) 

jämför den kvantitativa innehållsanalysen med kvalitativ textanalys och beskriver det 

som två olika sätt att ta sig an en text. Kvalitativ textanalys beskrivs på detta sätt. ”Den 

alternativa systematiken går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en 

noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår.” (Esaiasson et 

al., 2012, s.210)  

Vid kvalitativa intervjuer finns det en del forskningsetiska aspekter att ta hänsyn till. 

Kvale och Brinkmann (2014) tar upp informerat samtycke som ett centralt begrepp. Det 

handlar om att informera bibliotekarierna om syftet med undersökning, hur den är 

upplagd, att bibliotekarierna deltar frivilligt men även om eventuella risker och fördelar 

med att delta. Även konfidentialitet är centralt och handlar om vad som ska göras med 

de data som kommer fram i undersökningen. Det handlar också om att säkerställa att 
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deltagarnas identitet inte kommer att avslöjas. I studien har bibliotekarierna fått 

fingerade namn. Inspelningarna och det transkriberade materialet är det endast jag som 

har tillgång till. Dessa aspekter tog jag upp i missivbrevet men även vid själva 

intervjutillfället.  

Vid kvalitativa intervjuer är det ofrånkomligt att intervjuerna påverkas av situationen, 

den som intervjuar och informanten. Något som även påverkar situationen är att 

intervjuaren under tiden intervjuerna genomförs får en större förförståelse och på så sätt 

får en större möjlighet att ställa en annan typ av frågor. Detta innebär att under tiden 

intervjuerna fortlöpte mötte informanterna en intervjuare som hade olika förutsättningar 

att förstå verksamheten, ställa följdfrågor osv. Detta kan ha medfört att bibliotekariernas 

svar påverkades av detta och det finns flera möjligheter. En är att den som intervjuar 

inte har kunskap nog för att ställa angelägna följdfrågor. En annan är att den som 

intervjuar efter hand intervjuerna fortgår förklarar för mycket och på så sätt påverkar 

informanternas svar i en viss riktning. Jag var medveten om detta under intervjuerna 

och försökte att inte låta detta påverka intervjusituationerna. 

Begreppen reliabilitet och validitet används till största delen i kvantitativ forskning och 

inom kvalitativa studier rekommenderas begreppen tillförlitlighet och äkthet (Bryman, 

2011). Tillförlitlighet innehåller begreppen trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att studien utförts enligt de 

regler som finns och att de resultat som fås rapporteras till den sociala verklighet som 

studien gjorts i. Överförbarhet handlar om utifall resultaten kan överföras till en annan 

kontext eller samma kontext vid en annan tid. Det är då viktigt att ge så mycket 

information så att andra forskare kan dra dessa slutsatser. Pålitlighet innebär att vara så 

tydlig vid varje steg i undersökningen så att andra granskare kan följa varje steg i 

undersökningen. Möjlighet att styrka och konfirmera handlar om att visa att forskaren 

gjort så mycket som går för att inte låta personliga åsikter eller teoretisk inriktning på 

studien påverka resultatet.  

Äkthet (Bryman, 2011) innebär att säkerställa att studien ger en så långt det går rättvis 

bild av den verklighet som studeras, att den undersökta gruppen fick hjälp i att förstå 

den verklighet som studeras och att de medverkande fått möjlighet att förändra sin 

situation.  

För att säkerställa denna studies tillförlitlighet och äkthet har jag varit noga med att 

redogöra för alla steg som genomförts vid de olika stadierna av undersökningen. Jag har 

erbjudit alla och återkopplat med det transkriberade materialet till de respondenterna 

som önskade det. När uppsatsen är färdig kommer jag skicka ut den färdiga studien till 

respondenterna. Vid framförallt resultat, analys och diskussion har jag försökt hållit 

tanken levande att inte låta personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka 

resultatet. Trots att jag vid framförallt analys utgått från det teoretiska angreppssättet i 

denna studie har jag försökt att inte tolka in och vinkla resultatet för att se det jag vill se. 

Jag har genom att delta i handledning med lärare och kurskamrater fått hjälp att 

tydliggöra för mig själva och andra de olika steg och val som jag gjort i studien.  

4.2 Tillvägagångsätt 
Eftersom jag skulle intervjua bibliotekarier som arbetar med användarundervisning med 

studenter på läkarprogrammet så började jag med att kontakta universitetsbibliotek som 
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arbetar med detta. Jag kontaktade chefer och ansvariga via mail och fick på så sätt namn 

på bibliotekarier som var passande för mig att intervjua. Jag skrev ett missivbrev, se 

bilaga 1, som skickades till bibliotekarierna och fick svar från fyra stycken som ville 

delta. Utifrån mina frågeställningar valde jag ut personer som var relevanta för min 

undersökning. Jag intervjuade fyra bibliotekarier som arbetar på tre olika 

universitetsbibliotek med användarundervisning och handledning på läkarprogrammet 

som sina huvudsakliga arbetsuppgifter. Jag valde ett målinriktat urval eftersom jag ville 

att det skulle finnas en överenstämmelse mellan mina frågeställningar och de 

bibliotekarier som jag intervjuade. (Bryman, 2011) beskriver målinriktat urval och tar 

just upp överenstämmelsen som en viktig anledning att välja denna typ av urval. 

Eftersom universitetsbiblioteken är geografiskt spridda så genomfördes tre av 

intervjuerna via Skype medan en genomfördes på det universitetsbibliotek som en av 

bibliotekarierna arbetar på. Platsen var ett rum som var avsett för handledning, inget 

störande ljud, buller etc. förekom under intervjun. Även de intervjuer som genomfördes 

via Skype var utan några störningsmoment såsom buller, övrig personal osv. Samtliga 

intervjuer spelades efter tillåtelse från informanterna in av mig med hjälp av en 

mobiltelefon.  

 

Innan intervjuerna genomfördes bad jag bibliotekarierna skicka mig material om sin 

användarundervisning. Jag fick översikter över användarundervisningen, power points 

som används i undervisningen, anteckningar osv. Detta var mycket användbart för mig 

som ett sätt att förbereda mig men även få en större kunskap om 

användarundervisningen på läkarprogrammet. Detta material var även en bra 

utgångspunkt vid intervjuerna. Inför intervjuerna utformade jag en intervjuguide, se 

bilaga 2. Den startar med mer allmänna frågor och följs sedan av sju teman. Dessa 

områden var det som intervjun skulle lägga mest vikt vid. Under varje tema finns några 

följdfrågor. Under intervjun hade jag en rad andra frågor som jag kontrollerade 

efterhand att jag fått svar på. Om så inte var fallet hade jag möjlighet att göra det under 

intervjun. Tanken med olika teman är att belysa viktiga ämnen att prata om men sen låta 

intervjupersonen styra vad som läggs mest vikt vid. De olika teman bygger till viss del 

på Sundins (2005) olika förhållningssätt som jag haft som teoretisk utgångspunkt för 

min studie men även det material som bibliotekarierna skickat till mig som de använder 

i sin undervisning.  

 

Redan vid formulering av intervjuguide fanns tankarna om hur analysen skulle gå till. 

Jag valde att analysera empirin med hjälp av kvalitativ textanalys. Inför analysen 

formulerade jag teman och kategorier som utgick från den modell (Sundin, 2005) som 

denna studie har som teoretiskt angreppsätt. I denna studie har jag valt att benämna 

temana och kategorierna för förhållningssätt och identifikatorer. Förhållningssätten är 

de som är identifierade av Sundin (2005) och som är den modell som denna studie har 

som teoretiskt ramverk. Identifikatorerna består av utmärkande drag i 

användarundervisningen som präglas av de olika förhållningssätten. De olika 

förhållningssätten och dess utmärkande identifikatorer har jag samlat i tabell 1 som 

finns att ta del av nedan. Detta fick sedan till stor del styra vad jag tog fasta på i 

analysen av empirin. 

Jag började med att transkribera intervjuerna. Vid intervjutillfällena erbjöds 

bibliotekarierna att läsa igenom den transkriberade texten och två stycken ville göra det. 

Efter att de bibliotekarier som ville det läst igenom texten började jag med att läsa 

texten flera gånger både djupgående och översiktligt. Esaiasson et al. (2012) framhåller 



15 
 

en rad anledningar till att använda denna analysmetod varav en anledning är just att 

budskapet kan framträda efter att ha trängt in i texten på olika sätt. Vid analysen 

sorterade och strukturerade jag texten med hjälp av temana och identifikatorerna som är 

beskrivna i tabell 1. Jag använde mig av fyra olika färgpennor som jag markerade ord, 

stycken och citat med i den transkriberade texten. Jag märkte ganska snart att texten 

inom ett visst förhållningssätt även berörde andra förhållningssätt. De markerade orden, 

styckena och citaten sorterade jag in i analysguiden. På detta sätt samlades ord, stycken 

och citat som berörde samma förhållningssätt tillsammans under de olika 

förhållningssätten i analysguiden, se tabell 1. Citat beskrivs av Esaiasson et al. (2012) 

som viktiga att ha med för att visa att den som utfört analysen inte redovisat sina egna 

ståndpunkter utan att det finns en grund i empirin. Identifikatorerna är utmärkande drag 

i användarundervisningen och när jag i analysen sorterade texten så var dessa 

identifikatorer vägledande. I texten markerade jag ord, stycken och citat som hade 

likheter med dessa identifikatorer och la även till några identifikatorer efterhand. 

Wildemuth (2009) beskriver denna process, att det är användbart att formulera teman 

och kategorier utifrån sin teori men tar även upp att efterhand som intervjuer genomförs 

och analysen startat kan det framkomma fler teman och kategorier utifrån materialet 

som behöver läggas till analysguiden. När detta var klart hade jag en stor mängd text 

från empirin som berörde de olika förhållningssätten. Denna analysmetod beskrivs av 

Bryman (2011) som även tar upp att det är viktigt att börja analys och transkribering av 

sitt material på ett tidigt stadium. Det finns fler anledningar till detta, dels för att inte 

drunkna i den stora mängd material som det blir av intervjuer men även att det kan ge 

en större förståelse för materialet. 

Tabell 1. Analysguide 

Förhållningssätt              Identifikatorer 

Ett källorienterat 
förhållningssätt 

Källor, primära, sekundära och tertiära 
Källors innehåll och användningsområden 
Källkritik, generella principer 
Värdering av information 
Sekundärkällor används för att finna information 

Ett beteendeorienterat 
förhållningssätt 

Hur och i vilken ordning källor används 
Modell som följs vid informationssökning 
Utgångspunkt för sökning anges 
Ämnesoberoende 
Praktisk övning är viktigt 

Ett processorienterat 
förhållningssätt 

Fokus på användaren 
Användarens förståelse 
Pendlande mellan olika faser 
Känslomässiga aspekter 

Ett kommunikativt orienterat 
förhållningssätt 

Social process 
Samarbete mellan studenter, bibliotekarier och lärare 
Lära sig av varandra 
Diskussioner mellan studenter, bibliotekarier och 
lärare 

 

Vid diskussionen kopplade jag intervjuernas resultat och analys med det teoretiska 

angreppssättet i denna studie och övrig litteratur inom ämnet. Intervjuer, transkribering 

och analys gjordes löpande allteftersom intervjuerna fortlöpte. Fördelen med detta är att 
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små justeringar kan göras under resterande intervjuer för att täcka in det som eventuellt 

saknas. Bland annat märkte jag att jag behövde förklara vissa teman lite mer ingående 

för att bibliotekarierna skulle förstå vad temat innefattade men det är inget som jag 

anser har haft någon stor inverkan på resultatet. 

Med en så pass stor mängd text som fyra intervjuer ger är det oundvikligt att en viss 

sållning måste ske. Jag har dock försökt att hela tiden ha den teoretiska utgångspunkten 

med i tankarna och fokuserat på text som härrör till det teoretiska ramverket.  

5. Resultat 

Resultatdelen startar med en kort presentation av bibliotekarierna. Efter det följer en 

redovisning utifrån intervjuerna med bibliotekarierna. Rubrikerna är valda för att på 

bästa sätt strukturera upp materialet. Under rubrikerna har jag valt att utifrån 

intervjuerna presentera bibliotekariernas svar var för sig för att sedan i analysen föra 

samman och presentera gemensamma drag utifrån resultatet. 

5.1 Presentation av bibliotekarierna 
Nedan följer en kort presentation av bibliotekarierna. 

5.1.1 Anna 
Anna är ansvarig för användarundervisningen på det universitetsbibliotek hon jobbar på. 

Hon blev färdig bibliotekarie 2013 och har jobbat på detta universitetsbibliotek sedan 

dess. Hon har ingen pedagogisk utbildning men kommer denna termin gå en 

högskolepedagogisk grundkurs på 7,5 poäng. Hon undervisar på många olika program 

t.ex. Logopedprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet och undervisar mestadels 

studenter.  

5.1.2 Pia 
Pia är teamledare för undervisningsteamet på det universitetsbiblioteket hon jobbar på. 

Hon blev färdig bibliotekarie 2005 och har jobbat på samma universitetsbibliotek sedan 

dess. Pia har arbetat med undervisning sedan 2010 och hon och en kollega har 

användarundervisning på läkarprogrammet och ett program till. Hon har gått en 

högskolepedagogisk grundkurs på 7.5 poäng och en del andra kompletterande kurser. 

5.1.3 Åsa 
Åsa har arbetat som bibliotekarie sen hon blev färdig med sin utbildning 2011. Hon har 

jobbat på några olika högskole- och universitetsbibliotek innan hon för ett och ett halvt 

år sedan började på det universitetsbibliotek hon arbetar på nu. Hennes huvuduppgift är 

att arbeta med användarundervisning på läkarprogrammet och ett masterprogram i 

folkhälsa. Hon har läst högskolepedagogisk grundkurs på 7.5 poäng.  

5.1.4 Sofia 
Sofia har arbetat som bibliotekarie sedan 2001 när hon blev klar med sin utbildning. 

Sedan 2002 har hon jobbat på det universitetsbiblioteket hon arbetar på nu och har 

arbetat med undervisning på lite olika sätt men inte så mycket som hon jobbar med det 

nu. Tidigare var hon mer inriktad mot enskild handledning och hade mycket kontakt 

med forskare medan hon nu är mest inriktad mot studenterna på läkarprogrammet. 

Största delen av Sofias tjänst är inriktad mot användarundervisning. Sofia har läst 

högskolepedagogisk grundkurs på 7,5 poäng.  
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5.2 Utgångspunkter för användarundervisningen 
Innehåll och struktur i Annas användarundervisningar utgår i stort sett från hennes 

föregångare.  Sen har hon vidareutvecklat det utifrån sin erfarenhet och den feedback 

som inkommit. Hon hade med sig en del teoretiska kunskaper om 

informationskompetens och informationssökning från sin utbildning men även en vana 

att prata inför folk. Hur användarundervisning genomförs konkret på ett 

universitetsbibliotek är dock något som hon lärt sig på jobbet. ”I stort sett det allra 

mesta jag har lärt mig om liksom undervisning har jag lärt mig här på plats, på jobbet” 

(Anna).  

Pia gick bredvid sin företrädare en period och lärde sig på så sätt mycket både om 

innehållet och hur undervisningen går till. Hon tycker även att den 

högskolepedagogiska kursen lärde henne mycket om den pedagogiska delen och om 

olika undervisningsmetoder. Angående vad som ska ingå i undervisningen poängterar 

hon att kommunikation med lärare är viktig men även att läsa kursplaner och att tolka 

det utifrån bibliotekets synvinkel. Användarperspektivet på informationssökning tycker 

hon att hon har med sig från sin utbildning till bibliotekarie och det upplever hon som 

något centralt som genomsyrar hur de jobbar med studenterna. 

Åsa började som vikarie på det universitetsbibliotek hon jobbar på nu så hon har i 

undervisningen utgått från det material som fanns då. När hon blev fast anställd har Åsa 

och hennes kollega arbetat igenom materialet så att det mer känns som deras. Hur hon 

ska undervisa har hon lärt sig av en kollega på ett tidigare jobb som hon undervisade 

tillsammans med en kort period. Hon tycker inte att hon hade med sig kunskap om 

själva undervisningssituationen från sin utbildning i Biblioteks- och 

informationsvetenskap. Däremot tycker hon att hon har med sig den teoretiska 

kunskapen om informationskompetens och informationssökning från utbildningen. Hon 

anser även att arbetet i Universitetsbibliotekets informationsdisk kan ses som en 

upptrappning inför användarundervisningen. Där har hon fått frågor som hon sedan tar 

upp i sin användarundervisning. 

Sofia kom in i arbetet med bibliotekets användarundervisning mot studenter på 

läkarprogrammet när utbildningen var förhållandevis ny där hon arbetar. I termin sju 

diskuterade bibliotekarier och lärare vad biblioteket kan bidra med och hur 

användarundervisningen kunde finnas med under hela utbildningen. Sofia upplever att 

det fanns en bra etablerad kontakt och att lärarna räknar med bibliotekariernas expertis. 

5.3 Användarundervisningens undervisningsformer  
Anna har användarundervisning i form av föreläsningar med läkarstudenterna vid två 

tillfällen, i termin ett och termin tio. 

Pia träffar studenterna på läkarprogrammet vid tre tillfällen, i termin ett, fem och tio. 

Praktiska övningar ingår på alla terminer. Oftast föregås den praktiska delen av någon 

typ av teorimoment. Pia beskriver diskussioner och samarbete som en 

undervisningsmetod som innebär att föreläsningar inte enbart blir 

envägskommunikation från bibliotekariens håll. Hon betonar att genom att lägga in 

diskussionsövningar pratar studenterna mer med varandra och på så sätt blir de 

medvetna om vad de gör och att det finns olika sätt att göra sökningar på. ”Så det är en 
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jätteviktig del av lärandet och våran undervisning att inte leverera svaren utan att få 

studenterna att närma sig det genom olika frågor som dom får diskutera.” (Pia) 

I undervisningen anser Pia att det även är viktigt med diskussioner och samarbete för att 

få en bild av vilka förkunskaper studenterna har så att hon sedan kan bygga vidare på 

det.  

Åsa har användarundervisning med studenterna på läkarprogrammet tre gånger under 

deras utbildning. Dels i termin ett när de är helt nya. Andra gången är i termin fem inför 

deras första examensarbete och den sista gången är i termin tio när de ska skriva sitt 

andra examensarbete. Även den användarundervisning som Åsa håller i har både en 

teoretisk och en praktisk del. 

Sofia träffar studenterna på läkarprogrammet vid fem tillfällen, i termin ett, två, fem, sju 

och tio. I termin fem och sju följs den teoretiska delen av praktiska övningar. 

5.4 Innehåll i användarundervisningen 
Anna har i termin ett en cirka 45 minuters väldigt allmän biblioteksintroduktion som ser 

ungefär likadan ut som för övriga program. Under introduktionsföreläsningen i termin 

ett pratar Anna cirka 15 minuter av 45 om olika källor. Hon tar upp bibliotekets 

söktjänst, kursböcker osv. I termin tio ska studenterna skriva sitt självständiga arbete 

och då träffar Anna studenterna vid ett tillfälle och håller två föreläsningar som handlar 

om informationssökning, värdering av information och om ett 

referenshanteringsprogram. I termin tio är det fokus på databaser och praktiskt visa hur 

de fungerar. Andra källor pratar hon inte så mycket om på användarundervisningen med 

studenter på läkarprogrammet. På andra program undervisar hon mer om källor men på 

läkarprogrammet har hon mindre tid med studenterna och de studenterna använder sig 

mest av olika databaser.  

Anna lämnar ut en handout innan användarundervisningen som handlar om 

informationssökning. I den står det hur studenterna kan börja att orientera sig inom ett 

ämne. En sökning i Google kan vara ett första steg för att sedan gå vidare till olika 

uppslagsverk. Det ingår inga praktiska övningar i datasal utan det är föreläsningar. Hon 

skulle dock vilja få in någon form av praktiska övningar eftersom hennes upplevelse är 

att det teoretiska inte fastnar förrän användaren får prova på att göra det själv. ”För 

alltså min erfarenhet är att man lär sig bara så mycket när man sitter och lyssnar för det 

är först när de får testa det på sina egna ämnen som man faktiskt kan förstå dom 

grejerna.” (Anna) 

Eftersom Annas användarundervisning har formen av föreläsningar blir det inte mycket 

diskussioner. Hon brukar dock försöka att ställa några frågor till studenterna som de ska 

diskutera med varandra innan det tas upp i den stora gruppen. Ibland kan hon be 

studenterna diskutera hur de brukar gå tillväga när de söker information inför en större 

uppgift. Hon upplever dock att det är svårt med diskussioner i den stora gruppen. 

Däremot kommer många fram till henne efteråt och pratar om sådant de vill ha hjälp 

med. 

Anna brukar börja en av föreläsningarna med en illustration av ett stökigt rum och prata 

om hur det ofta kan kännas när en informationssökningsprocess startar. Hon betonar 

vikten av att försöka strukturera för sig själv, ha en tydlig sökfråga och att göra ett 

grundligt förarbete. Hon brukar understryka att det är viktigt att vara medveten om att 
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denna process kan ta tid och att det finns många olika sätt att medvetandegöra 

informationssökningsprocessen. Anna tar flera gånger under intervjun upp vikten av att 

studenterna förstår informationssökningsprocessen. Hon brukar visa hur sökningar ser 

ut i Google Schoolar och Pub Med, vilka olika typer av träffar som kan fås. Hon pratar 

om vad det är för skillnad och varför det är viktigt att förstå varför man fick just dessa 

träffar på just det stället som söktes från.  

Pia beskriver en stegvis progression i det hon gör vid användarundervisningarna och 

tanken finns hela tiden med om vad studenterna ska ha fått med sig när de är klara med 

sin utbildning. Stegen bygger på varandra och börjar enkelt med en del grundläggande 

begrepp såsom vad vetenskapliga artiklar är och hur man kan identifiera dessa. Under 

utbildningens gång byggs kunskaperna på med mer avancerade sökningar, källkritik och 

referenshantering. ”Så stegen bygger på varandra, man måste ha grunderna för att kunna 

fortsätta. Det är så vi tänker, det börjar enkelt och sen så avancerar vi det hela allt efter 

utbildningens gång.” (Pia) 

Pia upplever att den delen av användarundervisningen där hon pratar om olika källor har 

minskat jämfört med tidigare. Dock tycker hon att det finns med ungefär lika mycket 

under alla terminer. På termin ett är det på en grundläggande nivå och sen byggs det på 

under utbildningens gång. Hon startar med att gå igenom vad en vetenskaplig artikel är 

och sen visar hon en stor medicinsk databas. Hon upplever inte att det är något problem 

för studenterna att hitta källor eftersom det inom medicin är ganska koncentrerat vilka 

källor som finns att tillgå. Under termin fem och tio byggs detta på och en jämförelse 

mellan Google och olika databaser görs liksom mellan fritextsökning och 

ämnesordsökning.  

Pia förklarar det som att de ger studenterna en verktygslåda där det finns flera olika 

verktyg så hon beskriver det som att de ger studenterna olika vägar att välja mellan 

istället för en sökväg. Vilka vägar studenterna sedan väljer att ta beror på den uppgift 

som de har. 

Pia beskriver att de inte går så djupt in i den känslomässiga delen av 

informationssökningsprocessen men att de försöker avdramatisera det hela lite. I termin 

fem ska studenterna skriva ett projektarbete där de ska söka information i större mängd 

och då brukar studenterna vara lite uppstressade. Då brukar bibliotekarierna försöka 

lugna studenterna och förklara att även om inriktning inte är helt klart i början så 

kommer det klarna under resans gång. De förklarar att det är helt naturligt och att de 

kommer finnas som stöttning men visar också verktyg som kommer underlätta för 

studenterna i deras sökprocess. Pia beskriver förståelsen för 

informationssökningsprocessen som central. De vill lägga mest tid på förståelsen av 

processen och inte på att visa databaser och beskriva dess funktioner. ”Sen att tolka vad 

dom hittar, förstå det och kunna tillämpa filterfunktioner och jobba med sin sökning för 

att hitta mer relevant material det är det som vi vill lägga mest tid på” (Pia) 

Pia betonar att det är viktigt att studenterna utvecklar en förståelse för att det är viktigt 

att förstå vad de gör och att välja rätt väg när de gör sökningar så att de får de resultat de 

vill ha. När Pia träffar studenterna via tjänsten ”Boka en bibliotekarie” ser hon ofta hur 

de utvecklat en förståelse för informationssökningsprocessen men även om det är sådant 

som de behöver förklara mer ingående på användarundervisningen. Där kan hon se om 

de provat med fler än en källa och hur det har påverkat utfallet. Annars är det inte förrän 
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i de färdiga uppsatserna som de kan se om det de undervisat om haft någon effekt. Pia 

tar i samband med detta upp hur det går att mäta om det de gör haft någon effekt.  

Åsa beskriver att den mesta tiden som ägnas åt källor består av att gå igenom olika 

databaser. Först går hon igenom och beskriver källorna och sen får studenterna praktiskt 

prova på att göra sökningar för att hitta material till sina arbeten. Hon beskriver det som 

att det mer är beroende på vad studenterna är ute efter i sina sökningar som olika källor 

rekommenderas och inte någon sökväg som rekommenderas. 

Det är främst på workshopdelen som Åsa tycker att det blir diskussioner men även på 

föreläsningsdelen förekommer det men inte i lika stor utsträckning. Dels sker det i form 

av övningsuppgifter med frågor som de ska diskutera två och två men det finns även 

individuella frågor. Dessa frågor diskuterar studenterna gemensamt och sen fortsätter 

diskussionen i den stora gruppen. Åsa pratar inte så mycket om känslor i sin 

användarundervisning men brukar betona att det är en process och att den kan vara 

ganska krävande. Hon beskriver det som en spiral, att man får tänka om och göra nytt. 

När det handlar om förståelsen för informationssökningsprocessen beskriver Åsa att det 

är viktigt att studenterna gör en strukturerad sökning och förstår skillnad mellan att söka 

i Google eller i en databas. Åsa upplever att det kan vara svårt att fånga upp 

studenternas förståelse för informationssökningsprocessen. ”Ibland ser det ut som om 

dom är med just när man pratar om det men sen kan man ändå träffa studenter efteråt 

som inte har förstått allt.” (Åsa) 

Sofia tar under biblioteksintroduktionen i termin ett upp vilka olika källor som 

biblioteket har så att studenterna får en vetskap om vad som finns där såsom e-böcker 

och kurs referens böcker. Hon går även igenom hur studenterna ska hitta i biblioteket. 

Även i termin två går hon igenom vilka olika källor som finns, såsom böcker, databaser, 

e-böcker, uppslagsverk osv. I samband med det går hon även igenom vad som bör 

tänkas på vid värdering av källor, vem är det som har gjort det här, vad är syftet, var 

kommer det ifrån osv.  

I termin sex skriver studenterna C-uppsats och Sofia har användarundervisning i termin 

fem som en förberedelse inför uppsatsen och då är det fokus på sökprocessen. Även 

Sofia beskriver det som att hon vill få studenterna att bli medvetna om att det finns olika 

sökvägar och att det är beroende av hur uppgiften är och vilket slags resultat studenten 

vill ha som är avgörande för var och vilken sökväg som väljs. Sofia beskriver att hon 

försöker få studenterna att bli medvetna om sökprocessen och förstå hur deras olika val 

påverkar deras resultat men upplever att studenterna ofta vill ta den enklaste vägen till 

en artikel som bli godkänd. 

Hon betonar att det är viktigt att få studenterna att förstå att denna process kan ta tid och 

att det är viktigt att spara sin sökhistorik för att göra det enklare. I termin sju gör de en 

sökuppgift som handlar om att identifiera ett ämnesområde och att göra en grundlig och 

systematisk sökning av ämnesområdet. Studenterna skickar in denna uppgift till Sofia. 

Hon går igenom var och hur en sådan sökning kan göras. I termin tio blir det en 

repetition och fördjupning av det som studenterna lärde sig i termin sju. 

Hon betonar att hon vill lära studenterna för yrkeslivet och inte bara ge dem redskap till 

att deras uppgift blir godkänd. Även mellan Sofia och lärare på programmet finns det en 

viss skillnad i hur de vill jobba med förståelsen av själva 

informationssökningsprocessen. Sofia anser att det enligt lärarens mall går för fort fram 

till dess att artikeln är vald och att betoningen ligger mer på att granska artikeln än 
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själva vägen dit. ”Men enligt lärarens mall går det väldigt fort fram till dess att dom har 

valt en artikel och sen ska dom liksom granska den, det är själva uppgiften dom ska 

göra för läraren.” (Sofia) 

I termin sju skickar studenterna till Sofia in svar på fyra frågor om hur de gått tillväga i 

sina sökningar och där kan Sofia få mycket information om studenternas förståelse för 

informationssökningsprocessen. Den känslomässiga delen av 

informationssökningsprocessen är inget hon tar upp på sin användarundervisning 

förutom när studenter som kört fast kommer till henne. Då kan det vara användbart.  

Sofia vill att det ske en utvärdering av användarundervisningen så att det fastställs att 

det blir en progression. 

5.5 Samarbete med lärare angående användarundervisningen 
Anna har ett bra samarbete med kursansvarige för termin tio och han har varit med och 

lyssnat på hennes föreläsning några gånger. Tillsammans har de utökat föreläsningen till 

två stycken 45 minuters föreläsningar istället för en som det var tidigare. Detta gjorde 

de för att de enades om att det var svårt att få med allt de ville på den korta tiden. Hon 

upplever att de har ett gott samarbete och kan göra förändringar tillsammans. Däremot 

har hon ingen kontakt med övriga kursansvariga eller programansvariga. På andra 

program har de tätare kontakt med lärare och kursansvariga och på en del program finns 

det en inbyggd tradition och samsyn kring samarbetet med biblioteket så oberoende av 

de som jobbar där fungerar det bra. På en del andra program däremot är samarbetet 

personberoende och när någon slutar och en ny kursansvarig tar över kan samarbetet 

falla. 

Pia beskriver att när det handlar om samarbetet med studenternas lärare så har det 

tidigare mest handlat om upplägget och inte så mycket kring innehållet. Nu är 

kommunikationen bättre med lärarna och de intresserar sig mer för vad som sker på 

användarundervisningen och hur det passar in i kursmålen. Det underlättar 

bibliotekariernas arbete och för även med sig att lärarna inspirerar och motiverar 

studenterna att medverka på användarundervisningen. Bibliotekarierna bjuder ofta in 

lärarna att delta men de har inte deltagit. Pia tror att det handlar om brist på tid snarare 

än brist på intresse och förklarar det med att lärarna ofta arbetar som läkare eller 

forskare och måste prioritera det. Pia anser att det är viktigt att jobba upp en bra kontakt 

med lärare, kursansvariga och programansvariga. Detta är något som kan vara till nytta 

kring hur användarundervisningen ska se ut. Pia förklarar även att samarbetet är 

personberoende och att det kan förändras när lärare slutar eller börjar. ”Man får inte ge 

upp utan ständigt vara proaktiv och påminna om vad vi gör och varför och vad vi kan 

tillföra.” (Pia) 

Samarbetet med lärarna tycker Åsa i de flesta fall fungerar bra men det ser lite olika ut 

på de olika terminerna. I vissa terminer upplever hon att lärarna är mer upptagna och att 

de inte har lika mycket kontakt. Ibland är lärare med på användarundervisningen. 

Bibliotekarierna är inbjudna till lärarmöten där diskussioner sker, utvärderingar osv.  

Det är framförallt en lärare som Sofia har kontakt med angående innehållet men hon 

upplever tiden som en svårighet, både hennes egen och lärarens. När hon haft 

användarundervisning i en termin så återkopplar hon till lärarna om studenternas 

upplevelser och om tillfället var rätt i undervisningen men sen går ett halvår utan att 

någon mer utvärdering sker och det är dags för nästa grupp. Sofia har mest kontakt med 
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kursansvarig lärare angående schemat och det är sällan lärarna är med på 

användarundervisningen.  

5.6 Det viktigaste att förmedla i användarundervisningen 
Om Anna ska nämna något som är viktigt i hennes undervisning är det källkritik och att 

utveckla en förståelse kring sökprocessen, att försöka förstå varför det blev som det 

blev. ”Försöker förstå varför man får de resultat man får och också man värderar de 

resultaten med en kritisk blick. Det tycker jag är det viktigaste.” (Anna) 

Om Anna hade mer tid i sin undervisning skulle hon vilja utveckla förståelsen kring de 

vetenskapliga processerna såsom publicering men hon skulle också vilja gå in på mer 

filosofiska frågor såsom pressen på att publicera sig, metric osv.  

Pia anser att studenternas förståelse är central. Syftet med deras användarundervisning 

är att se en utveckling från det studenterna redan kan, att bygga vidare på deras 

kunskaper och sedan vidga deras kunskaper till något nytt. ”…hur man når till deras 

förståelse, att så att säga ta det från det dom redan känner in i något som är nytt och få 

dom att förstå detta nya och relatera till det dom redan vet sen att dom också kan 

tillämpa det. När man ser att dom kan det då, det är häftigt.” (Åsa) 

Åsa betonar vikten av att studenterna förstår det komplexa med 

informationssökningsprocessen och betydelsen av varför det är viktigt att ha olika typer 

av källor men även vikten av att göra bra sökningar. Studenterna bör förstå att hur 

sökningen görs har stor inverkan på resultatet som fås. I förlängningen hoppas hon att 

studenterna ska utveckla en förståelse för varför det finns databaser osv.  

Det viktigaste Sofia vill förmedla i sin användarundervisning är att studenterna ska se 

informationssökningen med alla olika varianter som finns som ett hjälpmedel, t.ex. 

vilka konsekvenserna blir om AND eller OR används. Denna kunskap tycker hon är 

viktig under tiden studenternas studietid men även att de ska ha med sig detta när de går 

ut i arbetslivet.  

5.7 Utveckling av användarundervisningen 
Anna berättar om att det finns planer på att titta närmare på läkarprogrammet, att 

identifiera kurser där de skulle kunna komma in och efter det ta kontakt med 

kursansvariga på de kurserna. En idé är att visa upp andra goda exempel på hur det kan 

se ut på andra universitetsbibliotek som samarbetar med läkarprogrammet. Hon skulle 

vilja ha en större kontinuitet och det första steget vore att få till någon mer kontakt 

mellan termin ett och termin tio. Anna säger dock att det finns mycket annat som hela 

tiden måste tas tag i så sådana projekt blir ofta lidande. Anna och kursansvarige i termin 

tio har pratat om att lägga in en sökverkstad i samband med examensarbetet då 

studenterna kan komma och få hjälp med sökningar i en datasal. Detta är något som de 

upplever skulle vara ganska enkelt att genomföra. 

Ett hinder Anna upplever är att lärare, programansvariga och bibliotekarier inte känner 

varandra. Ett annat är att lärare ofta är kliniskt verksamma och därför ganska svåra att få 

tag på. De sitter inte så ofta på sitt rum och kommer inte till biblioteket. Hon upplever 

att lärarna har väldigt mycket att göra men också att det inte finns ett stort intresse för 

samarbete.  

Pia upplever att det finns många möjligheter att utveckla användarundervisningen i 

framtiden. Hon redogör för en förändring i läkarprogrammet med nya reviderande 
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kursplaner som bland en del annat innebär att vetenskaplig utveckling kommer ligga 

som en strimma längs med hela programmet. Varje termin kommer det finnas med och 

det handlar bland en del annat om informationssökning, kritiskt granska, bearbeta 

material och vetenskaplig information. Det är ungefär ett år kvar tills detta kommer 

införas men bibliotekarierna och läraren som är huvudansvarig för denna utveckling har 

redan haft en hel del kontakt. I och med det är läraren på det klara med vilka 

kompetenser som bibliotekarierna har och Pia upplever även att de har en samsyn kring 

vad studenterna behöver. Pia tror att denna utveckling kommer växa fram efterhand och 

de förbereder sig så gott de kan. Hon tycker det är spännande att deras idéer tas emot väl 

och att lärare och programledning ser att deras kompetenser behövs.  

Pia ser kommunikationen som något som kan bli ett hinder för att utveckla 

användarundervisningen. Hon betonar att det är viktigt att biblioteket får vara med på 

samma villkor som andra aktörer i lärarlag. Vid förändringsprocesser finns det en risk 

att bli förbigången och betonar att det är viktigt att var proaktiv och att visa på sin 

existens på olika sätt. Hon menar att det viktigt att kommunikationen och kontakten inte 

bara är personberoende utan även finns på övergripande nivå i programnämnd och på 

ledningsnivå.  

Först och främst skulle Åsa vilja att de var med på flera terminer, att bibliotekets 

närvaro på programmet gick som ett spår genom läkarutbildningen. Hon skulle också 

vilja att deras medverkan inte enbart bestod av föreläsningar, workshops och seminarier 

utan att alternativa samarbetsvägar kunde prövas. Ett förslag är att bibliotekarier och 

lärare samarbetar runt att studenterna ska hitta en artikel som sedan ska diskuteras kring. 

”... sen så behöver det inte vara att det alltid är i form av föreläsningar, seminarier, 

workshops utan att det skulle kunna vara på nåt annat sätt också att man finns med bara 

på nåt litet hörn, kanske kan vara ett quizz på nån termin eller att det skulle kunna vara 

ett samarbete mellan ämneslärare att dom ska hitta en artikel som dom sen diskuterar 

och att vi finns lite grann på den.” (Åsa) 

Åsa ser resurser som ett hinder för utvecklingen av användarundervisningen, för att 

hinna med allting skulle det behöva anställas en till bibliotekarie. Åsa upplever att 

samarbetet med lärarna är bra men bibliotekarierna behöver påminna lärarna om sin 

existens och vad det är de gör. Samarbetet med de lärare som de redan etablerat en bra 

kontakt med flyter på bra men det är svårare att etablera kontakt med lärare på andra 

terminer. Hon tror även att den traditionella bilden av bibliotek och bibliotekarier till 

viss del lever kvar. Lärarna tänker inte på bibliotekets bidrag till studenternas 

informationskompetens. Hon upplever även en osäkerhet från lärarnas sida angående 

var biblioteket gör och vad den högskolepedagogiska enheten på den medicinska 

fakulteten har för ansvarområden. 

Diskussioner mellan studenterna skulle Sofia vilja att det var mer av. Hon upplever att 

studenterna är blyga för varandra och inte vill prata i den stora gruppen. Däremot kan 

det komma fram studenter under pausen och diskutera saker med henne. Hon skulle 

vilja dela in studenterna i mindre grupper och låta dem diskutera avhandling, tidskrift, 

volym osv.  

Sofia har bildat en arbetsgrupp tillsammans med tre andra bibliotekarier som har 

användarundervisning med studenter på ett universitetsbibliotek nära det som hon 

jobbar på. De bollar idéer med varandra. Sofia skulle gärna prova på att spela in filmer 

och lägga ut som studenterna kan titta på när de vill och en av bibliotekarierna i 

arbetsgruppen är kunnig inom det området. Flipped Classrooms intresserar henne, det 
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innebär att webbaserade genomgångar läggs ut som studenterna kan ta del av innan 

användarundervisningen. Genom att använda sig av detta arbetssätt kan studenterna 

vara mer förberedda inför användarundervisningen.”Det pratas mycket om flipped 

classrooms nu, man kanske kan ha en bra film som går igenom det här och det är ju 

något som dom kan titta på flera gånger och se har man mindre seminarium där de sitter 

och brottas med sin fråga.” (Sofia) 

Något annat Sofia vill utveckla är att få möjlighet att sitta med när studenterna har 

halvtidsseminarium på sina uppsatser. Då har de kommit en bit på väg och hon upplever 

att hon skulle kunna vägleda studenterna i den processen.  

Att tiden inte räcker till och den höga arbetsbelastningen är något som Sofia tar upp som 

ett hinder. När dagarna är fulla med olika aktiviteter finns ingen tid till att utveckla 

verksamheten utan då rullar verksamheten på som vanligt. Sofia tar upp att de måste 

anpassa verksamheten efter den tid de har. Hon skulle vilja vända hindret med tid till 

något positivt.  

6. Analys 

Jag har analyserat min empiri utifrån mitt teoretiska ramverk och har använt de fyra 

förhållningssätten som rubriker.  

6.1 Ett källorienterat förhållningssätt 
Användarundervisning som präglas av ett källorienterat förhållningsätt lägger stor vikt 

vid att beskriva olika källor som finns att tillgå och på att beskriva dess olika 

användningsområden (Sundin, 2005). Förhållandevis få av bibliotekarierna uppehöll sig 

länge vid aspekter som kan kopplas samman med användarundervisning som präglas av 

ett källorienterat förhållningssätt. Det finns dock flera olika exempel på undervisning 

som rymmer detta förhållningssätt. Flertalet bibliotekarier har någon form av 

biblioteksintroduktion där det ingår en genomgång av bibliotekets resurser. Där brukar 

det ingå att visa bibliotekens fysiska källor, såsom kursböcker och e-böcker. Sedan tar 

bibliotekarierna upp källorna på sina användarundervisningar men en av 

bibliotekarierna tar upp att den delen har minskat. Det finns också exempel på att 

bibliotekarierna märker att studenterna har väldigt mycket att göra och att det då lätt kan 

bli den enklaste vägen till information. Det krävs mycket jobb med att få studenterna att 

inse att de kan ha väldigt stor nytta av en medicinsk databas. ”…sen försöker jag ju 

frälsa dom till Pub Med. Det är ju jätteroligt att göra sökningar och det går så där 

(skratt) men just det där, dom är ju jättesmarta så det är ju inte det det fallerar på…” 

(Sofia) 

Inom studien framkommer exempel på beskrivningar av bibliotekarierna som att 

biblioteket har en stor bredd i vilka källor som finns och att studenterna ofta inte har 

några problem att hitta källor. Flertalet bibliotekarier beskriver, om de jämför med andra 

ämnesområden, att inom ämnet medicin är källorna koncentrerade till vissa centrala 

databaser. Det ägnas en del tid av användarundervisningen att visa hur databaserna 

fungerar. Om studenterna däremot ska skriva om något tvärvetenskapligt ämne så kan 

de behöva söka sig utanför dessa databaser och då visar bibliotekarierna på andra källor.  

Källkritik är något som samtliga bibliotekarier kommer in på i sin 

användarundervisning. En av bibliotekarierna beskriver att det viktigaste hon vill få in 
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på en 45 minuters föreläsning är källkritik, förståelsen över varför de får de resultat de 

får och att resultaten tittas på kritiskt. En annan beskriver att hon i termin två går 

igenom olika källor och källkritik och vad som bör tänkas på när olika källor värderas. 

Det är då viktigt att tänka på vem som står bakom och vad syftet är. 

6.2 Ett beteendeorienterat förhållningssätt 
Användarundervisning som präglas av ett beteendeorienterat förhållningssätt lägger stor 

vikt vid i vilken ordning de olika källorna kan användas (Sundin, 2005). Inte heller det 

beteendeorienterade förhållningssättet var särskilt utmärkande under intervjuerna. I 

intervjuerna framkommer hur information lämnas till studenterna innan 

användarundervisningen som handlar om hur de kan göra för att börja orientera sig 

inom ett ämne. Det ges förslag på att börja googla och titta i uppslagsverk osv. Under 

själva användarundervisningen visar bibliotekarien på olika källor som studenterna kan 

använda och vilka olika träffar som kan fås men också vad det är för skillnad och varför 

det är viktigt att förstå det. Samtliga bibliotekarier pratade om att ge studenterna olika 

sökvägar som de kan välja bland och inte bara en rekommenderad sökväg. Utifrån 

intervjuerna framkommer vikten av att vara medveten om att det finns olika vägar att ta 

och att det beror på vilken frågeställning som finns vilken väg som väljs. 

Bibliotekarierna ger förlag på olika vägar som kan tas beroende på vilken frågeställning 

som finns. ”Vi försöker visa att det finns en verktygslåda med olika verktyg och 

beroende på vad jag ska göra så är det olika verktyg som är relevanta att använda eller 

olika sökvägar man kan använda.” (Pia) 

Ett beteendeorienterat förhållningssätt innebär att användaren förses med en modell som 

kan användas vid alla olika sorters sökningar och är med andra ord ämnesoberoende. I 

intervjuerna framträder inte detta med en speciell modell utan betoningen låg istället på 

att det finns många olika sökvägar. En av bibliotekarierna pratar om att hon pratar med 

studenterna om att vilken väg som väljs beror på vart de ska och att det är onödigt att ta 

en omväg dit.  

Ett beteendeorienterat förhållningssätt betonar att det behövs praktisk övning för att 

träna på att göra informationssökningar genom att följa dessa sökvägar. Samtliga 

bibliotekarier har eller önskar att de hade praktiska övningar i samband med 

användarundervisningen. Flertalet av bibliotekarierna beskriver på olika sätt en önskan 

om att de tillfällen de möter studenterna ska vara under mer blandade former. De anser 

att det ofta blir formen av föreläsningar och betonar vikten av att även få prova på den 

teoretiska kunskapen genom praktiska övningar. I och med de praktiska övningarna 

befästs kunskaperna men då handlar det inte om att de ska träna på sökvägar som de fått 

föreslagna utan mer om att utveckla en förståelse för informationssökningsprocessen. På 

frågan om det är viktigt med praktiska övningar var ett svar från intervjuerna såhär: 

”Alltså, det gör inte liksom så mycket, den teoretiska förståelsen fastnar inte riktigt om 

man inte får testa nåt själv också så det tycker jag.” (Anna)  

6.3 Ett processorienterat förhållningssätt 
Användarundervisning som präglas av ett processorienterade förhållningssätt lägger 

fokus på användaren och på att utveckla en förståelse för 

informationssökningsprocessen (Sundin, 2005). Samtliga av bibliotekarierna tar vid ett 

flertal av tillfällena under intervjuerna upp vikten av att studenterna förstår själva 

informationssökningsprocessen. Förståelsen är något som framkommer i studien att de 

vill lägga mest tid på i sin användarundervisning och detta framträder tydligast och 
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oftast i bibliotekariernas utsagor. ”Det finns inte en manual för den här å hamnar du rätt 

utan man måste tänka lite själv, man måste våga tillämpa, våga prova osv. att få dom att 

diskutera olika infallsvinklar att komma fram till att det beror på det är nåt vi försöker 

göra…” (Pia) 

Att studenterna ska förstå processen i informationssökningen framkommer under många 

olika teman under intervjuerna. Under temat sökvägar berättar en av bibliotekarierna att 

hon inte brukar rekommendera någon speciell sökväg utan vill att studenterna ska bli 

medvetna om att det finns många olika vägar att ta och vilken som väljs beror på hur 

uppgiften ser ut och vilken väg som väljs. Under temat övrigt när bibliotekarierna svarar 

på frågan vad som är viktigast att förmedla i sin användarundervisning tar samtliga 

bibliotekarierna på olika sätt upp att förståelsen för informationssökningsprocessen är 

central. ”Det är en förståelse för det komplexa i samband med informationssökningen 

och betydelsen av det. Varför det är viktigt att ha den typen av källor och att göra bra 

sökningar” (Åsa). 

Dock upplever två av bibliotekarierna att studenterna var ovilliga att ta till sig 

kunskapen om informationssökningen. Oftast vill studenterna ta den enklaste vägen till 

något som blir godkänt. Anledningen till detta ansåg bibliotekarierna var att studenterna 

hade för mycket att göra och bara ville göra en enkel informationssökning för att få 

godkänt på uppgiften. ”…där brukar jag försöka vidga deras förståelse för att dom 

faktiskt själva måste ställa vissa frågor och sånt till texten och att det inte bara går att så 

dära trycka på nån filterknapp för att få fram de bra artiklarna.” (Anna) 

När studenternas förståelse är central i användarundervisningen blir det viktigt att veta 

vilka förkunskaper studenterna har om informationssökning och 

informationssökningsprocessen så att användarundervisningen utgår från var 

studenterna befinner sig just nu. Detta tar några av bibliotekarierna upp och har olika 

sätt för att försöka ta reda på förkunskaper men även hur uppgifter som studenterna 

jobbar med nu ser ut. En av bibliotekarierna ställer frågor i början av seminarium eller 

föreläsningar och får på så sätt en bild av vilka förkunskaper de har och kan sedan 

anpassa användarundervisningen efter det. ”Då bekräftar vi det och så bygger vi vidare. 

Ja, ni tänker rätt här nu ska vi göra mer sånt som bygger vidare på det ni redan vet. Så 

ska vi ge er ytterligare verktyg i detta.” (Pia) 

Informationssökningsprocessen beskrivs förhållandevis statisk i ett processorienterat 

förhållningssätt men det kan även ske ett pendlande mellan de olika faserna i en 

informationssökningsprocess. Detta tar en av bibliotekarierna upp i samband med att 

hon pratar om studenternas förståelse och informationssökningsprocessen. Hon menar 

att det är en del av processen att varva sökandet och skrivandet. ”Det är ju en slags 

iterativ process, det är ju inte så att man först söker och sen skriver man utan det kan 

hänga ihop och man kan göra det samtidigt och man kanske söker flera gånger utan inte 

bara vid ett tillfälle.” (Pia) 

Ett processinriktat förhållningssätt innebär att bibliotekarierna är medvetna om hur 

användarna tänker och känner vid informationssökning men också att de förmedlar 

denna kunskap till användarna. Bibliotekarierna som intervjuats till denna uppsats 

förmedlar en stor kunskap och medvetenhet om detta men berättar också om hur de 

förmedlar detta till användarna.  

Ett processinriktat förhållningssätt tar också i beaktande den känslomässiga delen av 

informationssökningsprocessen. Flertalet av bibliotekarier tar upp den känslomässiga 



27 
 

delen av informationssökningsprocessen i sin användarundervisning. En bibliotekarie 

börjar en föreläsning med att ta upp detta medan övriga gör det i varierande grad. 

Samtliga är väl medvetna om vilka olika faser studenterna kan gå igenom i sin 

informationssökning.  

6.4 Ett kommunikativt orienterat förhållningssätt 
I användarundervisning som präglas av det kommunikativt orienterade 

förhållningssättet ligger vikten på samarbetet mellan användarna och den sociala 

processen som sker i och med detta (Sundin, 2005). Användarundervisning som rymmer 

detta förhållningssätt framträder ofta, dock inte lika ofta som det processorienterade 

förhållningssättet. ”Ibland brukar jag, jag har ju en hel del frågor som jag brukar liksom 

ställa till gruppen och ibland så ber jag ju studenterna diskutera dom frågorna med 

varandra innan dom får liksom prata med mig då, att t.ex. prata med varandra några 

minuter hur brukar nu gå tillväga när ni börjar söka information inför en större uppgift 

typ så.” (Anna) 

Några av bibliotekarierna använder diskussioner och samarbete som en medveten 

strategi för att studenterna ska lära sig av varandra. Under temat diskussioner och 

samarbete beskriver en av bibliotekarierna att själva syftet med att lägga in stunder av 

diskussioner är att göra studenterna medvetna om vad de gör och att det finns många 

olika sätt att göra sökningar på. ”Dom blir lite stressade av det att vi levererar inte ett 

färdigt svar utan vi får dom att ställa frågor och diskutera. Så det är en jätteviktig del av 

lärandet och våran undervisning att inte leverera svaren utan att få studenterna att närma 

sig det genom olika frågor som dom får diskutera.” (Åsa) 

Flertalet av bibliotekarierna beskriver att de skulle vilja ha mer diskussioner i sin 

undervisning. De anger olika skäl till varför det inte blir så, dels spelar bristen på tid en 

stor roll. Eftersom bibliotekarierna har begränsat med tid till sin användarundervisning 

måste de prioritera vad de vill ta upp på den tiden. 

Detta med stora grupper nämner några av bibliotekarierna som ett hinder för att ett 

kommunikativt orienterat förhållningssätt ska prägla användarundervisningen. ”Men det 

är ju alltid lite svårt när dom är ganska stor grupp att folk ska komma till tals, det är ju 

ofta vissa som gör det.” (Anna) 

7. Diskussion 
I diskussionen har jag valt att utgå från mina frågeställningar och för här en diskussion 

kring det som framkommit i resultat- och analyskapitlen.  

7.1 Hur bedrivs användarundervisningen riktad mot 

läkarstudenter på ett antal svenska universitetsbibliotek? 
Något som framträder utifrån intervjuerna är att användarundervisningen till största 

delen har formen av föreläsningar. Variationer förekommer såsom seminarium, 

workshops osv. Under föreläsningstillfällena arbetar även bibliotekarierna aktivt med att 

lägga in tillfällen för diskussioner och samarbete, oftast i mindre grupper. Om 

studenterna ska kunna utveckla en förståelse för informationssökningsprocessen, ett 

processorienterat förhållningssätt (Sundin, 2005) är dessa tillfällen nödvändiga.  

Det finns flera exempel från litteraturen på hur användarundervisningen under senare år 

har utvecklats och flera menar att detta ställer krav på att nyare former för 
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användarundervisningen utvecklas (Gunnarsson & Nilsson, 2015; Limberg, Hultgren & 

Jarneving, 2002). Denna utveckling problematiserar att det utifrån intervjuerna 

framträder att bibliotekarierna som har användarundervisning på läkarprogrammet till 

största delen övertagit innehåll och former från sina företrädare. Saunders (2009) tar 

även upp något annat som hör ihop med detta och som kan vara ett hinder i 

utvecklingen av användarundervisningen. Det är att nyutbildade bibliotekarier inte får 

med sig de pedagogiska kunskaper som de behöver från sin utbildning till bibliotekarier. 

Flertalet av de intervjuade bibliotekarierna upplever att de från sin utbildning till 

bibliotekarier har med sig bristfälliga kunskaper om själva undervisningssituationen. 

Hur de ska undervisa har de lärt sig från kollegor när de börjat arbeta. Här kan den 

högskolepedagogiska utbildningen som bibliotekarierna deltagit i spela en stor roll och 

ge bibliotekarierna de kunskaper som behövs om att undervisa vilket även några 

bibliotekarier påpekat i intervjuerna. Hur påverkas användarundervisningen av att 

flertalet av bibliotekarierna lär sig om undervisningen när de börjar arbeta? Kollegor 

kan lära varandra mycket men utan en egen grund och kunskap om undervisning finns 

det en risk att nyutbildade endast övertar ett förhållningssätt och gör det till sitt eget 

utan att reflektera över varför saker görs på ett visst sätt. Det ser jag som ett hinder inför 

en framtida utveckling av användarundervisningen och något som behöver tas i 

beaktande vid utbildningarna till bibliotekarier.  

Däremot anser bibliotekarierna i denna uppsats att de har med sig de teoretiska 

kunskaperna om informationssökning och informationskompetens från utbildningen till 

bibliotekarier. Detta är viktiga kunskaper som bibliotekarierna har med sig men frågan 

är hur de nyutbildade bibliotekariernas kunskaper tas emot i en verksamhet som är 

uppbyggd och fungerande. Finns det intresse för att ta till sig dessa nya influenser och 

en vilja att förändra sin verksamhet? Jag anser att tiden spelar en stor roll i ett 

förändringsarbete vilket flertal av bibliotekarierna påpekat. När tiden är knapp är det lätt 

att endast fortsätta göra som man gjort tidigare. Brist på tid är något som flertalet 

bibliotekarier nämner som ett hinder inför en framtida utveckling av 

användarundervisningen. Flertalet av bibliotekarierna tog i intervjuerna upp bristen på 

tid och även att detta kan påverka hur eller om formerna för användarundervisningen 

utvecklas. Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) nämner just tidsbristen som en 

aspekt som kan försvåra samarbetet mellan bibliotekarier och lärare. Denna aspekt är 

även betydelsefull när det handlar om bibliotekariernas egna utveckling av 

användarundervisningen. 

7.2 Vilka förhållningssätt kan identifieras i 

användarundervisningen? 

7.2.1 Ett källorienterat förhållningssätt 
Användarundervisning som präglas av ett källorienterat förhållningssätt tog 

förhållandevis liten plats i intervjuerna med bibliotekarierna. Detta går i linje med det 

som Gunnarsson och Nilsson (2015) tar upp när de beskriver den utveckling som skett 

kring den pedagogiska verksamheten på högskolebibliotek. Det lades mer vikt vid 

beskrivning av olika källor tidigare. I och med utvecklingen läggs nu mer vikt vid 

kritisk värdering och reflektion.  

Användarundervisning som rymmer ett källorienterat förhållningssätt innebär även att 

det läggs vikt vid källkritik. American Library Association (2000) tar upp förmågan att 

kritiskt kunna värdera information som en del i att utveckla informationskompetens. 

Thurén (2016) tar upp källkritik som något som kan vara en hjälp när en bedömning ska 
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göras om information är tillförlitlig eller inte. Han beskriver att det i teorin är ganska 

enkelt men i praktiken kan det vara desto svårare. Praktisk övning behövs för att 

kunskapen ska befästas. Detta är något som kan vara viktigt att tänka på i 

användarundervisningen, att ge studenterna tillfällen att träna på detta så att de övar upp 

sin källkritiska förmåga. Utifrån intervjuerna framkommer att bibliotekarierna tycker sig 

ha för lite praktisk övning i samband med användarundervisningen. Detta är något att ha 

i åtanke när en planering sker.  

Enligt högskolelagen (SFS 1992:1434) är det källkritiska tänkanden något som det ska 

läggas vikt vid under studenternas utbildning. En fråga som är aktuell i sammanhanget 

är hur mycket av källkritiskt tänkande som kommer in under studenternas övriga 

utbildning. Flertalet bibliotekarier beskriver att det skulle vilja ha mer tid till sin 

användarundervisning. På grund av brist på tid är resultatet att de får prioritera vad de 

tar upp. Högskolelagen (ibid.) säger inget om vilken institution som är ansvarig för att 

studenterna tillägnar sig dessa kunskaper. Det skulle vara intressant att undersöka om 

studenterna får träna på det källkritiska tänkandet i den övriga undervisningen. Detta är 

något som de har nytta av i sin utbildning med även i sitt yrkesliv och sitt privatliv så 

det är viktiga kunskaper att ha med sig. 

Utifrån intervjuerna framkommer en intressant fråga att diskutera som handlar om att 

biblioteket tillhandahåller en stor mängd källor och att studenterna ofta inte har problem 

att hitta dessa. Kan det vara så att vi ibland tror att det är lättare att hitta de källor som 

behövs än det egentligen är? Om det är så påverkar det hur mycket tid som läggs ner på 

användarundervisning som rymmer ett källorienterat förhållningssätt. Detta kan 

innebära att studenterna inte får all information om källor som finns att tillgå. Då kanske 

de missar källor som de kunde haft stor nytta av och istället nöjer sig med det som 

endast ger studenterna det som behövs för att klara skoluppgiften. En av 

bibliotekarierna tar upp detta med att studenterna har väldigt mycket att göra och att det 

då lätt kan bli den enklaste vägen till information. Hon jobbar mycket med att få 

studenterna att inse att deras informationssökning kan underlättas med hjälp av en 

medicinsk databas.  

Det är intressant att göra en jämförelse med resultat från magisteruppsatsen 

Användarundervisning på gymnasiebibliotek- sju gymnasiebibliotekariers pedagogiska 

undervisningsmetoder (Pettersson, 2007). I den studien präglades bibliotekariernas 

användarundervisningar till största delen av ett källorienterat och beteendeorienterat 

förhållningssätt. Störst vikt lades vid att undervisa om olika källor och i vilken ordning 

de bör användas. Källkritik togs upp som viktigast men fokus i undervisningen låg trots 

det mest på källor och ordningen på hur de bör användas. Det tål att uppmärksammas 

varför källor och källkritik prioriterades mer i gymnasiebibliotekens 

användarundervisning. Kan det bero på att eleverna är yngre? Finns tanken att källor 

och källkritik behöver jobbas med mer på grund av det? När de sedan börjar på 

högskola eller universitet så förväntas kanske grundläggande kunskaper redan finnas. 

Kan en orsak vara att den uppsatsen är från 2007. Kanhända har andra perspektiv på 

kunskap och lärande blivit mer viktiga i undervisningen. Ett exempel är att det 

kollektiva lärandet som fokuserar på lärande i sociala sammanhang medfört att andra 

undervisningsformer prioriteras (Pilerot & Hedman, 2009) till förmån för annat innehåll 

i användarundervisningen. Både den nämnda magisteruppsatsen (Pettersson, 2007) och 

min studie är förhållandevis små och det är därför svårt att dra några generella slutsatser 

från studierna men det är intressant att väcka frågan.  
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Utifrån min studie framträder att när det handlar om källor så är 

användarundervisningen främst inriktad mot databaser och att utveckla studenternas 

förståelse kring dessa. I Sundins studie (2005) tas upp att användarna uppmanas att 

börja leta i uppslagsverk och det egna bibliotekets samlingar för att sedan i ett senare 

skede gå vidare till databaser och internet. Kan det vara ett uttryck för att Sundins studie 

är från 2005 och att den tekniska utvecklingen har genomgått en stor förändring sedan 

dess?  

7.2.2 Ett beteendeorienterat förhållningssätt 
Användarundervisning som präglas av ett beteendeorienterat förhållningssätt tog 

förhållandevis liten plats i intervjuerna med bibliotekarierna. 

Utifrån analysen framkommer hur ett beteendeorienterat förhållningssätt har likheter 

med perspektivet på lärande som handlar om att kopiera kunskaper och där kunskaper 

förs över från en person till en annan. Detta perspektiv innebär också att kunskaper som 

lärs in i ett sammanhang relativt enkelt kan föras över till andra sammanhang (Pilerot & 

Hedman, 2009). Detta tar även Sundin (2005) upp när han beskriver att de sökvägar 

som rekommenderas är ämnesoberoende och enkelt kan föras över till andra 

sammanhang. Utifrån intervjuerna med bibliotekarierna i denna studie lägger de större 

vikt vid att göra studenterna medvetna om att det finns många olika vägar att ta och val 

att göra och att det är viktigt att studenterna blir medvetna om dessa val och följderna av 

dem.  

I användarundervisning som präglas av ett beteendeorienterat förhållningssätt (Sundin, 

2005) är praktisk övning viktigt. Det betonar även flertalet av bibliotekarierna i denna 

studie men det finns en skillnad i anledningar till att behovet finns av praktiska 

övningar. Sundin (2005) beskriver praktiska övningar som en väg att träna på den 

föreslagna modellen för sökning. Bibliotekarierna i denna studie betonar främst att 

praktisk övning behövs för att träna på det teoretiska från föreläsningarna och som ett 

hjälpmedel för att kunna utveckla en förståelse för informationssökningsprocessen.  

7.2.3 Ett processorienterat förhållningssätt 
Användarundervisning som präglas av ett processorienterat förhållningssätt framträder 

ofta i intervjuerna med bibliotekarierna.  

Det finns exempel på en skillnad i hur bibliotekarier och lärare ser på 

informationssökningsprocessen. Som bibliotekarie läggs mer vikt på att studenterna ska 

förstå vad de gör och vilka resultat de får. Läraren däremot har mer betoning på 

resultatet av sökningen. Detta blev tydligt i och med en uppgift som lärare och 

bibliotekarie samarbetar kring med studenterna. Denna skillnad i uppfattningar stämmer 

överens med vad Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) tar upp som en svårighet i 

användarundervisningen. Bibliotekarien är mer fokuserad på att studenterna ska förstå 

och bli medvetna om själva informationssökningsprocessen medan läraren lägger större 

vikt på vad studenterna lärt sig av den kunskap de sökt fram. Frågan är vilka 

konsekvenser detta har på verksamheten. Det är viktigt att vara medveten om denna 

skillnad i synsätt som kan finnas. Det är viktigt att fundera över hur vi som 

bibliotekarier på ett så bra sätt som möjligt kan argumentera för varför vi anser att just 

processen i informationssökningen har så stor betydelse.  

I analysen framkommer att för att på bästa sätt utveckla studenternas förståelse är en av 

förutsättningarna att ha kunskap om studenternas förförståelse. Här kan ett bra 

samarbete med studenternas lärare, kursansvariga och programansvariga spela stor roll. 
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Samtliga bibliotekarier tar upp samarbetet med lärare under intervjuerna och tar upp det 

som något som det måste jobbas på för att bli bättre. Vissa av bibliotekarierna beskriver 

samarbetet som gott men anser ändå att det behöver arbetas på mer, för att inte glömmas 

bort eller för att få till ett bättre samarbete med lärare på andra terminer. När samarbetet 

fungerar innebär det att användarundervisningen hamnar på rätt tillfälle i studenternas 

utbildning och det är en förutsättning för att ge studenterna de rätta förutsättningarna för 

att utveckla en förståelse för informationssökningsprocessen. Bibliotekarierna blir väl 

förtrogna med studenternas övriga skoluppgifter och kan sätta in 

användarundervisningen i ett sammanhang och utgå från var studenterna befinner sig i 

förståelsen för informationssökningsprocessen. I samband med detta kan Francke och 

Gärdén (2013) nämnas. De tar upp diskussionen kring huruvida 

användarundervisningen bör vara integrerad med övrig undervisning eller inte och att 

det är viktigt att utveckla bra samarbetsformer med lärare.  

Sundin (2005) beskriver informationssökningsprocessen som ryms i ett 

processorienterat förhållningssätt som förhållandevis statisk men ett pendlande mellan 

olika stadier kan också ske. Utifrån analysen framkommer att 

informationssökningsprocessen ofta innebär ett pendlande mellan olika stadier och en 

av bibliotekarierna betonar detta på användarundervisningen när hon pratar om 

studenternas förståelse. Detta är värdefullt att synliggöra och medvetandegöra för 

studenterna. I och med att det görs kan det ge studenterna ett annat lugn i sina 

informationssökningsprocesser. Studenterna blir uppmärksamma på att det är ett vanligt 

beteende och kan finna stöd i detta. 

7.2.4 Ett kommunikativt orienterat förhållningssätt 
Användarundervisning som präglas av ett kommunikativt orienterat förhållningssätt 

framträder på flera ställen i intervjuerna med bibliotekarierna. Det finns en hel del 

exempel på aktiviteter som stimulerar socialt samverkan i användarundervisningen men 

framförallt beskriver bibliotekarierna en medvetenhet om vikten av att få in mer 

diskussioner och samarbete. Det finns också många exempel på hur det kan se ut t.ex. 

sökverkstad och workshops.  

Ett kommunikativt orienterat förhållningssätt kan sägas ha stora likheter med det 

perspektiv som ser lärande som kollektivt (Pilerot & Hedman, 2009). För att 

användarundervisningen ska bli meningsfull för studenterna är det viktigt att det inte 

enbart blir en föreläsningssituation utan att studenterna får vara delaktiga i diskussioner. 

Detta är även något som bibliotekarierna försöker lägga in i sin användarundervisning.  

Det finns även en viss svårighet med att det oftast är väldigt stora grupper som har 

användarundervisning tillsammans eftersom det kan vara svårt att få igång en 

diskussion i en så stor grupp. Rimsten (2009) tar upp vikten av att studenterna får vara 

aktiva i sitt lärande men även att det finns många utmaningar med att utveckla en 

undervisning som jobbar med att utveckla studenternas informationskompetens.  

Det kan vara fruktbart att fundera över möjligheter för att trots det kunna stimulera 

studenterna till diskussioner och samarbete. Att under föreläsningssituationerna låta 

studenterna diskutera i mindre grupper är ett sätt vilket några av bibliotekarierna även 

använder sig av. Problemet blir sedan om diskussionen ska tas upp i den stora gruppen 

men samtidigt tänker jag att det kanske inte behöver göras. Vinningen av att låta 

studenterna diskutera i mindre grupper finns redan och ger det ingen övrig effekt att ta 
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upp det i den stora gruppen kan det uteslutas. För studenterna har förhoppningsvis redan 

diskussionerna gett nya infallsvinklar och de har haft möjlighet att lära sig av varandra. 

I magisteruppsatsen ”Undervisning är inte per automatik lärande”: en intervjustudie 

om användarundervisning ur ett sociokulturellt perspektiv (Nodén & Rasmusson, 2012) 

tas det i resultatet upp att bibliotekariernas förhållningssätt kan beskrivas som en 

blandning mellan det processorienterade och det kommunikativt orienterade 

förhållningssättet. Detta är intressant. Det stämmer till stora delar överens med det jag 

sett i min studie. Kan det även vara så att vi ser en utveckling genom tid och att det blir 

vanligare med dessa båda förhållningssätt i användarundervisningen i och med övrig 

utveckling inom perspektiv på lärande. Detta skulle vara intressant att studera vidare. I 

magisteruppsatsen Användarundervisning på gymnasiebibliotek – sju 

gymnasiebibliotekariers pedagogiska undervisningsmetoder (2007) låg betoningen på 

ett källorienterat och beteendeorienterat förhållningssätt. Jag har tidigare diskuterat om 

olikheten kan bero på skillnader i att ha användarundervisning i gymnasieskola och 

universitetet. Jag funderar även över att ovanstående magisteruppsats skrevs 2007 och 

att det kan ha en betydelse i sammanhanget. Jag tänker då på ovanstående diskussion 

angående utvecklingen över tid.   

När jag har analyserat materialet från intervjuerna har jag slagits av att det 

processorienterade och det kommunikativt orienterade förhållningssättet ofta går hand i 

hand. Med det menar jag att i det processorienterade förhållningssättet ligger fokus på 

att den enskilda användaren utvecklar en förståelse för informationssökningsprocessen 

medan det kommunikativt orienterade förhållningssättet betonar de sociala aspekterna 

och processerna som sker. I intervjuerna framträder att bibliotekarierna ofta uppmuntrar 

och använder de sociala gemenskaperna för att studenterna ska utveckla förståelsen för 

informationssökningsprocessen. På så sätt används ofta dessa båda förhållningssätt 

tillsammans och blir till nytta för varandra.  

Användarundervisning som präglas av ett kommunikativt orienterat förhållningssätt har 

stora likheter med ett sociokulturellt perspektiv på informationskompetens som innebär 

att informationskompetens och lärandet sker i sociala sammanhang men även att 

lärandet sker med hjälp av intellektuella och fysiska redskap som finns i det 

sammanhang användaren befinner sig (Pilerot & Hedman, 2009). 

American Library Association (2016) betonar vikten av att lärande sker med hjälp av 

konversation och med det i åtanke blir det viktigt att utforma en användarundervisning 

som tillåter och gör diskussioner och samarbete mellan studenter möjligt. Det finns 

många utvecklingsmöjligheter inför framtiden.  

7.3 Hur föreställer sig bibliotekarierna användarundervisningen i 

framtiden? 
Inom studien framträder att bibliotekarierna inför framtiden har många tankar kring 

formerna för användarundervisningen. Dessa former kan även kopplas till de olika 

förhållningssätten. Vikten av att bibliotekarierna och studenter får tillfällen att mötas 

runt praktiska övningar betonas i intervjuerna och kan sammankopplas med 

användarundervisning som präglas av ett beteendeorienterat förhållningssätt men som 

även kan kopplas till det kommunikativt orienterade förhållningssättet på grund av att 

studenter genom praktiska övningar betonar den sociala processen som kan ske i 

samarbete mellan studenter. Genom att få prova och möjligheten att ställa frågor i 

samband med att sökningar görs och olika källor värderas kan det gå att komma en 
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längre i processen och att utveckla en större förståelse. En positiv aspekt som kan finns 

med dessa möten är att en förståelse kan utvecklas som studenterna har nytta av i sina 

kommande informationssökningar. Förståelsen av informationssökningsprocessen 

kopplas till ett processorienterat förhållningssätt. En av bibliotekarierna hade förslag på 

och kommit en bit på väg med planerna att införa en sökverkstad i samband med att 

studenterna skriver sitt examensarbete. Detta är en bra väg att gå för att få in mer 

praktisk övning och diskussion i användarundervisningen.  

Ett tänkbart scenario som Saunders (2009) beskriver angående framtiden är att 

universitetslärarna kommer ta över bibliotekariernas användarundervisning. Ingen av de 

bibliotekarierna som medverkade i denna uppsats beskrev en sådan tänkbar utveckling. 

Däremot påpekas att det är viktigt att bibliotekarierna är proaktiva och förklarar vilka 

kompetenser de och biblioteket har tillgång till. Om inte detta arbete fortsätter och läggs 

vikt vid kan det finns en viss risk att bibliotekariernas roll förminskas och i 

förlängningen kan det leda till att lärarna inte inser vilken styrka det finns i bibliotekets 

användarundervisning och gör arbetet själva. Genom att medvetandegöra lärarna om 

vikten av bibliotekets användarundervisning kan lärarna även vara ännu viktigare 

genom att motivera studenterna att delta. I Saunders (2009) artikel togs även upp att det 

fanns en risk att lärarna bedömer att studenterna redan är informationskompetenta och i 

och med detta tycker de inte att det behövs läggas mer tid på detta. Detta var inget som 

framkom under intervjuerna till denna uppsats. Eventuellt skulle det kunna ha 

framkommit om även lärarna fått ge sin syn på användarundervisningen.  

Saunders (2009) beskriver ett tänkbart scenario där det inte skulle ske några större 

förändringar i framtiden. Bibliotekarierna i denna uppsats beskriver däremot en framtid 

med många olika möjligheter. När de beskriver en framtida utveckling och vilka 

möjligheter som finns så ger de en rad förslag på en önskad utveckling av 

användarundervisningen. De ger dels en rad praktiska förslag såsom sökverkstad i 

termin tio när studenterna skriver sina exmanensarbeten men även andra förslag som 

mer inbegriper överhängande planering för användarundervisningen. Ett exempel på en 

sådan planering är att gå igenom kursplaner och identifiera kurser där biblioteket skulle 

kunna gå in med sin specifika kunskap. 

Saunders (2009) beskriver ett tredje scenario inför framtidens användarundervisning 

som flertalet av bibliotekarierna var eniga om och där samarbetet mellan lärare och 

bibliotekarier ökar. Bibliotekarierna i denna uppsats ansåg även de att samarbetet skulle 

bli större och jobbade även en del för att det skulle ske. Flertalet ansåg att de hade ett 

bra samarbete med kursansvariga lärare men jobbade aktivt för att få ett mer långsiktigt 

samarbete på ledningsnivå. En anledning till detta är att det inte behöver vara så 

personberoende och kan pågå även om personal byts ut.  

Under temat ”Diskussioner och samarbete” i intervjuerna tar bibliotekarierna upp att de 

skulle vilja föra in mer diskussioner i sin användarundervisning. En av bibliotekarierna 

berättar om en önskan att finnas med på fler terminer i läkarprogrammet och ett förslag 

är att hitta former för ett samarbete med läraren där studenterna ska hitta en artikel och 

sedan diskutera tillsammans runt den. En annan bibliotekarie pratar om en önskan om 

ungefär samma upplägg runt att jobba med avhandlingar och tidskrifter och låta 

studenterna diskutera kring det. Flera av bibliotekarierna pratar även om många 

praktiska aspekter när det handlar om en utveckling av användarundervisningen. 

Utifrån intervjuerna framkommer att flertalet av bibliotekarierna till största delen 

övertagit former och innehåll för undervisningen från tidigare kollegor. Sundin (2005) 
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förespråkar en användarundervisning som präglas av ett kommunikativt orienterat 

förhållningssätt och detta kan innebära att utvecklingen av användarundervisningen tar 

längre tid att få igenom.  

Inför en framtida utveckling av användarundervisningen tar bibliotekarierna upp att de 

skulle vilja prova lite nyare former. Detta går väl i linje med det som Gunnarsson och 

Nilsson (2015) tar upp angående användarundervisningens utveckling.  

8. Slutsatser 
Användarundervisning med studenter på läkarprogrammet ser till viss del olika ut på de 

olika universitetsbiblioteken. Gemensamt är att samtliga bibliotekarier träffar 

studenterna i termin ett och tio. Flertalet av bibliotekarierna träffar studenterna under 

flera terminer. Användarundervisningarna har mestadels formen av föreläsningar men 

seminarier, workshops osv. förekommer också.  

Användarundervisningarna rymmer mer eller mindre samtliga förhållningssätt. Ett 

källorienterat förhållningssätt är mest framträdande i början av studenternas utbildning 

där det läggs mer tid på att gå igenom vilka källor som finns tillgängliga och hur de 

används. Fokus läggs mest på att visa hur olika databaser fungerar. Det som framträder 

mest sällan är användarundervisning som präglas av ett beteendeorienterat 

förhållningssätt som lägger vikt vid att studenterna ska lära sig en sökväg som de kan 

använda i sin informationssökning. Genomgående genom användarundervisningen är 

studenternas förståelse central för bibliotekarierna, alltså ett processorienterat 

förhållningssätt. Under intervjuerna ges flera exempel på vikten av studenternas 

förståelse och det tas upp under flera av intervjuns teman. Under intervjuerna framträder 

förhållandevis ofta aspekter som hör samman med ett kommunikativt orienterat 

förhållningssätt, dock inte lika ofta som ett processorienterat förhållningssätt. Tid 

nämns som en anledning till att inte mer samarbete och diskussioner sker under 

användarundervisningen men även formerna för undervisningen och storleken på 

grupperna. 

Samtliga av bibliotekarierna har ett flertal förslag på en utveckling av 

användarundervisningen för studenterna. Under detta tema gav bibliotekarierna förslag 

på bland annat en ökad närvaro på läkarprogrammet med fler undervisningstillfällen. De 

gav även förslag på andra undervisningsformer såsom Flipped classrooms som innebär 

att inspelade föreläsningar görs tillgängliga digitalt för studenterna. På så sätt kan 

studenterna ta del av föreläsningarna innan användarundervisningen. Detta 

engagemang, kunskap och vilja till att upprätthålla och forma användarundervisningen 

för studenterna bådar gott för framtiden.  

För att en vidareutveckling av användarundervisningen ska ske är det viktigt att bygga 

vidare på det som framkommit i denna studie. Genom att reflektera över 

användarundervisningen för studenter på läkarprogrammet, hur den bedrivs och vilka 

förhållningssätt som präglar undervisningen kan en utveckling ske som kan komma 

studenterna till del. Ett utökat och kontinuerligt samarbete med universitetslärarna utgör 

en viktig grundsten i hur användarundervisningen bedrivs och utvecklas. Detta är viktigt 

att ta i beaktande och jobba med inför framtiden. 

9. Förslag till vidare forskning  
Det skulle vara intressant att ta del av studenternas syn på användarundervisningen. Vad 

anser de att användarundervisningen ger för resultat och spelar för roll i deras lärande? 
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Det skulle också vara intressant att ta fördjupa kunskapen kring hur de tycker att 

användarundervisningen kan utvecklas.  

Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier har stor inverkan på hur 

användarundervisningen utformas. Det skulle vara intressant att undersöka 

universitetslärarnas syn på användarundervisningen på biblioteken men också hur de 

tycker samarbetet med bibliotekarierna fungerar och deras synpunkter på hur 

användarundervisningen kan utvecklas.  

När arbetet fortskridit har tankarna kommit om att det hade varit intressant att följa upp 

intervjuerna med att även göra observationer av bibliotekariernas 

användarundervisningar. Detta skulle kunna ge en fördjupad bild av 

användarundervisningen och de förhållningssätt som präglar användarundervisningen.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Missivbrev: 

Hej!   

Jag heter Lise-Lotte Hellberg och läser sista terminen på Bibliotekarieprogrammet på 

distans från Borås. Denna termin skriver jag kandidatuppsats och jag har valt att studera 

användarundervisning på akademiska bibliotek och avgränsat mig till den som sker med 

studenter på läkarprogrammet. Jag kommer ställa frågor kring hur undervisningen 

bedrivs och vad som fokuseras på i undervisningen. Innan intervjuerna sker kommer ni 

få mer information så ni kan känna er förberedda, t.ex. vilka teman intervjun kommer 

handla om. Intervjuerna tar högst en timme och ni får gärna läsa igenom intervjun när 

den är transkriberad. 
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Självklart kommer inte ert namn att framgå i texten. Allt material som samlas in 

kommer endast användas till mitt examensarbete.  

Jag hoppas att Ni vill delta, meddela mig om intresse finns så bestämmer vi en tid som 

passar.  

Hör gärna av dig om Du har några frågor. Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning. Lise-Lotte Hellberg  

 

Bilaga 2, Intervjuguide: 

Intervjuguide 

Introduktion:   

Presentation av mig och intervjuns teman  

Informerat samtycke   

Konfidentialitet   

Allmänna frågor:   

Vilken utbildning har du? Har du en pedagogisk utbildning?   

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? Hur många år har du arbetat här? Hur 

många år har du arbetat med undervisning? Hur stor del av din tjänst arbetar du med 

användarundervisning?   

Teman:  

Allmänt om användarundervisning utifrån PPT, lektionsplanering etc.  

Kan du berätta om din användarundervisning utifrån underlaget? 

Hur har du lärt dig vad som ska vara med och hur du ska undervisa? 

Har du läst om informationssökning/informationskompetens i din utbildning? 

Fortbildning? 

Källor  

Ungefär hur mycket tid av undervisningen ägnar du åt beskrivningar av olika källor?   
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På vilket sätt undervisar du studenterna om olika källor?   

Sökvägar  

Hur mycket vikt lägger du vid i vilken ordning källor kan användas?   

Ingår även praktiska övningar?   

Förståelse och känslor  

Brukar du ta upp den känslomässiga delen av informationssökningen och isåfall hur gör 

du det?  

Fångar du upp att studenterna utvecklar en förståelse för 

informationssökningsprocessen, isåfall hur?  

Diskussioner och samarbete  

Är diskussioner viktigt i samband med informationssökningen? Bibliotekarie/student? 

Student/student? Isåfall hur går det till?  

Samarbetar du och studenternas lärare runt användarundervisningen och hur ser det 

samarbetet isåfall ut?  

Tankar inför framtiden   

Vilka möjligheter finns att utveckla användarundervisningen?  

Ser du några hinder för utvecklingen av användarundervisningen?   

Övrigt 

Om du skulle nämna något som du anser är viktigast i din undervisning vad skulle det 

vara? 


