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1. Inledning 
 
När jag jobbade i lånedisken på högskolebiblioteket, träffade jag ofta studenter som läste till 
sjuksköterskor. Jag la märke till att de oftare än andra studenter besökte biblioteket för att 
ställa frågor och få hjälp att hitta material till sina uppgifter. Olof Sundin (2003, s 126 ff) har 
kommit fram till att sjuksköterskor med akademisk utbildning sätter värde på teoretiska 
kunskaper i större utsträckning än de sjuksköterskor som inte är akademiker. Han menar att 
det beror på den nya yrkesidentitet som har uppstått sedan sjuksköterskeutbildningen började 
bedrivas på högskolenivå och sjuksköterskornas kunskaper kunde betraktas som ett 
komplement till läkarnas. Sjuksköterskorna har till följd av det utvecklat ett behov av och ett 
intresse för att självständigt kunna söka och använda fackinformation. (Sundin 2003, s 230 f)  
 
Ola Pilerot (2007, s 71) har funnit att yrkesidentiteten tar form redan under studietiden, då de 
blivande sjuksköterskorna växelverkar med andra studenter och med kognitiva auktoriteter 
som lärare och yrkesverksamma sjuksköterskor. Han kan se att sjuksköterskestudenter 
refererar till ett stort antal källor och att de i stor utsträckning tar del av vetenskapliga artiklar. 
(Pilerot, s 34 ff) Sjuksköterskornas utbildning ska bygga på en vetenskaplig grund, och det 
ska finnas ett tydligt samband mellan utbildning, forskning och yrkespraktik. (Sundin 2003, 
s 12) Utbildningen ska se till att sjuksköterskorna blir experter inom omvårdnad, som är deras 
huvudämne. (Sundin 2003, s 87)  
 
Kunskap betraktas ofta som fakta som kan lagras hos en individ, vilket ger upphov till en syn 
på lärande som en process som går ut på att överföra kunskap från olika kunskapskällor till 
individens kunskapsförråd. Kunskap blir därmed någonting som individen inhämtar. När vi 
tillämpar ett sociokulturellt perspektiv utgörs kunskaper av förhållanden som människan har 
erfarenhet av sedan tidigare, och som hjälper henne att urskilja problem och se lösningar. Med 
det synsättet blir kunskaper snarare resurser som människan utvecklar när hon löser olika 
problem i vardagen, och som hon sedan använder när hon ställs inför nya, liknande 
situationer. (Säljö 2000, s 125) 
 
För att förstå hur människan lär och utvecklas, bör vi vara medvetna om att allt lärande är 
situerat. Kunskap växer fram hos människan när hon deltar i aktiviteter som äger rum inom de 
sociala praktiker som hon ingår i. Det är därför inte bara människans personliga egenskaper 
som har betydelse för lärandet, utan även den mening som hon skapar utifrån det som hon 
upplever. En människa som har svårt för att lära sig någonting i en viss situation, kan plötsligt 
ha lätt för att lära sig samma sak i en annan. (Säljö 2005, s 66)  
 

1.1 Problemformulering 
När människan lär, tar hon del av samhällets samlade kunskap och gör den till sin egen. (Säljö 
2005, s 22) Det handlar således om att appropriera de redskap som används inom en social 
praktik. (Säljö 2000, s 73) Genom att ingå i olika sociala praktiker, lär sig människan hur hon 
ska uppträda och uttrycka sig i olika situationer – hon approprierar kunskaper och färdigheter 
i samspel med andra människor. Det är alltså främst när en människa deltar i aktiviteter 
tillsammans med andra som hon faktiskt lär sig någonting, snarare än när någon undervisar 
henne. (Säljö 2000, s 48) Genom att föra samtal med sina lärare och med varandra, lär sig 
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sjuksköterskestudenterna hur till exempel en rapport bör utformas för att bli godkänd – vilket 
därefter utgör en kunskap som de kan använda när de ska lösa nästa uppgift, och så vidare. 
 
Den användarundervisning som bedrivs vid svenska högskolor och universitet, syftar till att 
utveckla studenternas informationskompetens. Det innebär bland annat att studenterna inom 
ramen för sitt utbildningsområde på egen hand ska kunna både söka fram vetenskaplig 
information och avgöra om informationskällorna är tillförlitliga. Studenternas förmåga att 
själva lösa problem ska därmed öka, liksom deras förutsättningar att senare vara självständiga 
i sin yrkesutövning. (Högskolelag (1992:1434) 1 kap 8 och 9 §§)  
 
Jag frågar mig hur blivande sjuksköterskor ser på sin egen informationskompetens. Vilka 
färdigheter tror de sig behöva ha? Vad motiverar dem att utveckla sina färdigheter? På vilket 
sätt bidrar sjuksköterskestudenternas sociala praktik till att de aktivt och självständigt söker 
och använder information?  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med undersökningen är att ta reda på vad som får sjuksköterskestudenter att på egen 
hand söka, värdera och använda studierelaterad information samt hur de resonerar när de ska 
söka information för att lösa sina uppgifter. För att bringa klarhet i det har jag försökt att få 
mina respondenter att reflektera över sitt eget lärande och sin egen informationskompetens. 
Jag vill veta i vilket syfte de söker information och vilka faktorer som påverkar val av sådan 
litteratur som de behöver för att ta sig igenom utbildningen. 
 
Det är Roger Säljös resonemang om det situerade lärandet som har lockat mig att utgå från en 
sociokulturell teori. När en student utför en uppgift inom ramen för sin utbildning, utvecklar 
hon kunskap genom att skapa mening i det som hon ägnar sig åt i den situation som hon 
befinner sig i. (Säljö 2005, s 66) Denna kunskap kan hon sedan använda för att lösa ytterligare 
uppgifter i andra, liknande situationer. (Säljö 2000, s 125) Det påminner om Berger och 
Luckmanns (1998, s 69 ff) teori, att människan kan urskilja tänkbara handlingsalternativ i en 
ny situation genom att i förväg definiera situationen utifrån liknande situationer, som hon 
tidigare har upplevt. Därför kan hon agera på ett lämpligt sätt, utan att hela tiden behöva 
definiera varje situation på nytt. När det inom en social grupp blir vedertaget att deltagarna 
ska agera på ett bestämt sätt i en given situation, styrs deras tillvägagångssätt i den riktningen. 
Det borde därmed vara möjligt att urskilja mönster i studenters sätt att gå till väga när de ska 
söka, värdera och använda information kopplade till studierna. 
 
Min studie utgår från följande frågeställningar: 

· På vilket sätt är informationssökning och informationsanvändning en del av 
sjuksköterskestudenters sociala praktik?  

· Vilka fysiska och intellektuella redskap kommer sjuksköterskestudenter i kontakt med 
och använder i sin utbildning? 

· Vilka medierande resurser använder sjuksköterskestudenter för att lösa sina uppgifter?  
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1.3 Avgränsningar 
Undersökningen fokuserar vid respondenternas resonemang och vad som kan tänkas ge 
upphov till resonemanget, snarare än deras faktiska tillvägagångssätt. Själva sökprocessen, 
närmare bestämt beskrivningar av hur respondenterna går till väga för att genomföra 
sökningar och värdera informationen, hamnar alltså utanför undersökningens ram. 
 
Jag fäster avseende vid resonemang kring informationssökning och informationsanvändning 
som kan relateras till själva utbildningen, det vill säga sökningar som utförs för att lösa någon 
studierelaterad uppgift.  
 

1.4 Litteraturöversikt 
Jag bestämde mig tidigt för att utgå från ett sociokulturellt perspektiv, närmare bestämt den 
begreppsvärld som Roger Säljö redogör för. Därför inledde jag mitt arbete med att studera den 
valda teorin. Jag studerade också litteratur med anknytning till informationskompetens, 
informationssökning och informationsanvändning. Jag har haft stor nytta av tidigare 
kurslitteratur, men jag har även tagit del av vetenskapliga artiklar och magisteruppsatser som 
publicerats i Borås akademiska digitala arkiv (BADA) vid Högskolan i Borås. 
 
Jag har valt att referera till två av Olof Sundins rapporter i min tidigare forskning – hans 
avhandling från 2003 om hur sjuksköterskor förhåller sig till formell fackinformation och 
hans studie från 2008 om hur studenter upplever bibliotekariers sakkunskaper. Sundin är en 
av de forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap som har intresserat sig för det 
sociokulturella perspektivet, och båda dessa undersökningar tangerar områden som i någon 
mån utgör föremål för min studie – sjuksköterskors informationsanvändning och studenters 
förhållande till bibliotekarier. Jag har också refererat till Annemaree Lloyds studie av 
brandmäns informationskompetens från 2006, som är betydelsefull eftersom den behandlar 
liknande spörsmål som mina egna – om än inom en annan social praktik. 
 
Magisteruppsatser har jag undvikit att referera till, då dessa undersökningar tenderar att vara 
allt för avgränsade för att kunna användas. Jag har emellertid valt att låta en magisteruppsats 
ta plats i min tidigare forskning, eftersom den är tämligen omfattande och högst relevant för 
min studie – Ola Pilerots studie från 2007, som behandlar designingenjörers och 
sjuksköterskestudenters informationsanvändning.  
 

1.5 Disposition 
Avsnitt 2 beskriver tidigare forskning inom området. Jag sammanfattar fyra empiriska studier 
av informationskompetens, som alla utgår från ett sociokulturellt perspektiv, och relaterar 
dem till min egen undersökning. 
 
Avsnitt 3 innehåller mina teoretiska utgångspunkter, det sociokulturella perspektivet. Jag 
redogör för de begrepp som är relevanta för min studie och relaterar begreppen till 
sjuksköterskestudenter. 
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I avsnitt 4 redogör jag för den metod som jag har valt att tillämpa och de urval som jag har 
gjort. Jag beskriver hur jag har gått till väga för att etablera kontakt med respondenterna och 
hur sedan själva intervjuerna har ägt rum. Jag behandlar också undersökningens etiska 
aspekter i detta avsnitt. 
 
Avsnitt 5 består av undersökningens resultat samt min analys kopplad till respektive 
frågeställning. Jag besvarar frågeställningarna genom att analysera mitt insamlade material, 
det vill säga intervjusvaren, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
  
I avsnitt 6 lämnar jag mina sammanfattande slutkommentarer – det som jag har kommit fram 
till i min analys.  
 

2. Tidigare forskning 
 
Kapitlet inleds med en översiktlig beskrivning av den historiska utvecklingen från 
biblioteksvetenskap till informationskompetens, en generell definition av vad 
informationskompetens innebär samt en kortfattad beskrivning av den forskning som bedrivs 
om informationskompetens. Därefter presenterar jag fyra empiriska studier av 
informationskompetens inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med utgångspunkt 
i sociokulturell teori. Det rör sig om Sundin (2003), Lloyd (2006), Pilerot (2007) samt Sundin 
(2008). Två av studierna fokuserar vid yrkesverksamma och de andra två vid studerande. Jag 
inriktar mig på studiernas centrala delar och relaterar dem till min egen undersökning. 
 

2.1 Från bibliotekskunskap till informationskompetens 
Vad informationskompetens innebär har forskarna olika uppfattningar om. Louise Limberg 
(2006, s 13) menar dock att en generell förklaring av begreppet ändå är möjlig att ge. Hon 
finner att de flesta forskare betraktar informationskompetens som förmågan att söka, hitta, 
värdera och använda informationskällor på ett ändamålsenligt sätt för att lösa något angivet 
problem. 
 
Carol Kuhlthau urskiljer tre huvudsakliga tillvägagångssätt som används för att lära 
biblioteksanvändare att söka information i utbildningssammanhang: källmodellen (source 
approach), vägvisarmodellen (pathfinder approach) och processmodellen (process approach). 
Modellerna omfattas av såväl undervisningens innehåll som olika metoder för undervisning. 
Enligt Limberg kan modellerna även användas till att skildra den historiska utvecklingen av 
ämnesområdet, från bibliotekskunskap till informationskompetens. (Limberg, s 96) Det är för 
att beskriva just denna utveckling som jag återger modellerna i min uppsats.  
 
Källmodellen går ut på att lära användarna att söka fram sådant material som finns tillgängligt 
på biblioteket. Användarna får då bekanta sig med biblioteket och lära sig att använda dess 
resurser, som exempelvis den lokala bibliotekskatalogen. Vägvisarmodellen går ut på att lära 
användarna dels att söka fram material genom att använda sådana resurser som biblioteket 
tillhandahåller, men också att bedöma när olika slags källor respektive sökverktyg kan vara 
lämpliga att nyttja. Användarna får alltså bekanta sig med de olika sökverktyg som finns att 
tillgå på biblioteket och lära sig att tillämpa olika sökstrategier. Processmodellen går ut på att 
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få användarna att betrakta informationssökning som en naturlig del av hela den 
meningsskapande process som själva lärandet utgör. Användarna får därmed lära sig att 
informationssökning inte bara handlar om att leta fram fakta, utan även att tolka, värdera och 
tillämpa den information som framkommer.  
 
I processmodellen betraktas information som material att undersöka i syfte att utveckla 
förståelse för ett ämne, snarare än meddelanden som innehåller det rätta svaret på en fråga. 
Därmed går processmodellen att tillämpa även i sammanhang som inte rör utbildning, till 
skillnad från de andra modellerna – som varken tar hänsyn till hur källorna bör värderas eller 
hur mycket information som faktiskt krävs för att förståelse ska kunna utvecklas. (Kuhlthau 
2004, s 10 f) Vid den högskola där jag genomför min undersökning finns en strävan att 
integrera användarundervisningen i den övriga utbildningen, genom att koppla momenten i 
undervisningspassen till de uppgifter som ska genomföras i huvudämnet. Studenterna ska inte 
bara lära sig att hitta material, utan de ska också kunna avgöra om materialet är tillförlitligt 
och vetenskapligt. Informationssökning ska bli en naturlig del i lärandet, och deltagarna ska få 
nytta av sina färdigheter inte bara under studietiden, utan även i sin framtida yrkesroll. 
Tillvägagångssättet ligger alltså närmast processmodellen. 
 
Forskning om informationskompetens bedrivs inom forskningsdisciplinerna pedagogik och 
biblioteks- och informationsvetenskap, framför allt i Australien, Sydafrika, USA och Norden. 
Det är dock endast ett fåtal forskare i världen som ägnar sig åt forskningen. Frågeställningarna 
inom området rör främst vad begreppet informationskompetens omfattar och hur undervisning 
ska bedrivas för att främja informationskompetens. (Bruce 2000a, 2000b, enligt Limberg, 
s 20) 
 

2.2 Informationskompetens ur ett sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet, som jag utgår från i min uppsats, förutsätter att människor 
växelverkar med varandra samt använder olika hjälpmedel för att skänka innebörder åt sina 
upplevelser. Forskningen går ut på att förstå vilken betydelse samspelet mellan människor har 
för lärandet. (Säljö 2000, s 18) Jag har valt att uppmärksamma fyra studier som jag finner 
relevanta för min undersökning – två som låter yrkesverksamma vara föremål för studien och 
två som genomförs i studerandemiljö. 
 
2.2.1 Studier som fokuserar vid yrkesverksamma 
Olof Sundin har undersökt hur yrkesverksamma sjuksköterskor förhåller sig till formell 
fackinformation vid deras arbetsplats – vilken betydelse fackinformationen har för 
sjuksköterskornas yrkesidentitet. (Sundin 2003, s 56) Sundin finner att sjuksköterskor som har 
akademisk utbildning sätter värde på teoretiska omvårdnadskunskaper samt betonar att just 
omvårdnad är sjuksköterskornas huvudämne, även om de medger att medicinsk kunskap är 
betydelsefull. De som saknar akademisk utbildning delar inte denna uppfattning, utan värderar 
medicinsk kunskap och praktisk erfarenhet högre än teoretiska omvårdnadskunskaper. 
(Sundin 2003, s 126 ff) 
 
Den som lär sig att utöva ett yrke och därmed tillägnar sig en yrkesidentitet, lär sig också 
vilka gemensamma värderingar som råder kring yrkesutövningen. Sundin förklarar att den 
omvårdnadsinriktade yrkesidentiteten hos sjuksköterskorna är mest framträdande på 
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yrkesgruppsnivå, där behovet av att använda just omvårdnadsinriktad fackinformation 
betonas. På arbetsplatserna dominerar emellertid den traditionella synen, där medicinsk 
kunskap, praktisk tillämpning och lång yrkeserfarenhet framhävs som mest betydelsefullt. 
Sundin menar att detta skulle kunna förklara varför sjuksköterskor inte använder formell 
fackinformation i särskilt hög utsträckning när de utövar sitt yrke. En annan förklaring skulle 
enligt Sundin kunna vara att sjuksköterskornas kunskaper är underordnade läkarnas, och att 
den traditionella yrkesidentiteten därmed inte för med sig något större intresse för 
informationssökning och informationsanvändning. Med den nya yrkesidentiteten betraktas 
dock sjuksköterskornas kunskaper som komplement till läkarnas, vilket medför att det 
plötsligt uppstår behov av och intresse för att självständigt kunna söka och använda 
fackinformation. (Sundin 2003, s 230 f) 
 
Sundin intresserar sig för yrkesverksamma sjuksköterskor, medan min undersökning lägger 
fokus vid studerande. Den yrkesidentitet som Sundin beskriver har sitt fäste i en akademisk 
utbildning, och det kan därför vara intressant att beakta yrkesidentitetens eventuella betydelse 
för behovet av att utveckla informationskompetens redan under studietiden. Jag borde i så fall 
kunna urskilja vilka faktorer i studenternas sociala praktik som skapar eller stärker detta 
behov. 
 
Annemaree Lloyd (2006, s 573 ff) har studerat hur brandmän utvecklar sin 
informationskompetens, och placerar därmed begreppet i en arbetsplatskontext. Lloyd 
kommer fram till att brandmännen är informationskompetenta inom den praktikgemenskap 
som deras yrkesområde utgör, eftersom det är inom gemenskapen som informationskällorna 
värderas. Framför allt är det när nybörjare och erfarna auktoriteter växelverkar med varandra, 
som de utvecklar denna kompetens. Det handlar inte bara om att lära sig hitta och använda 
textbaserad information, som handböcker eller bestämmelser, utan också om att utveckla och 
ge uttryck för ett likartat förhållningssätt och en gemensam värdegrund till själva yrket samt 
att kunna tyda kroppsspråk.  
 
Lloyd liknar olika sammanhang vid landskap, och menar att de erfarenheter som en människa 
har av ett sådant underlättar för henne när hon ska orientera sig eller ta sig för någonting i 
landskapet. Omvänt kan dock landskap också framstå som ogästvänliga och svårtillgängliga, 
för dem som aldrig tidigare har varit där och därför inte vet hur de lämpligast ska ta sig fram. 
(Lloyd, s 572)  
 
På samma sätt som Lloyds brandmän utvecklar en informationskompetens som fungerar väl 
inom den egna gemenskapen, torde högskolestuderande utveckla en kompetens som lämpar 
sig för just deras sociala praktik. Jag kan tänka mig att studerande utvecklar sin 
informationskompetens genom att växelverka dels med varandra och dels med sina lärare, 
som är kognitiva auktoriteter inom området. Jag har därför varit uppmärksam på hur mina 
respondenter förhåller sig till hela lärandesituationen, det vill säga hur de resonerar och går till 
väga för att ta sig fram i det landskap som studiemiljön utgör. 
 
2.2.2 Studier som fokuserar vid högskolestuderande 
Ola Pilerot har undersökt hur blivande sjuksköterskor och blivande designingenjörer refererar 
till informationskällor när de skriver uppsats. Han har jämfört de båda grupperna och försökt 
att identifiera orsaker till de skillnader som finns. (Pilerot 2007, s 7) Pilerot finner att blivande 
sjuksköterskor refererar till mer än dubbelt så många källor än blivande designingenjörer. Han 
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finner också att sjuksköterskestudenter refererar till avsevärt fler vetenskapliga artiklar, 
medan designingenjörsstudenterna i större utsträckning refererar till webbsidor – och då 
påfallande ofta till företagswebbplatser. Sjuksköterskorna refererar till mer än tre gånger så 
många monografier än designingenjörerna, däribland några doktorsavhandlingar – någonting 
som designingenjörerna inte refererar till alls. Designingenjörerna refererar oftast till 
svenskspråkiga texter, till skillnad från sjuksköterskorna som i stor utsträckning väljer 
engelskspråkiga. (Pilerot, s 34 ff) Pilerot har också gjort kvalitativa analyser av två 
examensarbeten, och kommer fram till att den akademiska diskursen är tydligare i 
sjuksköterskornas texter än i designingenjörernas. (Pilerot, s 51 f) Pilerot konstaterar att 
yrkesidentiteten börjar ta form redan under studietiden, till följd av en växelverkan mellan 
studenter, lärare och yrkesverksamma sjuksköterskor. (Pilerot, s 71) 
 
Pilerot har undersökt själva slutresultatet av studenternas arbetsinsatser, medan min 
undersökning lägger fokus vid de resonemang och tillvägagångssätt hos studenterna som 
leder fram till resultatet. Jag har därmed strävat efter att kasta ytterligare ljus över de faktorer 
som faktiskt bidrar till att forma yrkesidentiteten i ett tidigt skede.  
  
Sundin har tillsammans med Louise Limberg och Anna Lundh undersökt hur 
sjuksköterskestudenter upplever bibliotekariens sakkunskaper i fråga om 
informationskompetens. I studien har sexton studenter, en bibliotekarie och en professor i 
omvårdnad intervjuats. (Sundin 2008, s 22) Samtliga studenter befann sig i slutet av sin 
utbildning. De läste samma kurs och arbetade vid tiden för undersökningen med en skriftlig 
inlämningsuppgift. Det handlar om en diskursorienterad undersökning som lägger fokus vid 
praktiker där informationssökning äger rum. (Sundin 2008, s 24) Sundin urskiljer tre 
dimensioner när det gäller intervjupersonernas sätt att tala om bibliotekariens sakkunskaper i 
fråga om informationskompetens – vilket stöd som de anser att bibliotekarien kan bidra med:  

· hantera det tekniska verktyget 
· söka fram information 
· värdera källor 

 
När bibliotekarien bidrar med hjälp att hantera det tekniska verktyget, förväntas inga särskilda 
ämneskunskaper inom omvårdnad. Bibliotekarien visar i stället hur det tekniska verktyget kan 
underlätta för användarna när de ska bedöma värdet av en artikel inom deras särskilda 
område. När bibliotekarien hjälper användarna att söka fram information, består expertisen i 
att känna till hur uppgifterna har registrerats i databaserna och vilka söktermer respektive 
operatorer som kan användas. Bibliotekarien förväntas inte besitta några ämneskunskaper 
inom omvårdnad, utan betraktas som någon som kan nyttjas som länk mellan användaren och 
informationssystemet. (Sundin 2008, s 25 ff) Det är bara när bibliotekarien konsulteras för att 
värdera källor som vissa ämneskunskaper krävs, då studenterna behöver hjälp att hitta artiklar 
som rör just omvårdnad och inte andra ämnesområden. Sundin konstaterar att bibliotekarien 
anses kunna bidra till dels att avgöra vad som bör betraktas som vetenskapligt respektive 
ovetenskapligt – men också vad som bör betraktas som ämnesspecifikt. (Sundin 2008, s 28)  
 
Min undersökning går bland annat ut på att ta reda på vilken roll biblioteket har i studenternas 
sociala praktik och i vilken utsträckning bibliotekarier utgör medierande resurs. Med Sundins 
studie i åtanke, torde biblioteket och bibliotekarierna fylla en viktig funktion när det gäller att 
hitta och värdera information – men mindre betydelsefull när det handlar om att förstå och 
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använda informationen. Till skillnad från Sundin, har jag inte bara intresserat mig för 
studenters uppfattning om bibliotek och bibliotekarier – jag har undersökt hur de resonerar 
kring informationssökning och informationsanvändning avseende hela grundutbildningen och 
hur de utvecklar en informationskompetens som lämpar sig för den sociala praktik som de 
utgör en del av. 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Biblioteks- och informationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne, vilket öppnar dörren för 
flera olika teoretiska perspektiv att utgå från i en studie. (Sundin 2003, s 30) Min 
undersökning utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Roger Säljö, professor i pedagogisk 
psykologi vid Göteborgs universitet, har intresserat sig för detta perspektiv, och det är hans 
tolkningar och begrepp som bildar utgångspunkt för min undersökning. Jag är emellertid 
medveten om att Säljö är pedagog, och intar därför ett öppet förhållningssätt till teorin. 
 
Mitt teorikapitel inleds med en introduktion som förklarar vad ett sociokulturellt perspektiv 
innebär enligt Säljö. Jag placerar också detta synsätt i förhållande till rationalismens och 
empirismens syn på lärande och utveckling, för att göra det tydligt vad som skiljer ett 
sociokulturellt perspektiv från andra forskningsinriktningar. Sedan följer en förklaring av de 
teoretiska begrepp som jag använder i min analys. Avslutningsvis beskriver jag den 
hermeneutiska teorin, som jag har utgått från när jag har analyserat materialet. 
 

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
Det är framför allt två forskningstraditioner som har dominerat synen på lärande och 
utveckling såväl hos allmänheten som bland forskare och pedagoger. Rationalismen utgår från 
att människan har vissa bestämda egenskaper redan när hon föds, medan empirismen 
förutsätter att hon vid födseln är alldeles ren. Därmed handlar lärande för rationalisterna om 
att utveckla de förmågor hos individen som redan finns, medan empiristerna anser att lärande 
går ut på att förse individen med kunskap. Roger Säljö menar att bägge perspektiven förbiser 
att människan är en historisk, social varelse som hela tiden växelverkar med sin omgivning. 
(Säljö 2005, s 17 ff) Enligt Säljö är det inte utveckling som föregår lärande, utan lärande som 
föregår utveckling. Det innebär att människan inte behöver nå en viss utvecklingsnivå för att 
kunna lära sig nya saker, utan att hon snarare utvecklas till följd av att hon har lärt sig 
någonting nytt. (Säljö 2005, s 70) 
 

/…/ Mänskligt lärande bör förstås i ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv. 
Kunskap lever först i samspel med andra människor och blir sedan en del av den enskilde 
individen och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan kommer den tillbaka i nya 
kommunikativa sammanhang (och byggs in i artefakter). /…/ (Säljö 2000, s . 9) 

 
3.1.1 Social praktik 
En social praktik består av människor som växelverkar med varandra med hjälp av olika 
redskap. (Säljö 2005, s 57) En människas handlingar bör ses i sken av den sociala praktik som 
hon utgör en del av – alltså det sammanhang som hon befinner sig i. Sammanhanget avgör 
vad som är lämpligt att göra, och därför blir varje handling en del av den sociala praktiken. En 
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människa agerar delvis mot bakgrund av vad omgivningen sänder ut för signaler, men också 
utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter. (Säljö 2000, s 128 ff) Människor formas inte av 
den kontext som de agerar inom, utan deras agerande utgör en del av kontexten. Vi kan därför 
inte skilja mellan kontext och handlingar. (Säljö 2000, s 135)  
 
Varje människa deltar i flera olika sociala praktiker, och därför äger också lärande rum på 
många skilda sätt i många skilda sammanhang – till exempel hemma hos familjen, bland 
vännerna eller på jobbet. (Säljö 2005, s 66) Vissa aktiviteter sker inom avgränsade system, där 
det överordnade syftet med aktiviteterna är just lärandet i sig. Detta institutionaliserade 
lärande ger upphov till den sociala praktik som kallas att studera, och kännetecknas av 
kommunikativa mönster som till stor del går ut på att beskriva verkligheten snarare än att 
utgöra en del av den. (Säljö 2005, s 206 f) Enligt Säljö kan det leda till att själva kunskaperna 
fjärmas från de praktiker som de ska utgöra delar av. (Säljö 2005, s 212) Högskolor och 
universitet ägnar sig åt institutionaliserat lärande. I en sådan miljö sker lärandet avsiktligt i 
form av planerad undervisning. Studenten tar själv ansvar för att läsa den litteratur och 
genomföra de moment som ingår i kursplanen.  
 
Sjuksköterskestudenter deltar i två olika sociala praktiker under sin utbildning – när de 
studerar vid högskolan, för att utveckla teoretisk kunskap, och när de praktiserar inom 
sjukvården, för att tillägna sig praktiska erfarenheter. För studenterna torde studerandet vara 
den dominerande kontexten, där de utforskar och beskriver den sociala praktik som utgör 
yrkesverksamma sjuksköterskors vardag. 
 
3.1.2 Fysiska och intellektuella redskap 
Människan använder olika redskap för att lösa de problem och hantera de situationer som hon 
ställs inför. Det handlar om dels fysiska men också intellektuella hjälpmedel, som människan 
inte klarar sig utan. (Säljö 2005, s 29) Redskapen utgör en väl integrerad del av verkligheten, 
och måste därför alltid beaktas när vi studerar mänskligt tänkande ur ett sociokulturellt 
perspektiv. (Säljö 2000, s 81) 
 
Fysiska redskap är föremål som människan har skapat, i syfte att fylla någon särskild 
funktion. Dessa redskap kallas även för artefakter. När vi använder en artefakt drar vi nytta av 
de egenskaper som konstruktören har valt att tilldela föremålet – utan att för den skull behöva 
förstå hur egenskaperna har byggts in där. Vi behöver alltså inte kunna tillverka en 
miniräknare eller ens förstå hur den är konstruerad, för att kunna använda den och på så vis ta 
del av den kunskap som finns samlad i miniräknaren. Artefakterna gör det därmed möjligt för 
varje enskild individ att ta del av samhällets kollektiva kunskap. (Säljö 2005, s 31)  
 
De språk som vi behärskar, de erfarenheter som vi bär med oss och de färdigheter som vi 
besitter är exempel på intellektuella redskap. Dessa behövs i större eller mindre utsträckning 
för att vi ska kunna använda artefakterna, samtidigt som artefakterna gör det möjligt för oss 
att utveckla de intellektuella redskapen ytterligare. Själva handlingarna – att kalkylera med 
hjälp av en miniräknare eller att söka information i en databas – äger rum i ett samspel mellan 
människa och artefakt. (Säljö 2005, s 190) Det finns gränser för vad det mänskliga tänkandet 
klarar, samtidigt som en apparat inte kan tänka över huvud taget – men genom att ta hjälp av 
en apparat kan människan tänka ut eller resonera sig fram till lösningar som hon annars aldrig 
hade varit ens i närheten av. (Säljö 2000, s 75 f) 
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Bibliotek, datorer och databaser är exempel på fysiska redskap som sjuksköterskestudenter 
kommer i kontakt med under sin utbildning och som därmed har varit relevanta för min 
undersökning. För att kunna använda redskapen måste studenterna även ha tillgång till vissa 
intellektuella redskap – de måste till exempel veta hur en dator ska användas och hur de hittar 
rätt i det fysiska biblioteket, de måste känna till den terminologi som används inom 
ämnesområdet, och de måste ha lärt sig hur de ska söka fram, använda och kritiskt värdera 
sådan information som har med ämnet att göra. Även om de fysiska redskapen betyder 
mycket för människans uppfattning av omvärlden, är ändå språket hennes viktigaste redskap. 
Språkliga begrepp hjälper henne att såväl tolka som beskriva sin omvärld, och på så vis 
skänka mening åt den. (Säljö 2000 s 82)  
 
3.1.3 Appropriera, bemästra och naturalisera 
I ett sociokulturellt perspektiv betraktas kunskap som någonting som människan utvecklar 
inom ramen för den sociala praktik som hon befinner sig i. Kunskap är därmed ingenting som 
går att inhämta – snarare approprierar människan kunskapen, vilket innebär att hon utvecklar 
förmågan att nyttja intellektuella eller fysiska redskap på ändamålsenliga sätt i bestämda 
situationer. Människan bekantar sig med redskapen och kommer till insikt om hur de 
lämpligast kan användas, för att sedan, på sikt, låta dem utgöra en del av hennes samlade 
uppfattning om verkligheten. (Säljö 2000, s 152)  
 
Appropriering kan beskrivas som ett sätt för människan att göra kunskapen om omvärlden till 
sin egen. När ett redskap till slut blir en så självklar del av vardagen att människan inte ens 
reflekterar över användandet, har kunskapen naturaliserats. (Säljö 2005, s 231) Människan 
behöver dock inte appropriera kunskap för att kunna använda den. Hon kan även bemästra 
kunskapen, vilket innebär att hon visserligen förmår att hantera redskapet till fullo – men hon 
håller ändå distansen till det, och undviker att göra det till en del av hennes identitet. (Säljö 
2000, s 153)  
 
De sjuksköterskestudenter som vet hur de ska göra för att söka fram information med hjälp av 
databaser, men som undviker att göra det så länge kursplanen inte kräver det, har inte gjort 
informationssökning till någon naturlig del av studierna – de bemästrar endast kunskapen. De 
som har approprierat informationssökning som fenomen, använder databaser när de tror att 
det är det mest ändamålsenliga sättet för att hitta svaren till sina frågor. De som spontant och 
rutinmässigt söker information för att dels besvara olika frågor, men även för att hålla sig 
ajour med vad som är aktuellt just nu inom ämnesområdet, kan sägas ha naturaliserat 
fenomenet. 
 
3.1.4 Mediering 
Mediering handlar om att göra tillvaron begriplig. För att skapa mening i det som människan 
förnimmer för stunden, tar hon hjälp av olika medierande resurser. (Säljö 2005, s 27) Dessa 
resurser utgörs av fysiska och intellektuella redskap, som präglar hennes upplevelse av 
tillvaron – i och med att hon såväl tänker som kommunicerar och agerar med hjälp av dem. 
Därmed medierar redskapen verkligheten för människan, och får den att te sig meningsfull. 
(Säljö 2000, s 81 f) 
 
Till exempel kan en bok som följer en akademisk diskurs mediera verkligheten på ett sätt, 
medan en annan, mer vardagligt skriven bok som behandlar samma ämne kan skänka andra 
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eller ytterligare innebörder åt innehållet. Det kan bero på dels att språkbruket skiljer sig åt 
mellan böckerna, men också att informationen presenteras på skilda sätt. (Säljö 2005, s 34 ff) 
 
Databasen Cinahl, som används frekvent av sjuksköterskestudenter, har en funktion som gör 
det möjligt att filtrera bort sökträffar på artiklar som inte har granskats och godkänts av andra 
forskare. Med hjälp av funktionen kan sjuksköterskestudenter söka fram vetenskapliga artiklar 
utan att själva behöva avgöra huruvida de ska betraktas som vetenskapliga eller inte. De låter 
då funktionen i databasen mediera verkligheten åt dem, i stället för att själva granska 
artiklarna och lita till sin egen bedömning.  
 
Sjuksköterskestudenterna använder redskapen när de reder ut olika frågor som de ställs inför, 
och gör det på så vis meningsfullt att studera. De medierar tillvaron genom att ta del av 
innehållet i böcker och artiklar – men också genom att samtala med varandra eller konsultera 
någon sakkunnig. Genom att kommunicera kan människor dels ge uttryck för egna synsätt 
och upplevelser men också appropriera andras, och på så vis komma fram till gemensamma 
innebörder och förhållningssätt. (Säljö 2000, s 43) Alla samtal som förs människor emellan 
går ut på att mediera verkligheten, vilket innebär att vi alltid utgör medierande resurser för 
varandra när vi växelverkar. (Säljö 2000, s 37) För sjuksköterskestudenter kan alltså lärare 
och bibliotekarier vara medierande resurser, likväl som studenterna själva kan vara 
medierande resurser för varandra. 
 

3.2 Det hermeneutiska perspektivet 
Det är ett hermeneutiskt förhållningssätt som utgör grunden för min analys och tolkning av 
intervjuerna. Jag har undersökt vad Nils Gilje och Harald Grimen (1993) kallar för 
meningsfulla fenomen, företeelser som människor åstadkommer och som därmed kan 
tillskrivas någon innebörd. (Gilje, s 175) I min undersökning utgörs fenomenen av de 
handlingar och förlopp som mina respondenter ger uttryck för – det vill säga, hur de resonerar 
kring informationsanvändning och hur de faktiskt går till väga för att söka och använda 
information i syfte att klara sina studier.   

 
Innan vi undersöker och tolkar ett meningsfullt fenomen, måste vi veta vad vi ska leta efter. 
Vår förförståelse hjälper oss att rikta uppmärksamheten åt rätt håll. En människas 
förförståelse består av hennes språk och begreppsvärld, hennes grundläggande värderingar 
och åsikter samt hennes personliga erfarenheter. (Gilje, s 183 ff) I min undersökning utgör 
min egen informationskompetens en betydelsefull del av förförståelsen, i det att jag känner till 
de huvudsakliga principerna för informationssökning och informationsanvändning och 
därmed tror mig veta vilka frågor som jag måste ställa för att belysa de viktigaste aspekterna. 
En annan, minst lika avgörande del av förförståelsen är det faktum att jag själv studerar vid 
högskola, och liksom respondenterna strävar efter att mina examinationsuppgifter ska bli 
godkända. Respondenternas resonemang och förhållningssätt är därför inte alldeles 
främmande för mig. Det har jag varit medveten om såväl vid intervjutillfällena som under 
genomförandet av analysen. 
 
Ett annat centralt begrepp inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln. För att kunna 
tolka ett enskilt yttrande, måste vi förstå helheten – samtidigt som vår tolkning av helheten är 
beroende av enskilda yttranden. (Gilje, s 191 ff) De flesta tolkningar av helheten som jag har 
gjort i min undersökning, har jag motiverat med ett yttrande från någon respondent. För att 
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kunna analysera och tolka ett yttrande, måste jag dock ha god insikt i helheten. Denna insikt 
har jag i viss mån haft från början, tack vare min förförståelse, men framför allt har jag byggt 
den insikten efter hand, medan jag har analyserat och bearbetat mitt material. 
 

4. Metod 
 
Jag inleder metodkapitlet med att beskriva mitt val av metod samt metoder som jag har valt 
bort. Sedan redogör jag för intervjumodell, urval och tillvägagångssätt. Jag diskuterar därefter 
forskningsetiska aspekter och avslutar kapitlet med ett resonemang kring resultatets 
trovärdighet. 
 

4.1 Val av metod 
Kvalitativ forskning utmärks framför allt av att den framhåller ord snarare än siffror. Det 
handlar om att förstå hur de individer som studeras uppfattar den verklighet som de befinner 
sig i. (Bryman 2002, s 250) Forskningens ändamål är inte att verifiera eller falsifiera några 
hypoteser, utan att generera teorier – det vill säga samla in data, kategorisera dem och förklara 
dem med hjälp av någon lämplig teori. (Merriam 1994, s 33) Jag tror att kvalitativa intervjuer 
är den mest lämpliga metoden att använda för att kunna besvara mina frågeställningar. Enligt 
det sociokulturella perspektivet pågår ett inre samtal hos människan – i och med att hon 
tänker – samtidigt som hon interagerar med andra människor, det vill säga för ett yttre samtal. 
Säljö menar att det strider mot ett sociokulturellt perspektiv att skilja mellan den yttre 
interaktionen och de inre tankarna. Dessa är intimt förenade med varandra, och människans 
språk utgör länken mellan hennes inre och yttre kommunikation. (Säljö 2000, s . 105 ff) Med 
hjälp av kvalitativa intervjuer har jag kunnat få sjuksköterskestudenterna att reflektera kring 
sin egen informationskompetens, och på så vis klä sina tankar i ord – som, till skillnad från de 
inre tankarna, har blivit möjliga för mig att analysera. 
 

4.2 Alternativa metoder 
Det sociokulturella perspektivet betonar att mänskliga aktiviteter är situerade i sociala 
praktiker. (Säljö 2000, s 104) En alternativ metod hade därmed kunnat vara någon form av 
deltagande observation. Jag skulle i så fall ha följt studenterna i den sociala praktik som jag 
undersöker, för att iaktta hur de faktiskt går till väga när de söker, värderar och använder 
information. (Bryman, s 277) Metoden är dock inte alldeles lämplig för min studie, med tanke 
på att jag intresserar mig för studenternas informationssökning under hela deras utbildning 
och inte bara i samband med uppsatsskrivande. Jag har inte haft möjlighet att genomföra 
någon longitudinell studie, det vill säga en undersökning som sträcker sig över en längre 
tidsperiod och där studenterna observeras vid flera tillfällen. (Bryman, s 73) 
 
En ytterst lämplig metod för att studera sjuksköterskestudenters informationskompetens ur ett 
sociokulturellt perspektiv torde vara att kombinera deltagande observationer med kvalitativa 
intervjuer, en så kallad triangulering. Enligt Bryman blir resultatet mer tillförlitligt när två 
metoder kombineras. Med en triangulering hade jag först kunnat observera hur studenterna 
går till väga för att söka fram information i samband med exempelvis en projektuppgift, för 
att sedan med hjälp av kompletterande intervjuer ta reda på dels huruvida min uppfattning om 
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deras tillvägagångssätt stämmer och dels hur de resonerade under informationssökningen. 
(Bryman, s 260) Tillträdet till sjuksköterskestudenternas sociala praktik har emellertid varit 
begränsat, och det skulle därför ha varit svårt för mig att göra någon sådan triangulering. 
 
En kvantitativ innehållsanalys skulle ha kunnat ge mig svar på vilka källor studenterna väljer 
att använda respektive inte använda i sina examensarbeten. För att genomföra en sådan analys 
skulle jag ha behövt ange olika kategorier i förväg, för att sedan räkna förekomst eller 
avsaknad av dem i studenternas uppsatser. (Bryman, s  190) På så vis skulle jag ha kunnat ta 
reda på exempelvis i vilken utsträckning som vetenskapliga artiklar eller engelsk litteratur 
förekommer i studenternas uppsatser. Syftet med min undersökning är dock att bringa klarhet 
i studenters resonemang kring informationskompetens, och därför blir en kvalitativ metod mer 
lämplig. En kvalitativ metod gör mig medveten om inte bara vad studenterna har gjort, utan 
även varför de har valt att göra just så och vad de upplever vara enkelt respektive 
problematiskt när det gäller just informationssökning och informationsanvändning.    
 

4.3 Den semistrukturerade intervjun 
Jag har valt att tillämpa semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att mina intervjuer har 
haft en viss struktur, i form av en lista med frågor att följa – men jag har ändå vid behov 
kunnat ändra frågornas ordningsföljd, ställa följdfrågor eller formulera helt nya frågor. 
(Bryman, s 299 ff) Den semistrukturerade intervjun har alltså gett mig utrymme att vara 
flexibel, samtidigt som jag har haft en strukturerad lista med frågor att utgå från. (Bryman, 
s 304 f)  
 

4.4 Fokusgrupper 
En fokusgrupp kännetecknas av att det finns fler än en respondent närvarande vid 
intervjutillfället och att forskaren fokuserar vid något särskilt tema. Respondenterna väljs ut 
just för att de tillhör det sammanhang som forskaren vill veta mer om, och det intressanta är 
hur respondenterna som gruppmedlemmar förhåller sig till frågorna. (Bryman, s 324) Med 
tanke på att det sociokulturella perspektivet tar sin utgångspunkt i individers samspel inom en 
social praktik, torde fokusgrupper i en sådan studie vara att föredra framför individuella 
intervjuer. Visserligen är individuella faktorer viktiga att lägga märke till, men i ett 
sociokulturellt perspektiv räcker det inte att bara studera individen för att förstå lärande som 
fenomen – det är samspelet mellan individ, grupp och redskap inom den sociala praktik där de 
uppträder, som studeras. (Säljö 2005, s 20 f) Det kan till exempel röra sig om studenter som 
växelverkar med varandra och nyttjar olika artefakter för att klara sina studier. 
  
Bryman förklarar att för stora grupper tenderar att hämma respondenterna, på sådant sätt att 
de undviker att reflektera kring frågor som de inte har särskilt mycket erfarenhet av. (Bryman, 
s 330) Bryman får stöd av Trost, som menar att fokusgrupper inte bör bestå av fler än fem 
respondenter, eftersom det blir svårt för intervjuaren att hålla reda på fler än så. (Trost 2005, 
s 25) Min huvudfrågeställning, som rör sjuksköterskestudenters informationskompetens, 
ligger utanför respondenternas eget ämnesområde, och det är högst troligt att de inte har 
reflekterat särskilt mycket kring sådana frågor tidigare. Det hade kunnat göra dem 
återhållsamma i en större grupp, och jag valde därför att sätta samman mindre fokusgrupper 
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om två till tre respondenter per grupp – jag har strävat efter att alla respondenter ska våga 
yttra sig under intervjun. 
 
Gruppsammansättningarna utgörs av det som Bryman kallar för naturliga grupper, det vill 
säga grupper där respondenterna redan känner varandra. Jag har låtit mina respondenter bilda 
grupperna på egen hand. Respondenterna har då grupperat sig med kurskamrater som de 
känner väl, det vill säga kamrater som de brukar genomföra grupparbeten tillsammans med. 
Kitzinger (1994) menar att det är positivt om gruppmedlemmarna redan känner varandra, 
eftersom samtalet under intervjun då tenderar att bli naturligt och avslappnat. Det kan också 
vara svårt att få individer som inte känner varandra från början att ställa upp för intervju. När 
Jolbrook & Jackson (1996) försökte att få tag i respondenter till sin undersökning av köpvanor 
i affärscentrer hittade de ingen som ville delta, förrän de övergav kravet att respondenterna 
skulle vara obekanta för varandra och i stället letade i befintliga grupperingar som till 
exempel föreningar. (Bryman, s 330 ff) Eftersom jag redan från början mötte svårigheter med 
att hitta respondenter, bestämde jag mig tidigt för att använda naturliga grupper där 
respondenterna redan kände varandra. I de fall då enskilda individer har varit intresserade av 
att delta i undersökningen, har det av olika orsaker visat sig vara allt för svårt att sammanföra 
dem i grupper.  
 
Trost anser att fokusgrupper är särskilt bra när forskaren vill att respondenterna ska föra ett 
resonemang kring något särskilt tema. Han menar även att fokusgrupper uppmuntrar 
respondenterna att instämma i varandras tankegångar och utveckla dem vidare. Ett problem är 
dock att respondenterna kan vara benägna att hålla med varandra, liksom att dominanta 
personer tenderar att ta mycket plats i förhållande till andra respondenter. (Trost, s 25 f) 
Fokusgrupper kan också orsaka problem vid bearbetning av det insamlade materialet, då det 
ibland kan vara svårt att urskilja vem som pratar på bandet – och om två eller flera 
respondenter säger någonting samtidigt, kan det vara svårt att uppfatta vad som faktiskt sägs. 
(Bryman, s 328 ff) Jag upplevde inga svårigheter med att urskilja vem som sa vad på 
inspelningen av intervjuerna. Emellertid var det svårt att uppfatta vad respondenterna sa, vid 
de tillfällen då de pratade i mun på varandra. Det utgjorde dock inget större bekymmer, 
eftersom det förekom väldigt sällan.  
 

4.5 Urval 
Antalet respondenter är tillräckligt när forskaren har fått svar på sina frågor. (Kvale s 97) 
Thomsson förklarar att själva frågeområdet bör utgöra måttstock för att avgöra hur många 
intervjupersoner som behövs i undersökningen – ett fokuserat frågeområde kräver färre 
respondenter än ett bredare. (Thomsson, s 57) Trost menar att ett mindre antal respondenter 
gör materialet hanterbart och underlättar när forskaren behöver analysera hela sitt material för 
att urskilja olika samband och olikheter. Enligt Trost bör fyra till åtta respondenter vara 
tillräckligt i de flesta fall. (Trost, s 123) Jag valde att engagera något fler respondenter än vad 
Trost rekommenderar, eftersom intervjuerna ägde rum i fokusgrupper där respondenterna 
enligt Trost tenderar att hålla med varandra. (Trost, s 25) Med ett större antal har jag kunnat 
urskilja fler variationer i materialet än vad som hade varit möjligt med färre respondenter. 
(Thomsson, s 58) Antalet intervjuer faller inom ramen för Trosts rekommendation, då jag har 
intervjuat fem grupper av studenter. 
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Jag har intervjuat två bibliotekarier, två lärare och fjorton studenter. Jag har intervjuat fler 
studenter än lärare och bibliotekarier, eftersom det är studenternas uppfattning om och 
upplevelse av informationssökning och informationsanvändning som jag lägger fokus vid. 
Lärarna och bibliotekarierna har jag intervjuat framför allt för att förstå den sociala praktik 
som studenterna utgör en del av. 
 
Det sociokulturella perspektivet utgår från att människan lär och utvecklas genom att delta i 
sociala praktiker. (Säljö 2000, s 104) Jag har därför begränsat mitt urval till studenter som 
läser samma utbildningsprogram – sjuksköterskestudenter – vid samma högskola, det vill säga 
studenter som är del av samma sociala praktik. 
 
För att välja högskola, utbildningsprogram, lärare och studenter har jag tillämpat 
bekvämlighetsurval, som är en variant av icke-sannolikhetsurval där sådana 
undersökningsobjekt som för stunden finns tillgängliga för forskaren väljs ut. (Bryman, s 114) 
Jag har haft svårt att hitta respondenter bland lärarna och studenterna, och därför har jag låtit 
så gott som alla som har varit intresserade ingå i studien. Bland bibliotekarierna fanns dock ett 
stort intresse för att delta, och därför har jag tillämpat målinriktat urval för den gruppen – en 
form av icke-sannolikhetsurval där respondenterna väljs på grund av sin särskilda kompetens. 
Valet föll på de bibliotekarier som på grund av sina särskilda ämneskunskaper ansvarar för 
just sjuksköterskestudenternas användarundervisning. (Merriam, s 61) 
 
4.5.1 Val av högskola  
Jag har genomfört undersökningen vid en högskola som finns belägen i min geografiska 
närhet. Jag valde alltså en högskola som var så tillgänglig för mig som möjligt, och har 
därmed tillämpat ett bekvämlighetsurval. (Bryman, s 313) 
 
4.5.2 Val av bibliotekarier 
De bibliotekarier som har deltagit i undersökningen är de bibliotekarier vid högskolans 
bibliotek som arbetar mest med användarundervisning för sjuksköterskestudenterna. De är 
också kontaktbibliotekarier för just dessa studenter.  Merriam kallar denna form av urval för 
målinriktat urval – respondenter väljs ut på grund av sin kompetens eller erfarenhet inom 
något särskilt område. (Merriam, s 61)  
 
Första kontakten med bibliotekarierna skedde helt informellt, och därför finns det inte något 
missivbrev att bifoga bland bilagorna i uppsatsen. Jag har tidigare arbetat som biblioteksvakt 
på högskolans bibliotek och är därför bekant med de bibliotekarier som arbetar där.  
 
4.5.3 Val av lärare 
För att hitta respondenter bland lärarna skickade jag ut ett missivbrev via e-post till samtliga 
lärare som undervisar på sjuksköterskeprogrammet – sammanlagt 36 stycken. Jag följde sedan 
upp missivbrevet genom att kontakta var och en av lärarna per telefon.  
 
Det var endast två lärare som uttryckte intresse för att delta, och det är dessa två som utgör 
respondenter i studien. Jag har således tillämpat ett bekvämlighetsurval, då jag har låtit de 
personer som för tillfället fanns tillgängliga delta. (Bryman, s 114) 
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4.5.4 Val av studenter 
Jag har tillämpat ett bekvämlighetsurval, genom att låta de studenter som fanns tillgängliga 
delta i undersökningen. (Bryman, s 114) De studenter som har ingått i min studie läste vid 
tidpunkten för intervjuerna sin fjärde eller femte termin på sjuksköterskeprogrammet. Genom 
att välja studenter som befinner sig i slutet av utbildningen, har jag ökat möjligheten att hitta 
respondenter som dels har upplevt flera olika examinationsformer men också sökt efter och 
använt olika typer av källor under utbildningens gång. 
 
Från början försökte jag begränsa urvalet till sjuksköterskestudenter som läste termin fem och 
därmed skrev sin c-uppsats. Jag blev emellertid tvungen att så småningom vidga mitt urval, då 
endast sex personer från termin fem kunde tänka sig att delta.  
 
Att etablera kontakt med studenter som kan tänka sig att delta i undersökningen har visat sig 
vara det allra svåraste momentet i mitt uppsatsarbete, och dessa svårigheter har även delvis 
bidragit till att arbetet har tagit längre tid än vad jag räknade med från början. Jag har letat 
respondenter bland studenterna under såväl höstterminen 2008 som vårterminen 2009. Under 
höstterminen genomförde jag intervjuer med sex stycken studenter som då läste termin fem 
och som nyligen hade påbörjat arbetet med sin c-uppsats.  
 
Jag inledde mitt uppsatsarbete med att delta i studenternas användarundervisning – både den 
teoretiska delen och det praktiska momentet då sjuksköterskestudenterna får möjlighet att 
själva prova att söka efter information i datasalen. I samband med undervisningspasset, 
presenterade de undervisande bibliotekarierna mig för studenterna. Kort därefter hjälpte 
programansvarig lärare mig att publicera information i form av ett missivbrev på studenternas 
webbportal, där jag efterlyste respondenter samt förklarade vad undersökningen gick ut på. 
Jag lyckades på det sättet etablera kontakt med en grupp studenter, som sedan hjälpte mig att 
få kontakt med ytterligare en grupp. Således tillämpade jag ett snöbollsurval, en variant av 
bekvämlighetsurval som innebär att befintliga respondenter förmedlar kontakt till andra 
lämpliga respondenter. (Bryman, s 115 f) Jag publicerade också två påminnelser till 
missivbrevet på studenternas webbportal. Programansvarig upplyste dessutom studenternas 
olika handledare om att jag ville få kontakt med fler studenter att intervjua. Under 
höstterminen lyckades jag inte få tag i några ytterligare studenter.  

 
Under vårterminen gjorde jag ett nytt försök att nå sjuksköterskestudenterna. Jag vidgade då 
mitt urval till att omfatta sjuksköterskestudenter som läser termin fyra, fem eller sex, för att 
öka chansen att få ta på respondenter. Från och med vårterminen 2009 erbjuds de 
sjuksköterskestudenter som läser sin fjärde termin att delta i ett extrapass 
användarundervisning, vilket innebär att oavsett vilken termin – fyra, fem eller sex – som de 
studenter som omfattas av mitt urval läser, har de deltagit i lika många pass 
användarundervisning, det vill säga två pass. De som under vårterminen var inne på sin femte 
eller sjätte termin erbjöds alltså ingen användarundervisning under den fjärde terminen, utan 
först under termin fem.   
 
Jag tog åter kontakt med programansvarig, som än en gång hjälpte mig att publicera ett 
missivbrev på sjuksköterskestudenternas webbportal. Den här gången skickades även ett 
missivbrev via e-post till samtliga sjuksköterskestudenter från termin fyra, fem och sex. Ett e-
postmeddelande skickades även till samtliga lärare som undervisar på 
sjuksköterskeprogrammet med en fråga om de kunde hjälpa mig att kontakta 
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sjuksköterskestudenterna. Jag följde sedan upp e-postmeddelandet med ett telefonsamtal. 
Lärarna har därefter i sin tur kontaktat studenter, som slutligen har hört av sig till mig. 
Sammanlagt har åtta lärare i någon mån försökt att hjälpa mig att hitta studenter. Det har 
främst skett genom att studenterna från termin fyra har informerats i helklass och uppmuntrats 
till att delta. De lärare som har någon form av relation till uppsatsskrivande studenter från 
termin fem eller studenter från termin sex som befinner sig ute på praktik har också varit till 
hjälp, genom att upplysa studenterna om att jag behöver respondenter. Jag har alltså tillämpat 
en form av snöbollsurval, genom att med lärarnas hjälp nå de sista åtta studenterna som 
intervjuades. Snöbollsurvalet gav mig möjlighet att träffa personer som jag annars aldrig 
skulle ha kommit i kontakt med. (Thomsson, s 65) 
 
Jag har också varit i kontakt med det sjukhusbibliotek som tillhör sjukhuset där studenterna 
genomför sin praktik. Biblioteket lät mig presentera uppsatsidén under introduktionsdagen, då 
studenterna från termin fyra påbörjade sin praktik och därför fanns samlade i en sal. Ett 
informationsblad placerades sedan ut på sjukhusbibliotekets lånedisk, och bibliotekets 
personal hjälpte mig genom att uppmana sjuksköterskestudenter som besökte biblioteket att 
delta i undersökningen. På samma vis har högskolans bibliotek försökt att hjälpa mig – även 
där har informationsblad funnits synliga på lånedisken samtidigt som personalen har varit 
beredd att förmedla kontaktuppgifter, om någon student skulle visa sig vara intresserad av att 
delta. Jag kom inte i kontakt med någon enda sjuksköterskestudent på detta sätt, genom vare 
sig sjukhusbiblioteket eller högskolebiblioteket. 
 
Under vårterminen anmälde femton studenter sitt intresse att delta i undersökningen. Sju av 
dessa kunde jag inte genomföra några intervjuer med, eftersom det av olika skäl inte var 
möjligt att sätta samman några fokusgrupper – i några fall passade de tider då studenterna 
hade möjlighet att ställa upp inte med varandra, i andra fall ville studenterna inte bli 
intervjuade tillsammans med någon som de inte kände. De åtta studenter som slutligen deltog 
i undersökningen läste alla sin fjärde termin och hade nyligen avslutat en praktikperiod samt 
lämnat in en större projektuppgift. Sammanlagt deltog alltså fjorton studenter från 
sjuksköterskeprogrammet i undersökningen – sex under höstterminen och åtta under 
vårterminen.  
 

4.6 Tillvägagångssätt 
Bryman rekommenderar att forskaren bekantar sig med den företeelse som ska studeras innan 
undersökningen påbörjas, eftersom det underlättar tolkningen och analysen av det material 
som samlas in. (Bryman, s 305) Jag har därför deltagit i den användarundervisning som 
bedrivs vid högskolan – inte i syfte att observera och analysera, utan för att bringa klarhet i 
hur användarundervisningen och dess kontext ser ut.  
 
Samtliga studenter och bibliotekarier har intervjuats i högskolans lokaler, antingen i grupprum 
som studenterna har bokat för grupparbeten eller i konferensrum som jag har bokat enbart för 
detta ändamål. Intervjuerna med lärarna har efter önskemål genomförts per telefon. Jag har då 
använt högtalartelefon, vilket har gjort det möjligt att spela in även dessa intervjuer med 
diktafon och transkribera dem ordagrant. Bryman förklarar att nackdelarna med 
telefonintervjuer är att forskaren inte ser vare sig respondentens ansiktsuttryck eller den miljö 
som respondenten befinner sig i, samt att forskaren inte kan använda några visuella 
hjälpmedel under intervjuns gång. (Bryman, s 129) Jag bedömer dock att undersökningens 



 18 

resultat inte har påverkats av dessa faktorer, eftersom det är studenterna som jag har lagt 
fokus vid – lärarna har intervjuats främst för att ge mig inblick i den sociala praktik som utgör 
studenternas vardag. 
 
Intervjuerna har spelats in med diktafon och sedan transkriberats ordagrant till text. (Kvale, 
s 142) Respondenterna har erbjudits möjligheten att läsa igenom min tolkning av det som har 
sagts under intervjun. Det är dock ingen av respondenterna som har varit intresserad av att ta 
del av denna tolkning – snarare är det uppsatsen i sin helhet som de har uttryckt intresse för 
att läsa. 
 
Jag sammanställde intervjuerna med studenter, lärare och bibliotekarier för sig, och 
strukturerade resultatet utifrån intervjufrågorna i den ordning frågorna ställdes. Det 
resulterade i ett arbetsdokument som inte innehöll några analytiska moment, utan endast 
bestod av en sammanställning av respondenternas svar på mina frågor. Sedan analyserade jag 
materialet genom att besvara mina frågeställningar, dels med hjälp av Säljös teoretiska 
begrepp men också med anknytning till tidigare forskningsresultat. Hela tiden utgick jag från 
studenternas intervjusvar, men infogade vid behov de uppfattningar och reflektioner som 
lärarna och bibliotekarierna gav uttryck för. 
 

4.7 Forskningsetik 
 
4.7.1 Konfidentialitet  
Jag har varit angelägen om att behandla uppgifterna konfidentiellt liksom att låta 
respondenterna vara fullständigt anonyma i min rapport. Att materialet behandlas 
konfidentiellt, innebär att det bara är jag som genomför undersökningen som direkt kommer 
åt den inspelade intervjun och den ordagranna transkriberingen. Handledare, examinator och 
opponenter kan dock vid begäran få tillgång till materialet. (Kvale, s 158) De inspelade 
intervjuerna kommer enbart att användas i forskningssammanhang. (Thomsson, s 90) 
 
4.7.2 Anonymitet 
I rapporten har jag valt att inte dokumentera sådan information som eventuellt kan identifiera 
någon person. Därför har jag inte ens avslöjat vilken högskola som min undersökning har 
bedrivits vid. Jag har även valt att redan vid transkriberingen tilldela mina intervjupersoner 
varsin kod, för att försäkra mig om att ingen av respondenterna ska gå att identifiera. Jag har 
helt undvikit att fingera några uppgifter om respondenterna, eftersom det kan finnas personer 
vars namn eller andra egenskaper stämmer överens med sådana påhittade beskrivningar. 
(Trost, s 108) 
 
Jag bör dock påpeka att de bibliotekarier och lärare som har intervjuats inte har varit anonyma 
för varandra, eftersom de arbetar på samma arbetsplats där alla känner till att jag har gjort 
denna undersökning. Inte heller studenterna har varit helt anonyma för varandra, eftersom de 
har intervjuats i grupper. Den lärare som har hjälpt mig att komma i kontakt med studenter att 
intervjua känner dessutom till vilka några av respondenterna är.  
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4.8 Validitet och reliabilitet 
Begreppet validitet används för att beskriva om en studie verkligen visar det som forskaren 
har avsett att undersöka. (Bryman, s 43) I en undersökning med hög validitet är resultaten 
alltså väl motiverade och klarar en kritisk granskning. (Thomsson, s 32) Begreppet reliabilitet 
används för att beskriva hur replikerbar en undersökning är. Hög reliabilitet innebär att 
resultatet blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt. (Bryman, s 43) 
 
De flesta forskare är dock överens om att kvantitativ och kvalitativ forskning inte bör använda 
samma begrepp. Lincoln och Guba menar att inom kvalitativ forskning utgör varje forskares 
uppfattning endast en representation av verkligheten – två forskare som utgår från olika 
teorier och begrepp kan alltså komma fram till två skilda uppfattningar, som var för sig är lika 
giltiga. (Bryman, s 262 f) Därför behöver den kvalitativa forskningen egna begrepp för att 
bedöma kvaliteten i de undersökningar som görs.  
 
4.8.1 Trovärdighet och äkthet 
Lincoln och Guba (1985, 1994) vill låta begreppen trovärdighet och äkthet motsvara validitet 
och reliabilitet inom kvalitativ forskning. Jag har valt att tillämpa dessa begrepp för att 
bedöma kvaliteten på min undersökning, eftersom jag finner att resonemanget lämpar sig väl 
för ett sociokulturellt perspektiv – en och samma verklighet kan ha flera representationer, på 
samma sätt som olika handlingar är situerade i sociala praktiker. (Bryman, s 258; Säljö 2000, 
s 104) 
 
Begreppet trovärdighet består av fyra delar: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 
möjlighet att styrka och konfirmera. För att resultatet ska vara tillförlitligt bör forskaren 
använda respondentvalidering, det vill säga låta de respondenter som ingår i studien se hur 
forskaren har tolkat det insamlade materialet för att kunna bekräfta att forskaren har gjort en 
korrekt tolkning. Överförbarhet innebär att resultatet ska vara hållbart om undersökningen 
genomförs på nytt vid någon senare tidpunkt. För att åstadkomma det, måste forskaren göra 
en detaljerad beskrivning av den kontext som studeras. Genom att noggrant och utförligt 
beskriva de olika faserna i forskningsprocessen gör forskaren det möjligt för andra forskare att 
granska tillvägagångssättet, och studien blir därmed pålitlig. Forskaren ska också vara 
medveten om att det inte går att vara helt objektiv inom samhällsvetenskaplig forskning, men 
samtidigt intyga att inga personliga värderingar eller särskilda teoretiska inriktningar har 
påverkat slutsatserna. 
 
Det var inte möjligt för mig att tillämpa respondentvalidering i min undersökning, eftersom 
ingen av respondenterna var intresserad av att läsa tolkningen av intervjun. Respondenterna 
har snarare velat ta del av uppsatsen i sin helhet, när den är färdig. När det gäller 
överförbarhet, är en kvalitativ undersökning alltid svår att replikera – dels för att den ter sig 
mer ostrukturerad än en kvantitativ, men också för att de som medverkar i undersökningen 
troligen påverkas av forskarens egenskaper. (Bryman, s 270) Jag har dock gjort en utförlig 
beskrivning av de olika faserna i min forskningsprocess såväl som den kontext som mina 
respondenter utgör en del av, och anser därmed att studien uppfyller kraven på pålitlighet och 
överförbarhet.  
 
Begreppet äkthet består av fem delar: rättvis bild, ontologisk äkthet, pedagogisk äkthet, 
katalytisk äkthet, och taktisk äkthet. Rättvis bild innebär att undersökningen skildrar en 
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korrekt uppfattning om den grupp individer som studeras. Ontologisk äkthet innebär att 
förståelsen av den sociala kontext hos individerna som deltar i studien ökar. Pedagogisk 
äkthet innebär att medlemmarna i den grupp som studeras får en tydligare bild av andra 
individers uppfattning inom samma kontext. Katalytisk äkthet visar om studien bidrar till att 
de som har deltagit kan åstadkomma förändringar. Taktisk äkthet visar om studien bidrar till 
att de som har deltagit har fått större möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder. (Bryman, s 258 
ff)  
 
Genom att intervjua inte bara studenter utan också lärare och bibliotekarier, har jag försökt att 
bekräfta att de uppfattningar som respondenterna ger uttryck för är uppfattningar som ofta 
förekommer inom den grupp som jag studerar. Jag tror därför att min undersökning ger en 
rättvis bild av gruppen. Det är emellertid långt ifrån säkert att samma tankar skulle uppträda 
om jag skulle göra undersökningen vid någon annan högskola – där undervisningen har 
organiserats på annat sätt och den sociala praktiken är en annan.  

 
Jag tror att undersökningen har medverkat till att öka förståelsen för den sociala kontext som 
studeras, då såväl studenter som lärare och bibliotekarier har deltagit – och därmed reflekterat 
över sin uppfattning av och sin roll i denna kontext. Därmed torde undersökningen uppfylla 
kraven på ontologisk äkthet. 
 
Samtliga respondenter har erbjudits att ta del av undersökningen när den är färdig, och de har 
alla sagt sig vilja läsa den. Jag tror att de som läser uppsatsen kommer att bilda sig en bättre 
uppfattning om vilka synsätt andra inom samma kontext tillämpar. Villkoret för pedagogisk 
äkthet är därmed uppfyllt. 
 
Jag tror emellertid inte att undersökningen bidrar till att studenterna i någon större 
utsträckning kan vare sig påverka sin studiesituation eller vidta några åtgärder. 
Undersökningens katalytiska respektive taktiska äkthet kan alltså diskuteras. Det enda som 
studenterna kan göra, är att ta större ansvar själva för att utveckla sina färdigheter i 
informationssökning och informationsanvändning. Möjligen skulle studien kunna leda till en 
ökad förståelse hos lärare och bibliotekarier – som har större möjligheter att omedelbart 
påverka situationen. 
 

5. Resultat och analys 
 
Resultatdelen inleds med en presentation av högskolan och sjuksköterskeutbildningen, med 
särskilt fokus vid de olika moment i utbildningen som syftar till att främja 
sjuksköterskestudenternas informationskompetens. Jag beskriver de tjänster inom området 
som högskolans bibliotek erbjuder lärare och studenter, och lägger särskild vikt vid 
användarundervisningen – eftersom det är den formella och planerade undervisning som 
högskolan tillhandahåller för att studenterna ska utveckla sin informationskompetens. Sedan 
introduceras de två lärare på programmet som har deltagit i min undersökning. Därefter 
presenteras de två bibliotekarier som undervisar sjuksköterskestudenter i att söka, bedöma och 
använda information. Det är genom användarundervisningen som högskolan ser till att 
studenterna kan använda bibliotekets artefakter, som till exempel att hitta i det fysiska 
biblioteket eller att söka i databaser. Slutligen presenteras de sjuksköterskestudenter som har 
ingått i min undersökning. I samband med att jag redovisar intervjumaterialet, beskriver jag 
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också dynamiken i de olika grupperna. (Bryman, s 335) Själva analysen av intervjumaterialet 
struktureras utifrån frågeställningarna och återfinns i avsnitt 5.4 Analys av intervjumaterialet. 
 

5.1 Högskolan och sjuksköterskeutbildningen 
Jag har genomfört studien vid en statlig högskola i Sverige. Skolan har över 11000 studenter 
och 600 medarbetare. Biblioteket utgör en egen enhet vid högskolan och ansvarar för att 
genomföra utbildningspass i informationssökning och informationsanvändning för skolans 
alla studenter. 

 
Sjuksköterskeutbildningen är en av skolans största. Högskolan erbjuder utbildning till 
sjuksköterska på grundnivå och till specialistsjuksköterska inom flera olika inriktningar. 
Utbildningen är till viss del verksamhetsförlagd, vilket innebär att utbildningen periodvis 
genomförs på arbetsplatser. 
 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en uppfattning om hur informationssökning och 
informationsanvändning integreras i sjuksköterskeutbildningen. Min avsikt är inte att beskriva 
exakt i vilken omfattning informationssökning förekommer eller ska förekomma, utan snarare 
att skapa en bild av hur lärarna själva arbetar för att integrera informationssökning i 
utbildningen. För att bringa klarhet i det har jag tagit hjälp av dels programansvarig och dels 
de båda lärare som jag har intervjuat. Jag har alltså inte utgått från vare sig utbildningsplan 
eller kursbeskrivningar. 
 
5.1.1 Informationssökning i sjuksköterskeutbildningen  
Programansvarig vid den högskola där jag har genomfört min undersökning berättar att 
studenterna förväntas söka fram vetenskapliga artiklar vid i stort sett varje kurs i programmet.  
 
I samband med sådana uppgifter där studenterna ska söka efter information, får de lämna en 
lista till lärarna som beskriver hur de har gått till väga samt vilka databaser som de har nyttjat. 
Av listan ska det tydligt framgå vid vilket datum informationssökningen ägde rum, vilka 
sökord som har använts, hur sökord har lagts till efterhand, hur många sökträffar som varje 
sökning har genererat samt huruvida trunkering eller olika funktioner för att begränsa antalet 
sökträffar har använts. (Lärare A) 
 
De examinationsformer som förekommer på sjuksköterskeprogrammet är salstentamen, 
hemtentamen, seminarier, uppsatser och skriftliga projektarbeten i samband med 
arbetsplatsförlagd praktik. När studenterna skriver salstentamen, förväntas de inte utgå från 
någon annan litteratur än kurslitteraturen. Vid hemtentamen är det dock ett vanligt kriterium 
att studenterna ska söka fram minst två vetenskapliga artiklar som ger stöd åt det som de 
skriver om.  
 
Den fjärde terminen består till stor del av verksamhetsförlagd utbildning, vilken omfattar sju 
respektive tre veckor. Studenterna gör alltså sin praktik, och varje student ska i samband med 
det skriva en projektuppgift. De ska utgå från ett patientfall på den avdelning där de 
praktiserar, och söka fram minst två vetenskapliga artiklar som ger stöd åt deras resonemang. 
Under den femte terminen skriver sjuksköterskestudenterna c-uppsats, vilket kräver att 
studenterna söker information.  
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Det förekommer också seminarier som syftar till att låta studenterna öva på att kritiskt 
granska vetenskapliga artiklar. Studenterna får inför dessa seminarier söka fram artiklar, där 
kvantitativ såväl som kvalitativ forskning ligger till grund. Artiklarna granskas och diskuteras 
sedan i mindre grupper, med stöd av lärare. Ett sådant seminarium äger rum som delmoment i 
kursen vetenskaplig teori och metod – den kurs som studenterna läser alldeles innan de 
påbörjar arbetet med sin c-uppsats. Det är också i samband med den kursen som studenterna 
deltar i bibliotekets användarundervisning. Vid seminariet får studenterna reflektera kring 
lämpliga sökord att använda när de ska söka information till sin uppsats. (Lärare B) 
 
5.1.2 Högskolebiblioteket 
På högskolans bibliotek tjänstgör 15 bibliotekarier. Det finns särskilda kontaktbibliotekarier 
för skolans största ämnesinriktningar. Samtliga bibliotekarier turas om att bemanna 
bibliotekets informationsdisk. Biblioteket erbjuder arbetsplatser i såväl öppen som tyst miljö. 
Datorer finns att tillgå och det går även att boka grupprum.  
 
Den student eller lärare som behöver vägledning i informationssökning kan ställa sin fråga 
direkt till den bibliotekarie som bemannar högskolebibliotekets informationsdisk. Det är 
också möjligt att skicka frågor till bibliotekets allmänna e-postadress via e-post eller genom 
att använda kontaktformuläret på webbplatsen. Inkomna meddelanden bevakas av den 
bibliotekarie som arbetar i informationsdisken, och frågor som har skickats via e-post 
besvaras i regel senast dagen därpå. Biblioteket erbjuder även några andra tjänster som 
studenter och lärare kan använda för att få hjälp och service. Jag listar tjänsterna nedan och 
ger en kortfattad beskrivning av vad varje tjänst innebär.  
 
Användarundervisning innebär att en bibliotekarie kommer till klassrummen för att 
undervisa och vägleda studenterna i informationssökning. Utbildningspass i 
användarundervisning erbjuds alla studenter som läser vid högskolan, och bokas av lärarna 
vid respektive utbildningsprogram.  
 
Drop in-sökverkstad går ut på att ge handledning i informationssökning till den som behöver 
hjälp. Sökverkstaden äger rum en gång varje vecka i en datorsal i anslutning till biblioteket, 
där en bibliotekarie finns på plats. 
 
Boka en bibliotekarie går ut på att ge individuell handledning i informationssökning till den 
som behöver hjälp med något särskilt problem. Tjänsten bokas flera dagar i förväg, för att ge 
bibliotekarien möjlighet att sätta sig in i problemet och förbereda handledningen. Den som 
behöver hjälp inom något specifikt ämnesområde, kan kontakta ämnesansvarig bibliotekarie 
direkt via telefon eller e-post. 
 
Fråga biblioteket är en chattjänst där bibliotekarier från folk- och forskningsbibliotek över 
hela landet finns tillgängliga för att ge vägledning och besvara frågor.  
 
Sökvägledning via webben består av olika webbaserade sökvägledningsguider, som ger 
användaren instruktioner och tips när det gäller informationssökning.  
  
Utöver ren sökvägledning, har biblioteket även publicerat en miniguide på sin webbplats som 
illustrerar hur referenser till olika typer av källor skrivs enligt Harvardsystemet. Det finns 
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också länkar till andra referenssystem, som till exempel APA-systemet – det referenssystem 
som sjuksköterskestudenter uppmanas att utgå ifrån. På webbplatsen finns även en kortfilm 
som beskriver vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel, och som har utformats speciellt 
för omvårdnadsstudenter. Det finns också en länk till språk- och textcentrum, dit den som 
behöver vägledning i akademiskt skrivande kan vända sig.  
 
5.1.3 Sjuksköterskestudenternas användarundervisning 
Vid den högskola där jag har genomfört min undersökning erbjuder biblioteket 
sjuksköterskestudenterna sammanlagt tre användarundervisningspass. De första två passen 
äger rum under studenternas första termin, och det tredje passet under den fjärde eller femte 
terminen. De som läste sin fjärde termin under vårterminen år 2009 har dessutom erbjudits ett 
extra undervisningspass. 
 
Det första passet kallas för biblioteksintroduktion och äger rum i början av studenternas första 
termin. Studenterna får då ta del av grundläggande information, som till exempel bibliotekets 
öppettider och låneregler. Studenterna får lära sig att söka i bibliotekskatalogen, att göra 
fjärrlån och att navigera på bibliotekets webbplats. De visas runt i det fysiska biblioteket och 
får lära sig att hitta olika böcker bland hyllorna. I anslutning till rundvandringen i biblioteket, 
erbjuds studenterna möjlighet att skaffa lånekort.  
 
Det andra passet kallas för grundläggande informationssökning och inträffar även det under 
den första terminen, i samband med att studenterna ska utföra en uppgift som kräver att de 
självständigt söker fram information. Studenterna får lära sig att använda grundläggande 
söktekniker, att referera enligt APA-systemet, att kritiskt granska information och att urskilja 
vetenskapliga informationskällor. De får också bekanta sig med Libris, den nationella 
bibliotekskatalogen för högskolor och universitet, liksom ämnesrelevanta databaser och 
referensverk. Undervisningen inleds med en teorigenomgång i helklass, och avslutas i någon 
av högskolans datorsalar där studenterna själva med handledning av bibliotekarie söker 
information. 
 
Våren 2009 har även ett pass erbjudits under studenternas fjärde termin, efter önskemål från 
såväl lärare som studenter. Den fjärde terminen befinner sig sjuksköterskestudenterna på 
praktik och skriver i samband med det en projektuppgift, som kräver att de självständigt söker 
och kritiskt granskar information. Varje student utgår från något patientfall, och behöver 
därför få tag i vetenskapliga artiklar som lämpar sig för det aktuella fallet. För att klara 
uppgiften måste studenterna alltså dels kunna söka fram information i databaser, men också 
kritiskt granska sådant som de hittar.  
 
Det sista användarundervisningspasset kallas för informationssökning inför examensarbete 
och äger rum under den femte terminen, i samband med att sjuksköterskestudenterna ska 
påbörja arbetet med sin c-uppsats. Detta pass tar vid där det andra passet slutade, och är alltså 
en fortsättning på grundläggande informationssökning som studenterna tog del av under sin 
första termin. Studenterna får lära sig mer ingående hur referenshantering enligt APA-
systemet går till, hur en källförteckning ska utformas, vad källkritik innebär, vilka 
ämnesrelevanta databaser som finns att använda samt hur de kan planera sin 
informationssökning. Efter en inledande teorigenomgång genomförs ett praktiskt moment, där 
studenterna med handledning av bibliotekarie själva söker information. 
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5.1.4 Lärare som undervisar på sjuksköterskeprogrammet 
Lärare A är en 55-årig kvinna som har arbetat som sjuksköterska i 28 år, innan hon 
disputerade i medicin år 2003. Hon är numera medicinskt ansvarig samt innehar en 
lektorstjänst i omvårdnad på sjuksköterskeutbildningen vid högskolan. Lärare A är delaktig 
vid studenternas b-uppsatsseminarier och har tidigare varit handledare för studenter som 
skriver c-uppsats. Vid tidpunkten för intervjun är hon involverad i studenternas praktik som 
genomförs under den fjärde terminen.  
 
Lärare B är en 59-årig kvinna, som disputerade för snart fyra år sedan och sedan år 2006 
innehar en lektorstjänst vid högskolan. Det är framför allt när sjuksköterskestudenterna läser 
sin andra och femte termin som lärare B möter dem under grundutbildningen. Lärare B brukar 
handleda och examinera studenter som skriver uppsats på c-nivå, men under vårterminen 
2009 då min intervju genomförs arbetar hon inte med just det. 
 
5.1.5 Bibliotekarier som ansvarar för användarundervisningen 
Bibliotekarie A är en 61-årig kvinna, som utbildade sig till bibliotekarie vid högskolan i Borås 
under slutet av 1970-talet. Hon har arbetat som bibliotekarie sedan 1980-talets början, och 
inledde sin yrkesbana med att arbeta på ett kombinerat sjukhusbibliotek på en mindre ort. 
Sjukhusbibliotekets bokbestånd utgjordes av både skönlitteratur och medicinsk facklitteratur, 
eftersom biblioteket fanns till för dels sjukhusets patienter men också dess personal och 
vårdhögskolans studenter. 
 
Hon berättar att det var en ren slump som ledde till att hon började jobba som medicinsk 
bibliotekarie. I den lilla kommun där hon då var bosatt fanns det inte många arbetstillfällen att 
välja mellan. När en tjänst på sjukhusbiblioteket plötsligt behövde tillsättas, började hon 
arbeta där. Hon har nu många års erfarenhet av att arbeta med just sjuksköterskor. Den 
vårdhögskola som sjukhusbiblioteket vände sig till, utbildade såväl sjuksköterskor som 
sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Hon berättar vidare att hon numera är 
kontaktbibliotekarie mot institutionen för omvårdnad. Det är också hon som genomför 
användarundervisningspassen för sjuksköterskestudenterna.  
 
Bibliotekarie B är en 59-årig kvinna som tog sin bibliotekarieexamen år 2001. Dessförinnan 
har hon arbetat som lärare i grundskolan i 25 år där hon undervisade elever på mellan- och 
högstadiet. Efter flera års yrkeserfarenhet som lärare, ville hon lämna skolans värld och 
började därför utbilda om sig genom att läsa informationsteknik. Samtidigt väcktes ett intresse 
för bibliotekarieyrket, vilket resulterade i en bibliotekarieexamen kombinerad med 
informationsteknik.  
 
Bibliotekarie B har arbetat med sjuksköterskestudenterna sedan en omorganisation som ägde 
rum för två år sedan. Hon hade ingen erfarenhet av användargruppen sedan tidigare och hon 
saknar även kunskaper i omvårdnad, som är sjuksköterskornas huvudämne. Hon såg dock 
uppdraget som en möjlighet att utveckla sin kompetens. Bibliotekarie B samarbetar med 
bibliotekarie A, och tillsammans undervisar de sjuksköterskestudenterna i 
informationssökning.  
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5.2 Gruppsammansättning 
I det här avsnittet presenteras kortfattat varje enskild individ från de intervjuade grupperna. 
Jag har intervjuat sammanlagt fjorton studenter, fördelat på fem grupper. Samtliga grupper 
består av tre studenter, förutom grupp 4 som endast består av två. Från början var det 
meningen att även grupp 4 skulle bestå av tre personer, men endast två av dem infann sig vid 
intervjutillfället.  
 
Respondenterna i grupp 1 och grupp 2 läser sin femte termin på sjuksköterskeprogrammet, 
medan respondenterna i grupp 3, 4 och 5 läser fjärde terminen.  
 
5.2.1 Presentation av grupp 1 
Student A är en 24-årig kvinna som tidigare har läst på komvux för att få den behörighet som 
krävs för att kunna söka till sjuksköterskeprogrammet. Hon har arbetat som vårdbiträde, innan 
hon bestämde sig för att studera. Hon arbetar extra som undersköterska, vid sidan av sina 
studier.  
 
Student B är en 20-årig kvinna som läste omvårdnad redan på gymnasiet. Efter gymnasiet 
gick hon omedelbart vidare till sjuksköterskeutbildningen på högskolenivå. I början av sin 
högskoleutbildning arbetade hon även extra inom vården, men det gör hon inte längre.  
 
Student C är en 28-årig kvinna som har studerat dels vid andra högskolor men också på 
komvux och på folkhögskola, innan hon påbörjade denna utbildning. 
 
5.2.2 Presentation av grupp 2 
Student D är en 23-årig man som har läst teknik och IT på gymnasiet, för att därefter göra sin 
värnplikt som amfibiesoldat. Han har tidigare jobbat med att dra kablar, men arbetar nu extra 
inom äldreomsorgen vid sidan av studierna. Eftersom hans mål är att arbeta som 
ambulansförare, måste han först läsa till sjuksköterska.  
 
Student E är en 21-årig man som började läsa till sjuksköterska vid högskolan omedelbart 
efter gymnasiet. Han har tidigare sommarjobbat inom vården, och det var under hans första 
sommarjobb inom psykiatrin som han upptäckte att omvårdnad var ett passande yrkesområde 
för honom. Han blev särskilt intresserad av just sjuksköterskans roll.  
 
Student F är en 34-årig man som tidigare har arbetat på Saab i närmare femton år. Innan han 
påbörjade sjuksköterskeutbildningen läste han upp sina gymnasiebetyg på komvux. Det var 
när han sysslade med sjuktransporter under värnpliktstiden som intresset för yrket väcktes. 
När fordonsindustrin mötte svårare tider, bestämde han sig för att utbilda sig till någonting 
som det alltid kommer att finnas behov av. Han förklarar att det alltid kommer att finnas sjuka 
människor som behöver någon som tar hand om dem, och därför tror han att sjuksköterskor 
alltid kommer att efterfrågas.  
 
5.2.3 Presentation av grupp 3 
Student G är en 26-årig kvinna som tidigare har arbetat som vårdbiträde och undersköterska.  
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Student H är en 32-årig kvinna som tidigare har arbetat på verkstad, men som saknar 
verkstadsteknisk gymnasieutbildning.  
 
Student I är en 21-årig kvinna som läste det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet, 
för att därefter omedelbart påbörja sina högskolestudier.  
 
5.2.4 Presentation av grupp 4 
Student J är en 28-årig kvinna som har läst psykologi och pedagogik vid högskolan, innan hon 
började studera till sjuksköterska,. Hon har även läst drama vid en folkhögskola samt gått en 
spanskkurs i Barcelona.  
  
Student K är en 29-årig man som också har läst psykologi och pedagogik vid högskolan, 
innan han påbörjade sina sjuksköterskestudier. Omedelbart dessförinnan läste han upp sina 
betyg på komvux. På gymnasiet läste han hotell- och restaurangprogrammet, och har därför 
arbetat inom restaurangbranschen under några års tid. 
 
5.2.5 Presentation av grupp 5 
Student L är en 23-årig kvinna som har läst naturvetenskap på gymnasiet, och därefter arbetat 
som vårdbiträde på äldreboende och demensboende samt som barnskötare på daghem. Hon 
har också läst på folkhögskola och bibelskola, samt studerat ungdomskultur och praktiserat 
hos en hälsohögskola.  
 
Student M är en 22-årig kvinna, som efter gymnasiet planerade att bli polis. När hon fick ett 
semestervikariat på ett demensboende, kände hon emellertid att det var inom vården som hon 
ville arbeta – hon berättar att hon blev kär i yrket. Hon har även arbetat inom hemtjänsten 
innan hon påbörjade sin utbildning till sjuksköterska.  
 
Student N är en 34-årig kvinna som tidigare har arbetat på äldreboende och demensboende 
samt inom hemtjänsten. Hon har även jobbat som personlig assistent.  
 

5.3 Gruppdynamik 
Från början hade jag tänkt beskriva dynamiken för varje enskild grupp som jag har intervjuat, 
men jag har kommit fram till att det knappast är nödvändigt. Samtliga grupper uppvisar 
liknande tendenser, och det blir meningslöst att skriva samma sak fem gånger. Jag beskriver 
därför gruppdynamiken för samtliga grupper gemensamt, och lyfter fram olika exempel från 
de olika grupperna.  
 
Samtliga intervjugrupper är så kallade naturliga grupper, det vill säga grupper där 
medlemmarna redan känner varandra väl. De studenter som har anmält sitt intresse till att 
delta i min undersökning har fått ta med sig en eller flera kurskamrater till intervjun, och på så 
vis bilda grupper på egen hand. De har grupperat sig tillsammans med sina närmaste 
kurskamrater, som de tidigare har grupparbetat mycket tillsammans med. Intervjuerna har 
därmed kunnat genomföras som lediga konversationer, eftersom samtal ofta blir mer 
avslappnade när gruppmedlemmarna känner varandra från början. (Bryman, s 330) Jag 
upplever att respondenterna har varit avspända under intervjuerna – det var i alla fall inte 
någon som gav uttryck för någon märkbar nervositet.  
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Trost förklarar att en nackdel med fokusgrupper är att gruppmedlemmarna tenderar att hålla 
med varandra i olika frågor. (Trost, s 25) Det märktes tydligt i alla intervjugrupper. 
Respondenterna var i stort sett alltid överens om det som sades. Det märktes genom att de ofta 
mumlade ett mmm till svar eller nickade i samstämmighet – antingen för att de höll med om 
vad som nyss hade sagts eller för att de inte hade någonting ytterligare att tillägga. De höll 
också med varandra genom att tydligt uttrycka det i ord eller fraser som uppmuntrade eller 
bekräftade det som nyss hade sagts – till exempel när respondenterna i grupp 1 beskrev hur de 
upplevde sin förmåga att hitta information i utbildningens början: 
 

Student A:  Det var mer tur att man hittade en artikel då. 

Student B:  Ja precis, det var tur. (Grupp 1) 
 
Enligt Bryman är den interaktion som sker inom en grupp antingen argumenterande eller 
kompletterande. Interaktionen var kompletterande i alla grupper som jag intervjuade, det vill 
säga respondenterna höll med varandra och byggde vidare på varandras svar. (Bryman, s 335) 
 
Jag upplevde att respondenterna i grupp 1 var väldigt samspelta. Exemplet nedan visar hur de 
både håller med och kompletterar varandra när de talar. Jag har frågat dem vilken sorts 
litteratur de använder i sin utbildning, och de har svarat att de använder böcker. För att få 
dem att vidareutveckla svaret ytterligare, har jag frågat vad för slags böcker som de använder. 
 

Student B:  Oftast kurslitteratur. 

Student C:  Ja, det är nästan inte någonting utanför.  

Student A:  Åttio till nittio procent är kurslitteratur. 

Student B:  Och är det inte kurslitteratur för just den kursen som vi läser nu, så har det 
varit någon bok som vi haft tidigare i en kurs.  

Student C:  Precis, som har återkommit.  

Student B:  Som vi liksom använt oss av igen.  

Student C:  Mmm … 
 
När det gäller maktbalansen inom de olika grupperna, har jag inte lyckats urskilja någon 
respondent som har framstått som uppenbart dominant gentemot övriga respondenter. De har 
snarare varit noga med att ge varandra utrymme att tala.  
 

5.4 Analys av intervjumaterialet 
Jag har utgått från mina frågeställningar för att formulera de frågor som jag har ställt till 
respondenterna. Det är dessa intervjufrågor som de enskilda yttrandena besvarar, då 
respondenterna var för sig beskriver hur de går till väga för att söka och värdera information 
samt hur de förhåller sig till sina studier och examinationsuppgifter. Eftersom analysen 
struktureras utifrån frågeställningarna kan varje enskilt avsnitt upplevas som omfattande. Jag 
avslutar därför varje avsnitt med en kort sammanfattning.  
 
Som jag beskriver i teorikapitlet, är det ett hermeneutiskt förhållningssätt som bildar 
utgångspunkten för min analys. Helheten utformas när jag besvarar mina frågeställningar 
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genom att analysera det resonemang som respondenterna har gett uttryck för. Analysen går ut 
på att rekonstruera respondenternas uppfattningar inom ramen för ett sociokulturellt 
perspektiv, med hjälp av de teoretiska begrepp som presenteras av Säljö. På så vis går jag från 
helhet till delar, för att sedan gå till helhet igen.  
 
5.4.1 På vilket sätt är informationssökning och informationsanvändning en del 
av sjuksköterskestudenternas sociala praktik? 
När respondenterna beskriver vilka informationsfärdigheter som behövs för att på bästa sätt 
klara sina studier, är informationssökning, källkritik och referenshantering återkommande 
begrepp. Informationskompetens förknippas inte bara med konsten att kunna söka fram rätt 
information ur en databas, utan också med förmågan att kunna avgöra hur tillförlitlig 
informationen är och kännedomen om hur man går till väga för att referera till informationen 
på ett korrekt sätt.  
 
Respondenterna i grupp 1 anser att studenter måste kunna dels söka fram artiklar men också 
kritiskt granska dem – de säger att de måste kunna avgöra om en artikel är vetenskaplig eller 
inte, för att få sina uppgifter godkända. Respondenterna i grupp 2 lyfter fram 
användarundervisningen som nödvändig, eftersom utbildningen innehåller återkommande 
moment där studenterna måste söka och värdera information samt referera till den. 
Respondenterna i grupp 3 ger tydligt uttryck för vikten av att kunna uppfylla de kriterier som 
läraren formulerar.  
 

Man behöver kunna fylla ut väldigt mycket. /…/ Man behöver kunna lära sig att tolka vad 
det är lärarna vill ha. Det gör vi inte alltid, eller, det gör vi väl, men det är väldigt svårt. 
(Student H, grupp 3) 

 
Det är ett resultatorienterat förhållningssätt som respondenterna ger uttryck för, vilket delvis 
kan ha med själva intervjufrågan att göra – jag frågade efter vilka färdigheter som behövs för 
att klara av studierna – men också det faktum att respondenterna verkar i en social praktik 
som går ut på att utföra en uppgift och bli bedömd, för att sedan gå vidare till nästa nivå.  
 

Det är många som har blivit underkända på tentorna för att de haft en artikel som inte 
varit vetenskaplig, så det tycker jag att man borde kunna. Och sen att kunna referera för 
det har också många fått back på. (Student B, grupp 1) 

 
För respondenterna är att klara av studierna liktydigt med att bli godkänd på uppgiften, 
snarare än att lära sig begrepp och tillvägagångssätt som är nödvändiga i den kommande 
yrkesutövningen. De utgår från skolans formella krav, och ser till att leverera precis vad som 
förväntas av dem. 
 

Det kan snarare bli att jag hittar en artikel först och sedan får man ha ett passande 
patientfall till. /…/ För det är lättare än att hitta en passande artikel. /…/ Jag tar ju den 
lättaste utvägen för mig själv. (Student M, grupp 5) 

 
I så gott som alla grupper betonar respondenterna vikten av att kunna söka fram artiklar i 
databaser och granska dem kritiskt, för att avgöra om de är vetenskapliga eller inte. De 
berättar också att de måste kunna referera till artiklarna på ett korrekt sätt. Även de lärare som 
jag har intervjuat lyfter fram dessa färdigheter som betydelsefulla – att bara kunna söka fram 
artiklar är inte tillräckligt. Lärare A anser att varje högskolestudent bör kunna referera korrekt 
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och tillämpa ett akademiskt språk, för att ha möjlighet att tillgodogöra sig studierna på bästa 
sätt.  
  

Referenser i texten och referenslista … Här på skolan använder man APA-systemet. Jag 
är inte jättenoga med alla punkter och prickar, men jag är noga med att det är rätt årtal 
och att man stavar rätt, alltså att man kan hitta upp artikeln. (Lärare A) 

 
Båda lärarna tycker att studenter bör klara av att självständigt söka information. Lärare B 
förklarar att studenterna måste kunna både genomföra en komplett sökning och kritiskt 
värdera den information som de får fram, för att klara sina studier på bästa sätt. Därför 
förekommer det övningar i just artikelgranskning i undervisningen, som syftar till att 
studenterna ska få träna på att kritiskt granska vetenskapliga artiklar. 
 
Respondenternas uppfattning stämmer alltså överens med lärarnas, och jag konstaterar 
därmed att sammanhanget mycket riktigt avgör vad som är lämpligt att göra. (Säljö 2000, s 
128 ff) Respondenterna är medvetna om vad lärarna anser vara viktigt, och ser till att de 
uppgifter som lämnas in motsvarar lärarnas förväntningar. 
 
Själva begreppet informationskompetens förefaller obekant för respondenterna. De 
respondenter som vågar sig på en gissning, vill förknippa begreppet framför allt med att söka 
information, men också med att hantera och förhålla sig kritisk till sådan information som de 
letar fram. 
 

Att vara kritisk hela tiden och hur man hittar. Att man inte tar allting för givet bara för att 
det står i en text. (Student E, grupp 2) 

 
Lärare A har aldrig hört talas om begreppet. Lärare B definierar det som förmågan att 
effektivt kunna genomföra en fullständig litteratursökning.  
 
Respondenterna tycks vara överens om att det är svårt och tidskrävande att söka och värdera 
information.  
 

Student B:  Det tar ju sådan tid att söka.  

Student C:  Ja, det tar ju sådan tid att gå igenom och läsa alla jäkla abstract och fatta om 
det här är någonting för oss eller inte. Men det är ju så det är. Det kommer 
att ta tid även om man blir riktigt duktig tror jag. (Grupp 1) 

 
Uppfattningen att de måste lära sig att söka och använda information för att klara av studierna 
tycks öka respondenternas förväntningar på högskolan. Det blir särskilt tydligt hos en av 
respondenterna, som uttrycker att det är skolan som kräver att de ska ha dessa färdigheter – 
och att det därför är skolan som bör se till att de lär sig. 
 

För att använda sökmotorerna, borde skolan ha någon utbildning i början så att man lär 
sig. Eftersom det är där de vill att man ska hämta informationen. Och att det ska vara 
vetenskapligt. /…/ Vill de ha den informationen i resultatet, så får de visa hur man gör. 
(Student K, grupp 4) 

 
Lärarna och bibliotekarierna delar uppfattningen att det är nödvändigt att samarbeta för att på 
bästa sätt lära studenterna söka och använda information. De aspekter som framförs handlar 
till stor del om yrkesgruppernas kompetensområden och ansvarsfördelningen dem emellan. 
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De tycks vara överens om att bibliotekarierna bör undervisa och handleda, medan lärarnas 
uppgift är att integrera informationssökning i övrig undervisning samt betona vikten av att 
utveckla färdigheter inom området. 
 
Flera av respondenterna anser att det är lärarnas ansvar att skapa möjligheter för själva 
lärandet, men också att undervisa studenterna i informationssökning och 
informationsanvändning. Sedan måste studenterna själva ta till sig kunskapen och öva på att 
söka efter information. De tycker också att det är viktigt att lärarna pratar med sina studenter 
om informationssökning.  
 

Det är egentligen bara den här sista vetenskapliga teori och metod som man märker att 
lärarna också är ute och söker. De berättar hur de har gjort och så. Men tidigare, i andra 
kurser, så har man inte pratat om informationssökning på samma sätt. (Student A, grupp 
1) 

 
Det är bara respondenterna i grupp 5 som pratar om vilken roll biblioteket har, när det gäller 
högskolans ansvar att utbilda studenter i informationssökning och informationsanvändning. 
Ingen av de övriga respondenterna nämner biblioteket.  
 
Såväl studenter som lärare och bibliotekarier deltar dagligen i ett institutionaliserat lärande 
som enligt Säljö går ut på att beskriva verkligheten snarare än att utgöra en del av den. (Säljö 
2005, s 206 f) Det märks på sättet att reflektera kring informationssökning. I stället för att 
utgöra en självklar, naturlig del av lärandet, betraktar respondenterna informationssökning 
och informationsanvändning som utbildningsmoment i sig, som de måste lära sig – främst för 
att kunna genomföra de uppgifter som skolan ger dem.  
 

Det är en kunskap som jag behöver för att kunna studera, och samtidigt är det skolans 
ansvar att se till att jag kan få tillgång till den kunskapen. (Student A, grupp 1) 

 
Denna uppfattning blir tydlig när respondenter uttrycker att vissa moment borde ha 
genomförts tidigare. Även det är ett sätt att lägga ansvaret för lärandet på skolan.   
 

Jag tycker att det har varit väldigt dåligt under hela utbildningen att lärarna inte har 
kommenterat i referenslistorna om man har skrivit fel. /…/ Jag tycker att det är lite sent att 
komma med det i termin fem. (Student B, Grupp 1) 

 
Det finns även respondenter som upplever att momenten är onödigt krävande, och att de stjäl 
utrymme från andra, viktigare moment. Någon uppfattning som gör gällande att det är 
nödvändigt att kunna söka och använda information för att så småningom kunna utöva yrket, 
tycks inte framträda. Det kan tyda på att kunskaperna har fjärmats från den praktik som de ska 
utgöra en naturlig del av, någonting som Säljö menar kan bli en följd av institutionaliserat 
lärande. (Säljö 2005, s 212) 
  

Visst, ok, fine, för det här med egenansvar och allting. Men när man aldrig får ett 
ordentligt svar på vad som är rätt och fel då är det fruktansvärt jobbigt. Det kräver så 
mycket av oss. Så mycket onödig kraft och tid som går åt till att lista ut det här. (Student 
H, grupp 3) 

 
Den tid som studenterna har till sitt förfogande tycks till stor del avgöra vilka 
informationskällor som respondenterna väljer att använda. Informationskällans tillgänglighet 
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har därför stor betydelse. Böcker i allmänhet och kurslitteratur i synnerhet är den 
dominerande informationskällan. 
 

Oftast är det ju ganska tidspressat. Man har inte så mycket tid på sig, och för att man ska 
hinna med så kanske man måste hitta all litteratur man skall ha på en förmiddag. 
(Student A, grupp 1) 

 
Huvudsakligen köper eller lånar respondenterna den litteratur som de använder. En av 
respondenterna i grupp 5 säger sig köpa all litteratur – medan en annan i samma grupp inte 
köper några böcker alls, utan försöker hitta information via Internet eller låna på bibliotek.  
 
Respondenterna i grupp 1 föredrar böcker framför artiklar, dels eftersom de tycker att det är 
svårt att hitta något användbart med hjälp av en databas men också för att de upplever att det 
går fortare att bläddra igenom en bok. De berättar också att böcker används vid studier inför 
tentamen, eftersom tentamen utgår från böckerna – de vill inte läsa någonting som är onödigt, 
det vill säga som stjäl fokus från de områden som tentamen omfattar.  
 

Man ska klara tentan. Den utgår från böckerna. Då är det bra om man inte svamlar iväg 
på annat. (Student C, grupp 1) 

 
Respondenterna i grupp 2 uppger att de undviker källor som betraktas som direkt olämpliga, 
till exempel wikipedia.se. En återkommande tendens bland respondenterna är att låta någon 
auktoritet – närmare bestämt lärare eller handledare – styra valet. Det kan ske i form av 
uppmaningar eller lästips, men också med hjälp av förteckningar över kurslitteratur, till 
aktuell kurs såväl som till tidigare kurser. Respondenterna i grupp 4 berättar att de uppgifter 
som delas ut alltid har tydliga instruktioner, och att studenterna brukar vara måna om att följa 
dessa. Till exempel brukar lärarna ange vilka källor som de vill att studenterna ska använda.  
Respondenterna i grupp 5 förklarar att de använder kurslitteratur både för att de finner den 
lättillgänglig och för att de vet att den är legitim att referera till. De kriterier som examinator 
anger som godtagbara, bestämmer alltså vilka källor som respondenterna kan använda.  
 

Ofta står det ju i examinationen /…/ vilka källor som skall vara med. Och sen utöver det 
så använder man ju /…/ annan litteratur som man använt innan, eller som man känner 
till. (Student K, grupp 4) 

 
Lärarna är medvetna om att formella krav i hög grad avgör val av källa. Lärare A upplever 
inte att studenterna är motiverade till att lära sig söka, värdera och använda information. Hon 
förklarar att studenterna gör vad de förväntas göra, men ingenting därutöver. Samtidigt är hon 
medveten om att det kan bero på tidsbrist, det vill säga att studenterna inte har utrymme till att 
göra annat än det som har ålagts dem. Lärare B utgår från att studenterna är motiverade att 
söka efter information, med tanke på att de faktiskt gör vad de ska – om det till exempel 
framgår av en examinationsuppgift att de ska söka efter en vetenskaplig artikel till något 
seminarium eller någon skriftlig uppgift, ser de till att uppfylla det kriteriet. När det handlar 
om att ta egna initiativ och söka efter information av eget intresse, upplever hon dock att 
motivationen är låg.  
  

Det är inte så många som säger: men då går jag och söker en artikel. Utan det är när de 
är beordrade. Då kan man tycka att det är i lite för liten utsträckning som de är 
motiverade. För då skulle de ju göra det. Nu läste jag om det här och det tyckte jag 
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verkade intressant, så nu gjorde jag en liten sökning. Det tycker jag inte att de är. (Lärare 
B) 

 
Bibliotekarierna uppger att sjuksköterskestudenterna framstår som motiverade att lära sig att 
söka och använda information. Bibliotekarie A berättar att närvaron alltid är hög när det är 
dags för sökverkstad. Hon tror att det beror på dels att informationssökningen är väl 
integrerad i utbildningen men framför allt att lärarna skickar studenterna till sökverkstaden 
med uppgifter som ska lösas.  
 

Det är väl mycket det här att de har det i sin undervisning, att de har uppgifter de ska 
göra när de kommer, så att de är medvetna om att det här måste vi kunna. /…/ Jag tror 
inte de hade varit så intresserade om det inte hade ingått uppgifter, helt enkelt. De är ju 
inte så intresserade av sig själva. Det tror jag inte, ärligt talat. (Bibliotekarie A) 

 
Sundin (2003, s 230 f) tror att sjuksköterskornas nya yrkesidentitet för med sig ett ökat behov 
av och intresse för informationssökning och informationsanvändning, eftersom 
sjuksköterskornas kompetens plötsligt betraktas som ett komplement till läkarnas. Visserligen 
utgör de yrkesverksamma sjuksköterskor som har varit föremål för Sundins undersökning en 
helt annan praktikgemenskap än mina respondenter – men jag kan tänka mig att formella krav 
skulle kunna bidra till att ett sådant intresse så småningom uppstår. När studenterna byter 
social praktik från högskola till arbetsplats, och syftet inte längre är att få sina uppgifter 
godkända utan att utöva sin profession, vet de hur de bör resonera och har därmed 
förutsättningarna att utveckla sin informationskompetens ytterligare. En av respondenterna 
reflekterar över det: 
 

Jag menar, för att få lite mer auktoritet i vår utbildning, lite mer professionalitet, så 
behöver vi den vetenskapliga biten. För att höja våra löner. Så det är bra att de fokuserar 
på det, faktiskt. (Student B, grupp 1) 

 
Jag kan konstatera att sådan informationskompetens som studenterna faktiskt utvecklar, 
lämpar sig väl inom den praktikgemenskap som de själva tillhör. De vet hur olika 
informationskällor värderas inom gemenskapen, och använder dem därefter. En liknande 
slutsats drar Lloyd (2006, s 572 ff), som i sin studie av yrkesverksamma brandmän kommer 
fram till att brandmännen är informationskompetenta inom den praktikgemenskap som deras 
yrkesområde utgör, eftersom det är inom gemenskapen som informationskällorna värderas. 
Lloyd menar att informationskompetens inte bara handlar om att förhålla sig till allehanda 
texter, utan också om att finna sig till rätta i vissa miljöer. De erfarenheter som en människa 
har av en viss miljö, underlättar för henne när hon ska orientera sig eller ta sig för någonting i 
miljön. På samma sätt har mina respondenter funnit sig till rätta i studiemiljön, som delvis går 
ut på att uppfylla formella krav för att kunna bli godkända. 
 
De handlingar som en människa utför är en del av den kontext som hon verkar inom, förklarar 
Säljö, och vi kan därför inte skilja mellan kontext och handlingar genom att påstå att 
människan formas av kontexten. Människor ger snarare upphov till kontexten, genom att 
agera på ett visst sätt. (Säljö 2000, s 135) Respondenterna vill bli godkända på kurserna, och 
för att lyckas med det måste de klara examinationsuppgifterna, som utgörs av tentamina eller 
inlämningsuppgifter. Den tid som respondenterna har till sitt förfogande är begränsad, 
samtidigt som de måste ta del av och bearbeta en stor mängd information i samband med 
varje examination. De väljer därför helst sådan information som är mest tillgänglig för dem, 
och som inte kräver ytterligare tid eller energi av dem. De tar gärna del av sådan information 
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som lärare rekommenderar, vilket tyder på dels att de inte anser sig ha råd att riskera 
underkännande eller komplettering och dels att de ser en möjlighet att spara tid – anser läraren 
att viss information eller litteratur är tillförlitlig, kan den med fördel användas till uppgiften. 
Av samma anledning väljer flera av respondenterna sådan litteratur som är eller har varit 
kurslitteratur – de vet då med säkerhet att litteraturen är tillförlitlig. Det faktum att de 
uppfyller de formella kraven men inte gör mer än så, kan också ha med tidsaspekten att göra.  
 
Lärarna är medvetna om studenternas resonemang och tillvägagångssätt. De utgör en 
betydelsefull del av sammanhanget, i det att de formulerar kraven samt manar studenterna att 
använda viss litteratur. Det sker en växelverkan mellan studenter och lärare men också 
studenter emellan, där fokus läggs vid att studenterna ska använda viss information för att bli 
godkända på kurserna. Studenterna tar reda på vilken information som de måste vinna tillgång 
till och väljer därefter vad de bör respektive kan fördjupa sig i under den tid som de har till sitt 
förfogande. Lärarna ger förslag till litteratur som bör användas samt anger tidsramen för 
uppgifternas genomförande. Det handlar alltså om en kontext som endast lämnar ett begränsat 
utrymme åt att söka och använda information på eget initiativ, av eget intresse.  
 
Så gott som alla respondenter har deltagit vid samtliga användarundervisningspass som 
biblioteket erbjuder – både den teoretiska genomgången och det praktiska övningspasset där 
de själva söker information i någon av högskolans datorsalar. Uppfattningen om 
användarundervisningen skiljer sig åt mellan respondenterna och grupperna. Respondenterna i 
grupp 2 var nöjda med både teoretiska och praktiska moment, till skillnad från respondenterna 
i grupp 3 som inte fann någon behållning i vare sig praktik eller teori, utan tyckte att 
genomgången var för omfattande och grupperna för stora. Respondenterna i grupp 1 
uppskattade de teoretiska momenten men uppger sig ha liten behållning av de praktiska, då de 
hade föredragit mindre grupper med större möjligheter till individuell handledning. 
 

Ja, för det första så är vi hundra studenter och så en tant som står och pratar, eller 
kvinna då, och hälften av eleverna sitter och pratar. (Student H, grupp 3) 
 

Bibliotekarierna tycker att studenterna verkar vara motiverade att lära sig. Bibliotekarie A 
berättar att närvaron alltid är hög på sökverkstaden och hon tror att det beror på att lärarna ger 
dem uppgifter att lösa just där. Lärarna betraktar användarundervisningen som en 
nödvändighet och uppmuntrar därför studenterna till att delta. Lärare B berättar att vissa 
studenter endast deltar vid obligatoriska moment, och att de därför har gjort 
användarundervisningen obligatorisk. Lärare B brukar även betona för studenterna hur viktigt 
det är för en yrkesverksam sjuksköterska att kunna söka och kritiskt granska information. 
 
Både lärarna och respondenterna talar om användarundervisningen som det särskilda tillfälle 
då studenterna kan – eller förväntas – lära sig söka och använda information. 
Undervisningstillfället utgör alltså en avgränsad aktivitet som har själva lärandet som 
överordnat ändamål. Det går enligt Säljö ut på att beskriva olika företeelser snarare än att 
praktisera dem, och kännetecknar i hög grad skolmiljön, det institutionaliserade lärandet. De 
deltagare som behärskar ett sådant kommunikationsmönster vinner framgång, medan de som 
inte gör det möter motgång. (Säljö 2000, s 206 ff)  

 
Man lär sig ju inte på och sitta och titta så. Man behöver ju klicka själv och skriva. Så jag 
tror att det var mycket det som jag kände att inte någonting fastnade på mig, eftersom jag 
inte fick göra. (Student G, grupp 3) 
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Respondenterna i grupp 1 tycker sig ha blivit bättre på informationssökning efter det senaste 
användarundervisningspasset, och de berättar att de behärskar två databaser – samtidigt som 
de medger att det är de enda databaser som de kan hantera. De ser sig fortfarande inte som 
skickliga, men kan inte redogöra för vad det är som de inte behärskar och som de därmed 
skulle behöva bli bättre på. Även respondenterna i grupp 5 uppger att de har blivit bättre på att 
söka artiklar och att använda bibliotekskatalogen. De använder sådana databaser som de 
finner enkla att hantera och väljer korta artiklar skrivna på svenska, för att vara säkra på att 
förstå innehållet. Respondenterna i grupp 2 tycker att det tar för lång tid att söka i databaser, 
och letar därför hellre information i böcker. Respondenterna i grupp 3 och grupp 4 tycker att 
det är svårt att välja sökord, särskilt då de måste vara på engelska – och ännu svårare blir det 
när de måste utgå från artiklar med fokus vid omvårdnad. En av respondenterna tror inte att 
det går att lära ut hur sökord ska väljas, utan att det är sådan kunskap som utvecklas efter 
hand. 
 

Och även om du slår upp ett ord i en ordbok då till engelska, så är det ändå inte säkert 
att det är det perfekta ordet att söka på. Det är väldigt svårt att veta om det är det rätta 
ordet. Men det tror jag inte är någonting som en lärare kan lära dig, de perfekta 
sökorden. Utan jag tror att det är någonting du lär dig med tiden. (Student J, grupp 4) 

 
När respondenterna pratar om informationssökning och informationsanvändning, handlar 
resonemanget till stor del om databaser – till skillnad från när de reflekterar kring 
informationskällor. För respondenterna handlar informationssökning om att använda rätt 
sökord för att kunna söka fram lämpliga artiklar och presentera informationen för sina lärare.  
 

Jag tycker det är svårt att hitta de rätta orden för att hitta de rätta artiklarna. Jag tycker att 
man väljer de orden som beskriver det jag är ute efter, men jag tycker inte det är så lätt 
att hitta artiklar som handlar om det ändå. (Student J, grupp 4) 

 
Säljö (2000, s 146) förklarar att människan alltid agerar inom ramen för något 
verksamhetssystem. Respondenterna avgör sin egen förmåga att söka och använda 
information utifrån det verksamhetssystem som de befinner sig i, vilket i detta fall är 
skolmiljön. Lärarna bedömer studenternas förmåga och prestation inom ramen för samma 
verksamhetssystem. Lärare A tycker att de flesta gör rätt när det finns ett formellt krav, men 
uppger att Google ändå används när studenterna inte längre skriver uppsats. Lärare B tycker 
att spännvidden bland studenterna är stor – vissa presterar bra och andra sämre. Hon upplever 
att studenterna har svårast för att formulera lämpliga sökord och att använda fler än en enda 
databas.  
 
Bibliotekarierna har svårt för att avgöra hur informationskompetenta studenterna är. 
Bibliotekarie B tycker att sjuksköterskestudenter är skickligare än andra studenter och hon 
tror att det beror på de krav som ställs inom ramen för utbildningen. Bibliotekarie A har märkt 
att de främst ställer frågor kring vad som är vetenskapligt och att de har svårt för att ta till sig 
information på engelska. Bibliotekarie B har märkt att de har svårt för att välja rätt sökord. 
 
Respondenterna i grupp 1 berättar att de använder biblioteket till att söka litteratur, beställa 
böcker och göra fjärrlån. Det är på biblioteket som de har fått lära sig att söka vetenskapliga 
artiklar, dels som deltagare i sökverkstaden men också som besökare på biblioteket. 
Respondenterna använder gärna de distansverktyg som biblioteket tillhandahåller, för att till 
exempel söka i databaser eller prata med bibliotekarier via chatt. De besöker biblioteket 
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främst när de ska låna böcker. Respondenterna i grupp 2 uppger att de använder biblioteket 
till att låna böcker, nyttja kopieringsmaskinen eller be bibliotekarien i informationsdisken om 
hjälp med enkla saker, som att beställa böcker eller artiklar. De nämner inte distansverktygen, 
utan tycks förknippa biblioteket enbart med dess fysiska plats. Respondenterna i grupp 3 får 
ingen ro att studera i biblioteket och tycker att högskolans bibliotek har för få exemplar av 
varje bok. De vänder sig därför hellre till kommunbibliotek som erbjuder fler exemplar och 
längre lånetider. De tycker dock att högskolebiblioteket ger god åtkomst till databaser. 
Respondenterna i grupp 4 träffas ofta i bibliotekets lokaler. De uppskattar att ha tillgång till 
sökmotorer, databaser och ordböcker hemifrån, men sitter gärna på biblioteket när de 
grupparbetar, eftersom de då har omedelbar tillgång till litteraturen. När de ska studera på 
biblioteket eller behöver fråga bibliotekarie om råd, föredrar de kommunbiblioteket framför 
högskolans bibliotek. 
 
Jag konstaterar att biblioteksanvändandet och synen på biblioteket skiljer sig åt mellan 
respondenterna. Biblioteket förknippas både med det fysiska biblioteket och med de resurser 
som erbjuds. De respondenter som förknippar biblioteket med inte bara dess fysiska plats utan 
också allehanda tjänster, anser sig använda biblioteket i större utsträckning än de andra.  
 

Det funkar ju bra att komma åt datorer överallt härifrån och komma in i bibliotekets 
databaser och så. Det spelar ingen roll var man är. Det är ju bara om man skulle vilja 
prata med dem personligen eller gå dit och låna boken man behöver gå dit. Så det är 
väldigt bra faktiskt. (Student C, grupp 1) 

 
Biblioteket tycks utgöra en väsentlig del av respondenternas sociala praktik, men det behöver 
nödvändigtvis inte vara högskolans bibliotek som de använder. Flera respondenter väljer bort 
högskolans bibliotek till förmån för kommunbiblioteket på den egna orten. Respondenterna i 
grupp 3 förklarar att konkurrensen om böckerna är hård på högskolebiblioteket, som erbjuder 
få exemplar av varje bok, och att de därför väljer kommunens bibliotek där litteraturen är 
lättare att få tag i. Lärare A uppger att hon själv brukar vända sig till sjukhusbiblioteket, och 
hon rekommenderar även studenter att vända sig dit, dels eftersom utbudet av tidskrifter är 
större där, men också för att sjukhusbiblioteket ger tillgång till de senaste artiklarna, till 
skillnad från högskolebiblioteket där det bara går att komma åt artiklar som är ett år gamla 
eller äldre. Bibliotekarie B upplever att studenterna använder biblioteket mycket – hon 
berättar att de är frekventa låntagare med omfattande litteraturlistor och att de ofta ställer 
frågor vid informationsdisken.  
 
Respondenterna i grupp 1 berättar att de använder fler av bibliotekets resurser efter att ha 
deltagit i användarundervisningen än dessförinnan – de gör fjärrlån, de söker vetenskapliga 
artiklar och de beställer artiklar som inte omedelbart finns att tillgå i fulltext. De tror att de 
annars endast hade nyttjat kurslitteratur. De upplever också att de tack vare 
användarundervisningen har blivit skickligare på att kritiskt granska böcker och artiklar.  
 Respondenterna i grupp 2 tror sig kunna nyttja kunskaperna även i andra sammanhang när de 
behöver söka information. Respondenterna i grupp 4 uppger att de numera besöker biblioteket 
ofta, vilket de inte gjorde innan de började studera. De träffas på biblioteket för att 
studiemiljön är angenäm och tillgången till litteratur är god. Respondenterna i grupp 3 och 
grupp 5 tycker inte att användarundervisningen har förändrat deras sätt att använda biblioteket 
eller bedriva sina studier. Respondenterna i grupp 3 medger dock att de möjligen har förfinat 
sina sökningar efter det andra undervisningspasset, medan respondenterna i grupp 5 berättar 
att de har fått tips om smidiga tillvägagångssätt. 
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Bibliotekarie B upplever att biblioteksanvändandet förändras efter användarundervisningen. 
Dels hittar studenterna lättare i biblioteket och dels hjälper de varandra i större utsträckning. 
Lärare A tycker att kvaliteten på inlämningsuppgifter höjs i omedelbar anslutning till 
undervisningspassen, därefter sjunker kvaliteten något. Lärare B är osäker på om det existerar 
någon skillnad. 
 
Ett sociokulturellt perspektiv förutsätter att lärande föregår utveckling, vilket innebär att 
människan utvecklas när hon lär sig någonting nytt, snarare än att behöva nå en viss 
utvecklingsnivå för att över huvud taget kunna lära. (Säljö 2005, s 70) Jag konstaterar att de 
respondenterna som tycker att de har utvecklat färdigheter i informationssökning och 
informationsanvändning efter att ha deltagit i användarundervisningen också använder 
biblioteket på ett annat sätt än tidigare.  
 

Ja, om vi inte hade haft den över huvud taget så skulle vi väl inte kunna söka några 
vetenskapliga artiklar. Då hade vi väl bara haft kurslitteraturen. (Student C, grupp 1) 

 
De tycker dock inte i samma utsträckning att de har förändrat sitt sätt att studera, vilket kan 
vara en indikation på att användarundervisningen inte är så integrerad i utbildningen som 
högskolan strävar efter att den ska vara. 
 
Respondenterna måste alltså kunna söka och värdera vetenskaplig information för att bli 
godkända på sina uppgifter. Trots att högskolan strävar efter att integrera informationssökning 
och informationsanvändning i den övriga utbildningen, betraktar respondenterna momenten 
som avgränsade från övrig undervisning, det vill säga ytterligare moment som de är tvungna 
att kunna visa att de behärskar. Genom användarundervisningen försöker högskolan se till att 
de utvecklar de färdigheter som är nödvändiga för att klara studierna. Respondenterna är 
angelägna om att deras uppgifter ska bli godkända, samtidigt som de finner det svårt och 
tidskrävande att söka och värdera artiklar. De väljer i första hand att läsa och referera till 
kurslitteratur eller annan litteratur som förordats av lärare, eftersom de är säkra på att den 
litteraturen är relevant.  
 
5.4.2 Vilka fysiska och intellektuella redskap kommer sjuksköterskestudenter i 
kontakt med och använder i sin utbildning? 
Boken är det redskap som används i störst utsträckning – i samtliga grupper uppger 
respondenterna att det är böcker som de vanligen nyttjar för att studera inför tentamen eller 
samla fakta till inlämningsuppgifter. Ofta handlar det om kurslitteratur, antingen till den kurs 
som för tillfället pågår eller någon kurs som är avslutad.  
 

Och är det inte kurslitteratur för just den kursen så har det väl kanske varit /…/ någon bok 
vi haft i en tidigare kurs. (Student B, grupp 1) 

 
Boken tycks utgöra en så självklar del av respondenternas vardag att de reflekterar väldigt lite 
över användandet, jämfört med andra redskap. Respondenterna i grupp 2 uppger att de 
föredrar böcker framför databaser eftersom de upplever att det är lättare att hitta sådan 
information som de letar efter i en bok än i en databas. I en bok kan de snabbt bilda sig en 
uppfattning om innehållet, medan det tar för lång tid för dem att söka fram information ur en 
databas. Jag konstaterar att användandet av böcker har naturaliserats och att en bok därför ter 
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sig mer lättillgänglig och användarvänlig för respondenterna än exempelvis en databas. 
Tidsaspekten är ofta avgörande för valet av redskap, vilket kan förklara att böcker används i 
så stor utsträckning. Vi ska dock även vara medvetna om att boken har en framträdande roll i 
respondenternas sociala praktik, där böcker är ett redskap som ska användas – det finns ett 
formellt krav att studenterna läser kurslitteraturen. 
 
Samtliga respondenter tar också del av vetenskapliga artiklar. Respondenterna i grupp 1 
berättar att de är tvungna att ta del av artiklarna för att utbildningen ska få en mer 
vetenskaplig karaktär.  
 

Jag antar att det är därför vi har sökt de där vetenskapliga artiklarna. För att vi skall få lite 
mera vetenskapligt och inte bara ha vår kurslitteratur. (Student C, grupp 1) 

 
Liksom böcker är artiklar ett redskap som måste användas, men till skillnad från 
kurslitteraturen är det inte fastställt från början vilka artiklar som ska läsas, utan studenterna 
är tvungna att själva söka fram och välja ut lämpliga artiklar. Det tycks vara ett redskap som 
några respondenter har approprierat, medan andra endast bemästrar det. Även om artiklar 
används ändamålsenligt, är det inte lika självklart att läsa artiklar som att läsa böcker. Jag får 
uppfattningen att respondenterna generellt upplever artiklar svårare än böcker att ta till sig, 
och att artiklar av enklare karaktär väljs i större utsträckning än andra. Respondenterna i 
grupp 5 förklarar att de väljer korta artiklar skrivna på svenska, just för att kunna ta till sig 
hela artikeln.  

 
Jag känner att man väljer enklare artiklar för att man skall förstå innehållet till fullo. /…/ 
Det är som jag säger, man gör ju en överblick också, liksom, kommer jag att klara arbetet 
på detta? /…/ Får man kämpa för mycket med en artikel eller en bok, så är jag lite rädd 
att innehållet skall gå mig förbi eller så. (Student N, grupp 5) 
 

Respondenterna i grupp 2 uppger emellertid att det inte längre är möjligt att välja enkla 
artiklar när de behöver information och referenser till sina uppsatser, utan att det då snarare 
handlar om att välja de artiklar som finns tillgängliga. 
 

I början av utbildningen, när man försökte hitta artiklar, så var det ofta av svenska 
författare, för de var oftast lite lättare. Men nu har vi ju inte den valmöjligheten längre, när 
vi skriver C-uppsatsen. Då måste man ju ta det som finns. (Student F, grupp 2) 

 
Jag konstaterar att de formella krav som högskolan ställer har bidragit till att respondenterna 
bemästrar att nyttja vetenskapliga artiklar som intellektuellt redskap. De använder dock 
artiklar endast när de är tvungna, vilket tyder på att respondenterna inte har approprierat 
redskapet i samma utsträckning som andra intellektuella redskap – när de söker förståelse, 
tycks böcker eller olika webbplatser ligga dem närmare till hands att nyttja.  
 
Databaser är det redskap som används för att söka fram vetenskapliga artiklar. I samtliga 
intervjugrupper framstår Cinahl som den databas respondenterna föredrar att använda framför 
andra databaser. Dels beror det på att de tycker att databasen är användarvänlig, men också att 
högskolan uppmuntrar studenter att använda just Cinahl. Respondenterna i grupp 1 berättar att 
de i början av utbildningen fick veta att Cinahl var den bästa databasen, och det är också 
Cinahl som studenterna får lära sig att använda på användarundervisningen. Cinahl tycks 
uppfattas som användarvänlig eftersom det går att filtrera sökningarna med hjälp av olika 
menyval. 
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Jag tycker att Cinahl är lättast. Du kan fylla i sökord själv och om du vill ha det i abstract 
eller i fullinked text. Och där kan du även fylla i årtal. Det är ju väldigt specificerat. 
(Student H, grupp 3) 

 
Jag har redan konstaterat att respondenterna inte har approprierat vetenskapliga artiklar som 
intellektuellt redskap, även om de bemästrar själva användandet. Det tycks förhålla sig på 
samma sätt med databaser, som respondenterna använder endast när högskolan kräver det. 
Flera av respondenterna tycker att det är svårt att söka fram lämpliga artiklar – men också att 
avgöra huruvida en artikel är vetenskaplig eller inte. En lösning på problemet är att be någon 
bibliotekarie om hjälp. 
  

Jag hade hittat fyra artiklar eller nåt och visste inte om de var vetenskapliga eller inte, för 
det kunde inte jag avgöra. Så jag gick till henne och gav henne dem, så fick hon avgöra 
det. Och det var ingen av dem som var vetenskapliga. Så det var bara att börja om. 
(Student B, grupp 1) 

 
En annan lösning som återkommande nämns, är möjligheten att i Cinahl filtrera ut artiklar 
som är förhandsgranskade av andra forskare. Filtreringsmöjligheten underlättar för 
respondenterna att bedöma huruvida en artikel är vetenskaplig eller inte.  
 

Jag litar till fullo på att när jag kryssar i peer reviewed i Cinahl, så vet jag att den artikel 
jag får är granskad. Jag behöver inte fråga någon om det. Den är det. (Student N, grupp 
5) 

 
Såväl lärare som bibliotekarier har uppmärksammat att Cinahl används i större utsträckning 
än någon annan databas. Bibliotekarie A tror att det beror på att Cinahl är den databas som 
studenterna får lära sig att hantera på användarundervisningen. Bibliotekarie B påpekar 
emellertid att studenter gärna använder filteringsfunktionen peer reviewed som finns 
tillgänglig i Cinahl, för att hitta vetenskapliga artiklar.  
 
Jag konstaterar att respondenterna använder filtreringsmöjligheten på grund av att de upplever 
att den egna förmågan att göra en sådan bedömning inte räcker till. Peer reviewed verkar 
användas i sådan omfattning och med sådan lätthet, att jag konstaterar att respondenterna har 
approprierat just den funktionen – fastän de endast bemästrar databasens övriga tillämpningar.  
 
Jag lägger också märke till att respondenterna bara använder ett fåtal databaser och 
sökmotorer. Framför allt är det Cinahl som används, men även PubMed och Vård i Norden. 
Det är bara respondenterna i grupp 5 som nämner fler sökverktyg än dessa. Respondenterna i 
grupp 1 erkänner att de inte skulle klara av att hantera några andra sökverktyg än Cinahl och 
Vård i Norden.  
 

Jag tror inte jag hade behärskat att gå in på någon annan databas. /…/ Jag kan Cinahl, 
och Vård i norden är ju /…/ bara en spalt, så skriver du så kommer det upp några artiklar, 
det är ju inte så himla svårt där. Men alltså Cinahl, den kan jag, men jag hade ju inte 
kunnat om jag gått in på någon annan. /…/ Jag var inne och svängde på den där … vad 
heter den andra? Pubmed,  ja. Jag gick ut därifrån snabbt, alltså. (Student B, grupp 1) 

 
Respondenterna lär sig alltså att hantera särskilda databaser, som de bemästrar så till vida att 
de kan lösa sina skoluppgifter. Det är vid uppsats- och rapportskrivande som databaser 
används, eftersom respondenterna då måste uppfylla det formella kravet att referera till någon 
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vetenskaplig artikel. Respondenterna använder de databaser som de känner till och som de är 
vana vid att använda, det vill säga Cinahl eller Vård i Norden. De har inte approprierat 
databaser som generellt redskap, i den meningen att de ser databaser som det lämpligaste 
verktyget att använda för att hitta svar på de frågor som uppstår. Respondenterna har dock 
approprierat filtreringsfunktionen peer reviewed, som de använder för att söka fram 
vetenskapliga artiklar – de tänker med hjälp av det tekniska redskapet. 
 
Såväl bibliotekarier som lärare är medvetna om att peer reviewed används. Lärare B upplever 
att studenterna förbiser momentet att värdera den information som de hittar, eftersom de litar 
på peer reviewed-filtret. Bibliotekarie B berättar att studenter använder peer reviewed i stor 
utsträckning, och att många artiklar därför aldrig kommer till deras kännedom. De föredrar att 
använda filtret, trots att biblioteket försöker att lära dem hur vetenskapliga artiklar är 
uppbyggda.  
 

De vill ju helst vara i en databas där man kan klicka för peer rewieved. /…/ Det är det 
som hägrar för dem, att det skall vara en peer-rewieved artikel. Ja, men då försöker vi 
säga att det är ju inte säkert att just den här artikeln är peer rewieved, utan det är de 
tvungna att avgöra själva. Vi går mer in för att avgöra om den är vetenskaplig. Det enda 
vi kan göra det på är att se hur den är uppbyggd. Det är många artiklar som faller bort för 
att de inte vet säkert om den är peer rewieved. (Bibliotekarie B) 

 
Webben används i stor utsträckning – det är bara i grupp 1 som respondenterna inte uppger att 
de söker information på olika webbplatser. Det tycks vara informationens aktualitet och 
webbens tillgänglighet som ger upphov till användandet. 
 

Internet är ju inte så svårt att skaffa, det blir ju hemmavid. Det är därför det är så lätt att ta 
det. Internetsidor, man har dem hemma liksom. (Student M, grupp 5) 

 
Tillgängligheten handlar dels om den fysiska aspekten, det vill säga åtkomsten till såväl själva 
mediet som olika webbplatser, och dels om en intellektuell aspekt, där informationen på de 
webbplatser som används uppfattas som enklare att ta till sig än den information som 
litteraturen erbjuder.  
 

Även om det inte är evidensbaserat, kan det vara ganska skönt. För wikipedia kan ju ge 
en ganska kort förklaring, så att man förstår. Läroböckerna, eller andra sådana där mer 
ordentliga saker då, ger ju en väldigt stor förklaring, det kan vara svårt att få ihop det. Så 
tycker jag. Bara för att ha ett hum, sen kan jag börja läsa lite mer djupare. (Student M, 
grupp 5) 

 
Det finns webbplatser som vinner högre tilltro hos respondenterna än andra, där 
respondenterna litar på att den organisation som förfogar över webbplatsen ser till att 
uppgifterna som finns där är uppdaterade och korrekta. Respondenterna gör alltså en 
värdering av webbplatserna och dess innehåll. Respondenterna i grupp 5 reflekterar kring 
detta, och tar information som publiceras på webbplatserna vardguiden.se och 
sjukvardsradgivningen.se som exempel. De anser inte att den information som publiceras på 
dessa sidor ska betraktas som vetenskaplig, men upplever ändå att den är aktuell och att den 
granskas i någon mån. 
 

För oss som läser till sjuksköterskor så är det väldigt bra med vårdguiden eller 
sjukvårdsrådgivningens hemsida och sådana. Man kanske inte kan kalla det 
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vetenskapligt heller, men det är ju mer kontrollerat på ett sätt och uppdateras ofta, så det 
är ju väldigt användbart. (Student L, grupp 5) 

 
Jag konstaterar att respondenterna har approprierat webben som redskap, i och med att de 
använder webben på ett ändamålsenligt sätt i bestämda situationer. De söker fram information 
och bedömer dess tillförlitlighet utifrån vilken organisation som ansvarar för webbplatsen. 
Samtidigt undviker de att referera till webbplatser, utan använder informationen främst till att 
förstå. Respondenterna i grupp 1 nämner inte ens att de söker information via Internet, men 
det framgår ändå under intervjun att redskapet är bekant för dem. 
 

Vi går ju mycket utifrån fass också, den uppdateras ju hela tiden på Internet. (Student C, 
grupp 1) 

 
Det oreflekterade användandet som respondenterna i grupp 1 ger uttryck för, tyder på att 
redskapet rent av kan ha naturaliserats. En respondent i grupp 2 berättar att han använder 
Internet när han spontant kommer att tänka på någonting som han vill ha svar på, men böcker 
och artiklar när han skriver uppsats eller rapport. 
 

Det man inte skriver om kommer /…/ från Internet, olika hemsidor och så. Sedan, när 
man skriver uppsats eller så, då är det ju främst böcker och artiklar och sånt. Om man 
tänker på någonting, så är det bara att kolla på nätet. Det är ju inte så att man går till en 
bok. (Student F, grupp 2) 
 

Lärare A har uppmärksammat att studenter söker information med hjälp av Google. Hon tror 
att studenterna letar vetenskaplig information i databaser när det finns ett formellt krav, men 
att de sedan återgår till att använda Google. Hon förstår inte varför de gör det, utan tycker att 
det naturliga borde vara att söka information i någon databas.  
 

Det förvånar mig mycket att de går ut och googlar. /…/ Då är de inte inne i våra 
medicinska databaser eller omvårdnadsdatabaser och letar. /…/ Jag skulle över huvud 
taget inte ge mig ut på Google, utan jag skulle gå via databaserna. (Lärare A) 

 
För mina respondenter tycks det dock vara mer naturligt att använda Google och besöka 
webbplatser som bedöms vara tillförlitliga, åtminstone för att hitta översiktlig information. 
Ändå bemästrar de att hantera databaserna i tillräcklig mån för att kunna uppfylla de formella 
kraven på referenser till vetenskapliga artiklar. Det skulle kunna ge en ytterligare förklaring 
till Pilerots (2007, s 34 f) iakttagelse att sjuksköterskestudenter refererar till vetenskapliga 
artiklar i större utsträckning än blivande designingenjörer, som oftare anger någon 
organisations webbplats som referens. Pilerot förklarar att det är kognitiva auktoriteter såsom 
lärare och forskare som uppmuntrar sjuksköterskestudenter att söka och använda vetenskaplig 
information. (Pilerot, s 71) Jag kan dock se att mina respondenter i likhet med Pilerots 
designingenjörer gärna tar del av information från olika organisationers webbplatser, men att 
utbildningens formella krav på vetenskaplig utgångspunkt hindrar dem från att referera till 
källorna. 
 
De redskap som respondenterna huvudsakligen använder är alltså böcker, vetenskapliga 
artiklar och webbplatser. För att hitta information använder respondenterna databaser och 
sökmotorer på webben. Böcker och webbplatser tycks vara de redskap som används mest. De 
använder sådana redskap som de är vana vid att använda och som de känner sig trygga med. 
Databaser och vetenskapliga artiklar använder de främst när de är tvungna, eftersom de 
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känner sig osäkra på sin egen kompetens. Av samma anledning använder de gärna 
filtreringsmöjligheten i databasen Cinahl, där de överlåter åt redskapet att värdera artiklarna. 
   
5.4.3 Vilka medierande resurser använder sjuksköterskestudenterna för att lösa 
sina uppgifter? 
Respondenterna använder i stor utsträckning kurslitteratur som medierande resurs. Några 
respondenter använder uteslutande kurslitteratur, antingen för att de inte tycker sig ha tid att 
leta information någon annanstans eller för att de upplever att kurslitteraturen är tillräcklig. 
Det är inte bara litteratur som har fastställts för just den aktuella kursen som används, utan 
respondenterna brukar även använda kurslitteratur från andra, tidigare kurser som de har 
slutfört.  
 
Kurslitteraturen ger respondenterna precis vad de behöver för att klara kursen. Den medierar 
verkligheten för dem på så vis att de tillskriver kurslitteraturen vissa egenskaper eller 
innebörder – det vill säga, kurslitteraturen talar om vad de behöver veta och innehåller inga 
felaktigheter. (Säljö 2000, s 81 f) Kurslitteraturen hjälper respondenterna att bringa ordning, 
genom att servera dem kunskapsramarna – det som inte finns där, behöver de inte kunna och 
därmed heller inte leta vidare efter. 
  
En respondent berättar att hon inte alltid förstår kurslitteraturen och därför lånar andra böcker 
i syfte att förstå. Det kan bero på att språket är för invecklat eller att kurslitteraturen är skriven 
på engelska. Hon lånar då andra böcker som behandlar samma område som kurslitteraturen. 
  

Ibland förstår jag inte vad som står i böckerna som lärarna tycker är så fruktansvärt bra. 
/…/ Då väljer jag att låna en annan bok för att få en förklaring på svenska språket. Det 
kan ju handla om samma sak, men att det är ett enklare språk så att man förstår. 
(Student H, grupp 3) 

 
Säljö förklarar att språket är det viktigaste medierande redskap som människan har tillgång 
till, eftersom det är språket som gör det möjligt att tolka och beskriva verkligheten. (Säljö 
2000, s 82) Respondenten lyckas göra informationen meningsfull genom att tillgodogöra sig 
den på ett språk som hon kan hantera. 
 
Två av respondenterna uppger sig söka litteratur utöver kurslitteratur vid grupparbeten då de 
ska fördjupa sig i något särskilt område. Det beror på att kurslitteraturen inte räcker till. 
 
Ingen av respondenterna lyfter fram vetenskapliga artiklar som medierande resurser i detta 
sammanhang. Det kan bero på att de inte har approprierat redskapet. Boken är däremot ett 
naturaliserat redskap.  
 
Användarundervisningen tycks ha gett några respondenter verktyg att avgöra källornas 
relevans. Respondenterna i grupp 1 och grupp 4 kontrollerar att artiklarna innehåller de 
avsnitt som en vetenskaplig artikel ska innehålla. Osäkerheten är dock stor – flera 
respondenter avgör relevansen med hjälp av andrahandskällor som de betraktar som 
trovärdiga. Respondenterna i grupp 3 uppger att de i första hand använder kurslitteratur, men 
också att de liksom respondenterna i grupp 5 bedömer informationen som tillförlitlig om de 
hittar samma information i flera olika böcker. Respondenterna i grupp 2 låter sig vägledas av 
referenslistor hos författare som de från början vet är tillförlitliga. Respondenterna i grupp 1 
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och grupp 5 filtrerar bort artiklar som inte har granskats av andra forskare. Kurslitteratur, 
referenslistor och filtreringsmöjligheten peer reviewed utgör alltså de redskap som 
respondenterna använder för att bedöma källornas relevans. Respondenterna både tänker och 
presterar med hjälp av dessa redskap. (Säljö 2000, s 81 f)  
 

Man lär sig känna igen författare, hur de hör ihop och refererar till varandra. Det är ett 
kluster med forskare som beskriver just det ämnet vi har. Då kan man lita mer på det, 
eftersom de är frekvent använda hela tiden. (Student F, grupp 2) 

 
När respondenterna är osäkra på hur de ska gå till väga för att antingen söka fram viss 
information eller värdera den information som de har hittat, vänder de sig till antingen sin 
lärare eller någon bibliotekarie. Sundin (2008, s 26 ff) konstaterar att sjuksköterskestudenter 
litar på bibliotekarier, när det handlar om att avgöra dels vad som är vetenskapligt och dels 
vad som är ämnesspecifikt. Bibliotekarien förväntas inte ha några ämneskunskaper inom 
omvårdnad för att kunna visa hur det tekniska verktyget ska användas eller vilka söktermer 
respektive operatorer som kan användas. Även mina respondenter konsulterar bibliotekarier 
för att hitta och i viss mån värdera informationen, medan de går till sina lärare för att ta reda 
på hur den ska användas.  
 

Ifall vi skall skriva om ett ämne och vi inte hittar information så tror jag att det är lättare att 
gå till bibliotekarien. Men ifall man liksom har mer, hur skall vi göra med informationen, 
då tror jag vi går till handledaren. (Student B, grupp 1) 

 
Några av respondenterna uppger att de vänder sig till sjukhusbiblioteket eller folkbiblioteket 
hellre än högskolans bibliotek. När det gäller folkbiblioteket, tycks det handla om 
tillgänglighet – de bor långt ifrån högskolan, och har närmare till folkbiblioteket på den egna 
orten. Dessa respondenter tycks associera biblioteket med en fysisk plats, och har inte 
approprierat de distansverktyg som finns att tillgå vid högskolans bibliotek. 
 
Det finns även andra tillvägagångssätt än att konsultera någon sakkunnig. Flera respondenter 
uppger att de väljer bort artiklar om de inte är säkra på att de verkligen kan användas. En 
respondent berättar att hon helt enkelt byter ämne om hon upplever att det är för svårt att hitta 
information. En annan av respondenterna formulerar frågor till sina uppgifter med 
utgångspunkt i den information som hon faktiskt hittar, eftersom hon menar att det är lättare 
att hitta patientfall som passar till en artikel än omvänt. 
 
Lärare A tror att studenterna tar del av vetenskapliga artiklar när de förväntas göra det – till 
exempel i samband med uppsatsskrivande – men att benägenheten att leta efter vetenskaplig 
information i databaser försvinner så snart det formella kravet inte längre ställs. Många 
studenter återgår då till att leta information med hjälp av Google.  
 

Efter att man har lämnat uppsatsskrivandet går de ändå ut via Google. Där kan man hitta 
sådana saker som används inom sjukvården, men som inte är vetenskapligt. Så att då på 
något sätt har den här kunskapen försvunnit snabbt. Och efter några månader är det 
borta. Men när de ska göra det, så gör de flesta riktigt. (Lärare A) 

 
Respondenterna uppger att de brukar ta del av information från olika webbplatser, antingen 
för att bara bilda sig en uppfattning om ämnesområdet eller för att lära och förstå. De låter 
dock bli att referera till webbplatserna, eftersom informationen inte kan betraktas som 
vetenskaplig. Respondenterna upplever vissa webbplatser som mer trovärdiga än andra, till 
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exempel Vårdguiden eller Sjukvårdsrådgivningen – men även mindre tillförlitliga 
webbplatser, som Wikipedia, kan användas. 
 

För mig är det så att jag använder Internet för att få på något sätt den grundläggande 
kunskapen. När man har fått den, då är det lättare att sen specialisera sig på en bok eller 
en artikel. Att man ser var man skall gå och leta, liksom. På vissa sökord eller det 
området och så. (Student D, grupp 2) 

 
Respondenterna tycks betrakta informationen på webben som mer tillgänglig än vetenskapliga 
artiklar – dels för att de är mer vana vid att söka information på webben än att använda 
databaser, men också för att de upplever att texterna på webbplatserna har formulerats och 
strukturerats på ett överskådligt sätt som är lätt att ta till sig.  
 

Jag tittar på Internet mycket, och det är /…/ mycket upplägget, tycker jag, som gör att 
man fastnar. Man får en första överblick. (Student N, grupp 5) 

 
Det bekräftar uppfattningen om språket som människans viktigaste medierande redskap. 
(Säljö 2000, s 82) Respondenterna söker förståelse genom att ta del av information på ett 
språk som de har approprierat eller rent av finner naturligt – samtidigt som de bemästrar 
språket i kursböcker och vetenskapliga artiklar tillräckligt för att kunna använda och referera 
till dem.  
 
Respondenterna ser alltså ut att föredra kurslitteratur som medierande resurs. När 
kurslitteraturen upplevs otillräcklig eller för svår att ta till sig, försöker de hitta samma 
information skriven på ett enklare språk antingen i andra böcker eller på olika webbplatser. 
För att bedöma huruvida en källa ska anses relevant, tar de hjälp av kurslitteratur, 
referenslistor och filtreringsmöjligheten i Cinahl – och när de behöver ytterligare hjälp, 
konsulterar de lärare eller bibliotekarier. Vetenskapliga artiklar framstår som den resurs som 
används i minst utsträckning. 
 

6. Slutdiskussion 
 
Den sociala praktik som respondenterna deltar i ger endast ett litet utrymme åt att 
självständigt söka information av eget intresse. Själva meningen med deltagandet är att klara 
av studierna, det vill säga att bli godkänd på examinationsuppgifterna. Respondenterna 
upplever att den mängd information som de måste ta del av i samband med varje sådan 
uppgift är omfattande, samtidigt som de endast har en begränsad tid att avsätta till ändamålet. 
Därför blir det en viktig del i deras informationskompetens att kunna utläsa de formella 
kraven för varje uppgift, för att sedan avgöra hur de snabbast vinner tillgång till 
informationen. Framför allt är det kurslitteratur, vilken ofta utgörs av tryckta böcker, som de 
hämtar information från – dels för att de är vana vid att leta information i böcker, men också 
för att de vet att allt de behöver ta del av finns där. Det går alltså snabbt för dem att bläddra 
igenom en bok, samtidigt som de vet att informationen är korrekt och att de löper mindre risk 
att behöva ägna för mycket tid åt någonting som inte har med uppgiften att göra.  
   
Det är långt ifrån lika naturligt för respondenterna att ta del av vetenskapliga artiklar. De 
tycker att innehållet i artiklarna är svårare än innehållet i böckerna att ta till sig. Många gånger 
försöker de hitta lättförståeliga artiklar snarare än artiklar som verkligen besvarar deras 
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frågeställningar, eller så formulerar de frågeställningen utifrån någon lättförståelig artikel som 
de har lyckats hitta. De söker fram och använder artiklar för att de är tvungna, snarare än för 
att det faktiskt finns någonting som de behöver ta reda på. Att hitta någon lämplig artikel att 
referera till betraktas som en uppgift i sig. Respondenterna verkar inte sträva efter att lära sig 
använda vetenskapliga artiklar som redskap i arbetet – utan det viktiga är att ange minst en 
referens till någon sådan artikel, så att det formella kravet uppfylls och inlämningsuppgiften 
kan bli godkänd.  
 
Respondenterna tycker att databasverktygen är svåra att hantera. De tycker att det är svårt 
både att ange rätt sökord för att hitta relevanta artiklar och att avgöra om artiklarna som de 
hittar är vetenskapliga eller inte. De förknippar informationssökning och 
informationsanvändning med just databaser, och ser användarundervisningen som tillfällen då 
de har möjlighet att lära sig använda dessa, det vill säga lära sig söka och använda 
information. Respondenterna upplever att användarundervisningen är både givande och 
nödvändig, och jag kan konstatera att den med all säkerhet har bidragit till att öka 
färdigheterna inom området hos respondenterna – samtidigt som jag ser att själva modellen 
med användarundervisning riskerar att fjärma informationssökning och 
informationsanvändning från den övriga utbildningen, eftersom användarundervisningen 
utgörs av avgränsade tillfällen som går ut på att just lära sig momenten.  
 
Respondenterna lär sig använda endast ett litet antal databaser, tillräckligt för att ha möjlighet 
att få skoluppgifterna godkända. De väljer att hantera de databaser som bibliotekarierna går 
igenom vid användarundervisningen och som verkar användarvänliga, det vill säga Cinahl 
och Vård i Norden. Framför allt används filtreringsfunktionen peer reviewed i Cinahl, för att 
avgöra huruvida en artikel är vetenskaplig eller inte. De använder peer reviewed för att 
exkludera artiklar som inte är vetenskapliga, trots den påtagliga risken att vetenskapliga 
artiklar som faktiskt hade gått att använda också filtreras bort. Att använda peer reviewed 
framstår som lika trivialt som att addera ett tal med hjälp av en miniräknare – respondenterna 
låter helt enkelt databasverktyget göra jobbet åt dem. Att funktionen används i så stor 
utsträckning tycks bero på att respondenterna tvivlar på sin egen förmåga att avgöra 
artiklarnas vetenskapliga status. Det är alltså viktigare att hitta en artikel som är acceptabel för 
att på så vis kunna prestera resultat, än att verkligen lära sig avgöra vilka artiklar som är 
acceptabla. 

 
Respondenterna använder alltså databaser och vetenskapliga artiklar för att uppfylla formella 
krav, och kurslitteratur för att de vet att informationen är tillförlitlig och att det som de 
behöver veta går att hitta där. Men när de behöver förstå eller orientera sig i något ämne, 
besöker de olika webbplatser. De upplever att informationen på webben går snabbt att söka 
fram och att den ofta är skriven på ett sätt som gör det enkelt för dem att ta den till sig. De 
värderar webbplatserna och dess information utifrån de organisationer som ligger bakom, 
eftersom de uppfattar vissa organisationer som mer pålitliga än andra. De undviker dock att 
referera till webbkällorna, eftersom de vet att dessa inte accepteras. Det handlar alltså främst 
om att förstå och lära sig, för att sedan kunna få ut så mycket som möjligt av annan 
information – till exempel kurslitteratur och artiklar – som de vet att de kan referera till. 
Respondenterna är mycket väl medvetna om när och hur olika källor kan användas.  
 
Jag kan se att respondenterna underskattar sin egen informationskompetens, samtidigt som jag 
konstaterar att de är nog så informationskompetenta inom ramen för sin egen 
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praktikgemenskap. De använder redskapen på ett sätt som gör det möjligt att uppfylla de 
formella kraven och därmed bli godkända. När de ändå blir osäkra, konsulterar de någon 
bibliotekarie eller lärare för att få hjälp att hitta eller värdera informationen. Såväl lärare som 
bibliotekarier är medvetna om hur studenterna går till väga. De vet att peer reviewed och 
Google används flitigt – men uppgifterna blir likväl godkända, eftersom de bedöms utifrån 
formella kriterier. När en uppgift innehåller referenser till någon vetenskaplig artikel, anses 
studenten ha de färdigheter som krävs, varpå uppgiften kan bli godkänd. Genvägarna syns inte 
i slutresultatet. Den sociala praktiken går ut på att ge studenterna uppgifter att genomföra och 
verktyg för att kunna klara uppgifterna – och studenterna har approprierat de redskap som 
behövs för att klara uppgifterna och medierar verkligheten med hjälp av dessa.  
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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsen syftar till att ta reda på hur sjuksköterskestudenter resonerar när de ska söka, 
värdera och använda information för att klara sina studier. Studien utgår från ett 
sociokulturellt perspektiv, där Roger Säljös begrepp är centrala – det vill säga social praktik, 
fysiska och intellektuella redskap samt medierande resurser. Den metod som tillämpas är 
kvalitativa intervjuer, med fokusgrupper bestående av två till tre sjuksköterskestudenter per 
grupp där respondenterna känner varandra från början. De studenter som deltar läser alla 
samma utbildningsprogram vid samma högskola. Även lärare och bibliotekarier som tjänstgör 
vid högskolan har intervjuats. 
 
Sjuksköterskestudenterna måste kunna söka, värdera och använda vetenskaplig information 
för att få sina uppgifter godkända. Högskolan ger studenterna användarundervisning för att se 
till att de utvecklar dessa färdigheter. Respondenterna betraktar informationssökning och 
informationsanvändning som avgränsade moment, avskilda från övrig undervisning. De 
föredrar att använda redskap som de är vana vid och känner sig trygga med – böcker, 
webbplatser och sökmotorer. Databaser och vetenskapliga artiklar använder de när de är 
tvungna, för att uppfylla de formella krav som högskolan ställer. Respondenterna tycker att 
det är svårt och tidskrävande att söka fram och värdera vetenskapliga artiklar. De föredrar att 
läsa och referera till kurslitteratur, vars relevans de inte behöver ifrågasätta. De tar också i stor 
utsträckning del av information från olika webbplatser – men de refererar inte till 
webbplatserna, utan använder dem endast för att förstå. 
 
Respondenternas sociala praktik går ut på att genomföra olika uppgifter och se till att de blir 
godkända. De har inför varje uppgift mycket information att behandla och lite tid till sitt 
förfogande. Därför måste de kunna avgöra hur de så snabbt som möjligt får tag i den 
information som krävs för att uppfylla de formella kraven. Det viktigaste för dem är inte att 
lära sig använda databaser och vetenskapliga artiklar, utan att uppfylla uppgiftens formella 
krav att referera till någon sådan artikel och därmed bli godkända.  
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Bilaga 1 – intervjuguide 
 
Vad är det som avgör vilka källor ni väljer att använda? 

Vilka slags källor använder du dig av i dina studier?  

Hur går ni till väga för att skaffa den litteratur som ni använder i era studier? 

Söker ni någonsin efter litteratur utöver den obligatoriska kurslitteraturen? 

Hur avgör ni värdet/relevansen hos olika källor?  

Vad är informationskompetens? 

Vilka informationsfärdigheter bör studenter ha för att klara av studierna på bästa sätt? 

Hur bedömer ni er egen kompetens när det gäller att söka, värdera och använda information? 

Hur går ni till väga när ni behöver söka reda på information, som exempelvis en vetenskaplig 
artikel? 

Vilka databaser använder ni?  

Hur går ni till väga när ni är osäkra på hur ni ska söka, värdera eller använda information vid 
en projektuppgift? 

Vems ansvar är det enligt er att studenter utvecklar färdigheter i informationssökning och 
informationsanvändning?  

Vilken användning har ni av biblioteket och dess resurser i era studier? 

Har ni deltagit i bibliotekets användarundervisning? Vad har ni lärt er av 
användarundervisningen? 

Använder ni biblioteket på något annat sätt efter det att ni har deltagit i 
användarundervisningen? 

Har ert sätt att bedriva era studier förändrats efter det att ni har deltagit i 
användarundervisningen? 
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Bilaga 2 – missivbrev 
 
Missivbrev 1 till studenter 
  
 
Hej! 
 
Jag är en student som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, och 
som just nu håller på att skriva min magisteruppsats. Jag undersöker vilken betydelse 
informationskompetens och biblioteksanvändande har för studenters lärande, och jag har valt 
att fokusera på studenter som läser till sjuksköterskor. För att kunna genomföra studien 
behöver jag komma i kontakt med några studenter att intervjua. Jag undrar därför om du har 
möjlighet att delta i min undersökning, tillsammans med några av dina studiekamrater. 
 
Jag planerar att genomföra tre intervjuer i fokusgrupper, med tre till fyra studenter i varje 
grupp. Ni intervjuas alltså inte var för sig, utan i mindre grupper. Jag vill ta reda på vilka av 
bibliotekets resurser som används och hur ni resonerar när det handlar om att söka, värdera 
och använda information. Undersökningen går inte ut på att utvärdera hur skickliga ni är på 
att hitta och använda information. Det är ert resonemang som jag är ute efter. Därmed 
kommer inga känsliga frågor eller rena kunskapsfrågor att förekomma. Allt material som jag 
samlar in kommer att behandlas helt konfidentiellt, och inga uppgifter som gör det möjligt att 
identifiera enskilda personer kommer att publiceras i uppsatsen. 
 
Jag planerar att genomföra intervjuerna under vecka 47, alltså mellan den 17 och 21 
november. Intervjuerna genomförs i någon av högskolans lokaler, och varje intervju beräknas 
ta högst en timme.  Vill du och dina studiekamrater hjälpa mig genom att delta i 
undersökningen? Skicka i så fall ett mail till [min e-postadress] så att vi kan komma överens 
om en tid som passar.   
 
Jag hoppas att du kan och vill delta! 
 
Vänliga hälsningar  
Sandra Algebrant  
 

mailto:sandra.algebrant@gmail.com
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Missivbrev 2 till studenter 
 
 
Hej! 
 
För ett par dagar sedan efterlyste jag sjuksköterskestudenter som har möjlighet att delta i min 
uppsatsstudie, som går ut på att undersöka vilken betydelse informationskompetens och 
biblioteksanvändande har för studenters lärande. Jag behöver fortfarande komma i kontakt 
med studenter att intervjua. 
 
Intervjuerna genomförs i grupper, med tre till fyra studenter i varje grupp. Jag vill ta reda på 
vilka av bibliotekets resurser som ni använder, och hur ni resonerar när det handlar om att 
söka, värdera och använda information. 
 
Jag planerar att genomföra intervjuerna under vecka 47 i högskolans lokaler. Varje intervju 
beräknas ta högst en timme. 
 
Har du möjlighet att delta? Skicka i så fall ett mail till [min e-postadress] så att vi kan komma 
överens om en tid som passar. Jag behöver verkligen din hjälp, och hoppas därför att du kan 
ställa upp! 
 
 
Vänliga hälsningar 
Sandra Algebrant,  
magisterstudent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 
 

mailto:sandra.algebrant@gmail.com
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Missivbrev 3 till studenter 
 
 
Hej! 
 
Jag har vid ett par tillfällen efterlyst intervjudeltagare till min uppsatsstudie, som går ut på att 
undersöka vilken betydelse informationskompetens och biblioteksanvändande har för 
studenters lärande. Några har hört av sig, men jag behöver fortfarande komma i kontakt med 
fler studenter att intervjua. 
 
Jag har nu fått veta att ni skriver uppsats och håller på med er datainsamling. Jag är därför 
öppen för att genomföra intervjuerna i högskolans lokaler även under vecka 48 eller 49, 
beroende på när det passar er. Jag anpassar mig alltså efter er, och genomför gärna 
intervjuerna vid sådana tillfällen då ni ändå åker in till skolan, till exempel för handledning. 
 
Intervjuerna genomförs i grupper, med tre till fyra studenter i varje grupp. Jag vill ta reda på 
vilka av bibliotekets resurser som ni använder, och hur ni resonerar när det handlar om att 
söka, värdera och använda information. 
 
Har ni möjlighet att delta? Skicka i så fall ett mail till [min e-postadress] så att vi kan komma 
överens om en tid som passar. Jag behöver verkligen er hjälp, och hoppas därför att ni kan 
ställa upp! 
 
 
Vänliga hälsningar 
Sandra Algebrant,  
magisterstudent i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 
 

mailto:sandra.algebrant@gmail.com
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Missivbrev 4 till studenter 
 
 
Vill du delta i min undersökning? 
 
Jag är en student som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Jag 
håller just nu på att skriva min magisteruppsats, där jag undersöker informationsvanor hos 
blivande sjuksköterskor.  
  
Undersökningen går ut på att ta reda på hur ni resonerar när ni letar fram och värderar 
information. Jag intresserar mig alltså för vilken sorts litteratur som ni använder i era studier, 
och hur ni går till väga för att hitta den litteraturen.  
 
För att kunna genomföra studien behöver jag komma i kontakt med några studenter att 
intervjua. Jag undrar därför om du som läser termin fyra, fem eller sex på 
sjuksköterskeprogrammet har möjlighet att delta i undersökningen, tillsammans med några av 
dina studiekamrater. Jag planerar att genomföra intervjuerna i fokusgrupper, med tre till fyra 
studenter i varje grupp. Ni intervjuas alltså inte var för sig, utan i mindre grupper.  
 
Varje intervju beräknas ta högst en halvtimme. När det gäller tid och plats för intervjuerna är 
jag ytterst flexibel, och kan anpassa mig helt och hållet efter er. Förslagsvis kan jag 
genomföra intervjuerna i någon av högskolans lokaler vid något tillfälle då ni ändå befinner er 
på skolan. Jag kan även tänka mig att genomföra intervjuer per telefon, om det underlättar för 
er. 
 
Vill du och dina studiekamrater delta i undersökningen? Skicka i så fall ett mail till [min e-
postadress] så att vi kan komma överens om en tid som passar. Jag behöver verkligen er hjälp, 
och hoppas därför att ni kan ställa upp! 
 
Inga känsliga frågor eller rena kunskapsfrågor förekommer. Materialet som jag samlar in 
behandlas konfidentiellt, och inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda 
personer kommer att publiceras i uppsatsen.  
 
Jag hoppas att du vill delta! 
 
 
Vänliga hälsningar 
Sandra Algebrant  
 
 
 

mailto:sandra.algebrant@gmail.com
mailto:sandra.algebrant@gmail.com
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Missivbrev 5 till studenter 
  
 
Vill du delta i min undersökning? 
 
Hej [studentens namn]! 
 
Jag är en student som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Just 
nu håller jag på att skriva magisteruppsats, och letar därför efter studenter som kan tänka sig 
att delta i min undersökning. Jag har pratat med din lärare [lärarens namn], som 
rekommenderade mig att kontakta just dig. Jag hoppas att du kan hjälpa mig. 
 
Jag undersöker hur blivande sjuksköterskor resonerar när det gäller information som behövs 
för att klara studierna. Jag intresserar mig för vilken sorts litteratur som ni använder i era 
studier, och hur ni går till väga för att hitta den litteraturen. 
 
Jag behöver alltså komma i kontakt med studenter att intervjua, och undrar om du har 
möjlighet att ställa upp tillsammans med några av dina studiekamrater. Jag vill helst 
genomföra intervjuerna i fokusgrupper, med två till fyra studenter i varje grupp. Ni intervjuas 
alltså inte var för sig, utan i mindre grupper.  
 
Varje intervju beräknas ta högst en halvtimme. När det gäller tid och plats för intervjuerna 
kan jag anpassa mig helt och hållet efter er. Förslagsvis kan jag genomföra intervjuerna i 
någon av högskolans lokaler vid något tillfälle då ni ändå befinner er på skolan. Jag kan även 
tänka mig att genomföra intervjuer per telefon, om det underlättar för er. 
 
Har du möjlighet att hjälpa mig? Skicka i så fall ett mail till [min e-postadress] så att vi kan 
komma överens om en tid som passar. Jag behöver verkligen all hjälp som jag kan få, och 
hoppas därför att du kan ställa upp! 
 
 
Vänliga hälsningar 
Sandra Algebrant  

mailto:sandra.algebrant@gmail.com


 54 

Informationsblad i lånedisken på högskolans bibliotek 
  
 
Studerar du till sjuksköterska? 
 
Jag är en student som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Just 
nu håller jag på att skriva magisteruppsats, och letar därför efter sjuksköterskestudenter som 
kan tänka sig att delta i min undersökning. Jag hoppas att du kan hjälpa mig. 
 
Jag undersöker hur sjuksköterskestudenter resonerar när det gäller information som behövs 
för att klara studierna. Jag intresserar mig för vilken sorts litteratur som ni använder i era 
studier, och hur ni går till väga för att hitta den litteraturen. 
 
Jag behöver alltså komma i kontakt med studenter att intervjua, och undrar om du som just nu 
läser termin fyra, fem eller sex på sjuksköterskeprogrammet har möjlighet att ställa upp 
tillsammans med några av dina studiekamrater. Intervjuerna genomförs i fokusgrupper, med 
två till fyra studenter i varje grupp. Ni intervjuas alltså inte var för sig, utan i mindre grupper.  
 
Varje intervju beräknas ta högst en halvtimme. När det gäller tid och plats för intervjuerna 
kan jag anpassa mig helt och hållet efter er. Förslagsvis kan jag genomföra intervjuerna i 
någon av högskolans lokaler vid något tillfälle då ni ändå befinner er på skolan. Jag kan även 
tänka mig att genomföra intervjuer per telefon, om det underlättar för er. 
 
Har du möjlighet att hjälpa mig? Skicka i så fall ett mail till mig eller lämna dina 
kontaktuppgifter till högskolans bibliotek, så att vi kan komma överens om en tid som passar. 
Jag behöver verkligen all hjälp som jag kan få, och hoppas därför att du kan ställa upp! 
 
 
Vänliga hälsningar 
Sandra Algebrant  
[min e-postadress] 

mailto:sandra.algebrant@gmail.com
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Informationsblad i lånedisken på sjukhusets bibliotek 
 
 
Vill du delta i min undersökning? 
 
Jag är en student som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Jag 
håller just nu på att skriva min magisteruppsats, där jag undersöker informationsvanor hos 
blivande sjuksköterskor.  
  
Undersökningen går ut på att ta reda på dels hur ni använder biblioteket – men också hur ni 
resonerar när ni letar fram och värderar information. Jag intresserar mig alltså för vilken sorts 
litteratur som ni använder i era studier, och hur ni går till väga för att hitta den litteraturen.  
 
För att kunna genomföra studien behöver jag komma i kontakt med några studenter att 
intervjua. Jag undrar därför om du som läser termin fyra, fem eller sex på 
sjuksköterskeprogrammet har möjlighet att delta i undersökningen, tillsammans med några av 
dina studiekamrater. Jag planerar att genomföra tre intervjuer i fokusgrupper, med tre till fyra 
studenter i varje grupp. Ni intervjuas alltså inte var för sig, utan i mindre grupper.  
 
Intervjuerna genomförs i någon av sjukhusets lokaler, och varje intervju beräknas ta högst en 
halvtimme. Jag anpassar mig givetvis efter ert schema när jag bokar tid till intervju.  
 
Vill du och dina studiekamrater delta i undersökningen? Lämna i så fall era kontaktuppgifter 
vid informationsdisken på sjukhusets bibliotek, så tar jag kontakt med er för att boka in en 
lämplig tid. Det går också bra att kontakta mig direkt via mail eller telefon.  
 
Inga känsliga frågor eller rena kunskapsfrågor förekommer. Materialet som jag samlar in 
behandlas konfidentiellt, och inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda 
personer kommer att publiceras i uppsatsen.  
 
Jag hoppas att du vill delta! 
 
 
Vänliga hälsningar 
Sandra Algebrant  
[min e-postadress] 
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Missivbrev 1 till lärare 
 
 
Hej! 
 
Jag är en student som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid högskolan i Borås, och 
som just nu håller på att skriva min d-uppsats. Jag undersöker vilken betydelse studenters 
informationskompetens och biblioteksanvändande har för deras lärande. I fokus för studien 
står studenter som läser till sjuksköterskor. Jag planerar att intervjua dels tolv studenter, men 
också två lärare som undervisar på sjuksköterskeprogrammet. Lärarna ingår i studien främst 
för att ge mig en tydlig bild av den kontext som studenterna befinner sig i. 
 
För att kunna genomföra studien behöver jag nu komma i kontakt med studenter och lärare att 
intervjua. Kan du tänka dig att delta i min undersökning? Eller kan du hjälpa mig få kontakt 
med några sjuksköterskestudenter? 
 
De sjuksköterskestudenter som är intressanta för min undersökning befinner sig i slutet av sin 
utbildning, det vill säga de läser just nu sin fjärde, femte eller sjätte termin. Studenterna 
intervjuas i grupper om tre till fyra studenter i varje grupp, medan lärarna intervjuas enskilt. 
 
Jag intresserar mig för vilka av bibliotekets resurser som används och hur studenterna 
resonerar när det handlar om att söka, värdera och använda information. Undersökningen går 
inte ut på att värdera hur skickliga studenterna är på att hitta och använda information. Det är 
själva resonemanget kring informationssökning som jag är ute efter. Inga känsliga frågor eller 
rena kunskapsfrågor kommer att förekomma i undersökningen.  
 
Jag skulle vilja genomföra intervjuerna så snart som möjligt. När det gäller tid och plats för 
intervjuer är jag ytterst flexibel, och kan anpassa mig helt och hållet efter era tider. Varje 
intervju beräknas ta högst en halvtimme. Finns önskemål kan intervjuer även genomföras via 
telefon. De lärare som deltar i min undersökning kan på begäran få tillgång till frågorna i 
förväg.  
 
Allt material som jag samlar in behandlas konfidentiellt, och inga uppgifter som gör det 
möjligt att identifiera enskilda personer kommer att publiceras i uppsatsen.  
 
Kontakta mig gärna via e-post om du kan tänka dig att delta, så återkommer jag till dig för att 
bestämma tid för intervju. Jag kommer även under veckan att ringa runt för att försöka få tag i 
intervjupersoner. Vill du absolut inte bli kontaktad går det givetvis bra att meddela mig detta. 
 
 
Vänliga hälsningar  
Sandra Algebrant  
[min e-postadress] 
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