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��������: User education is an important aspect of university libraries service to its users.
This Masters’ Thesis is about online user education.

The aim of this study is to analyse five Swedish online user courses in relation to
information literacy and learning theory. The web-sites were explored through
textual analyses to find how concepts of information literacy and learning theory
are expressed. The theoretical framework is based on Carol C Kuhlthau’s three
levels of user education, Paul Ramsden’s three theories of teaching in higher
education and Christine Bruce’s different aspects of information literacy.

The study reveals that the source approach to user education as described by
Kuhlthau is the most common i.e. the library and its resources are the focus. I
also found, using Bruce’s different aspects of information literacy, that different
aspects existed, but the information source approach and the information process
approach dominated. This result differs a little from Bruce’s own discussion
where she meant that information literacy curriculum in higher education clusters
around information technology and information source conceptions. Using
Ramsden’ s theories of teaching I found that the most common teaching strategy
in the user courses was teaching as transmission of information.

����	����� Användarutbildning, Webbaserad användarutbildning, Informa-
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Mina tankar om en magisteruppsats om användarutbildning på webben började ta form under
C -kursen i biblioteks- och informationsvetenskap. Bland mycket annat studerade vi då rela-
tionen mellan informationssökning och lärande. Min viljan att studera användarutbildning i en
webbaserad miljö baseras på att webben idag används för oerhört många olika ändamål, varav
utbildning är ett. Eftersom högskole- och universitetsbiblioteken är en pedagogisk resurs som
expanderar1, har jag kommit att intressera mig för hur användarutbildning på svenska högs-
kole- och universitetsbibliotek bedrivs.

Det senaste tillskottet bland de svenska universiteten heter Nätuniversitetet. Det startade i
mars 2002. Förväntningarna är höga och mycket pengar har sattsats. Men det finns en del
problem: pedagogiken på nätet är ett. En av de uppgifter som anses som viktigast för det nya
universitetet är att utveckla denna.2 Det finns även anledning att tro att pedagogiken som be-
drivs på de biblioteksrelaterade utbildningarna på webben behöver utvecklas. James Wilkin-
son, direktör på Derek Bok Centre for Teaching and Learning, skrev 1997 så här om pedago-
giken i användarutbildningar i datorbaserade miljöer:

Courseware seems stuck in the old world of rote memorization and "learning as reproduction" –
as if software developers and educational innovators live on separate planets instead of being
connected by e-mail and the Internet.3

Pedagogik är ett relativt frekvent förekommande begrepp inom biblioteks- och informations-
vetenskapen och inom det verksamma fältet. En god pedagogisk förmåga efterfrågas i plats-
annonser för bibliotekarier och olika kurser för aktiva bibliotekarier i bibliotekspedagogik och
informationskompetens förekommer på olika institutioner.4 Till detta kan läggas att universi-
tets- och högskolebibliotekens pedagogiska roll expanderar: i högskolelagen fastslås betydel-
sen av att universitets utbildningen ger studenterna kännedom om de kunskapsresurser som
finns inom det studerade ämnet, samt hur dessa kan sökas upp. Slutligen har även biblioteket
som pedagogisk resurs diskuterats i olika utredningar.5

Informationskompetens är ett annat begrepp som rönt mycket uppmärksamhet inom biblio-
teksvärlden. Många olika definitioner florerar, ofta handlar begreppet om olika färdigheter
som personer skall besitta.6 Parallellt med denna utveckling har även två andra pågått. Den
ena gäller att antalet studenter ökat kraftigt på de svenska högskolorna och universiteten. Den
andra anknyter till det ovan nämnda Nätuniversitetet, och gäller den snabba utveckling inom
                                                
1 Gellerstam 2001.
2 Ett nytt universitet är fött 2002.
3 Wilkinson 1997, s. 189.
4 Exempelvis Bibliotekshögskolan i Borås, Malmö Högskola, Högskolan i Karlskrona, ABM i Uppsala, för att
nämna några för mig kända.
5 Gellerstam 2001.
6 Informationskompetens är den svenska översättningen av engelskans information literacy. Jag kommer i denna
uppsats använda den svenska översättningen av termen. Betydelsen av informationskompetens är omtvistat inom
B & I. En historik över forskningen kring företeelsen återfinns i Christine Bruce avhandling (1997). Jag gör en
betydligt kortare och mindre ingående beskrivning i kapitlet 5.2.3.
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IKT- området (information- och kommunikationsteknik). Denna kombination har på bibliote-
ken lett till att webbaserade användarutbildningar utformats som ett komplement till de ordi-
narie utbildningarna för att möta de stora studentgrupperna.7 Lärandet i elektroniska miljöer
har fått en egen term: e-lärande.

I denna situation anser jag att det vore intressant att studera vilka uppfattningar om pedagogik
och informationskompetens som användarutbildningarna på webben baseras på. Linda Karls-
son menar i sin magisteruppsats att högskole- och universitetsbiblioteken i allmänhet inte har
någon uttalad pedagogisk grundsyn.8 Roger Säljö, professor i pedagogik, menar dock att all
utbildning baseras på någon idé om hur lärande går till, oavsett om den är medveten eller ej.9

För att kunna undersöka vilken betydelse som kan utläsas för företeelsen informationskom-
petens och vilket uttryck jag kan finna för pedagogik i användarutbildningarna på webben har
jag valt att studera några svenska universitets- och högskolebiblioteks användarutbildningar
på webben. Detta kommer ske utifrån den kvalitativa metoden idéanalys samt utifrån Carol C
Kuhthaus nivåer av användarutbildning, Christine Bruces olika kategorier av informations-
kompetens och Paul Ramsdens tre olika teorier kring undervisning i högre utbildning.

Efter denna introduktion av uppsatsen och dess ämne kommer uppsatsens syfte och fråge-
ställningar att behandlas i kapitel 2. Därefter kommer den metod och det material som stude-
ras att diskuteras i kapitel 3. De teorier som jag använder i undersökningen följer därpå i ka-
pitel 4. I kapitel 5 återfinns tidigare forskning och en litteraturöversikt. Därpå följer uppsat-
sens huvuddelar i kapitel 6, 7 och 8. Först kommer ett kapitel som beskriver användarutbild-
ningarna, där även uppsatsens första frågeställning behandlas. Därefter följer analysen i kapi-
tel 7. Denna är disponerad så att varje delkapitel behandlar en av de tre återstående frågeställ-
ningarna. I kapitel 8 drags studiens slutsatser och dessa diskuteras även i förhållande till tidi-
gare forskning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning, referenser och bilagor där väl-
komstsidorna för de studerade användarutbildningarna återfinns.

�/��'��
���0���(����
����������

Christine Bruce diskuterar företeelsen informationskompetens i sin avhandling ����������	�
�
���
����
����������. Hon menar att utbildning som rör informationskompetens tidigare främst
utförts av bibliotekarier, men att det nu håller på att förändras. Användarutbildningar har un-
der olika tider givits olika beteckningar och även olika utformningar. Bruce definierar fyra
olika termer som använts för användarutbildningar och som även demonstrerar några skillna-
der mellan utbildningarna:10

1. Library Instruction: har till syfte att försäkra sig om att användarna kan bruka biblioteket.
Man fokuserar på biblioteket och dess resurser. Ofta handlar det om biblioteksvisningar
och demonstrationer av den lokala katalogen, men det kan också inkludera en bredare syn
på informationssökningsprocessen. 11

                                                
7 Wickström 2000, s. 6, 15.
8 Karlsson 2001, s. 46.
9 Säljö 2000, s. 47.
10 Bruce 1997, s. 42-43.
11 Bruce 1997, s. 43.
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2. Bibliographic Instruction: lär studenterna att använda de nödvändiga bibliografiska verk-
tygen inom det ämnesområde de rör sig. Användarna lär sig alla fasetter av information
som finns på biblioteket inom deras ämnesområde.12

3. User Education: kan innehålla biblioteksorientering, instruktioner om bibliografiska
verktyg, informationssökningsprocessen m.m. Nancy Fjällbrandt har gjort en distinktion
som gäller användarutbildning online där hon skiljer mellan främjande, orientering, trä-
ning och utbildning. Främjande handlar om att skapa medvetenhet om biblioteket och dess
resurser, orientering syftar till att göra användarna bekväma med den service som biblio-
teket erbjuder, träning om att öva förmågan att använda ett visst system och utbildning
handlar om att ge kunskap i ett bredare perspektiv angående begrepp, strategier och värde-
ring.13

4. Information Literacy Education fokuserar på att lära användarna färdigheter, kunskap och
attityder som krävs för att använda vilket informationssystem som helst. Det är också
detta som är skillnaden mot bibliographic instruction som lär ut samma sak men mot bib-
lioteksbaserade informationssystem.14

Särskilt två projekt har haft stor betydelse för utvecklingen av den användarutbildning som
bedrivs idag. Det är ett projekt skapat av Patricia Knapp och ett program från Earlham colle-
ge. Båda härstammar från 1960-talets USA. Knapps projekt baserades på problemlösning,
lärande i kontext och samarbete med lärarna för de utbildningar studenterna går på. På Earl-
hamn college kom biblioteksutbildningen att integreras i kurser där biblioteket behövde an-
vändas, sökprocessen och biblioteksresurser demonstrerades och utbildningen skedde gradvis
under de år studenterna gick på college. Utgångspunkterna var tre: integration, demonstration
och gradvis utförande. 15

Webbaserade utbildningar har uppkommit ur tidigare former av datorbaserad utbildning,
gemensamt kallad computer-based education.16 Denna form av utbildning etablerades under
1950-talet och utvecklades under de kommande decennierna ur ett behavioristiskt pedagogiskt
perspektiv. Computer-based education innebär att undervisningen sköts utan en närvarande
lärare. Det handlar om en interaktion mellan människa och dator.17 Just denna interaktivitet
kan i en utbildning ses som skillnaden mellan att bara presentera information och faktiskt ut-
bilda användaren.18

                                                
12 Bruce 1997, s. 44.
13 Bruce 1997, s. 45-46.
14 Bruce 1997, s. 47.
15 Thomas 1999, s. 10-12.
16 Mathew & Dohery-Poirier 2000, s. 2.
17 Michel 2001, s. 317-318.
18 Dewald 1999 a,  s. 26.
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Webbaserade användarutbildningar tycks nu vara en växande företeelse. Många bibliotek och
bibliotekarier verkar se det som ett sätt att klara av att utbilda ett stort antal studenter i infor-
mationssökning / informationskompetens.19 Det tycks också vara en utbildningsform som tags
i beaktande då resurserna tryter.20 Området IKT utvecklas och expanderar mycket snabbt.
Dessutom framträder nya pedagogiska tankesätt på universitet och högskolor som också på-
verkar biblioteken och dess undervisning.21 Tidigare magisteruppsatser har visat att bibliote-
karierna ofta saknar pedagogisk kompetens och att behov för att utveckla denna finns. En
uppsats visar även att någon uttalad pedagogisk grundsyn inte finns i de svenska högskole-
bibliotekens måldokument.22 Christine Bruce menar i förordet till sin avhandling att den be-
havioristiska modellen av informationskompetens dominerar både utbildning i informations-
kompetens och forskning kring företeelsen.23 Liknande resultat har även andra forskare funnit
beträffande webbaserade användarutbildningars pedagogiska ståndpunkter.24 Jag vill under-
söka hur det förhåller sig med dessa aspekter på de svenska högskole- och universitetsbiblio-
tekens webbaserade användarutbildningar.

�������������	��	���������������	���������������	��������������������������������	����
����������������������������������������������	�������
����
�	�
�����	�
��������������
�����������������������
����

- Vilket innehåll och vilka moment ingår i de webbaserade användarutbildningarna?

- Vilken typ av användarutbildning kan de sägas vara?
För att besvara denna frågeställning kommer jag att använda Carol C Kuhlthaus tre olika ka-
tegorier av användarutbildningar som analysinstrument.

-    Vilken mening kan jag i utbildningarna finna för företeelsen informationskompetens?
Här vill jag inte ta reda på hur personerna bakom utbildningarna definierar informationskom-
petens, utan vilket uttryck man kan finna för företeelsen utifrån Christine Bruces sju olika
dimensioner av informationskompetens.

- Kan jag i utbildningarna finna uttryck för någon pedagogisk ståndpunkt?
Denna fråga kommer att studeras utifrån Paul Ramsdens tre teorier om undervisning i högre
utbildning.

                                                
19 Hed & Öberg 1999, s. 1, Gellerstam 2001, Michel 2001 & Donaldson 2000.
20 Se exempelvis Michel 2001 & Donaldson 2000.
21 Gellerstam 2001, s. 5-6
22 Wickström 2000 & Karlsson 2001, s. 46.
23 Bruce 1997, se förordet.
24 Wilkinson 1997, s. 189 & Brophy 2001, s. 149.  För en förklaring kring objektivismen se kapitel 5.2.2.
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Nedan kommer jag först diskutera mina metodologiska val samt vad de innebär för undersök-
ningen. Därefter kommer urvalet av användarutbildningar att diskuteras.

 /��1�
�������

Som indikerats i inledningen av uppsatsen vilar denna studie på en kvalitativ metod. I en så-
dan är man intresserad av att studera hur något är beskaffat. Man försöker nå förståelse för ett
fenomen. Vetenskapsteoretiskt tillhör den kvalitativa metoden hermeneutiken. Denna är dock
allmänt hållen som metod och därför tillämpas någon kvalitativ metod vid hermeneutiska stu-
dier.25 Den kvalitativa metod som jag kommer att använda i denna uppsats är textanalysens
idéanalys.

Valet att utgå från hermeneutik och en kvalitativ metod togs utifrån uppsatsens syfte. Herme-
neutiken syftar till att förklara meningsfulla fenomen  som exempelvis värderingar, och ge-
nom tillämpningar av denna kan tolkningar bli meningsfulla. 26  Jag anser att denna veten-
skapsteoretiska utgångspunkt kan hjälpa mig att nå�����
�������av vilken mening eller vilket
uttryck som kan återfinnas i olika användarutbildningar för informationskompetens och för
pedagogik. En kvantitativ metod hade inte kunnat ge mig svar på vilken mening och vilket
uttryck som ges för en företeelse.

En grundtanke i hermeneutiken är att vi alltid förstår ett fenomen med bakgrund av vår för-
förståelse. Förförståelsen kan sägas vara nödvändig för att förståelse skall vara möjlig, efter-
som våra tolkningar görs utifrån en föreställning om vad vi söker efter. I förförståelsen kan
många komponenter ingå, bl.a. kan språk och begrepp nämnas, liksom trosuppfattningar som
exempelvis samhällsvetenskapliga teorier och personliga erfarenheter.27 Den förförståelse jag
studerar användarutbildningarna utifrån utgörs bl.a. av de teorier jag använder, samt av den
tidigare forskning som jag redogör för i senare delar av uppsatsen. Vidare kan nämnas att
mina egna upplevelser av användarutbildning samt av de studier jag bedrivit i biblioteks- och
informationsvetenskap påverkar den syn jag har på användarutbildning.

Den hermeneutiska cirkeln pekar på sambandet mellan det som tolkas och den förförståelse
och det sammanhang som det tolkas i. Enligt denna är tolkningen av helheten beroende av hur
delarna tolkas och vice versa. Tolkningar motiveras enligt den hermeneutiska cirkeln alltid av
andra tolkningar.28 Det finns ingen grundval för vad som är korrekta tolkningar. Tolkningar är
endast mer eller mindre sannolika och de kan alltid revideras om man får ny information. Hu-
ruvida tolkningarna är bra eller inte avgörs av hur man har motiverat dessa.29

                                                
25 Hartman 1998, s. 238-241.
26 Gilje & Grimen  1992, s. 177-178.
27 Gilje & Grimen 1992, s. 183-186.
28 Gilje & Grimen 1992, s. 190-191.
29 Gilje & Grimen 1992, s. 202.
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Genom idéanalysen undersöker man vilka idéer som uttrycks. En idé är en tankekonstruktion
som utmärks av kontinuitet. Det kan röra en föreställning om verkligheten, en värdering av
företeelser eller en föreställning om hur man bör handla.30 Som metod är idéanalysen mång-
vetenskaplig. Inom pedagogiken återfinns den exempelvis i analyser som fokuserar på idéer
som inte är explicit uttryckta.31 Sådana idéer kommer jag söka i användarutbildningarna ge-
nom de av mig valda teorierna av Bruce, Ramsden och Kuhlthau.

Roger Säljö menar, som jag tidigare nämnt, att all utbildning utgår från någon slags tanke om
hur lärande går till. Han menar att antagande av olika slag är inbyggda i den utrustning och de
läroböcker som används, liksom i den verksamhet som bedrivs.32 Utifrån detta menar jag att
det kan vara intressant att just analysera faktiskt förekommande användarutbildningar och inte
genomföra en intervju- eller enkätundersökning med undervisande bibliotekarier. Genom in-
tervju- och enkätmetoder hade jag kunnat få reda på vilka avsikter man har, men troligen inte
hur den faktiska utbildningen bedrivs. Genom att använda en metod där jag analyserar utbild-
ningar hoppas jag kunna komma närmre de pedagogiska tankar och det uttryck de ger för in-
formationskompetens. Detta leder till att jag ���� kan uttala mig om vilka tankar om pedago-
gik och informationskompetens som utbildningarna har skapats utifrån, ������������	��������
���
�����
���������������������������������
����.33 I min undersökning studeras alltså inte
vad avsändaren avser med informationskompetens eller vilka pedagogiska teorier de menar att
användarutbildningen vilar på. I stället undersöker jag vilka uttryck jag kan finna i användar-
utbildningarna för informationskompetens och pedagogik. Detta gör min undersökning till en
uttolkarorienterad studie i motsatts till en avsändarorienterad.34

Olika verktyg kan användas för att analysera idéer; idealtyp och dimensioner är två exempel. I
denna uppsats har jag valt att använda idealtyper som analysverktyg.35 Idealtypen kan använ-
das för att läggas som ett raster över olika formuleringar. Dessa gör att man kan sortera och
kategorisera olika idéer efter vilka tankekonstruktioner de kan tänkas tillhöra. Man kan också
genom idealtypen se om de idéer man studerar inte ryms inom någon av idealtyperna.36 I mitt
fall kan de således användas för att utröna om utbildningarna tillhör någon kategori av använ-
darutbildning, informationskompetens och uppfattning om undervisning.

Fördelarna med idealtyper är att de bringar ordning samt att de gynnar systematiska jämförel-
ser. Nackdelarna är att konstruktionen av dessa kan ta lång tid, samt att man alltid kan ifråga-
sätta om analysredskapen är en förhandskonstruktion eller produkt av analysen.37 Christine
Bruce menar själv att hennes olika kategorier av informationskompetens kan fungera som ett
ramverk mot vilket innehållet i en användarutbildning kan testas.38 Som sådana anser jag att
de kan användas som idealtyper såsom Bruce själv presenterar dem. Fördelen med att jag
själv inte konstruerar idealtyperna är att de på så sätt blir mer pålitliga, d.v.s. reliabla, efter-

                                                
30 Bergström & Boréus 2000,  s. 148.
31 Bergström & Boréus 2000, s. 153.
32 Säljö 2000, s. 47.
33 Bergström & Boréus 2000, s. 172.
34 Bergström & Boréus 2000, s. 172.
35 Bergström & Boréus 2000, s. 158. Dimensionerna är en rad motsatspar med vars hjälp man kan urskilja olika
idéer. Fördelarna med dimensionerna är att de möjliggör jämförelser och är enkla att konstruera. Nackdelarna att
de kan bli för vaga och allmänt hållna. Se vidare Bergström & Boréus 2000, s. 162, 171.
36 Bergström & Boréus 2000, s. 158.
37 Bergström & Boréus 2000, s. 170.
38 Bruce 1997, s. 172.



10

som hårdare strukturerade analyser ses som mer reliabla, under förutsättningen att de är rim-
ligt konstruerade. Dessutom ökar intersubjektiviteten genom att jag använder en generell
analysmodell.39 Även Paul Ramsdens teorier om undervisning och Carol Kuhlthaus olika ni-
våer av användarutbildning kommer att behandlas som idealtyper. Ramsden menar själv att
teorierna om undervisning är idealtyper.40

Praktiskt har denna metod tillämpats genom att jag studerat användarutbildningarna i flera
omgångar. I de olika omgångar har användarutbildningarna studerats med utgångspunkt i nå-
gon av de tre teorierna. Varje teori har varit utgångspunkt för studierna vid två genomläsning-
ar.

3.2.1 Metoddiskussion
Tillämpningen av denna metod föranleder en del problem. Ett problem är den hermeneutiska
cirkeln. Min analys av helheten kommer hela tiden påverkas av hur jag ser på delen och vice
versa. Endast användarutbildningarna i sin helhet skulle inte kunna studeras. Det främsta
skälet till det är att användarutbildningarna är upplagda på ett sådant sätt att man som använ-
dare kan välja att endast studera en del av utbildningarna. Därför måste också jag studera kur-
sernas olika delar, både som enheter i sig och som delar av en helhet. Detta tillåter även att jag
med hjälp av de analysredskap jag använder kommer kunna finna flera olika kategorier av en
teori i en utbildning.

Birgitta Åkerud skriver att hennes undersökning, som utgörs av en granskning av ett antal
webbaserade användarutbildningar, skulle gett mycket mer om hon även studerat kurserna ur
en pedagogisk synvinkel.41 Det är delvis denna aspekt som jag kommer att försöka studera i
min uppsats. Men hur låter det sig göras? Som jag ovan angett har jag valt bort att fråga ska-
parna av utbildningarna om de har haft någon pedagogisk utgångspunkt eller syn på informa-
tionskompetens som påverkat utformningen. Det sätt som jag valt, d.v.s. att analysera kurser-
na, gör att det finns många metodologiska frågor att ställa: kan man göra så här, kan de utval-
da teorierna tillämpas på ett sådant material och vad är det för resultat som undersökningen
genererar?42

                                                
39 Bergström & Boréus 2000, s. 172-173.
40 Ramsden 1992, s. 117.
41 Åkerud 2001, s. 6.
42  Mitt val av metod och teori och de följder de haft för undersökningen kommer att diskuteras i kapitel 8.1.
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Uppsatsens första delar utgörs av en litteraturstudie. I syfte att kartlägga en del forskning som
gjorts på området har litteratur sökts fram och studerats. Detta, som i uppsatsen främst utgörs
av kapitlen " Litteraturgenomgång och tidigare forskning" samt "Teori", kan även ses som den
bakgrund och förståelse som denna uppsats vilar på.

Mina tankar om en magisteruppsats om användarutbildning började, som jag nämnt i inled-
ningen, ta form under C -kursen. Jag började då med att söka upp de senaste magisteruppsat-
serna inom biblioteks- och informationsvetenskap på området användarutbildning som index-
erats i Nordiskt BDI-index. Jag fann  relativt många relevanta uppsatser där som jag lät mig
inspireras av.43 Ur dessa formades idén om att studera användarutbildning på webben ur ett
pedagogiskt perspektiv. När ämnet identifierats har sökningar gjorts framförallt i databaserna
LISA, ISA och ERIC, förutom i bibliotekskatalogerna Voyager och Libris. Jag har sökt på
termer som pedagogy, teaching method, learning style, distance learning och kombinerat dem
med university, college och vidare med user training, information literacy, library instruction,
libraries samt world wide web och online tutorial. Kedjesökningar i den bemärkelsen att jag
funnit referenser i tidigare funnen litteratur har naturligtvis också använts. Jag har även brow-
sat på hyllan för användarutbildning på högskolebiblioteket i Borås och kunde då konstatera
att de flesta böcker var så kallade how-to-do-it guider. Detta har även konstaterats av tidigare
uppsatsförfattare på området.44

 /��)(�
��������


Till uppsatsens avgränsningar hör själva definitionen av användarutbildning på webben. Olika
författare och forskare benämner företeelsen olika. Man kallar det computer-assisted educa-
tion, networked learning, web-based education och web-based library instruction.45 Men alla
syftar de på någon form av datorbaserad utbildning och under senare åren allt mer på webba-
serad utbildning. Jag väljer att benämna det användarutbildning på webben. Helen Hed och
Gunni Öberg, bibliotekarier på Umeå Universitetsbibliotek, ger en definition av användarut-
bildning på webben. Denna har som mål att lära ut en generell kompetens som användaren
senare skall kunna tillämpa på olika verktyg.46 Användarutbildningen på webben skall vara
självstyrd i den bemärkelsen att användaren av denna skall kunna lära sig olika funktioner i
sin egen takt. I användarutbildningen skall det finnas en interaktiv tjänst genom vilken man
kan få kontakt med en bibliotekarie. Kursen skall vara uppbyggd i moduler som gör att man
antingen kan gå hela kursen i en följd eller hoppa in i den modul som man vill studera.47 Den-
na definition ansluter jag mig till.

Användarutbildningar som återfinns i andra miljöer än webbmiljöer utesluts också från upp-
satsen. Utbildningarna skall dessutom vara allmänt tillgängliga och alltså inte vara behäftade
med lösenord och dylikt. Ytterligare ett krav är att utbildningarnas samtliga moduler skall
vara färdigutvecklade i den bemärkelse att de inte är i ett uppbyggnadsskede. Slutligen har jag

                                                
43 De uppsatser som kan sägas haft störst betydelse för tillblivelsen av min uppsats är Birgitta Åkeruds och Linda
Karlssons uppsatser. För en mer utförlig presentation av dessa och andra uppsatser kapitel 5.2.1 respektive 5.2.2.
44 Se exempelvis Karlsson 2001, s. 7.
45 Se Michel 2001, Brophy 2001, Mathew & Dohery-Poirier 2000, Dewald 1999 b.
46 Hed & Öberg 1999, s. 2. Hed och Öberg använder dock ej termen användarutbildning för att beteckna biblio-
tekens kurser på webben. De använder istället termen informationssökningskurser.
47 Hed & Öberg 1999, s. 2.
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geografiskt begränsat mig till Sverige. Det är alltså endast utbildningar som kan återfinnas på
svenska universitet och högskolors bibliotek som studeras. Anledningen till det är att det som
svensk biblioteks- och informationsvetenskapsstuderande är intressant att kartlägga hur för-
hållandena är här.

 /$�3
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Urvalet som gjorts för undersökningen kan sägas vara ett så kallat subjektivt urval. Ett sådant
urval innebär att jag själv i egenskap av forskare valt ut de enheter som jag har för avsikt att
undersöka. Ett sådant urval skall baseras på hur typiska undersökningsenheterna är för hela
populationen. Valet av urvalsform baseras på att urvalet var mycket litet. Urvalsmetoden av-
gör om urvalet kan sägas vara representativt för hela populationen.48 Det urval som jag gjort
kan inte ses som representativt för alla svenska universitet- och högskolebiblioteks användar-
utbildningar på webben. De resultat som jag kommer fram till i undersökningen skall endast
ses som ett resultat för mitt specifika urval. Mitt metodval och min urvalsmetod gör att jag
inte kan generalisera resultaten som undersökningen genererar.

Urvalet skedde genom att jag studerade svenska universitet- och högskolebibliotekens webb-
platser. Där återfanns relativt många webbaserade användarutbildningar. Många utbildningar
återfanns dock i varianter, anpassade till lokala förhållanden. Många bibliotek länkade även
till andra biblioteks utbildningar. Liksom Hed och Öberg kan jag konstatera att IntoInfo och
EDUCATE återfinns på flera biblioteks hemsidor.49 Dessa är dock inte fritt tillgängliga på
webben och finns därför inte med i undersökningen. En del sökhandledningar, av Hed och
Öberg kallade katalogkurser, har också valts bort.

De användarutbildningar som valts ut är fem till antalet. De uppfyller den definition som tidi-
gare angivits för vad jag menar med en användarutbildning på webben. De har alla en allmän
karaktär, d.v.s. de anger inte att de inriktar sig på något särskilt ämnesområde, även om en av
dem delvis visade sig göra det. Ämnesinriktade utbildningar finns för exempelvis teologer,
tekniker och  sjuksköterskestuderande. Ett exempel för barnmorskor är "Webbquest för barn-
morskeutbildningen" på Karolinska Institutets Bibliotek50 Anledningen till att jag valt bort
dessa är att jag anser att utbildningar som inte har någon ämnesinriktning troligen är mer ty-
piska för hela populationen än ämnesinriktade. Detta urval har skett i enighet med urvalsme-
toden ovan. Mitt val här kan ha gjort att jag missat intressanta aspekter som kanske inte fram-
går i utbildningar av allmän karaktär. Särskilt den grupp av utbildningar som ovan nämnda
"Webbquest för barnmorskeutbildningen" är en del av bör nämnas. Dessa utgick från ett bas-
gruppsarbete där olika roller skulle antagas av de olika deltagarna i syfte att lära studenterna
söka information utifrån olika behov och olika roller. Dessa utbildningar skiljer sig markant
från de övriga. Om jag istället för att utesluta dem valt att ta med dem i urvalet skulle studiens
resultat troligen påverkats.

De användarutbildningar som finns med i min undersökning är följande:
•  Informationskompetens: självstudier på nätet. URL:

http://www.lub.lu.se/ub/distans/infokompetens/index.html
                                                
48 Halvorsen, 1992, s. 100.
49 Hed & Öberg 1999, s. 4.
50 På Karolinska Institutets Bibliotek finns även Webbquests för andra vidareutbildningar för sjuksköterskor. Se
även Vägar till teknisk vetenskaplig information och Informationssökning för teologer.
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•  Biblioteksguiden för studerande. URL: http://www.oru.se/ub/infosok/dist/startsida.htm
•  Introduktionskurs i informationssökning. URL:

http://www.bibl.liu.se/utbildning/kb/Kurs/inledning.htm
•  Informationssökningens när? var? hur? URL: http://www.lib.kth.se/infosoek/
•  Att söka information. URL: http:www.ub.uu.se/kurs/tuturial/start.cfm

Jag har valt att endast studera kurserna i sig vilket gör att jag inte studerar externa sidor som
kursen länkar till. Material som faller bort är främst det lokala bibliotekets olika resurser och
listor på resurser, liksom andra biblioteks texter om exempelvis referenshantering.

Undersökningen baseras på hur kurserna såg ut vid det tillfälle då de laddades ned. Detta
skedde under slutet av februari och början av mars 2002.
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Som indikerats av frågeställningarna ovan bygger denna uppsats på tre olika teorier, vilka
kommer att presenteras nedan.
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I artikeln "An Emerging Theory of Library Instruction  beskriver Carol C Kuhlthau, professor
vid Rutger University i USA, tre olika nivåer av användarutbildning på skolbibliotek:

- The source approach: Denna fokuserar på att hjälpa studenten använda ett särskilt biblio-
tek och dess specifika resurser.51 I denna typ av användarutbildningar hålls lektioner om
hur biblioteket är organiserat, hur man lokaliserar  och använder ett visst referensverk, hur
man använder index och dylikt.52 Nackdelen med denna form av undervisning är att den
inte kan överföras på andra situationer där man behöver söka information. Kunskapen om
källorna blir viktigare än kunskap om hur man använder dem.53

- The pathfinder approach: Ansatsen presenterar en modell för informationssökning som
börjar med övergripande bakgrundskällor som exempelvis uppslagsverk och sedan går
från dessa generella källor till allt mer specifika. Liksom source ansatsen innebär denna en
begränsad möjlighet att generalisera till andra informationssökningssituationer. Den ska-
par ingen flexibilitet i problemlösningssituationer och den analyserar inte informationsbe-
hovet.54

Båda dessa ansatser är resurscentrerade; fokus ligger på dokumenten och bibliotekets interna
och externa organisation.

- The process model approach: Ansatsen är användarcentrerad. Den utgår från informations-
behovet såsom användarna formulerar det.55 Den baseras bl.a. på pedagogiska teoretiker som
Piaget och Bruner. Syftet är att tillhandahålla färdigheter, förståelse och erfarenhet till stu-
denterna för att dessa skall kunna använda det i sitt livslånga lärande. Förståelse måste skapas
för de tidiga stegen i informationssökningsprocessen, liksom för hur processen avslutas. Man
skall underlätta för ett problemlösande lärande där kritiskt tänkande kan utvecklas och där
studenterna kan reflektera över sin egen process.56

                                                
51 Kuhlthau 1987, s. 23.
52 Thomas 1999, s. 29.
53 Kuhlthau 1987, s. 24.
54 Kuhlthau 1987, s. 24.
55 Thomas 1999, s. 29.
56 Kuhlthau 1987, s. 27.
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Informationskompetens är enligt Christine Bruce något som kan läras. Informationskompe-
tens för henne är människors olika uppfattningar av fenomenet. Uppfattningen grundas i hen-
nes syn på lärande som kvalitativa skillnader i en persons sätt att erfara världen. 57 Hon identi-
fierar två modeller av informationskompetens i sin studie. Det behavioristiska paradigmet
som beskriver informationskompetens utifrån vissa attribut hos en individ. I detta paradigm
handlar utbildning i informationskompetens om förvärvande av dessa attribut och forskningen
fokuserar på att ta fram de attribut som är önskvärda. Det paradigm som hon företräder kallas
det fenomenografiska och hermeneutiska och det beskriver informationskompetens som olika
uppfattningar av fenomenet, utbildningen går ut på att kunna föreställa sig effektiv informa-
tionsanvändning och forskningen diskuterar olika uppfattningar av fenomenet.58

Bruce intervjuade 60 lärare på universitetsnivå. Utifrån detta material framträdde sju katego-
rier av informationskompetens. Dessa består av tre komponenter; informationsteknik, infor-
mationsanvändning och en tredje varierande komponent, vilken exempelvis kan vara infor-
mationskällor eller en informationsprocess.59 De sju olika kategorierna och relationerna dem
emellan, visualiseras i nedanstående figur:

                                                
57 Bruce 1997, s. 59-60.
58 Bruce 1997, s. 152-153.
59 Bruce 1997,  s. 92, 113-114.
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Figur 5.1: Medvetande struktur i de olika kategorierna av informationskompetens. Originalfigurens rubrik: Out-
come space based on structures awareness. Reproduktion från ����������	�
�� ��
����
��!��������av Christine
Bruce (1997). Adelaide: Auslib Press. Copyright Christine Bruce (1997). Reproducerad med tillstånd av författa-
ren.

För att underlätta begreppsanvändningen kommer jag att benämna kategorierna (förutom i
enighet med Bruce på engelska) på svenska utifrån mina egna förkortade översättningar av
benämningarna av de olika kategorierna. De tre sista kategorierna benämns samtliga informa-
tionsanvändningsperspektiv, och kommer därför i analysdelen även betecknas med den eng-
elska terminologin. Dessa sju kategorier är:
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1. The information technology conception (Informationsteknik)
I denna kategori står informationstekniken i centrum för informationskompetensen. Informa-
tion ses som något objektivt, det vill säga den kommer ”utifrån”. Individen är beroende av
tekniken för att kunna få tillgång till information och för att kunna bli informerad. Kärnan i
denna kategori är informationstekniken. Denna är avgörande för att individen ska ha möjlig-
het att skaffa sig information, därför är information scanning sekundärt. Och först i tredje
hand kommer informationsanvändningen. 60

2. The information sources conception (Källperspektivet)
I denna kategori står informationskällor i centrum för informationskompetensen. Även här är
information något objektivt. Det är kunskap om informationskällor som gör det möjligt att
återvinna information. Informationstekniken kommer i andra hand. Informationsanvändning
kommer även i denna kategori i tredje hand, eftersom det är ointressant vilken information
som används.61

3. The information process conception (Processperspektivet)
I denna kategori står informationsprocessen i centrum för informationskompetensen. Indivi-
den skall känna igen ett behov och kunna genomgå den process som det innebär att söka in-
formation. Informationsprocessen ses som något individuellt och varierar från person till per-
son. Även här ses information som något objektivt. Det är informationsproblemet som sätter
informationen i dess kontext, inte användaren av informationen. Informationsanvändningen är
av sekundär betydelse eftersom man innan man kan använda den måste finna den. Informa-
tionstekniken kommer först i tredje hand eftersom den anses sakna betydelse i denna process.
Informationskompetent är den person som kan känna igen ett informationsbehov och använda
den information som personen når för att lösa det ursprungliga problemet.62

4. The information control conception (Kontrollperspektivet)
I denna kategori står informationskontrollen i centrum för informationskompetensen. Infor-
mation ses som något objektivt som skall kontrolleras av användaren. Informationsanvänd-
ningen är sekundär och informationstekniken kommer i sista hand. Informationskontroll kan
ske på tre sätt:  ��
����
�� ��������� �	�	�����	��
���
������ ���
����
���	���� ��������������	"
här organiseras informationen exempelvis efter ett pågående projekt, man skapar länkar mel-
lan informationen och projektet som gör det lätt att återvinna informationen. �  ��
����
�
����������	�	�����	��
���
���������
����
���	������������������"�som man kan förstå av ti-
teln på kategorin organiserar användaren informationen i huvudet.  ��
����
������������	�	���
�	� �
���
������ ���
����
�� �	���� ������
���� ������	�	"� här används elektroniska databaser
som ett verktyg för att kontrollera information.63

5. The knowledge construction conception (Informationsanvändning)
Informationskompetens innebär att man bygger upp en ny kunskapsbas inom ett nytt intresse-
område. Informationsanvändningen står i fokus och information ses som något subjektivt.
Informationen internaliseras, det vill säga blir en del av individen. Informationen används här
för att utveckla en kunskapsbas som är den andra nivån. Detta innebär att informationen tol-
kas av individen och kunskapsbasen blir personlig och därmed unik för varje individ. Infor-
mationstekniken ses inte som betydelsefull här och kommer därför först i tredje hand. Proces-
sen att bygga upp en personlig kunskapsbas är inte en mekanisk process, utan är snarare bero-

                                                
60 Bruce 1997, s. 117-118.
61 Bruce 1997, s. 122.
62 Bruce 1997, s. 128-130.
63 Bruce 1997, s. 132-137.
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ende av individens förmåga att kritiskt analysera det material man studerar. Detta leder till att
personliga perspektiv utvecklas.64

6. The knowledge extension conception (Informationsanvändning)
Informationskompetens är att arbeta med kunskap och personliga perspektiv så man når nya
insikter. Syftet är att utveckla den personliga kunskap man redan besitter. Kunskapsbasen
inkluderar de egna erfarenheter som man som person gör. Informationsanvändningen åter-
finns i centrum för informationskompetensen. Informationen ses som en del av individen och
är föränderlig av individen genom individens personlig reflektion. En informationskompetent
person litar till de egna erfarenheterna och kunskaperna för att kunna använda informationen
kreativt. I medvetandestrukturen står därmed informationsanvändningen i centrum och precis
som i förra kategorin kommer kunskapsbasen i andra hand men här handlar det om en bas
som skall utvecklas. Informationstekniken ses  inte som betydelsefull för informationskom-
petensen och kommer därför i sista hand.65

7. The wisdom conception (Informationsanvändning )
Informationskompetens är att klokt använda information till andras fördel. Informationsan-
vändningen står i fokus för informationskompetensen. Information ses som en del av en per-
son och använd på rätt sätt kan den förändra individen. Medvetenhet om personliga värde-
ringar är en förutsättning för att denna förändring av individen och dess kunskapsbas skall
kunna ske. Individen som besitter denna informationskompetens är medveten om de värde-
ringar, attityder och föreställningar som genomsyrar den egna informationsanvändningen.
Därför är kunskapsbasen den andra nivån efter informationsanvändningen. Informationstekni-
ken kommer även här i sista hand.66

Dessa kategorier kan bl.a. enligt Bruce användas för att utvärdera eller analysera existerande
kurser i informationskompetens. Hon menar att studenter i högre utbildning bör ha tillgång till
kurser som omfattar de olika kategorierna presenterade ovan.67

Bruce förespråkar en förändrad syn på vad informationsanvändning är. Hon vill komma ifrån
strävan efter att lära sig färdigheter för att istället fokusera på informationsprocessen och in-
formationsanvändningen och hon förespråkar ett reflexivt och problembaserat lärande. Infor-
mationskompetens ses här inte som mätbar kunskap, utan informationskompetent är den som
kan använda sig av information på det sätt situationen kräver.68
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Detta är tre beskrivningar av olika sätt att förstå eller närma sig rollen som lärare i högre un-
dervisning. De tre olika teorierna säger även något om hur studenter förväntas lära. Perspekti-
ven baseras på tanken att det finns olika teorier om undervisning representerade i lärares atti-
tyder till undervisning och i deras strategier för undervisning.69 Teorierna har en hierarkisk
struktur. Den tredje teorin i ordningen nedan, teorin om lärande undervisning innehåller

                                                
64 Bruce 1997, s. 137-140.
65 Bruce 1997,  s. 143-146.
66 Bruce 1997, s. 147-151.
67 Bruce 1997,  s. 172-173.
68 Bruce 1997, s. 164, 169.
69 Ramsden 1992, s. 109.
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aspekter av de båda andra teorierna. Den t.o.m. förutsätter de förmågor som de båda övriga
representerar och utvidgar betydelsen av att undervisa till ett ämnessammanhang och till hur
man lär.70 Teorierna är utformade av Paul Ramsden, professor på the Institute of Higher Edu-
cation vid Griffith University.

#����������$�������������������	����
Kunskapen som skall förmedlas till studenterna betraktas som oproblematisk. Den skall bara
överföras eller ingjutas i studenterna. Den traditionella didaktiska lektionen är ett bra exempel
på detta sätt att närma sig undervisning. Undervisningen sker ur lärarens perspektiv, studen-
terna är endast passiva mottagare av lärarens visdom. Moderna versioner finns av denna form
genom datorbaserade undervisningsformer där informationen överförs ännu snabbare än i
föreläsningsform. Fokus är på vad läraren gör för studenterna. Lärarens uppgift är att kommu-
nicera kunskapen så smidigt som möjligt. Lärarens kunskaper i ämnet är mycket viktiga och
ses som åtskilda från undervisningstekniken. Lärande sker bara information överförs till stu-
denterna. Relationen mellan vad läraren gör och vad studenten lär ses som oproblematisk,
som input – output. Om studenten inte lär något av lektionen kan man inte riktigt förklara
varför. Problemen härleds i alla fall inte till undervisningen utan snarare till studenten, exem-
pelvis till att denna är lat.71

%�����	�����	�������������������	����
Fokus förflyttas i denna från läraren till studenten. Undervisning ses som översyn eller tillsyn
inkluderande metoder som utformats för att försäkra sig om att studenterna lär. Betydelsen av
lärarens ämneskunskaper kommer här i bakgrunden. Studenternas lärande ses som ett stort
problem. Studentaktiva metoder används som ett universalmedel för att utveckla olika färdig-
heter hos studenterna. I centrum återfinns tanken att det finns metoder som kan garantera att
studenter lär, exempelvis bestraffningar och belöningar, tekniker för att generera diskussioner
i klassen och processer som möjliggör för studenterna att koppla sin teoretiska kunskap till
sina erfarenheter, ett slags experimentellt lärande. Teorin kan ses som en övergångsfas från
förmedlingsteorin till den lärande undervisningsteorin. Undervisning handlar inte längre en-
dast om att berätta, utan även om att närma sig studenterna. Men även här efterfrågas effekti-
va metoder för att försäkra sig om ett visst lärande. I denna teori menar man att vissa förhål-
lande garanterar ett lärande. Om inget lärande sker söks problemet både i studenterna och i
den undervisning som ges.72

!��������������	����
Ur detta perspektiv ses lärande och undervisning som två sidor av samma mynt. Det är en
sammansatt syn på undervisning. Innehåll, undervisning, studenter och ämnesinnehållet län-
kas tillsammans av ett övergripande ramverk. Undervisning ses som omfattande en process av
samarbete med studenter i syfte att hjälpa dem förändra sin förståelse. Undervisning handlar
om att finna det studenterna missförstått, ingripa och ändra det, och skapa en kontext för
lärande som uppmuntrar studenterna att aktivt engagera sig i ämnet och problemet. Fokus för
teorin är innehållet i det studenterna skall lära i förhållande till hur det kan läras. Innehållet
eller studenternas problem med att lära vissa delar av innehållet styr vilken metod man an-
vänder för att undervisa. Lärande handlar om att ändra sin förståelse om något, vilket sker i
studenten och det är således inget som görs för studenten. Undervisning är en reflexiv process
som inkluderar att lyssna på studenterna. Detta sätt att undervisa är kontextrelaterat, osäkert

                                                
70 Ramsden 1992, s. 116.
71 Ramsden 1992, s. 111-112.
72 Ramsden 1992, s. 113-114.
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och satt i ständig förändring och förbättring. Undervisningssättet tillåter inte endast �� lös-
ning.73

Till undervisning hör även examination av något slag, så även till dessa tre olika teorier.
Ramsden menar att examinationen spelar en stor roll för hur studenter kvalitativt lär. Om ex-
aminationen är att reproducera fakta lär sig studenten utantill. I den första och andra teorin om
lärande ses examination som ett tillägg till undervisningen, inte som en del av den, och inte
heller som ett sätt att hjälpa studenter att lära. Examination blir här ett sätt att motivera stu-
denterna eftersom dessa i grunden ses som lata. Uppfattningen är att så länge chansera att
fuska är minimerade kommer de studenter som presterar bäst alltid att få toppresultat. Det ses
här som nödvändigt att testa faktakunskap och detaljer. Lärande ses i detta perspektiv som att
addera data till den kunskap man redan har, examinationen ses som en kontroll av hur mycket
som har lagts till.74 Examination ses i stället i den tredje teorin om undervisning som en hjälp
i utbildningsprocessen och är då en integrerad del av undervisningen och förbättringen av den
samma. Examination handlar då framförallt om att skapa förståelse för studentens lärande och
av resultatet av lärandet. Syftet är att förbättra både undervisningen och studenternas lärande.
En sådan examination kan inte endast ske vid ett tillfälle, utan sker löpande under utbildning-
en.75

                                                
73 Ramsden 1992, s. 114, 116.
74 Ramsden 1992, s. 182-184.
75 Ramsden 1992, s. 186.
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Nedan följer en litteraturgenomgång som bl.a. tar upp de svenska högskole- och universitets-
biblioteken som utbildningsinstitutioner. Därefter följer det forskningsläge jag valt att pre-
sentera.

$/��%����
���
���������

Göran Gellerstam, bibliotekarie och universitetslärare, skriver i BIBSAM -rapporten &�������
	������������'�att biblioteken alltmer blivit en utbildningsinstitution genom sin roll i att utbilda
studenter i att söka, värdera och välja information. Rapporten är en uppföljning av de förslag
som framlades i BIBSAM:s rapport från 1995 titulerad �����������	� �����
���. Gellerstam
konstaterar att IKT -revolutionen gått vidare och att den i dag så använda webbhanteringen
knappt var känd 1995. Detta menar han, liksom de nya pedagogiska idéer som gjort intåg på
högskolorna och universiteten, i grunden har förändrat bibliotekens verksamheter. Gellerstam
föreslår en rad åtgärder: bl.a. självinstruerande kurser, särskilda satsningar på pedagogik och
IT -pedagogik, liksom förslag på ökad integration mellan bibliotek och utbildningssamordnare
på högskolorna och universiteten, dessutom förespråkas ett utökat samarbete mellan bibliotek
och lokala IKT- aktörer.76

(����������, den stora högskoleutredningen från början av 1990-talet, uppmärksammade
biblioteksfrågorna. Dessa ansågs kräva en egen studie och det resulterade i en utredning 1991:
)����������	����������*����	�
�������
������	
������
��	����	��	 (SOU 1991:72). I utred-
ningen sågs högskolebiblioteken som en i många avseenden outnyttjad resurs. En slutsats var
att biblioteken behövde utvecklas p.g.a. de nya pedagogiska metoder som användes i högsko-
leutbildningarna.77

På initiativ av högskolebiblioteken anordnades 1993 en konferens i samarbete med BIBSAM
som bl.a. resulterade i den undersökning som 1995 redovisades under rubriken �����������	
�����
���. I slutrapporten presenterades bl.a. dessa slutsatser:
- Studenternas informationskompetens är avgörande för en hög utbildningskvalité, särskilt i

ett sammanhang av livslångt och självstyrt lärande.
- Biblioteket skall utnyttjas som en pedagogisk resurs och vara en del av högskolans plane-

ring.
- Bibliotekspersonalens kompetensutveckling måste prioriteras, särskilt med avseende på

pedagogik och informationsteknik.78

I sin uppföljande undersökning diskuterar Gellerstam bl.a. studenternas informationskompe-
tens och bibliotekens roll som utbildare av denna. Förändringarna menar han avspeglar den
snabba utvecklingen på IKT -området. Gellerstam ser två sammanhängande effekter: 90-talets
nya söksystem och databashanterare samt webbgränssnittets intåg. Båda dessa har lett till att

                                                
76 Gellerstam 2001, s. 4-11.
77 Gellerstam 2001, s. 13-14.
78 Gellerstam 2001, s. 15-17.
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studenterna i allt högre grad kan söka information själva. Det har också lett till ett stort behov
av utbildning i ett kritiskt förhållningssätt mot information.

I högskolelagen understryks att studenter skall ha kunskaper om det studerade ämnets kun-
skapsstruktur och hur denna kan sökas. I detta sammanhang menar Gellerstam att informa-
tionskompetens kan sägas står för något nytt.79 Informationskompetens handlar om en hel-
hetssyn på lärandet som inkluderar både innehåll och metoder, kunskap och attityder samt
färdigheter och förhållningssätt. Christine Bruce citeras: 'the what and how of learning'.80

Utbildning i informationskompetens tillhandahålls av biblioteken och syftar till en slags gene-
rell informationskunskap. Birgitta Olander, lektor i bibliotek- och informationsvetenskap,
citeras:

När informationsförsörjningen breddas och utbildningens kunskapskällor inte längre är fysiskt
bundna till biblioteksrummet, förtydligas innebörden i begreppet informationskompetens. Det är
insiktsfull informationshantering och inte "bara" biblioteksanvändning som är det centrala.81

En användarutbildning som syftar mot informationskompetens måste enligt Gellerstam ske
genom ett kontextuellt lärande. För att kunna genomföra detta krävs ett samarbete mellan lä-
rare på institutioner och bibliotekarier för att utbildningen skall kunna vara knuten till ämnets
innehåll, metoder och problem och kunna utgå från användarens situation.82

Gellerstams rapport avslutas med ett citat ur en rapport från Högskoleverket:

BIBSAM presenterade 1996 en rapport om "Studenternas bibliotek" … Man menar bl. a. att för
att fullfölja bibliotekets integration i den pedagogiska processen måste de ses som utbildningsin-
stitutioner snarare än serviceinrättningar.83

Högskolelagens § 9 som nämnts ovan har nyligen skrivits om. Den nya § 9 träder i kraft den 1
juli 2002. Några gemensamma drag finns för både den nya och den gamla versionen. I båda
understryks vikten av att studenterna skall ha kunskap om att kritiskt värdera, att de skall
kunna följa kunskapsutvecklingen inom ett ämne och självständigt kunna lösa problem. I den
gamla § 9 framhålls även  vikten av att kunna kommunicera vetenskapligt. I den nya fram-
hålls förmågor som att kunna möta förändringar i arbetslivet, att kunna söka och värdera ve-
tenskaplig kunskap och kunna utbyta kunskaper med personer som saknar specialkompetens
inom det ämnesområde man själv rör sig.84

Gellerstam berör på flera ställen i ovan refererade rapport IKT -utvecklingen och dess bety-
delse för bibliotekens utveckling. Som jag nämnt ovan föreslår han bl.a. självinstruerande
kurser, d.v.s. kurser i elektroniska miljöer. Lärande i sådana sammanhang har fått en egen
term genom termen e- lärande. Carl Eneroth definierar e-lärande (eng. e -learning) i sin licen-
tiatavhandling som ett lärande som genomförs individuellt men med stöd av en lärare. Det
sker oftast online, men kan även ske offline. E-lärande är en distansutbildning som använder
multimedia och/eller interaktivitet. En viktig tanke är att studenterna skall kunna påverka sin
metod och sitt tempo i lärandet. E-lärande kan ske synkront, d.v.s. samtidigt fast på olika plat-

                                                
79 Gellerstam 2001, s. 29.
80 Gellerstam 2001, s. 30.
81 Gellerstam 2001, s. 30.
82 Gellerstam 2001, s. 30.
83 Gellerstam 2001, s. 35.
84 Utbildningsväsendets författningsböcker: 2000/01 D.3: Universitet och högskolor. Beträffande ändringen se
Högskolelagen SFS 1992:1434.



23

ser, eller asynkront, d.v.s. på olika platser vid olika tidpunkter. Eneroth pekar på att det finns
många andra termer som används istället för e-lärande. Han tar bl.a. upp distansutbildning,
distanslärande, interaktivt lärande och computer-based training.85

Begreppet har sina rötter i utvecklingen av informationstekniken och i distansutbildningarna. I
e-lärandet utnyttjas text, grafik, video, animationer m.m. i kombination för att stimulera lä-
randet. Det som särskiljer e-lärandet från andra typer av lärande är inte arbetsformerna utan
det är att informationstekniken är det bärande elementet i undervisningen. Således kan e-
lärande mycket väl förenas med undervisningsmetoder som exempelvis problembaserat läran-
de.86

Helen Hed och Gunni Öberg har i en BIBSAM -stödd studie från 1999 kartlagt tillgången av
webbaserade biblioteksguider på svenska bibliotek. Särskild vikt har lagts vid användarvän-
lighet, ambitionsnivån och pedagogiska aspekter. Studien uppkom genom att man på Umeå
Universitetsbibliotek ville utveckla en självinstruerande guide i informationssökning, detta
eftersom webbguider sågs som ett alternativ till massutbildningar av det slag som ges vid ter-
minsstarter.87

Två typer av kurser identifierades: katalogkursen som är ett verktyg för att lära ut en viss ka-
talog, och informationssökningskursen som syftar till att lära ut en generell kompetens. I en
kurs av det sistnämnda slaget skall användaren själv kunna välja sin väg genom materialet
genom länkar och ordförklaringar. Dessa kan man välja att följa eller hoppa över, allt utifrån
sin kunskap och sitt behov.88

Hed och Öberg har undersökt ett stort antal svenska biblioteks webbplatser utifrån några frå-
geställningar. Vad gäller högskole- och universitetsbibliotek kom de fram till att dylika där
respektive högskola eller universitet bedrev tekniska utbildningar ofta hade studiematerial
utlagt på webben som producerats av teknologibiblioteket. Ett annat material som de fann på
flera webbplatser var resurskatalogen IntoInfo och utbildningsmaterialet
DEDICATE/EDUCATE (dessa båda var ej fritt tillgängliga och därför ej en del av undersök-
ningen). I övrigt har man inte funnit något mönster. De menar att några webbaserade kurser
som uppfyller de kriterier de ställt upp knappast finns att tillgå på de svenska högskole- och
universitetsbibliotekens hemsidor. De menar att det överhuvudtaget är få bibliotek som har
någon kurs i informationssökning på webben.89

$/��#�����
����
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Den tidigare forskningen gällande användarutbildning på webben väljer jag att dela upp under
fyra underrubriker. Den största vikten kommer att ligga under de rubrikerna som kallas "Pe-
dagogiska aspekter på användarutbildning" och "Informationskompetens" eftersom detta är
uppsatsen huvudsakliga beröringspunkter. "Undervisningsdesign" (eng. instructional design)
är dock så när förknippat med pedagogik på webbaserade användarutbildningar att jag anser
att det bör diskuteras. "Användarstudier" bör också finnas med i den här uppsatsen, inte för att
jag gör en användarstudie, utan eftersom alla former av utbildningar skapas för användare.

                                                
85 Eneroth 2000, s. 3, 8.
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5.2.1 Undervisningsdesign
Birgitta Åkerud har skrivit en  magisteruppsats med titeln�+��������������	��������������,
&�	���� ���� ������������������
���������������. Hennes syfte är tvådelat. Delvis vill hon ut-
veckla ett granskningsinstrument för kvalitetsbedömning av webbplatser som har utbildningar
i informationskompetens och delvis vill hon tillämpa detta på några webbplatser. Hon under-
söker gränssnittet, inte undervisningsmaterialet. De utvalda webbplatserna studeras genom en
källanalytisk metod.90

Utifrån litteraturstudier utvecklar hon sitt granskningsinstrument. Det visualiseras genom fyra
tabeller som rubriceras dokumentegenskaper, webbstruktur och navigering, visuell presenta-
tion och tillgänglighet.91 De analyserade kurserna är åtta till antalet. En är från Sverige, övriga
är från Storbritannien och USA.92 Hon menar att samtliga kurser utom två uppfyller kriterier-
na för användarvänlighet. Två webbplatser utmärker sig från de övriga för sin användarvän-
lighet. De är lätta att läsa och söka i och laddas ner snabbt. De två som inte ansågs användar-
vänliga saknade i det ena fallet hjälpsidor och var svårnavigerad. Dessutom menar Åkerud att
den var så enkel att den blev ointressant för en användare. Den andra kursen som inte ansågs
bra hade brister i de tekniska funktionerna, "smutsig" grafik och var allmänt svårläst p.g.a.
den mörka färgsättningen.93

Undervisningsdesign för datorbaserad användarutbildning kan även diskuteras på ett annat
sätt. Dewald et.al, menar att man kan diskutera undervisningsdesign utifrån tre kriterier: tek-
nik, aktivt lärande och metoder för utvärdering. Dewald et.al menar att Internet ger unika
möjligheter för utbildning på distans, eftersom kommunikation kan ske både synkront och
asynkront, beroende av de mål man har med utbildningen.94 De menar vidare att interaktivi-
teten på en webbsida är nyckeln till ett aktivt lärande. Två metoder för att integrera aktivt
lärande i användarutbildningar är att tillåta självstyrning genom hypertext, ikoner och dylikt
samt att tillhandahålla övningsuppgifter för lösning on- eller offline.95 Slutligen diskuteras
även metoder för utvärdering för att förbättra utbildningarna.96

Dewald presenterar i en annan artikel sju kriterier för god användarutbildning i allmänhet och
analyserar 19 webbaserade användarutbildningar utifrån dessa. Kriterierna är:
1. Användarutbildning mottags bäst när den är integrerad i en kurs eller relaterad till en viss

uppgift. Användaren ser då direkt nyttan. 6 av de 19 användarutbildningar som studerades
indikerade att de skulle användas som en integrerad del av en kurs, en att dem kunde an-
vändas både som en kurs för sig själv och som en integrerad. Resterande var kurser utan
anknytning till annan undervisning.

2. Aktivt lärande är bättre och mer effektivt än föreläsningar. Det aktiva lärandet fullbordas
med övningsuppgifter av något slag för att förstärka instruktionerna. Det kan exempelvis
gälla arbetsblad av något slag eller retrospektiva frågor. 7 av utbildningarna innehöll nå-
gon form av aktivt lärande.

                                                
90 Åkerud 2001, s. 6-7.
91 Åkerud 2001, s. 54-55.
92 Åkerud 2001, s. 10, 42-67.
93 Åkerud 2001, s. 78-83.
94 Dewald, Scholz-Crane, Booth &Levine 2000, s. 33-34. Återfinns i "Referenser" på titeln: Information Literacy
at a Distance: Instructional Design Issues. Samtliga författare är bibliotekarier i USA.
95 Dewald et.al. 2000, s. 38.
96 Dewald et.al. 2000, s. 42.



25

3. Det finns fördelar med att deltagarna samarbetar vid användarundervisning. Läraren kan
då ta ett steg tillbaka och uppmuntra problemlösning och kritiskt tänkande. Ingen av de
undersökta utbildningarna använde dock någon form av gruppkommunikation.

4. Att få information via mer än ett medium kan underlätta inlärningen. Här avses främst om
de webbaserade användarutbildningarna inkluderar grafik. De bedöms efter om de inne-
håller mycket, lite, ingen grafik, om de som har grafik laddar lätt, samt om grafiken är av
ett sådant slag att den uppmuntrar lärande. 2 av utbildningarna beskrevs som grafiskt in-
tensiva, 13 ansågs ha lite grafik och resterande ingen. 8 av de totala antalet som använde
grafik innehöll strategiskt sådan, d.v.s. grafik som uppmuntrade till lärande.

5. Ett tydligt syfte med utbildningen är viktigt både för den undervisande bibliotekarien och
för användarna. Syftet hjälper bibliotekarien att utveckla utbildningen och studenterna att
placera den i sin kontext. På webben innebär detta navigationshjälp. Det kan gälla inne-
hållsförteckningar, index, sökmotorer eller text och ikoner som är navigationen behjälplig.
16 av 19 utbildningar hade någon form av intern navigation.

6. Bra användarutbildning lär ut förståelse inte endast mekanik. Detta är viktigt för att an-
vändarna skall kunna generalisera sin kunskap till andra informationssystem. Det kan
handla om att man lär ut principerna bakom onlinesökningar: booleska operatorer, nyck-
elord, kontrollerat vokabulär samt utvärdering av funnit material. 12 av utbildningarna
diskuterar boolesk sökning, nyckelord och kontrollerat vokabulär. 10 diskuterar någon
form av värdering av källor.

7. God undervisning stannar inte vid ett tillfälle, utan inkluderar möjligheten att vid ett sena-
re tillfälle kontakta bibliotekarien för att be om ytterligare hjälp. Det ger användaren möj-
lighet att reflektera över det hon lärt sig och återkomma. 15 av de 19 utbildningarna erbjöd
någon form av kontakt för hjälp.97

Dewald poängterar att webbguider inte kan ersätta traditionella utbildningar och att de funge-
rar bäst som en integrerad del av en akademisk kurs.98

Själva designen eller utformningen av en användarutbildning på webben tror jag är en mycket
viktig aspekt av en webbaserad utbildnings användarvänlighet. Det ger de refererade studierna
ovan en bild av. En aspekt som jag anser är tätt förknippad med denna är den pedagogiska
aspekten. Den kan kanske ses som en förlängning av utformningen av en webbplats genom att
den berör de bakomliggande faktorerna i utformningen av ett visst innehåll. Den pedagogiska
aspekten ser inte endast till om det finns ett innehåll som uppmuntrar till ett aktivt lärande,
utan även till hur det sker.

5.2.2 Pedagogiska aspekter på användarutbildning
Carol C Kuhlthau utgår i ��������������,�����
��		� ����
���� �
� �������� ���� ���
����
�
	������	 från den konstruktivistiska synen på lärande. Hon uppfattar två centrala tema i teorin:
alla konstruerar sin unika verklighet och dessa konstruktioner involverar tänkande, känsla och
handling i en dynamisk lärandeprocess.99 Genom sin diskussion av teorin kommer hon fram
till att den affektiva erfarenheten spelar en stor roll vid informationssökning.100 Kuhlthau me-
nar att biblioteksservicen håller på att omdefinieras mot en ansats som innebär att användaren
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skall lära sig och skapa mening i sin informationssökning.101 Det teoretiska ramverk som
Kuhlthau använder, konstruktivismen, förklarar lärande som en process av konstruktion, vil-
ket leder till ett antagande om att informationssökning också är en process av konstruktion.102

Kuhlthau identifierar en informationssökningsprocess där användaren genomgår olika känslor
i olika stadier.103 Kuhlthau menar att osäkerhetsprincipen initierar informationssökningspro-
cessen. Denna princip handlar om ett kognitivt tillstånd orsakat av oro och brist på säkerhet
och är associerat med vaga tankar om ett ämne eller en fråga.104 Genom informationssök-
ningsprocessen och osäkerhetsprincipen får bibliotekarieprofessionen en teoretisk ram för att
utröna användarnas problem. Olika typer av intervention behövs i olika stadier av informa-
tionssökningsprocessen.105 Kuhlthau presenterar olika nivåer av biblioteksservice och olika
stadier av hjälp:
- Organisatör: utgörs av tryckta instruktioner, arbetsböcker och computer-assisted instruc-

tion till den typiska användaren, de är alltså inte individuella.
- Föreläsare: är orientering för stora grupper, ofta i början av terminen. Orienteringen utgörs

av ett tillfälle då man visar var allt är och går en rundvandring.
- Instruktör: denna nivå undervisar om en särskild källa eller ett visst verktyg då det skall

användas av eleverna. Nivån är således källorienterad.
- Handledare: undervisningen utgörs av en serie lektioner där råd ges angående strategier

för att lokalisera och använda källor för att lösa ett specifikt problem. Man navigerar i
källor både inom och utom biblioteket.

- Rådgivare: här är lektionerna fullständigt integrerade i användarens problem. Rådgivaren
är en aktiv del i planeringen tillsammans med lärarna. Pedagogik blir en del av undervis-
ningsmetoden och baseras på individuell problemlösning.106

Tanken om osäkerhetsprincipen, nivåer av utbildning och de olika zonerna av intervention har
kallats processorienterad praktik. Tre viktiga element ingår i denna: att identifiera zonen för
intervention, etablera en dialog som strategi och att identifiera steg i sökprocessen.107

Flera examensuppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap har under senare år be-
handlat ämnet användarutbildning. De tre första uppsatserna som jag redogör för nedan menar
alla att användarutbildning skall ske i en situation som uppfattas som meningsfull av använda-
ren.

Gunilla Wiklund ifrågasätter i sin magisteruppsats, +�����������������'������
����
������
��	�����������*������	��		�
��	�����������������' bibliotekariens roll som undervisare.
Hon menar att bibliotekarien visserligen är expert på hantering av information och sökverktyg
men att detta inte inkluderar information i stort. Hon förespråkar att bibliotekarierna skall
utbilda lärarna som besitter ämneskunskap och att dessa i sin tur skall utbilda studenterna. Här
skall lärarna utbilda studenterna i vetenskaplig kommunikation och i informationshantering
och informationssökning i en för studenterna meningsfull kontext.108
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Eva Nordgren har ett tvådelat syfte med sin kandidatuppsats +�����������������,������
���
������	�
�������
���. Hon vill dels diskutera användarutbildning utifrån teori och praktik och
dels utifrån hur man kan underlätta genomförandet av en sådan utbildning. Studien grundas på
en kvalitativ undersökning av användarutbildningar på tre forskningsbibliotek.109 Hon menar
att undervisningen normalt är uppdelad i biblioteksorientering och litteratur- och informa-
tionssökning och att dessa kommer vid olika tidpunkter. Hon menar även att individuell un-
dervisning samt självinstruerade material förekommer. Hon påpekar vikten av att undervis-
ningen skall ske vid en tidpunkt då användaren har ett faktiskt behov av den då detta ökar
motivationen för lärandet. Hon anser att användarutbildning är en mycket viktig del av bibli-
otekets arbete och att bibliotekariernas pedagogiska kompetens behöver stärkas, liksom sam-
arbetet med lärarna på institutionerna. Hon konstaterar avslutningsvis att användarutbildning-
arna borde integreras i studenternas ordinarie utbildning och att informationskompetens troli-
gen kommer att bli ett nyckelord i framtidens användarutbildning.110

Sara Wickströms kandidatuppsats är titulerad -
�	�������������	������������������������
��
���
���	������	�����Uppsatsen är en komparativ studie av användarundervisning för stu-
denter på sex högskole- och universitetsbibliotek.  Undersökningen sker utifrån de förslag
som två statliga utredningar, )����������	����������*����	�
�������
������	
������
��	�
��	��	�och ������'���	���'��
�����	�*������������������	������
�������	�
���, som kom
1991 och 1992 genererade. Hennes undersökning genomfördes genom e-postenkäter till un-
dervisande bibliotekarier och bibliotekschefer.111 Undersökningen visar att biblioteken ofta
har svårt att få lärarna att förstå vikten av användarundervisning och att den undervisning som
studenterna får är beroende av lärarnas intresse. Många bibliotekarier saknar kompetens inom
pedagogik. Bland förslagen som undersökningen genomfördes utifrån fanns ett om att biblio-
teken skulle inrätta en utbildningsavdelning. Endast ett bibliotek hade en sådan i Wickströms
undersökning. Även hon poängterar vikten av att användarundervisningen är ämnesintegrerad
och genomförs i en situation där det finns ett behov av den.112

Linda Karlsson har skrivit en magisteruppsats med titeln�.��	�
�������
�����������������
�
��	�����
��		��. Hennes syfte är:

…att utifrån en pedagogisk utgångspunkt … försöka klarlägga relationen mellan användarut-
bildning och ämnesutbildning genom att undersöka vilken betydelse bibliotekets användarut-
bildning har för att utveckla studenternas informationskompetens.113

Undersökningen baseras på studier av högskolornas webbplatser, måldokument och på enkä-
ter till studierektorer inom ett visst ämne och till undervisande bibliotekarier.114

Karlsson menar att allt fler högskolor har med begreppet informationskompetens i sina mål-
dokument. Hon menar att både högskolornas och bibliotekariernas definitioner av företeelsen
ligger nära den betydelse som presenteras i �����������	������
���: "… förmåga att söka, kri-
tisera, värdera och kreativt utnyttja information…".115 Denna betydelse menar hon motsvaras
av Christine Bruces kategorier av informationssökning och skapande av ny information. I
användarutbildningarna menar hon att det främst är informationssökningsdelen av informa-
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tionskompetensen som tags upp, genom att man främst undervisar om källor, sökstrategier
och betydligt mindre i värdering och granskning av information. I högskolornas måldokument
framställs biblioteken som en integrerad enhet i högskolan. Men biblioteket och ämneslärarna
samverkar inte i särskilt stor utsträckning i Karlssons undersökning. Karlsson menar att den
kunskapssyn som växer fram i den högre utbildningen i Sverige är grundad i konstruktivismen
och fenomenografin. Dessa menar hon passar väl samman med den pedagogiska metoden
problembaserat lärande. I de flesta måldokument som studerats poängteras bibliotekets roll
som pedagogisk resurs, men hon kan inte finna att man  på biblioteken har någon pedagogisk
grundsyn. De former av användarutbildning hon funnit vid högskolorna har främst känne-
tecknats av bibliotekskunskap och informationssökning, dessa menar hon motsvaras av
Kuhlthaus föreläsare och instruktör.116

Maria Klein har skrivit en magisteruppsats med titeln�#����
������
������
����
�	�
������
	��. I denna studerar hon lärare och bibliotekariers syn på användarutbildning på Linköpings
Universitetsbibliotek med utgångspunkt från tre utbildningar där olika pedagogiska metoder
tillämpas. Klein undersöker hur detta påverkar synen på vad studenterna bör lära sig på an-
vändarundervisningen och hur dessa kunskaper bör förmedlas. Studien grundar sig på kvali-
tativa intervjuer med lärare och bibliotekarier.117 Resultatet visar att lärarna anser att bibliote-
karierna fungerar bra som pedagoger och att användarutbildningarna också är bra. Klein me-
nar att man vid de utbildningar som reflekterat över sina pedagogiska metoder har en mer
nyanserad bild av bibliotekariernas kompetens.118 En mycket intressant aspekt i uppsatsen är
diskussionen kring informationskompetens. Många av respondenterna är osäkra på betydel-
sen, flera har inte hört begreppet förr. Bland de aspekter som betonas i de resonemang som
förs om begreppet finns värdering av information, förmågan att använda ett biblioteksbestånd,
söka och välja ut information, att kunna skaffa information från olika källor samt att kunna
hantera teknik.119

Dessa uppsatser, liksom Kuhlthau ovan, har behandlat den användarutbildning som sker på
plats i ett bibliotek. Nedan kommer användarutbildning i datorbaserade miljöer behandlas.

Paul Ramsden menar att datorer har en stor potential för interaktion och för att uppmuntra
djupinlärning, men att de ofta används mindre ambitiöst för att på ett billigt sätt överföra in-
formation. Han menar att när interaktiv media används på ett passivt sätt tar den inte den en-
skilde studenten i beaktning. Många CAL- (computer-assisted learning) program blir ofta
endast en presentation av information som likväl skulle kunna återfinnas i en bok och som
leder till ett ytinlärande från studentens håll.120 Men han menar att datorerna har potential att
interagera med studenten genom att lyssna och lära, men detta kräver studentkontroll över den
datorbaserade utbildningen. Dåliga program erbjuder inte studenten något val beträffande
ordningsföljden i utbildningen, hanteringen av innehållet eller förfärdigandet av uppgifter i
anslutning till kursen, inte heller tillåter de studenten skapa sitt eget perspektiv på ämnet. Dia-
na Laurillard har i en undersökning visat att olika studenter väljer olika sätt att angripa ett
material om det är möjligt. Hon menar att om ett program endast erbjuder en väg hindrar det
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studenternas möjligheter att nå och utveckla förståelse för innehållet.121 Ramsden diskuterar
inte specifikt bibliotekens utbildningar på webben, utan datorns potential i stort.

James Wilkinson skrev 1997 att:

Courseware seems stuck in the old world of rote memorization and "learning as reproduction" –
as if software developers and educational innovators live on separate planets instead of being
connected by e-mail and the Internet.122

Han menar att de pedagogiska mjukvarorna för användarutbildning fungerar mer som en en-
cyklopedi än som ett redskap för problemlösning. Hypertexten hjälper studenten till informa-
tion, men inte till att lösa problem då detta handlar om att gå bakom informationen, att in-
teragera med datorn.123

Nancy Dewald menar att samma pedagogiska principer används vid utformandet av webbase-
rade användarutbildningar som vid traditionell utbildning. Hon pekar dock på att användarut-
bildningar skiljer sig från universitetskurser i den tid de sträcker sig över. Den skillnaden gör
att mål och värderingar kring dessa inte är direkt överförbara på användarutbildningar.124

Dewald utgår i sin studie från fyra olika forskares teorier om pedagogiska aspekter på utbild-
ning på webben. En teori skiljer mellan två olika modeller: Instructional Systems Design, som
baseras på den behavioristiska teorin, och Hypermedia Design Model, som baseras på den
kognitiva teorin. En andra teorietiker förespråkar en kognitiv modell där man skall tillvarata
kunskap och inte endast reproducera. En tredje har en liknande utgångspunkt när han menar
att ny kunskap skall integreras i den tidigare kunskap individen har. Slutligen diskuteras en
teori om djup- och ytinlärning och som förespråkar djupinlärning.125 Utifrån dessa teorier fö-
reslår Dewald riktlinjer för webbaserade användarutbildningar:
1. Studentens motivation. Motivation kan vävas in i materialet genom exempelvis omedelbar

feedback på det studenterna gör och på frågor. En inre motivation kan uppnås genom att
engagera studenten i lärandeprocessen, d.v.s. uppmuntra studenten att vara aktiv.

2. Organiseringen av kursens moduler: användning av hypertext kan göra att studenter med
olika kunskapsnivåer och olika kognitiva modeller kan göra olika val i utbildningen. Möj-
ligheter till navigation inom kursen är också viktig.

3. Interaktivitet för lärande och värdering: för att möjliggöra och underlätta för djupinlärning
är praktisk tillämpning av kunskapen viktig.126

Anthony Rosie, verksam vid School of Social Science and Law vid Sheffild University, me-
nar att djupinlärning är kontextberoende. Grundkurser på universitetet tillåter ofta inte djup-
inlärning eftersom examinationer och dylikt fokuserar på en lägre nivå av lärande. Rosie dis-
kuterar en webbutbildning som tillhandahåller olika onlinemiljöer, men inte är en miljö i sig.
Studenterna skall arbeta i grupp och diskutera både synkront och asynkront. I webbutbild-
ningen kan man också göra tester och nå förberedda resurser.  Det största problemet som Ro-
sie ansåg motverkade djupinlärning var att studenterna tenderade att arbeta sig rakt igenom
materialet. Men fokus på dialektik erbjöd ett sätt att uppnå djupinlärning. Uppkomsten av
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teser och antiteser i arbetet stimulerade till debatt. Asynkrona diskussioner spelar en viktig
roll. Studenternas inlägg i debatten ändrades över tid.127

Peter Brophy, professor i Information Managment i Manchester, menar att den nya tekniken
är en viktig kraft bakom det virtuella lärandet. En annan är begreppet och företeelsen livslångt
lärande. Allt fler vuxna återfinns inom den högre utbildningen och dessa föredrar i regel ett
mer självstyrt lärande.128 Brophy menar vidare att design för undervisning och utveckling
måste baseras på en teori om lärande och/eller kognition; effektiv design är möjlig endast om
utvecklaren har ett reflexivt medvetande om den teoretiska bas som finns bakom designen.
Viktiga aspekter som Brophy funnit är:
- Pedagogik: Det finns två dominanta angripssätt: objektivism, som ser världen som ordnad

med en rad ingångar vilka ses och finns utan samband med studenten. Lärarens uppgift är
att hjälpa studenten få tillgång till dessa ingångar. Ofta återfinns användarutbildning här,
exempelvis instruktioner om SAB. Men det konstruktivistiska sättet har blivit allt större.
Här ses lärande som en aktiv process där meningen av lärandet utvecklas baserat på indi-
videns tidigare erfarenheter. Man är hela tiden öppen för förändringar. Syftet är att ut-
veckla ett sätt att möta världen som är flexibelt och kan anpassas till nya situationer.

- Kognitiv stil: handlar om hur studenter lär. Olika modeller presenteras och diskuteras. Att
identifiera olika kognitiva stilar är viktigt i datorbaserat lärande eftersom designern måste
vara medveten om olika modeller som studenterna använder för att försäkra sig om att sy-
stemet fungerar för alla dessa olika modeller.

- Motivationen att lära: kan vara individuellt motiverat eller motiverat från en organisa-
tion.129

Problemet med användarutbildning i datorbaserade miljöer har varit att man oftast haft en
objektivistisk pedagogisk ansats.130

Kuhlthau menar i sin studie från 1993 att datorbaserade användarutbildningar tillhör en kate-
gori av instruktioner som ej är anpassade till enskilda användare. En viss utveckling anser jag
kan skönjas genom att Wilkinson, Brophy och Rosie åtminstone menar att det skulle kunna
vara annorlunda. Rosie menar t.o.m. att det finns sätt att uppnå djupinlärande i datorbaserade
användarutbildningar. Ett gemensamt drag i de ovan refererade texterna tycks vara att flera av
författarna anser det finnas ett behov av att utveckla det pedagogiska arbetssättet i användar-
utbildningarna. Det pedagogiska arbetssätt som kallas objektivism ses inte som ett bra alter-
nativ.

Slutligen vill jag poängtera att jag anser att Wilkinson gör ett viktigt påpekande när han skri-
ver att klicka på hyperlänkar inte är att lära aktivt eller lösa problem, något som det i Dewalds
tre punkter nästan kan framstå som.

5.2.3 Informationskompetens
Sheila Webber och Bill Johnston skriver att begreppet informationskompetens myntades av
Paul Zurkowski på 1970-talet. Begreppet länkades då till demokratiska ideal. Under 80-talet
kom begreppet att sättas i samband med IT.131
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The American Library Association (ALA) definierade 1989 en informationskompetent per-
son:

To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and
have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information.132

Webber och Johnston menar att det finns en tendens i definitioner av informationskompetens
att fokusera på färdigheter hos individer. Detta gäller bl.a. en definition av Doyle. En infor-
mationskompetent person skall:
1. känna igen ett behov av information
2. känna igen att exakt och fullständig information är basen för ett intelligent beslutsfattande
3. identifiera potentiella informationskällor
4. utveckla framgångsrika sökstrategier
5. ha tillgång till källor, inkluderat elektroniska källor
6. utvärdera information
7. organisera information för praktisk tillämpning
8. integrera ny information i den man redan besitter
9. använda information i kritiskt tänkande och problemlösning

De flesta definitioner kretsar kring att man skall känna igen ett informationsbehov, formulera
en sökfråga, välja ut källor samt kunna sammanställa och använda informationen.133 Webber
och Johnston menar att definitioner av den här typen reducerar komplexiteten och fragmenti-
serar kunskapsfältet på ett sätt som leder till ytinlärning. De ser det fenomenografiska per-
spektivet på informationskompetens som Bruce representerar som mer fruktbart.134

Webber och Johnston har genom aktionsforskning studerat en grupp studenters syn på infor-
mationskompetens. Studenternas uppfattningar matchades mot Christine Bruce sju olika kate-
gorier av informationskompetens vid två olika tillfällen. Vid det första tillfället betonades IT,
informationskällor och informationsprocessen.  Få diskuterade informationskompetens på ett
sätt som skulle kunna härleda det till Bruces wisdom  eller knowledge extension conception.
Vid det senare tillfället var svaren liknande med undantagen att IT betonades mindre och
vikten av att kunna identifiera relevant information mer.135

Bruce vill flytta fokus i begreppet informationskompetens genom att:
- Snarare se till erfarenheter och uppfattningar än färdigheter, kunskaper och attityder.
- Gå från att se informationskompetens som förvärvande av färdigheter till att se det som en

förändring av  erfarenheter i olika situationer.
- Gå från forskning som både undersöker expertutlåtande och informationsanvändare till att

undersöka människors  olika uppfattningar av verkligheten.136

Bruce konstaterar att The American Library Association (ALA) intresse för informations-
kompetens är nära förknippat med det livslånga lärandet:
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Ultimately information literate people are those who have learned how to lern. They know how
to lern because they know how information is organised, how to find information, and how to
use information in such a way that others can learn from them.137

Tanken om det livslånga lärandet har fått en stor spridning i världen och detta förklarar enligt
Christine Bruce det ökade intresset för begreppet informationskompetens. I den informa-
tionstäta världen har det blivit allt viktigare att besitta kunskap i att kunna tolka, finna och
förstå information. ALA:s definition har snabbt blivit spridd och accepterad som den förhärs-
kande synen på informationskompetens inom utbildningssfären.138

I Europa förekommer ett samarbete mellan universitet i olika länder där man utformat en
webbaserad användarutbildning, EDUCATE. Denna har Christine Bruce analyserat utifrån
sina sju olika uppfattningar (kategorier) av informationskompetens. Hon menar att målen för
det här programmet visar att fokus ligger på informationsteknik, informationskällor, informa-
tionsåtervinning, informationsprocessen och kontroll av information. Detta motsvarar Bruces
fyra första kategorier av informationskompetens. De kategorier som tar upp informationsan-
vändning är inte alls representerade. Hon menar t.o.m. att de flesta utbildningar i informa-
tionskompetens ens inte utsträcks så långt, utan fokuserar ofta endast på informationsteknik
och informationskällor. Den svenska versionen av EDUCATE skiljer sig något från de övriga,
men har ännu inte explicit fokus på lärande som att ändra uppfattning om ett fenomen.139

Av detta anser jag mig endast kunna konstatera att färdighetsdefinitionerna av informations-
kompetens skiljer sig diametralt från den fenomenografiska definition som Bruce framhåller.

5.2.4 Användarstudier
Tre nyare användarstudier har återfunnits. De är samtliga utvärderingar av olika projekt kring
datorbaserad användarundervisning. Två berättar om användarutbildningar som särskilt ut-
formats för vissa kurser och en om en tvåpoängskurs i informationskompetens för distansstu-
derande.140

Stephanie Michel, bibliotekarie på University of Oregon, menar att computer-assisted- in-
struction utvecklats som ett alternativ till traditionella användarutbildningar som ett resultat av
bl.a. resursbrist. Michel konstaterar att det både finns för- och nackdelar med datorbaserade
användarutbildningar. Bland fördelarna finns att den alltid finns till hands, att var och en kan
arbeta i sin egen takt, att den ger alla samma tillgång till information, att den tillåter repetitio-
ner och interaktion samt att den kan innehålla både enkla och komplicerade instruktioner. Till
nackdelarna hör att det tar lång tid att utveckla en sådan utbildning samt att det är dyrt. Vidare
ger de mindre kontakt och därmed mindre möjligheter till feedback mellan användare och
bibliotekarier. Det kan även bli problematiskt för studenter som saknar datorvana. Michel
menar att tidigare studier av computer-assisted- instruction visat att dessa är lika effektiva
eller mer effektiva än traditionell användarundervisning.141

Studiens empiriska del utgörs av en utvärdering från 2000 om vad användarna av en datorba-
serad utbildning anser om den. Undersökningen visar att användarna är positiva till kursen,
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men ambivalenta till att den skulle kunna ersätta den traditionella undervisningen på bibliote-
ket. En majoritet av studenterna ansåg att den var lätt att använda, att organiseringen av in-
formation var tydlig och användningen av den ledde till att det blev lättare att hitta litteratur i
biblioteket.142

Kelly A Donaldson redogör för utvecklingen av en användarutbildning online för handelsstu-
derande under första årskursen. Användarutbildningen bestod av fem moduler med övningar
och tillhörande examination. Utbildningen var en del av en för studenterna ordinarie kurs.
Den bedrevs under våren 1999 och hade som mål att öka studenternas kunskaper om bibliote-
kets resurser och öka deras nivå av informationskompetens. Användarundervisningen fick ett
mycket positivt mottagande av studenter och fakultet.143 Utvärderingen skedde dels genom att
man fick del av studenternas tentamensresultat och dels genom en enkät. Studenterna visade
sig vara mycket nöjda med kursen, men menade trots det att kursen inte var så värdefull för
dem i deras utbildning. Varför kunde man i utvärderingen inte svara på, men spekulerade i om
det kunde bero på att förstaårsstudenter inte kunde veta att all den kunskap som förmedlades
skulle bli dem behjälplig längre fram i utbildningen.144

Kate Manuel, bibliotekarie på California State University Hayward i USA, har gjort en utvär-
dering av en webbaserad tvåpoängskurs i informationskompetens. Elva studenter deltog i kur-
sen som gick under vintern 2001, de flesta var över 25 år och hel- eller deltidsarbetande. Bara
två av de elva deltagarna genomgick hela kursen. Datortekniken visade sig bli det första och
största problemet för deltagarna i kursen. De studenter som hade problem med tekniken fick
investera mer tid i kursen än de från början räknat med. Deltagarna var inte heller beredda på
de kognitiva aspekterna som bl.a. ensamarbete och det annorlunda arbetssätt vid datorskärmen
innebar. Studenterna hade även svårt att skapa förståelse och dra slutsatser av det de lärde
sig.145 De hade svårt att välja vilka länkar de skulle följa i kursen och vilka de kunde hoppa
över. Deras problem att ta makten över sitt eget lärande härledde Manuel till det tidigare ut-
bildningssystemets utformning. Den centrala slutsatsen i studien var att tekniken stod i vägen
för budskapet i kursen.146

Användarutbildningarna som utvärderats har endast i ett fall varit en kurs som till omfattning-
en liknar de jag längre fram i uppsatsen skall studera. Reaktionerna på den var positiva.147 Av
detta kan jag inte dra några slutsatser, utan endast konstatera att redogörelsen ovan visar på
både positiva och negativa reaktioner på webbaserade användarutbildningar.

                                                
142 Michel 2001, s. 323, 329.
143 Donaldson 2000, s. 237-240. Donaldson är verksam vid Seneca College of Applied Arts and Technology i
Toronto.
144 Donaldson 2000, s. 246-247.
145 Manuel 2001, s. 219-222.
146 Manuel 2001, s. 223, 226.
147 Den kurs Michel utvärderar är en allmän användarutbildning.
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I detta kapitel försöker jag teckna en bakgrund till själva analysen. Jag kommer nedan att be-
skriva de olika användarutbildningarna för att försöka ge en bild av hur de ser ut och vad de
innehåller. Webbplatsernas förstasidor återfinns som bilagor till uppsatsen. Redogörelserna är
på intet sätt fullständiga och de exempel som ges är just exempel på innehållet i kurserna. Fler
exempel kommer ges löpande i analysdelen.
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Syftet med denna kurs är att utbilda deltagarna i att använda biblioteket på nätet. Mer precist
vill man presentera sina resurser på biblioteket, ge en metod för informationssökning, berätta
hur olika verktyg skiljer sig från varandra samt ge tips för vidare studier och berätta hur man
når det funna materialet. Till vänster på webbplatsen återfinns moduler och underkapitel i
form av hyperlänkar:

Inledning
1. Presentation
2. Biblioteket
3. Sökfrågan
4. Hur söker jag: Böcker, Artiklar, Internet
5. Värdera
6. Ta fram materialet
7. Skriva en litteraturlista
8. Länktips
9. Uppgifter

Webbsidorna är sparsamt grafiskt utformade och består i huvudsak av luftig text. Bak-
grundsfärgen är vit, förutom under innehållsförteckningen där den är gul. Texten är svart.
Genom hyperlänkarna kan man själv välja om man vill gå hela kursen eller bara en del. Kur-
sen betraktas som en introduktionskurs för studenter på grundnivå och är en kurs som står för
sig själv, d.v.s. den är inte uttalat en kurs som är integrerad i en annan. Tidigt i utbildningen
finns även en länk till bibliotekets "fråga bibliotekarien" och en lista över e-postadresser och
telefonnummer till bibliotekarierna som arbetar på biblioteket, samt en rekommendation om
att man vid behov kan kontakta informationsdisken för hjälp med informationssökning.

Kursen består, som man ovan kan se, av nio olika moduler, varav en har underkapitel. I den
första modulen presenteras det bibliotek och dess resurser som utbildningen utgår från. Vidare
diskuteras formulering av sökfrågor generellt och även utifrån vissa utvalda sökverktyg. I
utbildningen tags ämnesord upp, liksom aspekter som kan vara bra att tänka på i sin informa-
tionssökning och en föreslagen sökprocess. Vidare presenteras vissa utvalda sökverktyg som
exempelvis den lokala katalogen, Libris, databaser och sökverktyg på Internet. I de följande
modulerna ges instruktioner för hur man granskar och värderar materialet man funnit samt för
hur man skriver en litteraturlista. Den näst sista modulen utgörs av länktips till andra kurser
och till sidor som kan vara behjälpliga i granskning av information. Den avslutande modulen



35

innehåller de uppgifter som enligt kursens upplägg skall lösas efter avslutade studier av varje
modul, där ett rött äpple indikerar att det är dags att lösa några uppgifter.
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Kursen består av fyra moduler med underkapitel:

1. Bibliotekets resurser: Forskningsbibliotek, Sökstrategi, Referenslitteratur, Böcker, Artik-
lar, Annat material, Utvärdera, Låna.

2. Att söka information på Internet: Introduktion, Sökstrategi, Söktjänster, Strukturerade
kataloger, Söktjänster, Databaser, Usenet och listservs, Att värdera Internetresurser.

3. Vetenskaplig kommunikation: Att publicera forskningsresultat, Vetenskaplig kvalitet, Att
söka vetenskaplig information.

4. Citering och referenser: Tryckta källor, Elektroniska källor, Program för referenshanter-
ing.

Kursens målsättningar finns tydligt angivna i introduktionen till varje modul. Den första mo-
dulens målsättning handlar om att:
- användaren skall känna till ett vetenskapligt biblioteks tjänster
- kunna beställa och låna material från det bibliotek kursen utgår från
- kunna söka information genom goda sökstrategier i bibliotekskataloger, databaser och

andra tryckta medier.

Den andra modulen handlar om informationssökning på Internet och har som mål att:
- användaren skall nå insikt i vilka sökverktyg som är lämpliga i olika situationer
- ha fått kunskap om olika kataloger och söktjänster samt
- vara kapabel att formulera en strategi för sökning.
Innehållsmässigt liknar denna modul den förra med undantaget att betydelsen av värdering av
källor understryks tydligare.

Kursens tredje modul behandlar den vetenskapliga kommunikationen och dess mål är att:
- användaren skall lära sig att förstå innebörden av vetenskaplig kommunikation samt hur

den produceras, sprids och organiseras
- användaren skall få kännedom om hur en vetenskaplig artikel normalt är strukturerad ,

samt vilka kvalitetskriterier och sakkunnighetsbedömningar som används
- användaren skall förstå skillnaderna mellan olika informationskällor samt känna till bety-

delsen av att söka information vid rätt tidpunkt och på rätt nivå.

Den avslutande modulen behandlar citering och referenser och dess mål är att man som an-
vändare skall kunna skriva och tolka referenser för både elektroniskt och tryckt material. Här
står att läsa om hur man korrekt utformar referenser för olika typer av publikationer. Efter
olika moment i kursen ligger uppgifter där man kan testa sina kunskaper.

Kursen anges vara utformad för studenter på grundnivå men anpassningsbar för doktorander
och forskare. Biblioteket erbjuder handledning under kursen via e-post, men mot en avgift. I
övrigt är det möjligt att kontakta en innehållsansvarig via e-post från kursen. Sidorna är spar-
samt grafiskt utformade, med relativt kompakt text. På skärmen ser det ut som om kursen lig-
ger på ett vitt papper på en gul bakgrund. Kursens rubrik är grön och texten svart.
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Den första modulen, "Bibliotekets resurser", utgörs av handfasta instruktioner för hur man
kan söka information. En generell sökstrategi presenteras som avser förklara hur man går till-
väga när man söker information. Därefter presenteras olika typer av publikationer. I den ord-
ning de olika publikationerna och de sökvägar genom vilka man kan nå dessa presenteras
återfinns en hierarki från generell till allt djupare, som. Först presenteras referenslitteratur,
därefter böcker, artiklar och övrigt material: "När man söker efter information i ett ämne, är
det ofta lämpligt att börja med att titta på vilken referenslitteratur det finns på biblioteket."
Genomgången av den lokala katalogen är relativt detaljerad. Även den modul som handlar om
Internet utgörs av relativt handfasta råd om hur man kan söka information på Internet och
vilka för- och nackdelar olika typer av sökverktyg har. Man anger hållpunkter för bedömning
av information på Internet och ger användaren möjlighet att testa sina kunskaper på några
webbsidor. I modulen "Vetenskaplig kommunikation" kan man bl.a. läsa om peer review och
om publikationsprocessens olika steg. I "Citering och referenser" kan man läsa att citering är
mycket viktigt för att en läsare skall kunna kontrollera de sakuppgifter som anges i en text.
Därefter diskuteras Harvard- och Oxfordsystemen, samt vilka uppgifter som skall finnas med
i olika referenser.
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Något uttalat mål eller syfte med kursen återfinns inte. Det anges dock i inledningen att kur-
sen är tänkt som en introduktion och ett komplement till övriga utbildningar på biblioteket.
Till vänster på webbplatsen återfinns en innehållsförteckning som anger de olika modulerna i
kursen:

1. Sökstrategier
2. Olika informationsbehov
3. Hjälpmedel vid informationssökning
4. Informationskällor och olika typer av publikationer
5. Vetenskaplig publicering
6. Kvalitetskontroll och värdering av information
7. Efter sökningen – dokumentanskaffning
8. Citeringsteknik och referenshantering
9. Andra guider till informationssökning

I introduktionen till utbildningen står det att läsa att man alltid är välkommen att fråga biblio-
tekarierna på biblioteket. På förstasidan finns en länk som är titulerad kontakta. Denna visar
sig leda till en lista med länkar till kontaktpersoner i olika frågor om bibliotekets verksamhet,
men det är inte så enkelt att utröna vem man som användare av kursen skall kontakta vid be-
hov. Någon funktion som leder till någon eller några bibliotekarier eller till en e-postlista över
personer som är lämpliga att kontakta rörande kursen har jag inte återfunnit. Sidorna är ytterst
sparsamt grafiskt utformade och texten kompakt. Bibliotekets namn återfinns högst upp på
sidan i ett rödmarkerat fält. I övrigt är bakgrunden vit och texten svart.

De två först modulerna i kursen innehåller generella diskussioner om sökstrategier och infor-
mationsbehov. Utgångspunkten för kursen är användarens individuella informationsbehov:

Informationssökning kan innebära allt från att man bara vill kontrollera vissa fakta till att göra
en omfattande genomgång av vad som är publicerat inom ett ämnesområde. Valet av sökstrategi
och vilka informationskällor man använder styrs därför av det informationsbehov man har.
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Med dessa ord inleds den första modulen "Sökstrategier" och därefter byggs kursen vidare. I
"Hjälpmedel vid informationssökning" presenteras olika verktyg för informationssökning. Här
diskuteras bl.a. bibliotekskataloger generellt men också specifikt utifrån den aktuella katalo-
gen på biblioteket och bibliografier och bibliografiska databaser. När olika informationskällor
avhandlas inleds avsnitten alltid med en diskussion som förklarar vad källan innehåller och
vad den innebär för användaren: "En bibliotekskatalog är en förteckning över samlingarna vid
ett bibliotek. Katalogen ger bibliografisk information … " Därefter följer en relativt allmän
förklaring om hur man kan söka i respektive källa. I en modul diskuteras värdering och kva-
litetskontroll.

I kursen återfinns inte några övnings- eller testuppgifter.
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Något uttalat mål eller syfte återfinns inte i kursen. Kursen är en utbildning för studerade på
universitet och högskolor, någon särskild nivå inom denna finns inte angiven i kursen. Till
vänster på sidorna finner man en innehållsförteckning som anger modulerna och underkapitel
i den modul man befinner sig i. Webbplatsen är sparsamt grafiskt utformad med relativt stor
och lättläst text. Bakgrundsfärgen är vit, med undantag för innehållsförteckningen som har en
ljusgul ton. Kursens rubrik är vinröd, i övrigt är texten svart. De fotografier och bilder som
finns i kursen som illustrationer är i färg. Tidigt i kursen återfinns en lista med kontaktbiblio-
tekarier för olika institutioner. Bibliotekarierna kan kontaktas via e-post eller telefon.

Kursen består av åtta moduler:

1. Orientering i ditt bibliotek: Bildtur i biblioteket, Karta över lokaler, Ämnesindelning, Ser-
vice.

2. Var finns informationen: Sökstrategier, Arbetsgång vid systematisk informationssökning,
Ämnesindelning och hylluppställning, Olika informationsbehov, Olika typer av informa-
tionskällor.

3. Att söka i databaser: Databaser, Indexering, Databassökning steg för steg, Testfrågor.
4. Resurser och samlingar i ditt bibliotek.
5. Internet som källa: Inledning, Sökverktyg, Att söka Internetresurser, Länkar till material

på Internet och Lästips, Testfrågor.
6. Källkritik: Definition, Värderingsmallar, Litteratur och länkar, Testfrågor.
7. Upphovsrätt och etik: Upphovsrätt, Etik, Litteratur, Testfrågor.
8. Råd och tips inför uppsatsskrivning: Definitioner av olika redovisningsformer, Hur man

citerar och skriver referenser, Publiceringsform tryckt eller elektronisk, Länkar till upp-
satsguider, Lästips, Testfrågor.

Presentationen i den första modulen är som en rundvandring i det fysiska bibliotek varifrån
kursen är hämtad. Bilder illustrerar olika tjänster som biblioteket tillhandahåller. Bredvid ett
fotografi av en informationsdisk kan man exempelvis läsa att personalen här kan hjälpa till
med informationssökningar och fjärrlånebeställningar. I den andra modulen, ” Var finns in-
formationen”, presenteras en väg för informationssökning som utgår från det lokala bibliote-
ket och från hur detta är organiserat:

Bibliotekens litteratur är i allmänhet ämnesindelad och till största delen uppställd enligt det
svenska klassifikationssystemet (SAB-systemet). I detta hierarkiskt uppbyggda system har 25
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olika ämnesområden tilldelats var sin stor bokstav, huvudavdelning, som kan efterföljas av en
eller flera små bokstäver som betecknar underavdelningar.

Därefter följer en presentation av SAB-systemets huvudavdelningar och de undantag som
man på biblioteket har gjort i sina placeringar. Principen för underavdelningarna presenteras
också. I den därpå följande modulen "Att söka i databaser" diskuteras databasen som sekun-
därkälla:

Databaser produceras av bibliotek, organisationer, institutioner, företag m fl. Producenten avgör
vad databasen skall innehålla, publikationstyp ( t ex tidskriftsartiklar men inte böcker) ämnes-
område, språk, nivå etc.

I denna modul kan man vidare läsa att det är av stor betydelse att förstå hur en databas är upp-
byggd för att man effektivt skall kunna söka i den.

I modulerna om källkritik och etik tillhandahålls värderingsmallar, etiska regler och informa-
tion om upphovsrättslagstiftningen. I redogörelsen för upphovsrätten kan man exempelvis läsa
att skaparen av ett litterärt eller konstnärligt verk innehar upphovsrätten till detta om verket
har en viss självständighet. Under rubriken ”Etik” kan man läsa om bl.a. SUNET: s etiska
regler.
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Något bestämt syfte eller mål med kursen har jag inte kunnat finna. Kursen uppges vara en
grundläggande introduktionskurs i informationssökning. Denna utbildning innehåller i jämfö-
relse med de övrig mycket grafik. Innehållsförteckningen som ligger till vänster  på webbplat-
sen har en mörkblå bakgrundsfärg och bakgrundsfärgen som själva kursen ligger på varierar
mellan modulerna, den kan vara vit, grå, turkos, gul m.m. I kursen kan man träffa på en liten
flagga som indikerar att mer information finns. Bredvid den finns en länk till informationen. I
kursen finns bilder, fotografier och pop-up fönster. Innehållsförteckning följer hela tiden med
kursen och i den syns vilken modul man för närvarande befinner sig i. Kursen innehåller en
särskild modul för kontakt. I denna återfinns en e-postadress som endast rör webbkursen.

Kursinnehållet  följer en informationssökningsprocess som skisserats i inledningen. Den går
från informationsbehov till hur man söker i databaser och bibliotekskataloger, vidare till hur
man värderar information och hur man skriver referenser och tar fram originaldokumenten.
Beskrivningar om hur man söker diskuteras dels i ett exempel, dels generellt och dels utifrån
angivna söktjänster. Ett test ges i avslutningen av utbildningen. Kursens innehållsförteckning
ser ut så här:

Börja om
Teckenförklaringar
Introduktion
Kursens program
Innan du börjar söka
Hur söker du?
Hur utvärderar du din sökning?
Ta fram originaldokumenten
Att skriva en referenslista
Definitioner och förklaringar
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Testa dig själv
Acknowledgements
Kontakta oss

Kursen är mycket kortfattad. Instruktionerna ges i punktform. Olika moment problematiseras
inte utan instruktioner ges rakt upp och ner. I ett delavsnitt under ”Innan du börjar söka” kan
man läsa om hur man skall förbereda sig inför en sökning:

Definiera sökuppgiften så exakt som möjligt
Välj källor att söka: databaser, på Internet, bibliotekskataloger
Välj relevanta nyckelord
Anpassa alla nyckelord till valda sökkällor
Kombinera nyckelorden med varandra
Sök!

Vissa instruktioner är utformade som hyperlänkar. Genom att klicka på en sådan kan instruk-
tionen utvecklas något. I det moment där booleska operatorer diskuteras kan man om man
klickar på OR läsa:

Om du har mer än ett nyckelord som beskriver ett sökbegrepp kan du kombinera dem med ope-
ratorn OR. Varje erhållen referens måste innehålla åtminstone ett av de alternativa nyckelorden.
På så sätt breddar du din sökning och kan erhålla flera referenser …

Kursen byggs i början upp kring en söksträng som testas och utvecklas och som slutligen, via
redogörelser för olika sökstrategier, anpassas till en viss databas. Modulen som handlar om att
utvärdera sökningar handla främst om att man skall vara kritisk mot dokument från Internet.
Olika punkter anges som man bör tänka på.
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I detta kapitel kommer jag försöka besvara de frågeställningar som återfinns i uppsatsens
andra kapitel.
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I detta delkapitel kommer jag att kategorisera användarutbildningarna med hjälp av Kuhlthaus
olika nivåer av användarutbildningar. I anslutning till respektive diskussion återfinns en figur
som illustrerar resultatet.

7.1.1 "Introduktion till informationssökning"
I introduktionen anges att kursen skall vara användaren behjälplig i att bruka biblioteket på
nätet. Detta visar på en source ansats i enighet med Kuhlthaus olika nivåer av användarutbild-
ning, eftersom den  därmed försöker lära ut ett visst bibliotek och dess resurser. Även syftet
med kursen har en source ansats. Till syftet hör att presentera samlingarna och resurserna
samt visa på hur man får tag i materialet. Allt detta handlar om biblioteket och dess resurser.
Ett delsyfte utmärker sig: att ge en metod för informationssökning. Detta kan inte ses som en
source ansats utan i stället som pathfinder, eftersom det är en utstakad väg som presenteras för
informationssökning.

Resultatet visar att kursen i den absoluta majoriteten av modulerna har en source ansats. Någ-
ra moduler kunde jag inte kategorisera som någon nivå av användarutbildning. Resultatet
åskådliggörs av nedanstående tabell:

Tabell 7:1 Nivåer av användarutbildning i ”Introduktion till informationssökning”.
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Source ansats Inledning148, Presentation: syfte, Biblioteket, Sökfrågan,
Hur söker jag: böcker, artiklar, Internet, Ta fram material

Pathfinder ansats Presentation: syfte

Process ansats -

Som tabellen ovan visar har de båda modulerna som behandlar biblioteket och sökfrågan en
source ansats genom den fokusering som där förekommer på biblioteket och dess resurser. I
"Biblioteket" presenteras den lokala och den nationella katalogen liksom databaser i vilka
man kan finna referenser till artiklar. I modulen "Sökfrågan" presenteras olika verk som kan
vara behjälpliga vid formulering av en sökfråga som exempelvis uppslagsböcker och ord-

                                                
148 Understrykningen indikerar en modul, icke understruken text ett avsnitt i en modul.
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böcker. Här anges även var man kan hitta dem på biblioteket. Även den modul som följer,
"Hur söker jag", utgår från en source ansats eftersom utgångspunkten i kursen tags i källorna.
I de underkapitel som finns och som behandlar sökning av böcker, artiklar och material på
Internet återfinns redogörelser för vad respektive sekundärkälla innehåller och hur man kan
söka fram det innehållet.149 Under rubriken "Artiklar" kan man läsa att:

Den färskaste forskningen och aktuella debatter publiceras i tidskrifts- och tidningsartiklar, som
återfinns i olika �����	��������	�. En förteckning över allmänna artikeldatabaser och ämnesda-
tabaser vid LiUB finns på 0	'����
.

Vidare får man även veta att man får reda på var en tidskrift finns genom att "Klicka på /��:
������	��-,��������	�	���0	'�����" Fokuseringen på det egna biblioteket och dess resurser är
stark. Ytterligare en modul har en source ansats. Det är "Ta fram materialet" som handlar om
hur man skall gå tillväga när man beställer fram böcker och artiklar på biblioteket. Avsnittet
är mycket fokuserat på biblioteket och hur man använder det:

Kontrollera först i ����;�
� om boken finns vid LiUB
Om boken finns vid LiUB, men är utlånad eller finns på ett annat kvartersbibliotek, kan du själv
ställa dig i kö på boken. Klicka på ikonen "Beställ".

De två återstående modulerna som handlar om att kritiskt värdera information och att skriva
en litteraturlista är båda mycket kortfattade. Redogörelserna för hur man skriver en litteratur-
lista återfinns via länkar till andra webbplatser och kategoriseras därför ej i denna undersök-
ning. Avsnittet om att värdera information utgörs i stor utsträckning av punkter man som an-
vändare skall tänka på och det anser jag är mycket svårt att kategorisera.

7.1.2 "Informationskompetens: självstudier på nätet"
Som jag visat ovan i kapitlet "Beskrivningar av användarutbildningarna" utgörs denna kurs av
flera olika målsättningar och avsnitt. Genom tabellen nedan kan man utläsa vilka olika avsnitt
som kategoriseras som olika nivåer av användarutbildning:

Tabell 7:2 Nivåer av användarutbildning i ”Informationskompetens: självstudier på nätet”.
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Source ansats Bibliotekets resurser150: Målsättning, Referenslitteratur,
Böcker, Artiklar, Annat material, Låna
Internet: Målsättning, Söktjänster, Strukturerade katalo-
ger, Databaser, Usenet och Listservs, Att värdera Internet-
resurser

Pathfinder ansats -

Process ansats Bibliotekets resurser: Sökstrategi
Internet: Målsättning, Sökstrategi

                                                
149 I enighet med Kuhlthaus definition av source approach är det dock diskutabelt om man kan härleda Internet-
baserade sökverktyg till det eftersom Kuhlthau talar om biblioteket och bibliotekets resurser. Jag väljer att defi-
niera de sökverktyg som finns allmänt tillgängliga på Internet och som biblioteket dessutom hänvisar till som
bibliotekets resurser. Huruvida sökverktygen på Internet är en del av bibliotekets resurser är diskutabelt.
150 Understrykningen indikerar en modul, icke understruken text ett avsnitt i en modul.
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"Bibliotekets resurser" är rubriken på den första modulen. Den, liksom de inledande orden:
"… avsnittet är en introduktion till forskningsbibliotek med särskild tonvikt på Lunds univer-
sitetsbibliotek och hur man använder forskningsbiblioteket ..." indikerar att ansatsen är av
source karaktär. Även modulens målsättningar indikerar en source ansats genom att den foku-
serar på att olika sökverktyg skall läras att användas. I olika avsnitt redogörs för hur man går
tillväga vid sökning i den lokala katalogen och i den nationella och hur man beställer fram
material. Det återfinns även instruktioner om hur man fyller i blanketter, vilka låneregler som
gäller samt prisuppgifter. Två avsnitt behandlar sökning av tidskriftsartiklar och övrigt mate-
rial (förutom tidskriftsartiklar och böcker). Gemensamt för de moment jag redogjort för här är
att de alla har sin utgångspunkt i ett bestämt bibliotek och i de resurser som återfinns där: lå-
nereglerna gäller på ett visst bibliotek liksom bibliotekskatalogen och databaserna. Det är
också detta som är signifikant för source ansatsen. Ett delkapitel i modulen har dock drag av
process ansatsen. Denna framträder i det avsnitt som diskuterar sökstrategier. Utgångspunkten
här framträder klart som användaren och dess informationsbehov. Sökstrategin så som den
diskuteras i detta avsnitt inleds med  att man som användare skall formulera sitt problem:
"Formulera informationsproblemet och uttryck kortfattat sökproblemet i klartext." Bibliote-
kets resurser ses inte här som en given källa för användaren, utan behovet av källa beror av
individens informationsbehov.  Det står att läsa att man som användare skall tänka igenom sitt
informationsbehov och sitt syfte och utifrån det bestämma vilken typ och hur mycket infor-
mation man behöver. Avsnitten ”Forskningsbibliotek” och ”Utvärdera” kunde ej kategorisre-
ras.

Nästa modul handlar om att söka information på Internet. Målsättningen som nämnts ovan
handlar om att användarna skall få kunskap om kataloger och  söktjänster, att användaren
skall kunna formulera en sökstrategi samt om att ge insikt i vilka sökverktyg som är lämpliga
för olika situationer. Dessa mål indikerar två ansatser: source och process. Source i den be-
märkelsen att det är källor som diskuteras. Det sistnämnda målet menar jag har en process
ansats genom att strävan här är att skapa förståelse. Introduktionsavsnittet till modulen stärker
detta genom att Internet som medium problematiseras. Det står att läsa om den demokratiska
revolution som Internet innebär, men även om avsaknaden av kvalitetskontroll. Majoriteten av
de avsnitt som följer handlar om olika typer av söktjänster på Internet. Dessa anser jag har en
source ansats genom att utgångspunkten hela tiden tags i olika former av söktjänster, men
förhållningssättet är kritiskt och några exakta sökstrategier lärs inte ut. Det är snarare så att
tjänsterna och dess funktioner diskuteras. Ett avsnitt berör värdering av Internetresurser. Det
berör sådant som man som användare bör tänka på när man söker information på Internet. Det
kritiska förhållningssättet som utbildningen är skapad utifrån anser jag bör kunna skapa för-
ståelse hos användarna av utbildningen. Därför menar jag att denna modul ger ett visst uttryck
för en process ansats, men då utgångspunkten i de flesta fall tags i källor och inte i användar-
na kategoriserar jag modulen som en source ansats.

I modulen som handlar om vetenskaplig kommunikation diskuteras var man skall vända sig
för att kunna ta del av forskningsresultat från olika delar av forskningsprocessen. Vetenskap-
liga kvalitetskriterier och sakkunnighetsbedömningar diskuteras också. Även här framträder
det kritiska förhållningssätt som utbildningen är skapad efter. Men den enskilde användaren
tags inte i beaktande och därför anser jag inte att modulen kan kategoriseras. Inte heller den
avslutande modulen som berör citering och referenshantering kan kategoriseras utifrån
Kuhlthaus nivåer. Jag anser att modulen har en instrumentell ansats genom att det redogörs
för hur man skall utforma citeringar och referenser enligt vissa angivna regler. Instruktioner
för referenshantering ges.
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7.1.3 "Att söka information"
I denna kurs återfinns två olika nivåer av användarutbildning. Liksom i de båda ovan diskute-
rade användarutbildningarna är det source ansatsen som dominerar. Här återfinns även några
moduler och avsnitt som inte kan kategoriseras. Resultatet återfinns i tabellen nedan:

Tabell 7:3 Nivåer av användarutbildning i ”Att söka information”.
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Source ansats Olika informationsbehov151, Hjälpmedel vid informa-
tionssökning, Informationskällor, Efter sökningen - do-
kumentanskaffning

Pathfinder ansats -

Process ansats Sökstrategier, Kvalitetskontroll och värdering av infor-
mation

"Valet av sökstrategi och vilka informationskällor man använder sig av styrs därför av det
informationsbehov man har." Dessa ord inleder modulen "Sökstrategier". Här anslås en pro-
cess ansats: utgångspunkten är att individens forskningsområde skall avgränsas och definie-
ras, frågeställningar preciseras och detta skall styra vilka källor och verktyg som är lämpliga
att använda. Process ansatsen återfinns även i en annan del av kursen, nämligen i "Kvalitets-
kontroll och värdering av information". Här betonas att det första steget i bedömningen är att
se om informationen är relevant utifrån sitt informationsbehov. Process ansatsen ligger i att
utgångspunkten är individens behov och att sättet att värdera en källa beror av det behovet.

I övrigt kan kursen sägas utgå från en source ansats. Denna återfinns bl.a. i modulen  som
handlar om olika informationsbehov. Här hänvisas olika behov  till bestämda källor. Ett ex-
empel är att behovet av översiktlig information hänvisas till källor som  Nationalencyklopedin
och Britannica.

Source ansatsen återfinns även i de moduler som kallas "Hjälpmedel vid sökning" och "In-
formationskällor". Kursen utgår här i olika delar från olika typer av källor. När bibliotekska-
taloger skall presenteras tags specifika kataloger i beaktande genom att den lokala katalogen
och Libris behandlas. Bibiografier och bibliografiska databaser diskuteras däremot generellt.
Under rubriken "Informationskällor" redogörs för olika publikationer och var de är sökbara.
Utgångspunkten uppfattar jag här som källorna, och inte användarna av dem. Därför anser jag
att denna modul kan kategoriseras som en source ansats. I slutet av kursen återfinns en modul
som handlar om dokumentanskaffning. I denna återfinns information om var man skall vända
sig för att nå olika former av publikationer på biblioteket:

Börja med att söka publikationen i universitetsbibliotekets katalog Disa. Äldre material kan fort-
farande behövas sökas i de tryckta katalogerna. Söker du en tidskriftsartikel så tänk på att bibli-
otekskataloger inte innehåller information om enskilda artiklar. Sök istället titeln på den tidskrift
som artikeln är publicerad i.

Här återfinns en fokusering på biblioteket och dess bestånd och avsnittet kan därför ses som
en source ansats. Två moduler i kursen anser jag inte kunna kategorisera enligt Kuhlthau. Det
är de som kallas "Vetenskaplig publicering" och "Citering & Referenser".
                                                
151 Understrykningen indikerar en modul, icke understruken text ett avsnitt i en modul.
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7.1.4 "Biblioteksguiden för studerande"
I denna användarutbildning återfinns Kuhlthaus samtliga tre nivåer av användarutbildning.
Även i denna finns moduler och avsnitt som jag inte anser mig kunna kategorisera. Resultatet
av analysen visas i nedanstående tabell:

Tabell 7:4 Nivåer av användarutbildning i ”Biblioteksguiden för studerande”.
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Source ansats Orientering i ditt bibliotek152: Bildtur i biblioteket, Karta
över lokaler, Ämnesindelning, Service, Var finns infor-
mationen: Ämnesindelning och hylluppställning, Olika
informationsbehov, Olika typer av informationskällor, Att
söka i databaser: Databaser, Indexering Internet som
källa: Sökverktyg, Att söka Internetresurser

Pathfinder ansats Var finns informationen: Arbetsgång vid systematisk
informationssökning, Att söka i databaser: Databassök-
ning steg för steg

Process ansats Var finns informationen: Sökstrategier

Kursen inleds med en modul som heter "Orientering i ditt bibliotek". Denna består av en karta
över det fysiska biblioteket, en rundvandring i biblioteket med hjälp av bilder, en presentation
av servicen för distansstudenter samt av en presentation av bibliotekets ämnesindelning enligt
SAB-systemet, samt bibliotekets undantag från den. Fokus är här starkt inriktat på det fysiska
biblioteket och jag kategoriserar det därför som en source ansats.

Den andra modulen är uppdelad i flera delkapitel. Det övergripande temat är att kunna finna
information. I de flesta delar kan även denna modul sägas ha en source ansats, men ett par
undantag finns. I ett avsnitt diskuteras sökstrategier. Där anläggs en process ansats genom
konstaterandet att " … syftet man har med sin informationssökning avgör vilka hjälpmedel
som är relevanta…" I ett annat delkapitel föreslås en arbetsgång för informationssökning som
börjar med att man skall orientera sig i bibliotekslokalen och som sedan går vidare till att man
skall slå i encyklopedier och läsa tidskrifter. Denna del anser jag kunna kategoriseras enligt
Kuhlthaus pathfinder ansats just eftersom det här föreslås en väg för informationssökning.

Att söka information i databaser är temat för den tredje modulen. De första delarna är här
mycket inriktade på databasen som källa. Det står att läsa om hur de uppkommit och vilka
olika typer som finns och även hur olika fält kodas:

En litteraturreferens avseende en artikel är i allmänhet inmatad med följande fält
AU = author = författare till artikeln
TI = title = titeln på artikeln
SO = source eller JN = journal name = anger var referensen (artikeln) är publicerad, dvs tid-
skriftens namn, år, volym, häftesnummer, sidor

Här redogörs även för förkortningarna för språk, publiceringsår, deskriptorer, abstrakt och
ISSN- nummer. Inriktningen på källorna gör att ansatsen är av source karaktär. I denna modul

                                                
152 Understrykningen indikerar en modul, icke understruken text ett avsnitt i en modul.
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presenteras även en väg, enligt pathfinder perspektivet, för hur man kan söka information i
databaser. Avsnittet kallas "Databassökning steg för steg". Den därpå följande modulen länkar
till olika resurser på bibliotekets hemsida och kategoriseras därför inte.

"Internet som källa" kallas den femte modulen. Den handlar om olika typer av sökverktyg,
dess funktioner och för- och nackdelar. Jag kategoriserar denna som en source ansats då fokus
återfinns på källorna. Om Länkskafferiet kan man läsa följande:

Länkskafferiet är en samling speciellt utvalda länkar till informationskällor på Internet. Alla
webbplatserna i databasen är granskade och utvalda för att vara till hjälp i skolarbetet och riktar
sig främst till skolbarnen som är 10-15 år.

De moduler som avslutar kursen "Källkritik", "Upphovsrätt och etik" och "Råd och tips inför
uppsatsskrivning" anser jag mig inte kunna kategorisera i enighet med Kuhlthaus olika kate-
gorier. Anledningarna till det är att de två förstnämnda modulerna utgörs av redogörelser för
regler rörande upphov och en checklista för källkritik. I "Råd och tips inför uppsatsskrivning"
återfinns lästips och länkar till uppsatsguider, men även instruktioner om citering och refe-
renshantering. Även detta är aspekter som jag inte kan kategorisera med hjälp av Kuhlthaus
olika kategorier.

7.1.5 "Informationssökningens när? var? hur?"
I kursen tags utgångspunkten i det egna biblioteket. Detta visas bl.a. genom att studenterna
uppmanas börja söka i tid eftersom allt material som eftersöks kanske inte finns på det lokala
biblioteket. Det indikeras även genom att man i inledningen till kursen kan läsa att man vid
behov kan vända sig till " … IDC där tio ämneskunniga sökspecialister kan hjälpa dig med
informationssökning."

Det är svårt att kategorisera de olika delarna i kursen genom Kuhlthaus olika nivåer av använ-
darutbildningar. De flesta anser jag mig inte kunna kategorisera. De två moduler som jag me-
nar kan härledas till någon kategori återfinns båda som source ansatser:

Tabell 7:5 Nivåer av användarutbildning i ”Informationssökningens när? var? hur?”.
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Source ansats Hur söker du.153 (vissa mindre delar), Hur man tar fram
originaldokumentet

Pathfinder ansats -

Process ansats -

Användarnas informationsbehov behandlas mycket översiktligt. I kursen konstateras att man
har ett informationsbehov när man skall lösa en uppgift; det kan gälla ett uppsats- eller exa-
mensarbete, föredrag eller dylikt. Informationsbehovet relateras endast till studier och inte till
det privata livet. Detta gör att jag inte kan se att kursen har en process ansats eftersom det där

                                                
153 Understrykningen indikerar en modul, icke understruken text ett avsnitt i en modul.
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är centralt att kunskaperna skall kunna vara överförbara till andra livssituationer och till det
livslånga lärandet.

Kursen är, som jag ovan nämnt, svår att kategorisera i enlighet med Kuhlthaus olika nivåer av
användarutbildning. Den modul som heter ”Innan du börjar söka”, och som exemplet ovan är
hämtat från, är ett exempel på en sådan del. Här redogörs för hur man grupperar och definie-
rar termer, samt vilka aspekter man bör tänka på rent språkligt etc. Samma sak gäller den där-
på följande modulen, ”Hur söker du?”. Där återfinns redogörelser för sökning med booleska
operatorer, avståndsoperatorer m.m. Sådana redogörelser låter sig inte kategoriseras i enligt
med Kuhlthau. Ett undantag bland dessa kan dock diskussioner om tesaurer utgöra eftersom
undervisning om hur sådana kan användas kan härledas till source ansatsen. I det avsnitt som
handlar om Internet redogörs detaljerat för hur Internet är uppbyggt, vad www innebär för
Internet, vad en webbläsare är och hur en URL-adress är uppbyggd. En liten del av detta av-
snitt utgörs av korta redogörelser för olika sökmotorer, kataloger, metasökverktyg och länk-
samlingar. Denna lilla del kan ses som en source ansats genom att det är källorna som står i
fokus för redogörelserna. I övrigt anser jag inte att  avsnittet kan kategoriseras i enlighet med
Kuhlthau.

Även den modul som följer, ”Hur utvärderar du din sökning”, väljer jag att inte kategorisera.
Den är mycket kortfattad och ger tips på vad man kan tänka på när man skall utvärdera sina
sökningar. Jag uppfattar dock inte att utgångspunkten tags i individen och dess behov. Däref-
ter följer en modul som har en source ansats. Den heter ”Hur man tar fram originaldokumen-
tet” och handlar om hur man söker i den lokala och i den nationella bibliotekskatalogen samt
om hur man söker fram elektroniska tidskrifter. Det berättas allmänt om hur man som använ-
dare kan söka i en bibliotekskatalog och specifikt utifrån de båda nämnda ovan. Source ansat-
sen ligger i att utgångspunkten verkligen är biblioteket och dess resurser, d.v.s. katalogerna
och listan med tidskrifter.

Den avslutande modulen om hur man skriver referenser anger varför det är viktigt med refe-
renser och vilka uppgifter som skall finnas med. Den är inte heller möjlig att kategorisera med
hjälp av Kuhlthaus nivåer av användarutbildningar.
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Nedan kommer jag att studera vilken mening jag kan finna för företeelsen informationskom-
petens utifrån Christine Bruce olika kategorier. I anslutning till diskussionerna finns en figur
som illustrerar resultatet.

7.2.1 "Introduktion till informationssökning"
I ett helhetsperspektiv kan kursen sägas utgå från Bruces processperspektiv eftersom den föl-
jer en slags informationssökningsprocess i sin gång. Information är något man som användare
hämtar utifrån, från någon källa och kan således kategoriseras som objektiv i enlighet med
Bruce. Kursen rör sig från att man som användare skall formulera sin sökfråga till man skall
skriva sin referenslista. Det innebär att man som användare genomgår den process som Bruce
ser som informationssökningsprocessen. I kursen kan man utifrån sitt informationsbehov välja
att söka sig till olika källor, sekundärkällor presenteras för böcker, artiklar och elektroniska
dokument, vilket gör att informationsprocessen ses som varierande från individ till individ.
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Det syfte som anges i början av kursen indikerar däremot främst ett källperspektiv genom att
det är resurserna, samlingarna, databasernas skillnader och materialets åtkomlighet som beto-
nas.154 Men en viss vikt återfinns även vid processperspektivet genom att ett delsyfte är att ge
en metod för informationssökning. Genom detta delsyfte blir användarens informationssök-
ningsprocess central. Kursens sammantagna syfte indikerar därför en syn på information som
något objektivt, d.v.s. något som kommer utifrån. Informationen skall hämtas via olika verk-
tyg, i olika källor eller genom den process som informationssökningen leder fram till.

Innan jag kommer in på analysen av delarna i kursen vill jag presentera en schematisk över-
blick över uttrycket för informationskompetens så som jag analyserat det. Som figuren nedan
visar har min analys av informationskompetens i denna användarutbildning resulterat i en
koncentration till två kategorier: processperspektivet och källperspektivet:

Figur 7:1: Illustration av informationskompetens i ”Introduktion till informationssökning”. Figuren visar vilka
olika kategorier av informationskompetens som jag har tolka att användarutbildningen innehar. Modul och av-
snitt i modulerna anges. Flera moduler i kursen saknas i figuren. Det är sådana som jag inte kunnat kategorisera
med hjälp av Bruces kategorier av informationskompetens.

I delarna uppfattar jag det som att källorna ställs i fokus. Den andra modulen "Biblioteket",
anser jag har ett källperspektiv eftersom olika källor diskuteras där. Dessa står i centrum efter-
som man i kursen kan läsa att när man söker böcker skall man använda sig av bibliotekskata-
loger, när man söker webbsidor skall man använda sökverktyg på Internet o.s.v. Källorna,
både i betydelse av de eventuellt eftersökta böckerna (primärkällor) och verktygen för att nå
dessa (sekundärkällor), är satta i fokus: "Databaser För att hitta artiklar om ett ämne söker Du
i en artikeldatabas. De flesta når Du bara inom universitetets nätverk." För att kunna nå den
eftersökta informationen krävs kunskap om källorna. Information är här något objektivt efter-
som den hämtas i källorna. Användningen av information berörs inte alls, vilket kan sägas
överensstämma med källperspektivet där informationsanvändning kommer i tredje och sista
hand. Tekniken däremot, som kommer i andra hand, är av implicit betydelse eftersom samtli-
ga källor som presenteras endast kan nås genom att man använder informationsteknik. Kun-

                                                
154 Kursens syfte återfinns i kapitel 6.1.
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skap om denna teknik blir så av betydelse. Behärskas den inte kan inte källorna nås, och då
inte heller informationen.

Även i de följande modulerna "Sökfrågan" och "Hur söker jag" står källorna i centrum. Källor
ges en viktig plats i att formulera sökord. I "Hur söker jag" kan man läsa om tillvägagångs-
sättet vid en sökningen. Här tags själva utgångspunkten i vilken typ av material man söker,
om man exempelvis söker en lärobok skall man använda sig av sekundärkällan bibliotekska-
talogen. Om man däremot söker en artikel skall man använda en databas. Källorna står såle-
des i fokus här. Informationen blir något som man hämtar utifrån, något objektivt, eftersom
den finns i källorna. I modulen "Sökfrågan" presenteras några olika källor i form av uppslags-
verk. Dessa är tänkta att vara användaren behjälpliga vid formulerandet av sökfrågan. Efter
detta moment skall frågan reduceras till några sökord:

Hitta rätt sökord
När sökfrågan är genomtänkt återstår att hitta flera sökord/ämnesord som beskriver precis vad
du är ute efter. Ju bättre sökord, desto bättre sökning i bibliotekskataloger och andra databaser.

Svenska biblioteks kataloger har beskrivande ämnesord på alla titlar. Ämnesorden finns i "Äm-
nesordsregistret. Alfabetisk del" som finns i ���� bibliotek.

Jag tolkar detta som att tanken är att användarna skall nå kunskap om dessa uppslagsverk och
ämnesordsregister, samt att denna kunskap gör att de kan välja rätt sökord och att detta i sin
tur skall leda till att de kan nå den information de är i behov av. Bruce menar att det i källper-
spektivet är kunskapen om informationskällorna som gör det möjligt att återfinna information.
Informationstekniken kommer i källperspektivet i andra hand, men IT indikeras ej som viktigt
i något av avsnitten. Användning av information, som kommer i tredje hand, berörs inte heller
i någon högre grad, utan diskussionen handlar om att finna och använda redskap för att nå
information, vilken den är diskuteras inte. Det är källor av olika slag som här står i centrum
för den informationskompetens som förmedlas. Användaren skall känna till dem och lära sig
söka i dem på rätt sätt för att nå information.

Några delar av kursen är oerhört kortfattade eller liknande instruktioner för hur man skall bete
sig på det lokala biblioteket i vissa avseende. Dessa kan jag inte kategorisera i enighet med
Bruce. Detta gäller de avsnitt som handlar om hur man beställer en bok på det lokala bibliote-
ket och hur man tar fram böcker och artiklar på biblioteket. Det handlar om instruktioner som
anger att när man skall beställa en bok skall man först kontrollera i den lokala katalogen om
boken finns på biblioteket, om den är utlånad kan man reservera den, och om den inte finns på
biblioteket kan man fjärrlåna den.

Det moment som heter "Värdera" utgörs av direktiv för hur man kontrollerar och granskar
information:

Innan du beställer fram material, fundera över om:
- texten är relevant för ämnet?
- texten är aktuell (tryckår)?
- texten har vetenskaplig karaktär …

Värdering av information skulle man kunna tänka röra ett kontrollperspektiv, men det gör det
inte eftersom det perspektivet snarare handlar om att organisera information. Möjligen hand-
lar det om ett processperspektiv eftersom värderingen av informationen kan ses som en viktig
del i ledet fram till att kunna använda informationen. Denna kategorisering är dock vansklig
eftersom själva informationsprocessen inte diskuteras i modulen. Detta resulterar i att jag av-
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står från att kategorisera modulen. Inte heller det moment som handlar om referenser anser jag
mig kunna kategorisera eftersom kursen inte innehåller en egen diskussion om detta, utan
endast länkar ut till andra universitet- och högskolebiblioteks webbsidor.

I diskussionen ovan framgår det tydligt att kategoriseringarna som görs är beroende av om
helheten eller delen av kursen studeras. Detta kan verka ambivalent, men jag vill inte säga att
det är så utan snarare att det är ett utslag av kursens syfte som diskuterades i början av detta
avsnitt, men även av den hermeneutiska cirkeln som säger att tolkningen av delen är beroende
av tolkningen av helheten och vice versa. Sammanfattningsvis kan sägas att kursen domineras
av ett källperspektiv, men att ett processperspektiv även är tydligt. Någon diskussion om in-
formationsanvändning har inte återfunnits och därför inte någon av de tre sista perspektiven
som ställer denna i centrum. De övningsuppgifter som är en del av kursen är dock mer öppna
och låter användaren själv styra i hög grad. Mer om dessa i diskussionen utifrån ett pedago-
giskt perspektiv.

7.2.2 "Informationskompetens: självstudier på nätet"
I den här kursen ges en definition av vad informationskompetens är. Den definition som pre-
senteras här liknar innehållsmässigt de olika kategorier som Bruce presenterar i sin teori om
informationskompetens:

Informationskompetens kan beskrivas som förmågan att:
- inse när man behöver information
- identifiera möjliga informationskällor
- formulera lämpliga sökstrategier
- söka information effektivt
- kritiskt utvärdera och välja information
- kunna använda information; tolka, analysera och organisera och på så sätt lösa ett problem

eller en uppgift

Den grundläggande skillnaden dem emellan är att definitionen här tillhör det som Bruce kallar
det behavioristiska paradigmet inom studierna av företeelsen informationskompetens. Infor-
mationskompetens beskrivs genom vissa attribut som en informationskompetent individ skall
ha, inte som Bruce genom beskrivningar av olika uppfattningar av fenomenet.

Kursen har en relativt detaljerad målsättning, angiven i inledningen till varje modul.155 Dessa
mål indikerar att kursen i stor utsträckning är uppbyggd kring ett källperspektiv, men även
kring ett kontrollperspektiv. De målsättningar som återfinns för den första och den andra mo-
dulen fokuserar på källorna, medan den fjärde modulens målsättning ställer kontrollen av in-
formation i centrum.

Innan informationskompetens i kursens olika moduler och avsnitt diskuteras presenterar jag
de övergripande resultaten i figur 7:2:

                                                
155 Målsättningarna finns beskrivna i kapitel 6.2.
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Figur 7:2: Illustration av informationskompetens i ”Informationskompetens: självstudier på nätet”. Figuren visar
vilka moduler och avsnitt som jag har kunnat hänföra till olika kategorier av informationskompetens. Några av
kursens avsnitt saknas i figuren ovan. Det är sådana som jag inte ansett mig kunna kategorisera i enighet med
Bruces olika kategorier av informationskompetens.

Den första modulen tar sin utgångspunkt i biblioteket och dess resurser. I det avsnitt som i
denna modul behandlar sökstrategier innebär informationskompetens att man skall kunna ge-
nomgå den process det innebär att söka information. Den processen går i det här fallet från att
man som användare skall kunna formulera sitt informationsbehov till att man skall utvärdera
det resultat som informationssökningarna genererat. Informationssökningsprocessen ses som
en individuell process genom att syftet med de begränsningar man gör i sin informationssök-
ning påverkar resultatet och de källor man kan använda. På så sätt ser informationssöknings-
processen olika ut hos olika användare. Informationen skall ses som objektiv eftersom den
kommer utifrån. Avsnittet kan på dessa grunder härledas till Bruces processperspektiv i synen
på informationskompetens.

I det avsnitt som behandlar referenslitteratur presenteras olika källor och en förklaring åter-
finns om vad referenslitteratur innebär. Bibliografier, uppslagsböcker, fakta böcker i bl.a. sta-
tistik och geografi diskuteras. Om bibliografier kan man läsa att: "En bibliografi är en för-
teckning över utvald litteratur (böcker, tidskriftsartiklar, rapporter m.m.) inom ett särskilt om-
råde. Vissa bibliografier kan gå så långt tillbaka som början av 1900-talet." Vidare står det att:
"I dag har många tryckta bibliografier övergått till att bli databaser istället … " Jag uppfattar
det som att avsnittet skall ge kännedom om olika typer av källor som underlättar informa-
tionssökning. Källorna står alltså i centrum av informationskompetensen, avsnittet kan därför
ses som innehavande av ett källperspektiv i enlighet med Bruces kategorisering. Informatio-
nen finns i dessa källor och uppstår alltså inte i interaktion med användaren. Informationen är
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därför objektiv. Informationstekniken kommer i andra hand i detta perspektiv, men någon
teknik eller något uttalat behov av kunskap om teknik återfinns inte i detta avsnitt. Informa-
tionsanvändningen kommer i tredje och sista hand i denna kategori och den berörs inte heller i
avsnittet om referenslitteratur.

Liknande utgångspunkter uppfattar jag att de avsnitt som behandlar sökningar i bibliotekska-
taloger, databaser och efter övrigt material har. Utgångspunkten i det förstnämnda avsnittet är
olika bibliotekskataloger. Instruktioner om hur man använder en viss bibliotekskatalog ges. I
kursen kan man läsa om hur man söker på titel, författare, ämnesord, klassifikationskoder och
i fritext i bibliotekets lokala katalog och i Libris. Detta gör att även här anläggs ett källper-
spektiv. Källan står i centrum och användaren skall kunna behärska källan för att nå informa-
tionen. Informationstekniken kommer i andra hand i perspektivet och har en betydelse här
genom att man måste behärska den teknik som bibliotekskatalogen bygger på för att kunna nå
informationen den kan generera. Användningen av information, som kommer i tredje hand i
perspektivet, berörs inte i avsnittet om bibliotekskataloger. Avsnitten om databaser och annat
material skiljer sig från det förra genom att inte lika starkt fokusera på en specifik källa. I av-
snittet om databaser kan man läsa om databaser generellt och om hur dessa är uppbyggda
samt hur man når databaser från det lokala biblioteket. Sökmetodik som booleska operatorer
kan man även studera här. Diskussionen om booleska operatorer är relativt stor och kan inte
kategoriseras genom Bruces olika perspektiv. I den generella diskussionen om databaser tags
utgångspunkten i källorna på samma sätt som i avsnittet om bibliotekskataloger.

Dessa ord inleder avsnittet om annat material: "Det är bra att känna till vilka olika sorters
publikationstyper som finns, eftersom det ofta spelar en roll för hur man kan söka och få tag i
material." Detta indikerar tydligt att utgångspunkten för avsnittet är källorna. Texten om de
olika källorna är mycket lika innehållsligt. I texten kan man läsa var man kan finna dem, men
inget om dess användning:

Konferenser brukar ofta hållas av institutioner eller organisationer inom de olika forskningsom-
rådena. I samband med eller efter konferensen brukar det publiceras ett s. k. Konferenstryck
(kallas ofta för -���		��
��), som innehåller ett antal artiklar av olika talare vid konferensen. Där
finner man rapporter om den absolut senaste forskningen.

�$��0������'�
���
�	�	
������5
Konferenstrycken brukar ha en begränsad spridning och kan vara svåra att lokalisera. Ibland
finns de endast i landet där de gavs ut. Försök först att söka i den nationella bibliotekskataolgen
LIBRIS. British Librarys katalog British Library Public Catalogue innehåller konferenstryck
från hela världen.

De två avsnitt som följer handlar om utvärdering av sökresultat och om att låna. Dessa anser
jag mig inte kunna kategorisera genom Bruces olika perspektiv. Den förra för att den är syn-
nerligen kortfattad och den senare för att aktiviteten att låna böcker inte har med informa-
tionskompetens att göra. Jag anser inte heller att det första avsnittet i modulen som handlar
om forskningsbiblioteket och dess uppgifter kan kategoriseras. Inte heller det berör sådan sa-
ker som har med informationskompetens att göra.

Den andra modulen "Internet" liknar i många avseenden den första. Även här finns ett tidigt
avsnitt om sökstrategier som går igenom en slags informationssökningsprocess. Avsnittet kan
kategoriseras som ett processperspektiv. Informationssökningsprocessen ses som något indi-
viduellt eftersom man som användare uppmanas tänka igenom vilken typ av information man
är ute efter för att utifrån det kunna välja en lämplig sökverktyg och lämpliga sökord. Infor-
mationen kommer utifrån och kan på så sätt definieras som objektiv. Informationsanvänd-
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ningen berörs inte i något avseende mer än att man skall tänka igenom vilken typ av informa-
tion man vill ha för att kunna välja sökverktyg. Tekniken, som är den tredje och sista dimen-
sionen, berörs inte.

Avsnitten som följer behandlar olika sökverktyg på webben: söktjänster, strukturerade katalo-
ger, databaser och usenet och listservs. Det är här kunskapen om dessa sökverktyg som möj-
liggör informationssökning och informationsåtervinning. I kursen tillhandahålls information
om vid vilka informationsbehov olika typer av sökverktyg på Internet är mest lämpliga. Under
rubriken "Söktjänster" kan man exempelvis läsa att söktjänster är lämpliga att använda då
man har specifika frågor, medan de strukturerade katalogerna rekommenderas för breda frå-
gor. Informationen finns i källorna, d.v.s. i sökverktygen, och kan därför ses som objektiv.
Dessa avsnitt har därför ett källperspektiv. Något behov av att kunna behärska informations-
tekniken, som kommer i andra hand i källperspektivet, diskuteras inte i avsnittet, men det är
en förutsättning för att man skall kunna använda sökverktyg av olika slag. Informationsan-
vändning, som kommer i tredje hand i källperspektivet, diskuteras inte heller i avsnittet.

Modulen avslutas med ett avsnitt om att värdera Internetresurser. Avsnittet tangerar informa-
tionsanvändningens första perspektiv, knowledge construction conception, eftersom man här
uppmuntrar till en direkt användning av information genom att två webbsidor finns tillgängli-
ga som användarna uppmuntras värdera. Instruktionerna är fortfarande punktvis, men använ-
darna uppmuntras tillämpa och värdera. Man kan läsa att:

Sammantaget betyder det här att du i betydligt högre grad är utlämnad åt dig själv och ditt eget
omdöme när det gäller att bedöma resurser samtidigt som allt fler människor har möjlighet att
publicera sig utan att vad de publicerar passerar någon form av kvalitetskontroll.

Auktoritet, anledning och tillförlitlighet är tre punkter som framhålls som viktiga att ha i min-
net när man bedömer information från Internet. Själva användningen av information kommer i
fokus för informationskompetensen i och med detta. Användningen kan generera en kun-
skapsbas som är den andra nivån i knowledge construction conception. Genom att en kun-
skapsbas utvecklas blir informationen subjektiv, d.v.s. en individ tolkar informationen och gör
den till sin egen kunskap. Tekniken, som är den tredje nivån, berörs inte i avsnittet.

Modulen som behandlar vetenskaplig kommunikation är mycket svår att kategorisera. I två
avsnitt anser jag att det inte är möjligt. Det är en text om hur forskning publiceras och om
vetenskapliga kvalitetskriterier. I texten beskrivs endast hur det förhåller sig i dessa frågor,
användaren ges inte möjlighet att testa eller tillämpa någon kunskap på det sätt som skedde i
avsnittet ovan. I det tredje avsnittet "Att söka vetenskaplig information" placeras den veten-
skapliga kommunikationen i en för bibliotek aktuell kontext:

Effektiv sökning kräver att man förstår publikationscykeln och vet på vilket stadium man skall
gå in för att få svar på en viss fråga och vilka hjälpmedel som finns till hands på varje stadium
cykeln.

De hjälpmedel som presenteras är sekundär- och tertiärpublikationer. En tabell tillhandahålls
också för att belysa vilka hjälpmedel som kan användas för att nå information i olika delar av
publikationscykeln. Fokus är i denna tabell och i resten av texten, på de olika källor i vilka
man kan söka efter vetenskaplig kommunikation. Detta gör att avsnittet har ett källperspektiv,
eftersom det indikeras att det är kunskapen om informationskällorna som gör det möjligt att
återvinna vetenskapliga publikationer. Informationstekniken som kommer i andra hand i käll-
perspektivet berörs inte, ej heller informationsanvändningen, som kommer i tredje hand.
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Den avslutande modulen handlar om citering och referenser. Denna, liksom övriga liknande
avsnitt, anser jag tillhör den kategori som Bruce kallar information control conception, d.v.s.
kontrollperspektivet, eftersom själva syftet med citering och referering är att visa på var man
kan finna det ursprungliga uttalandet. Information ses som något objektivt eftersom den
kommer utifrån.  Däremot finner jag det svårt att kategorisera avsnitten i underrubriker. Ett
avsnitt kan man kategorisera som information literacy is seen as controlling information using
electronic databases då detta avsnitt behandlar referenshantering genom datorprogram. Men
det kan även diskuteras om det inte skall tillhöra Bruce teknikperspektiv istället. En del av
den information om elektronisk referenshantering upplever jag som rent tekniska färdigheter,
som exempelvis att kunna ladda ner program för att testa, spara filer och formatera.

7.2.3 "Att söka information"
Utbildningen kan i ett helhetsperspektiv sägas ha ett processperspektiv genom att den är ut-
formad som en informationssökningsprocess. Den inleds med en diskussion om sökstrategier
och informationsbehov och går vidare över olika sekundärkällor vid informationssökning så-
som bibliografiska databaser och bibliotekskataloger och avslutas med diskussioner om ve-
tenskaplig publicering, anskaffande av dokument samt kvalitetskontroll, citering och refe-
renshantering. D.v.s.  kursen förs framåt genom de steg som ingår i en informationssöknings-
process. Analysens övergripande resultat visas i figuren nedan:

Figur 7:3: Illustration av informationskompetens i ”Att söka information”. Figuren visar vilka moduler och av-
snitt som jag har kunnat hänföra till olika kategorier av informationskompetens. Någon modul och något avsnitt
har inte kunnat kategoriseras genom Bruce olika kategorier av informationskompetens, därför kan de inte heller
återfinnas i figuren ovan.

Kursen inleds med konstaterandet att valet av sökstrategi och informationskällor är beroende
av det informationsbehov man har som individ. I kursen konstateras även att det är informa-
tionsbehovet som styr informationssökningsprocessen:
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För att kunna genomföra en bra informationssökning bör man först ha valt ut och avgränsat sitt
forskningsområde. Börja därför  med att definiera och konkretisera din frågeställning. Formulera
den gärna i klartext och tänk igenom vilka de centrala aspekterna är. Tänk sedan igenom vilken
typ av information du behöver.

Här framträder informationssökningsprocessen som något individuellt. Informationen betrak-
tas som något objektivt genom att informationen hämtas utifrån. Modulen om sökstrategier
har därför ett processperspektiv. Informationsanvändningen är av sekundär betydelse i detta
perspektiv och är även av underordnad betydelse i denna modul. Den berörs genom att det
står att läsa att man som användare bör ompröva sin sökstrategi eftersom man under läsandet
av materialet tillgodogör sig ny kunskap och på så sätt kan omforma sin sökstrategi. Informa-
tionstekniken kommer i tredje hand och berörs inte heller i modulen.

Den därpå följande modulen handlar om olika informationsbehov. Den tar dock inte sin ut-
gångspunkt i individuella behov utan utgår i redogörelsen från tre olika typer av informa-
tionsbehov. Det första handlar om att man vill hitta och identifiera sådana publikationer som
man sedan tidigare känner till. Detta rör således lokalisering och kontrollering av källor. Jag
anser att detta kan vara ett kontrollperspektiv eftersom det just handlar om kontroll av infor-
mation. Varken användningen eller tekniken tags i beaktande. Det andra behovet handlar om
att man som användare skall känna till olika publikationer för att snabbt kunna nå fakta. Detta
anser jag kunna härledas till Bruces källperspektiv, eftersom det är källan som är det centrala i
den. Behovet såsom det diskuteras skiljer sig dock från det perspektiv som Bruce erbjuder
genom att informationsanvändningen är sekundär: efter att källan återfunnits skall information
inhämtas. I Bruces perspektiv kommer informationsanvändningen först i tredje hand.  I det
tredje behovet där man  skall vidareutveckla sin kunskapsbas, finns likheter med Bruces
Knowledge exention conception, d.v.s. informationsanvändning. Syftet är i denna kategori att
utveckla den kunskap man redan besitter, vilket även innebär att "hålla sig uppdaterad":

Om man arbetat en längre tid med ett ämnesområde ändras inriktningen på informationssök-
ningen. Efter att ha gjort en en omfattande sökning efter vad som är utgivet vill man istället få en
överblick över vad som löpande publiceras inom ämnet.

Informationsanvändningen står i fokus för denna syn på informationskompetens, i andra hand
kommer kunskapsbasen och i tredje informationstekniken, vilken heller inte ges någon plats i
texten.

I det avsnitt som berör olika hjälpmedel vid informationssökning står sekundärkällorna och
dess funktioner i fokus. Om bibliografiska databaser kan man läsa att:

Bibliografiska databaser är uppbyggda av information om olika dokument. Den samlade infor-
mationen om en publikation kallas för bibliografisk referens. Till skillnad från exempelvis bibli-
otekskataloger ger bibliografier bara information om att något är publicerat, inte var materialet
finns.

Det är här kunskapen om dess förekomst som gör det möjligt att söka information. Informa-
tion är på så sätt något objektivt eftersom den kommer utifrån. Tekniken, som kommer i andra
hand i källperspektivet, berörs inte i någon större utsträckning. Dock är i princip alla sekun-
därkällor som kursen tar upp uppbyggda av informationsteknik.  Användningen av informa-
tion berörs inte i dessa avsnitt och det är även den del som är minst viktig för informations-
kompetensen i källperspektivet. Liksom i de övriga kurserna tags sökningar med booleska
operatorer upp. Jag anser mig dock inte funnit någon kategori där betydelsen av informations-
kompetens är att kunna söka med booleska operatorer, närhetsoperatorer och dylikt.
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Den modul som heter "Informationskällor och olika typer av publikationer" anser jag också ha
ett källperspektiv. Informationskällan står i centrum i dubbel bemärkelse, både som exempel-
vis bok (primärpublikation) och som bibliotekskatalog (sekundärpublikation). Tekniken,  som
kommer i andra hand i källperspektivet, berörs inte i någon nämnvärd utsträckning. Det gör
inte heller informationsanvändningen, som är den tredje nivån, annat än genom att primär-
källornas användningsområde diskuteras. Om böcker kan man läsa:

De ger ofta både en bred och en djup framställning av det ämnesområde som behandlas. På
grund av att publiceringsprocessen för en bok är relativt lång kan man komplettera informatio-
nen med snabbare informationskanaler för att ta del av forskningsfronten.

Vetenskaplig publicering är temat för en modul. Denna anser jag mig inte kunna kategorisera
med hjälp av Bruces kategorier eftersom den endast beskriver vad den vetenskapliga publice-
ringen innebär och hur det sker. Inte heller modulen "Efter sökningen – dokumentanskaff-
ning" som handlar om hur man skall plocka fram de publikationer man funnit, kan kategorise-
ras i enighet med Bruce olika kategorier för informationskompetens.

I den modul som handlar om kvalitetskontroll anser jag mig kunna skönja informationsan-
vändningsperspektivets knowledge construction conception eftersom man här betonar tolk-
ningen av informationen. Värderingen som skall göras av källorna skall ske utifrån att man
bedömer innehållet ��������	�������
� samt kvalitet och tillförlitlighet:

I det inledande skedet handlar det om att bedöma om en publikation är relevant eller inte utifrån
det informationsbehov man har. När man sedan valt ut ett antal publikationer så är nästa steg att
avgöra deras kvalitet och tillförlitlighet.

Jag anser att själva användningen av information genom detta blir centralt. Individen skall
bearbeta informationen. Det primära syftet i avsnitten är inte att bygga en kunskapsbas, men
det ligger som en bakgrund mot varför informationen skall granskas och även hur, d.v.s. ut-
ifrån vilka premisser. Därmed blir informationen även subjektiv i den bemärkelsen att den
skall bedömas olika beroende på behov.

Den avslutande modulen behandlar referenser och citeringar. Information är i redogörelsen
något objektivt, eftersom det kommer utifrån. Syftet med citering och referenshantering är att
man skall visa varifrån man har hämtat en viss information, därför kategoriseras modulen som
ett kontrollperspektiv. Informationsanvändningen är sekundär i perspektivet och berörs inte i
någon större utsträckning i avsnittet. Informationstekniken som kommer i tredje hand i kon-
trollperspektivet berörs inte heller i avsnittet förutom i den lilla del i kursen som behandlar
elektroniska referenshanteringsprogram. Denna del kan med all säkerhet hänföras till Bruces
kategori information literacy is seen as controling information using electronic databases, då
det är exakt detta som eftersträvas.

7.2.4 "Biblioteksguiden för studerande"
Även denna kurs kan i ett övergripande perspektiv kategoriseras som ett processperspektiv.
Kursen börjar som innehållsförteckningen visar i sökstrategier och informationsbehov och
avslutas i frågor som rör källkritik, etik och upphovsrätt. Processen är på det sätt central i kur-
sens framåtskridande.
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Kategoriseringen av informationskompetens i denna kurs visas i figuren nedan:

Figur 7:4: Illustration av informationskompetens i ”Biblioteksguiden för studerande”. Figuren visar vilka modu-
ler och avsnitt som jag har kunnat hänföra till olika kategorier av informationskompetens. Någon modul och
några avsnitt återfinns inte i figuren ovan, dessa har jag inte kunnat kategoriseras i enighet med Bruces olika
kategorier av informationskompetens.

Den första modulen som utgörs av en bildorientering i biblioteket anser jag inte kunna katego-
risera i enighet med Bruces olika kategorier av informationskompetens, då den i många avse-
enden handlar om att orientera sig på biblioteket.

Den andra modulen, ”Var finns informationen?”, handlar om att finna information och denna
modul med sina underavdelningar kategoriserar jag i huvudsak som ett källperspektiv. Anled-
ningen till det är att det hela tiden är källorna, i form av sekundära som exempelvis databaser
eller primär som artiklar, som står i centrum. Ett avsnitt behandlar olika informationskällor:
primära kontra sekundära och formella kontra informella, men även från A till Ö. Om cite-
ringsindex kan man läsa följande:

I ett citeringsindex kan du dels söka efter en viss artikel eller artiklar skrivna av en viss författa-
re. Du kan också se vilka källor en författare har citerat i en viss artikel. Du kan dessutom få veta
i vilka andra artiklar som en viss artikel är citerad.

I denna modul återfinns mycket information om olika källor och den kan generera kunskap
om olika källor, både sekundära som citeringsindex och primära som exempelvis avhandling-
ar. Informationen kommer från källorna och är således av objektiv art. Varken informations-
teknik, som kommer i andra hand i källperspektivet, eller informationsanvändning som kom-
mer i tredje hand berörs i någon större utsträckning i de olika avsnitten.

I ett avsnitt i denna modul diskuteras olika informationsbehov. Här anser jag att de olika be-
hov som presenteras kan kategoriseras olika utifrån den bild av informationskompetens som
de ger. Sju olika informationsbehov presenteras: att identifiera eller lokalisera information, att
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finna bakgrundsinformation eller regelbundet bevaka ett ämnesområde, att söka fakta eller
nyheter samt söka efter en citerad referens. Fyra olika kategorier av informationskompetens
kan identifieras: källperspektivet, kontrollperspektivet och två informationsanvändningsper-
spektiv: knowledge construction conception och knowledge extension conception. Källper-
spektivet gäller faktasökningar. Det centrala i behovet av fakta är här källorna: bibliotekens
referenslitteratur, faktadatabaser etc. Informationen är något som skall hämtas i dessa publi-
kationer och den är därmed objektiv. Teknik och användning av information, som är den
andra respektive tredje nivån i källperspektivet, tags ej i beaktande. Kontrollperspektivet gäl-
let behoven att identifiera, lokalisera och söka efter en citerad referens. De handlar samtliga
om att kontrollera eller komplettera en redan känd referens. Om informationsbehovet lokalise-
ra kan man läsa:

För att ta reda på var en bok/tidskrift etc finns att läsa eller låna är bibliotekskataloger till god
hjälp. Bibliotekets katalog finns tillgängliga via biblioteks webbsida på Internet. Via den svens-
ka nationella katalogen Libris är 160 svenska biblioteks litteraturbestånd synliggjorda. Såväl
svenska som internationella böcker, tidskrifter etc finns registrerade i Libris och här anges vilka
bibliotek som äger respektive dokument.

Information är något som kommer utifrån, d.v.s. något objektivt. Jag anser dock inte att jag
kan kategorisera dem ytterligare i subkategorier. Två behov, behov av bakgrundsinformation
och behov av nyhetsinformation kan sägas ha ett informationsanvändningsperspektiv. I fallet
nyhetsinformation kan både kategorin knowledge construction conception och knowledge
extension conception vara aktuella genom att man när man läser nyheter både kan bygga en
ny kunskapsbas och utveckla den man redan har. När det gäller att regelbundet bevaka ett
ämnesområde handlar det om knowledge extension conception genom att man då har en kun-
skapsbas som man utvecklar.

Två avsnitt i  modulen "Var finns informationen?" låter sig inte kategoriseras i enighet med
Bruce. En del handlar om systematisk informationssökning och den kan inte kategoriseras då
den inte förhåller sig till informationssökningsprocessen på det sätt som Bruce menar. I detta
exempel kan inte avsnittet ses som ett information process conception eftersom utgångspunk-
ten inte tags i användarens behov utan i biblioteket. Den process som presenteras är en fast
plan som inte varierar utifrån olika användare och dess behov. Inte heller det avsnitt som be-
handlar hylluppställning och ämnesindelning kan kategoriseras enligt Bruce eftersom detta
inte har med informationskompetens att göra.

Den tredje modulen är titulerad ”Att söka information via databaser”. I denna kan två olika
kategorier av informationskompetens utläsas. Den ena utgår från processen och den andra från
källan. De avsnitt som utgår från källan diskuterar hur en databas är uppbyggd, dess historia,
vilka olika typer av databaser det finns samt hur de indexeras. Utgångspunkten här upplever
jag vara sekundärkällan  databasen, och det är kunskap om denna som är viktig: "Att förstå
hur en databas är uppbyggd är en förutsättning för att effektivt kunna söka i databasen." Detta
talar sitt tydliga språk om att det är kunskap om källan som gör det möjligt att återvinna in-
formation. Information finner man som användare i de dokument som en databassökning kan
generera och som sådana är de av en objektiv art. Informationstekniken som är den andra ni-
vån berörs inte i någon större utsträckning. Det konstateras endast i texten att man med da-
torns hjälp kan göra effektiva informationssökningar. Informationsanvändningen berörs inte
överhuvudtaget.

Processperspektivet återfinns i ett avsnitt som redogör för ”Databassökning steg för steg”.
Utgångspunkten tags här i identifikation av individens eget informationsbehov:
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Börja med att definiera ditt informationsbehov utifrån frågor som:
•  Hur skall informationen användas ?
•  Vilken information behöver jag ?
•  Vilken tid har jag till förfogande ?
•  Får informationssökningen kosta (t ex kostnad för fjärrlån av artiklar) ?
•  Svenskt eller internationellt ?
•  Nyhetsartiklar, debattartiklar, vetenskapliga dokument ?
•  Begränsningar i språk ?

Genom denna utgångspunkt blir informationssökningsprocessen individuell: den kommer att
se olika ut för olika användare. Själva användningen av informationen ges inte någon större
betydelse. Den berörs endast som hastigast genom att man i sina sökningar skall tänka på vil-
ken typ av information man vill ha, exempelvis debattartiklar, samt genom att man skall
snabbt läsa över vissa delar för att bestämma dess relevans. Informationstekniken som kom-
mer i tredje hand i perspektivet berörs inte.

Den fjärde modulen länkar bara ut till bibliotekets webbplats, därför studeras den inte.

Den femte modulen handlar om Internet som källa. Även i dessa avsnitt står informationskäl-
lorna i egenskap av sekundärkällor i centrum. Genom att studera modulen kan man vinna
kunskap om olika typer av sökverktyg som finns på Internet och vilka för- och nackdelar de
har. Skillnaderna mellan index och webbkataloger framställs så här:

Oftast är det en stor skillnad i storlek, mätt i antal webbsidor, mellan dessa två typer och det är
alltid indexet som är större. Detta beror på att det krävs en insats av levande personer för att be-
stämma om ett webbställe skall katalogiseras och kvalitetsgranskas och läggas in i katalogen.
Till katalogens fördel hör att de webbsidor man hittar är av hygglig kvalitet.
Till indexets fördel hör att man själv får möjlighet att välja bland alla webbsidor som sökmaski-
nen har indexerat.

Denna information är något objektivt, eftersom den kan nås genom sökningarna i sekundär-
källorna. Kunskap om källornas existens och om hur de kan användas möjliggör återvinning
av information. Att man som användare bör vara kompetent i att hantera informationsteknik,
som är den tredje nivån, diskuteras inte, vilket inte heller själva användningen av information
gör. I ett avsnitt behandlas boolesk sökning och trunkering. Dessa aspekter kan jag inte härle-
da till någon kategori av informationskompetens.

Källkritik är temat för den nästkommande modulen. Temat källkritik tangerar själva använd-
ningen av information. I ett avsnitt återfinns en värderingsmall som både berör olika inne-
hållsliga och olika tekniska aspekter. Informationsanvändningen i form av bearbetning av ett
material är inte aktuellt här. Men trots det menar jag att informationen används, den används i
och med att den värderas. Informationskompetens såsom Bruce beskriver det i de kategorier
som uppfattar informationskompetens som användning av information handlar om att bygga
upp en ny kunskapsbas eller fördjupa den man har. Någon ansats åt det hållet har jag inte
kunna finna i modulen om källkritik. Syftet med källkritiken såsom den beskrivs i denna mo-
dul är inte att utveckla en ny kunskapsbas inom ett nytt område eller fördjupa den kunskaps-
bas man har, därför kan inte denna modul härledas till något informationsanvändningsper-
spektiv.

Den modul som behandlar upphovsrätt och etik handlar mest om regelverk. Här återfinns en
redogörelse av den svenska upphovsrättslagstiftningen och en diskussion om nätetikett. Denna
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del uppfattar jag som ren information till användarna och den kan inte kategoriseras genom
Bruces kategorier för informationskompetens. Den avslutande modulen berör tips och råd i
uppsatsskrivande, denna inkluderar olika publiceringsformer samt hur man citerar och refere-
rar till olika typer av källor. Citering och referering har jag i andra kurser kategoriserat som ett
kontrollperspektiv på informationskompetens. Även här anser jag att det är så. I kursen står att
läsa att citering skall ske för att man skall veta vem det är man citerar och för att läsaren skall
kunna kontrollera uppgiften.

7.2.5 "Informationssökningens när? var? hur?"
I början av kursen beskrivs en disposition över hur kursen kommer att fortskrida. Denna dis-
position indikerar ett processperspektiv genom att det startar i ett informationsbehov och går
vidare till hur man går tillväga i sina sökningar och hur man utvärderar källor. Men disposi-
tionen är kortfattad och något kan egentligen inte sägas.

Resultatet av analysen av informationskompetens i denna användarutbildning visas i figuren
nedan:

Figur 7:5: Illustration av informationskompetens i ”Informationssökningens när? var? hur?”. Figuren visar vilka
moduler och avsnitt som jag har kunnat hänföra till olika kategorier av informationskompetens. Några moduler
och avsnitt saknas i figuren ovan, dessa har jag inte kunnat kategorisera i enighet med Bruces olika kategorier för
informationskompetens.

I ett litet avsnitt som handlar om förberedelserna för sökningen, som återfinns i modulen
”Innan du börjar söka” relateras informationsbehovet endast till uppgifter som har med ut-
bildning att göra. I kursen står att läsa att man har ett informationsbehov när man exempelvis
skall hålla ett föredrag eller skall skriva ett examensarbete. Därefter diskuteras var man som
användare kan söka sin information: databaser, Internet och bibliotekskataloger ges som al-
ternativ. Modulen fortskrider genom att definiera ett informationsproblem och utveckla en
sökstrategi utifrån detta problem. I avsnittet visas på att det är behovet som styr var man skall
söka sin information, vilket även indikerar en individuell informationssökningsprocess i enig-
het med Bruces uppfattning i processperspektivet. Information är något som man skall hämta i
någon av de källor som man utifrån sitt problem kan välja att söka i och kan därför ses som
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något objektivt. Informationsanvändningen är sekundär i detta perspektiv och berörs inte hel-
ler i någon större utsträckning i modulen. Att informationen skall användas blir dock tydligt
genom att utgångspunkten tags i det som informationen skall användas till, exempelvis ett
examensarbete. Informationstekniken, som är den tredje nivån, berörs inte i texten. I nästa
avsnitt i modulen diskuteras olika aspekter som en användare bör tänka på vid en informa-
tionssökning.  Det gäller språkfällor som synonymer och stavningsvarianter, men även sök-
tekniker som trunkering. Detta avsnitt kan jag ej kategorisera enligt Bruce olika kategorier av
informationskompetens.

I nästa modul, ”Hur söker du?”, diskuteras sökningar i databaser och på Internet. I databasde-
len presenteras bibliotekets bestånd av databaser, hur man kan söka med fria eller bundna ord
(tesaurus), de booleska operatorerna, avståndsoperatorer, sökbara fält, vad man kan göra om
man får för många respektive för få referenser m.m. Om en tesaurus kan man exempelvis läsa:

En tesaurus är en bok som innehåller ord eller fraser som beskriver ett visst ämne. Dessa ord an-
vänds av databasproducenten vid indexeringen av referenser. De placeras i ett speciellt sökfält:
indexeringsfältet. Den som söker använder i sin tur dessa ord som nyckelord för en mer definie-
rad ämnessökning. Användningen av tesaurusord ökar sannolikheten för att få relevanta referen-
ser.

Detta handlar strikt om strategier för hur man söker information. Det är en aspekt som jag inte
anser mig kunna kategorisera i enighet med Bruce. I det avsnitt som följer beskrivs vad Inter-
net är, hur World Wide Webb förhåller sig till det samt andra tekniska aspekter på mediet:

Internet är ett globalt nät som består av ett stort antal mindre nät av datorer. Det globala nätet har
en gemensam standard för datakommunikation.

För att kunna läsa webbsidor måste du ha en webbläsare. /��	�����/������
� och 0���
	
��� ��
�������)1��
��� är de två vanligaste. De känner till dom flesta -��������	
. Nya programversio-
ner kommer ut med jämna mellanrum men grundfunktionerna består.

 Protokollstandarden /=7� 7 (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) gör det möjligt
för datorer att kommunicera med varandra och utbyta information och tjänster oberoende av fab-
rikat och kommunikationsprogram.

Avsnittet kan sägas ha ett informationsteknikperspektiv på informationskompetens. Det är
tekniken som skall kunna förstås och det är genom denna man kan nå information. Informa-
tion ses såldes i det här perspektivet som något objektivt. Därpå följer en redogörelse om
sökmotorer, kataloger, länksamlingar och metasökverktyg. Här anslås ett källperspektiv  på
informationskompetens genom att informationskällorna är i centrum och det är via dessa man
som användare kan nå information:

En sökmotor söker automatiskt igenom webbsidor på Internet, samlar in materialet och sorterar
det. Den samlar in nyckelord från text och titlar i webbsidorna och indexerar dem automatiskt

Exempel på sökmotorer:
Två av de största sökmotorerna just nu är >����	 http://www.google.com och ����0	?	��@����A
http://www.alltheweb.com

Synen på information är här objektiv. Informationsteknik och informationsanvändning som
kommer i andra respektive tredje hand i källperspektivet berörs inte i avsnittet.
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Modulen om utvärdering behandlar en utvärdering som inte är av innehållslig art. Den handlar
om att man som användare skall vara uppmärksam på att dokumenten skall vara på rätt språk,
och om att man skall vara källkritisk mot dokument som man finner på Internet. Det handlar
således inte om användning av information. Det handlar mer om att man som användare skall
kontrollera den information man använder, men jag anser inte att avsnittet kan kategoriseras
som ett kontrollperspektiv på informationskompetens, eftersom det inte handlar om att kon-
trollera information för att senare kunna återvinna den. Jag anser mig inte kunna kategorisera
avsnittet.

I en modul som heter ”Ta fram originaldokumenten” redogörs för hur man söker i biblioteks-
kataloger och hur man tar fram dokument från elektroniska tidskrifter. Avsnittet kan sägas ha
ett källperspektiv eftersom det utgår från sekundärkällorna bibliotekskataloger och listan med
elektroniska tidskrifter. Informationen kommer  utifrån och kan definieras som något objek-
tivt. För att kunna söka fram dokument krävs kunskap om informationskällorna bibliotekska-
taloger och elektroniska tidskrifter. Informationsteknik och informationsanvändning som
kommer i andra och tredje hand i källperspektivet tags inte upp till diskussion.

Nästa modul behandlar utformandet av en referenslista. I introduktionen till modulen står bl.a.
följande att läsa:
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Syftet med en referenslista är att det ska vara möjligt för läsaren att hitta publikationen, original-
dokumentet, du refererar till.

Ansatsen här indikerar ett kontrollperspektiv på informationskompetens. Informationen som
man hämtar utifrån, och som därför är objektiv, skall vara möjlig att kontrollera av andra
människor. Själva användningen av information kan betraktas som sekundär eftersom det är
när den används som den skall kunna kontrolleras. Informationstekniken som kommer i tredje
hand i kontrollperspektivet, det behandlas inte i avsnittet.

�/ �������������������


Nedan kommer användarutbildningarna analyseras utifrån Paul Ramsdens tre olika teorier om
undervisning i högre utbildning. I anslutning till varje delkapitel återfinns en figur som illu-
strerar vilken eller vilka olika uppfattningar om undervisning som jag menar mig funnit i an-
vändarutbildningarna.

7.3.1 "Introduktion till informationssökning"
Kursens syfte indikerar en ickeproblematiserande ansats i synen på kunskap. I syftet är ord
som presentera, berätta och ge en metod bärande. Ett delsyfte är exempelvis att " berätta hur
man får tag i materialet och hur man gör en litteraturlista". Detta indikerar att kursen utgörs av
information som helt enkelt skall överföras eller förmedlas till studenten. Denna kurs finner
jag till största del representera den syn på undervisning som Ramsden kallar den berättan-
de/förmedlande. Men jag menar även att en mindre del av kursen har en organiserad student-
aktiv ansats:
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Figur 7:6: Ansatser till undervisning i ”Introduktion till informationssökning”. Figuren visar de olika ansatser till
undervisning som jag menar finns representerade .

Den modul som är titulerad "Biblioteket" ger en presentation av olika hjälpmedel i informa-
tionssökningssituationer och vad dessa innehåller. Denna kunskap framstår som oproblema-
tisk i kursen och direkt överförbar till användarna. Den kunskap som förmedlas kan belysas
med hjälp av exemplet bibliotekskatalogen. Om denna står det att läsa att här finns bibliote-
kets bestånd av böcker, examensarbete och tidskrifter, samt att den även erbjuder möjligheter
att göra omlån eller beställa böcker. Denna form av undervisning framstår som förmedlande
och kan därför kategoriseras som Ramsdens första teori om undervisning: den berättan-
de/förmedlande undervisningen. Ansatsen gäller även, som jag ovan nämnt, den största delen
av den resterande utbildningen. Genom kursen förmedlas hur man skall gå tillväga i exempel-
vis formulerandet av en sökfråga. Strategin som presenteras är att man skall använda vissa
källor som presenteras. I en annan del av kursen överförs kunskap om hur man skall söka i
olika typer av sekundärkällor. För att söka i den lokala bibliotekskatalogen skall man göra så
här:

Börja med få ord
Börja att söka i fältet Titlar/Ämnen-nyckelord
Trunkera är att söka på enbart en ordstam och ändå få med alla ändelser. Använd tecknet* …

I en annan del av kursen förmedlas hur man som användare skall gå tillväga för att få tag i
materialet. För att beställa kopior av artiklar skall man först söka " … i bibliotekets lista över
/��������	�. Kontrollera vilka år tidskriften finns på biblioteket. Välkomna hit och kopiera
artikeln. Vi lånar ej ut tidskrifter."

Den del av kursen som skiljer sig något från de övriga är övningsuppgifterna som ges i an-
slutning till de olika moment som kursen behandlar. De skiljer sig från resten av utbildningen
genom att utgångspunkt tags i studenten i och med att det är dennes informationsbehov eller
intresse som styr vad man som användare skall söka efter. Genom detta förhållningssätt tags
studenten i beaktande genom att denna måste vara aktiv. Uppgifterna är utformade så att de
teoretiska kunskaper som man genom kursen försöker förmedla praktiseras i uppgifterna.
Faktakunskaper testas genom att studenterna uppmanas söka i alla de olika typer av hjälpme-
del som finns för sökningar. Förmågan att skriva referenser testas även genom att användaren
uppmanas ange sina resultat i form av korrekta referenser. Övningsuppgifterna anser jag kun-
na tillhöra den andra av Ramsdens tre teorier: organiserad studentaktiv undervisning. Student-
aktiva metoder är centrala här tillsammans med en syn på undervisning som tillsyn av att stu-
denterna lär, tillsynen i detta fall ligger i att kursen ger instruktioner för var studenten skall
utföra sina sökningar.

7.3.2 "Informationskompetens: självstudier på nätet"
De målsättningar som finns angivna i kursen indikerar att färdigheter skall utvecklas hos stu-
denten, inte att vissa färdigheter skall förmedlas. Som figur 7:7 anser jag denna kurs, med ett
undantag, innehar en berättande/förmedlande syn på undervisning:
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Figur 7:7: Ansatser till undervisning i ”Informationskompetens: självstudier på nätet”. Figuren visar de olika till
undervisning som jag menar finns representerade.

Den första modulen som handlar om bibliotekets resurser har ett delvis studerandeaktivt inne-
håll genom att den har olika övningar i anslutning till olika moment. Övningarna utgörs av
olika uppgifter som skall lösas genom olika sökningar i olika databaser och bibliotekskatalo-
ger. Vid uppgifterna finns länkar till de rätta svaren där sökvägarna och de rätta svaren anges.
I övningarna uppmanas användarna söka i en viss resurs. Uppgifterna är av en sådan art att de
kontrollerar vad studenterna har lärt sig. Instruktionerna i modulen är i övrigt förmedlande,
det är information som skall överföras till användarna. Innehållet i modulen kategoriserar jag
därför som en berättande / förmedlande syn på undervisning.

Figur 7:8: Övningsuppgift i ”Informationskompetens: självstudier på nätet”.

Modulen som handlar om Internet liknar i många avseende den om biblioteket och dess resur-
ser. Instruktionerna ges på liknade sätt. Om Internet och de söktjänster som kan utnyttjas där
kan man läsa:

Börja alltid en sökning med att tänka efter: är Internet den bästa källan? Det finns mycket infor-
mation på Internet, men den tryckta informationen är fortfarande bäst inom många områden.
•  Ämnet – om du söker efter lokal och/eller äldre information är som regel den tryckta infor-

mationen överlägsen.
•  Tiden – mycket faktainformation hittar man snabbare i böcker, t. ex. i bibliotekens referens-

avdelningar. Där har man också en kvalitetskontroll som görs av biblioteken när de köper in
materialet, det tidskonsumerande skräpet är bortsållat.

I övrigt utgörs texten av instruktioner som skall förmedlas till användaren. En av övningarna i
modulen går ut på att man skall värdera två olika publikationer på Internet med hjälp av de
instruktioner man fått genom kursen. Till denna fråga ges inga rätta eller felaktiga svar, utan
man har endast de tidigare angivna riktlinjerna som handledning. Denna övning anser jag
hjälper studenterna att lära sig värdera källor, den förhör inte studenterna på hur man skall
göra som de tidigare övningarna i kursen. Med denna ansats menar jag att övningen har en
karaktär av den tredje formen av uppfattning av undervisning som Ramsden identifierar: den
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lärande undervisningen. Men i övrigt anser jag att även denna modul framstår som utgående
från en berättande /förmedlande syn på undervisning.

Den tredje och den fjärde modulen har inga inslag av aktivt lärande. De utgörs endast av be-
rättande instruktioner. I dessa båda finns inga övningar som uppmuntrar till ett mer aktivt
deltagande från användarnas håll. Detta indikerar att även dessa moduler framstår som inne-
havande av en berättande / förmedlande syn på undervisning.

7.3.3 "Att söka information"
Jag anser att texten i denna kurs har en problematiserande ansats. Denna ansats har kursen
genom att texten i den är resonerande, och genom att den inte anger exakt hur man som an-
vändare skall angripa ett problem, utan resonerar utifrån olika potentiella situationer. En ut-
gångspunkt i denna text är exempelvis att valet av strategi vid sökning är beroende av använ-
daren själv och det behov denna har. Trots det anser jag att kursen innehar en berättan-
de/förmedlande ansats till undervisning:

Figur 7:9: Ansatser till undervisning i ”Att söka information”. Figuren visar de olika ansatser till undervisning
som jag menar finns representerade.

Anledningen till att jag anser att ansatsen är berättande/förmedlande är främst att jag inte upp-
fattar att användaren har någon möjlighet att påverka och interagera med kursinnehållet. Det
finns inga inslag av studerandeaktiviteter i kursen, inga övningsuppgifter eller interaktivitet i
övrigt. Den information som förmedlas står i centrum, inte den tänkta användaren. Det är ett
innehåll, ett innehåll som dock problematiseras, som förmedlas. Ett exempel som jag anser
belyser kursens problematiserande ansats väl återfinns i den del som behandlar värdering av
information:

Det är viktigt att tänka på att värderingen av kvaliteten och relevansen för en publikation blir an-
norlunda om den är en del av det material som man skall studera. Ett ämne för en uppsats kan
exempelvis vara att studera hur främmande kulturer framställs i svenska läroböcker utgivna un-
der 1930-talet. För den som skriver en sådan uppsats är dessa läroböcker naturligtvis relevanta
även om tillförlitligheten i innehållet förmodligen kan ifrågasättas.

Om detta skulle indikerat en undervisning som var organiserat studentaktivt eller lärande
skulle det ovan givits övningar av något slag som tillät självständighet. Men något sådant åter-
finns, som jag ovan nämnt, inte alls i kursen.

7.3.4 "Biblioteksguiden för studerande"
Texten i den här kursen uppfattar jag inte som särskilt problematiserande. Jag uppfattar den i
de flesta avseenden som beskrivningar av olika fenomen. Till skillnad från kursen "Att söka
information" innehåller den övningsuppgifter. Trots det kategoriserar jag hela kursen som
figuren nedan visar som en berättande/förmedlade undervisning:
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Figur 7:10: Ansatser till undervisning i ”Biblioteksguiden för studerande”. Figuren visar de olika ansatser till
undervisning som jag menar finns representerade i kursen.

Efter den bildbaserade rundvandringen i biblioteket följer en modul som behandlar hur man
finner information. Denna del har en karaktär av en berättande/förmedlande undervisning
eftersom den utgörs av fem olika avsnitt som berättar hur man skall utföra sin informations-
sökning respektive vad som finns i olika avseenden. Man kan exempelvis här finna många
olika exempel på både sekundära och primära informationskällor. Användarna av utbildning-
en är passiva i alla avseenden utom i den avslutande delen av modulen som utgörs av testfrå-
gor. Testfrågorna till denna modul är fem till antalet och man har som användare 180 sekun-
der på sig att besvara dem. Frågorna har karaktär av förhörsfrågor: de kontrollerar om använ-
daren har lärt sig vad som tidigare stått att läsa i kursen:

Figur 7:11: Övningsuppgift ”Biblioteksguiden för studerande”.

Således är kursen att betrakta som en berättande/förmedlande undervisning även i detta avse-
ende. Testfrågorna i de övriga modulerna liknar denna. Genom frågorna skall kunskap som
förmedlats i kursen reproduceras. En fråga som hör till modulen om källkritik lyder så här:

Figur 7:12: Övningsuppgift i ”Biblioteksguiden för studerande”.

De övriga modulerna har en liknande ansats. I den modul som heter "Källkritik" förmedlas i
två listor över saker som man som användare bör tänka på när man skall värdera material.
Användarens roll är även här passiv med undantag för de frågor som denna skall besvara.
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7.3.5 "Informationssökningens när? var? hur?"
Även denna utbildning menar jag har en berättande/förmedlande ansats till undervisning.
Texten i kursen är synnerligen kortfattad och saknar en problematiserande ansats. Kursens
pedagogiska ansats illustreras av figur 7:13:

Figur 7:13: Ansatser till undervisning i ”Informationssökningens när? var? hur?”. Figuren visar de olika ansatser
till undervisning som jag menar finns representerade i  kursen.

Modulen ”Innan du börjar söka” skulle jag vilja kategorisera som berättande / förmedlande
undervisning. En av anledningarna till det är att ett schema erbjuds som användarna av kursen
rekommenderas att följa och att detta innehåller de steg man som användare behöver kunna
för att utföra en sökning:

•  Definiera sökuppgiften så exakt som möjligt
•  Välj källor att söka; databaser, på Internet, bibliotekskataloger
•  Välj relevanta nyckelord
•  Anpassa alla nyckelord till valda sökkällor
•  Kombinerar nyckelorden med varandra
•  Sök!

Den text som därpå följer talar om hur man som användare skall gå till väga i de olika stegen.
I kursen problematiseras inte den kunskap som förmedlas. Snarare är det så att informationen
om hur man skall förbereda sin sökning bara överförs till studenterna.

Även den modul som följer, ”Hur söker du?”, har en liknande ansats. Kunskap om hur man
skall söka och vilka problem som kan finnas förmedlas till studenterna genom texten. Använ-
daren av utbildningen är endast passivt mottagande. Övningsuppgifterna framstår som kon-
trolluppgifter:

Figur 7:14: Övningsuppgift i ”Informationssökningens när? var? hur?”.

Flera svar godtags dock vilket gör att användaren tillåts tänka lite självständigt. Jag anser ändå
att uppgifterna har en karaktär av kontroll av vad användarna har lärt sig av kursen. Uppgif-
terna är av en karaktär som gör att användaren kan reproducera den fakta som lästs i texten
tidigare. De anknyter därför inte till någon högre grad av studentaktivitet. Samtliga uppgifter
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har en likartad karaktär. Därför kategoriseras även de som tillhörande den berättan-
de/förmedlande undervisningen.

Även de övriga modulerna i kursen har en berättande/förmedlande ansats. I modulen ”Ta fram
originaldokumenten” återfinns redogörelser för hur man söker i den lokala och nationella ka-
talogen samt hur man söker efter artiklar i elektroniska tidskrifter. Det handlar mest om prak-
tiska råd: vilka fält man kan söka på i de olika systemen, vilken form av information man kan
finna i katalogen (exempelvis på vilken hylla tidskriften kan återfinnas) och olika tjänster som
kan utföras genom katalogen (exempelvis omlån och reservationer). Detta resulterar i att även
denna modul har en förmedlande / berättande ansats till undervisning: det är oproblematisk
kunskap om hur dessa system skall användas som skall överföras till användarna.
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I detta kapitel kommer jag att dra slutsatser utifrån de resultat min undersökning genererat,
problematisera metod och teorival samt diskutera min studie utifrån den tidigare forskning jag
redogjort för.

"/��!�������������

Denna uppsats bygger på hermeneutiken genom att det är tolkningar som står i centrum. Ge-
nom hermeneutiken har jag inte endast beskrivit det innehåll som finns i användarutbildning-
arna, utan jag har tolkat det och försökt ge det en vidare innebörd genom att använda idéana-
lysen och teorierna av Kuhlthau, Bruces och Ramsden. Jag har i användarutbildningarna fo-
kuserat på idéer som inte uttryckts explicit, i hopp om att finna ett uttryck för informations-
kompetens och pedagogiska tankar. Jag anser att mitt metodval fungerar relativt bra. Jag tror
inte att jag kunde gjort min undersökning annorlunda rent metodologiskt. Däremot kan man
ifrågasätta om undersökningen inte skulle haft en annan utgångspunkt. Det kanske hade varit
mer givande att intervju de personer som skapat utbildningarna för att ta reda på vad de, d.v.s.
avsändarna, haft för utgångspunkt med avseende på pedagogik och uppfattning om informa-
tionskompetens.

I mitt analysarbete har den hermeneutiska cirkeln, där tolkningarna av helheten är beroende
av delen och vice versa, framträtt mycket tydligt.156 De tolkningar jag gjort av olika företeel-
ser i användarutbildningarna har påverkats av om jag sett till hela utbildningen eller bara till
den del av utbildningen som jag vid ett visst tillfälle studerat. Min analys av utbildningen och
min kategorisering av den påverkas av det jag har med mig från studier av tidigare delar av
användarutbildningen. Detta kan exemplifieras med ett moment från kursen
”Informationskompetens: självstudier på nätet”. I avsnittet "Sökstrategier" i den modul som
inleder utbildningen tags utgångspunkten för informationssökningen i användaren och dess
specifika informationsbehov. Just detta avsnitt kategoriserade jag i kapitel 7.1.2 som en pro-
cess ansats i enighet med Kuhlthaus olika nivåer av användarutbildningar. I övrigt hävdar jag
dock att utbildningen i huvudsak har en karaktär av source ansats. Detta resultat fick jag efter-
som jag fokuserade på delarna av utbildningen i min tolkning. Om jag däremot fokuserat på
helheten och låtit den process ansats som jag funnit i det inledande skedet av utbildningen
följa med i hela analysen skulle mina resultat troligen blivit annorlunda. Jag skulle troligen
funnit att utbildningen haft en större karaktär av process ansats. Problem som detta har jag
brottats med under hela analysfasen. Mina resultat kan alltid ifrågasättas på dessa grunder.
Mitt val att i högre grad se till delen än helheten grundar jag på att man som användare myck-
et väl kan välja att bara studera en modul och bortse från resterande delar av kursen. Jag anser
därför att delarna skall kunna stå för sig själva i utbildningarna. Min studie är dock uttolkar-
orienterad vilket gör att mina tidigare upplevelser av en utbildning tillåts påverka den del jag
vid ett visst tillfälle studerar.

                                                
156 För redogörelse om den hermeneutiska cirkeln se kapitel 3.1.
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Ett mycket viktigt påpekande är att det resultat som denna undersökning genererat endast är
baserat på mina tolkningar gjorda utifrån den av mig valda metoden och de valda teorierna.
En annan forskare kanske kan komma fram till ett annat resultat.
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Det var inte givet för mig att det var de tre teorierna av Kuhlthau, Bruce och Ramsden som
skulle tillämpas på denna studie. Många fler alternativ fanns från början. Framförallt tog det
lång tid att komma fram till att jag skulle använda Ramsdens teorier om undervisning. Innan
jag valde dem försökte jag förhålla mitt material till de pedagogiska teorierna behaviorism,
konstruktivism och fenomenografi istället. Detta betraktade jag dock efter en tid som ogenom-
förbart.

Bruces teori är uttalat fenomenografisk. Hon utgår från människors föreställningar. Även
Ramsdens teori vilar på en fenomenografisk grund. Detta framkommer bl.a. genom den defi-
nition som framläggs i boken av lärande. Lärande ses där som en kvalitativ förändring av en
persons syn på verkligheten.157 Detta gör att man kan ifrågasätta om det är lämpligt att använ-
da sådana teorier på ett skrivet material. Teorierna kunde troligtvis tillämpats med större be-
hållning på ett empiriskt intervjumaterial. Till mitt försvar för jag att Bruce själv skriver att
hennes olika kategorier av informationskompetens kan användas som ett ramverk mot vilket
en användarutbildning kan testas. I sin egen avhandling exemplifierar hon med en sådan till-
lämpning på en webbaserad användarutbildning, just på det sätt som jag gjort i denna stu-
die.158  Sammantaget anser jag att de valda teorierna fungerat väl. Jag vill dock framhålla att
det troligen skulle varit mer fruktbart att använda teorier specifika för webbaserad utbildning.
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Som diskuterats under kapitel 3.5 har det urval som gjorts troligen påverkat studiens resultat.
Om jag valt att ta med de användarutbildningar från Karolinska Institutets Bibliotek som kal-
las "Webbquest" skulle studiens resultat troligen gestaltat sig annorlunda. Möjligen är det så
att fler olika kategorier av informationskompetens skulle återfunnits liksom fler aspekter av
Ramsdens teorier organiserad studentaktiv undervisning och lärande undervisning. Varför tror
jag att resultatet skulle påverkats så? Jo, som jag nämnt under kapitel 3.5 utgår dessa använ-
darutbildningar från en uppgift som en grupp studenter skall göra tillsammans. Möjligen kan
detta indikera en mer sammansatt syn  på undervisning där ämnesinnehåll och undervisning
hålls samman på ett annat sätt än i de användarutbildningar som jag studerat.

Genom kapitel 6 "Beskrivning av användarutbildningarna" besvaras den första frågeställning-
en: 2���������������
���������
��������������������	����������������������������3 I den-
na redogörs för något om innehållet och mål respektive syfte för användarutbildningarna. I
grova drag är utbildningarna relativt lika innehållsligt, de flesta aspekter som tags upp åter-
finns i samtliga utbildningar, men djupet i diskussionerna varierar. I en utbildning är texten i
punktform och i två utmärker den sig som lång och resonerande.

Innehållet i användarutbildningarna uppvisar vissa likheter med de mål som återfinns i hög-
skolelagens § 9. I denna tags bl.a. upp att studenterna självständigt skall kunna lösa problem,

                                                
157 Bruce & Gerber (cop. 1995). Se även Ramsden 1992. Här diskuteras lärande på s. 39-40.
158 Se kapitel 5.2.3.
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söka och värdera vetenskaplig kunskap. Aspekter av detta menar jag återfinns i användarut-
bildningarna. Informationsbehovet och identifikationen av detta tags upp i samtliga användar-
utbildningar på något sätt. I varierande omfattning tags även var man kan söka vetenskaplig
kunskap upp. Kurserna "Informationskompetens: självstudier på nätet" och "Att söka infor-
mation" utmärker sig särskilt här genom att dessa båda har egna moduler för ämnet veten-
skaplig publicering.

Den andra frågeställningen som gällde analysen av materialet var:  2������������������������
����������������	���	�����3 Genom denna frågeställning har materialet studerats utifrån
Kuhlthaus olika nivåer av användarutbildningar. Samtliga tre nivåer, eller ansatser som jag
kallat dem i analysen, återfinns i användarutbildningarna. Source ansatsen är den som jag fann
att flest delar av utbildningarna kunde hänföras till. Detta är en aspekt som var gemensam för
samtliga undersökta utbildningar, utom "Informationssökningens när? var? hur?" där den
grupp som inte kunde kategoriseras var störst. I övrigt förekom mindre avsnitt som kunde
kategoriseras som pathfinder- eller process ansatserna. Av detta kan jag säga att biblioteket
och dess resurser har en central ställning i de studerade kurserna på webben, något som fram-
träder tydligt i analysen. Det faktum att jag valde att härleda Internetbaserade sökverktyg till
source ansatsen har även i högsta grad påverkat resultatet.159 Resultatet kan i och med detta
ses som lite missvisande, men om sökverktygen skulle kategoriserats som ej tillhörande bibli-
otekets resurser skulle även andra sekundära och tertiära källor, som exempelvis databaser,
kunna ifrågasättas. Ytterligare en aspekt i min analys kan diskuteras. Det är i vissa delar osä-
kert om mina kategoriseringar av olika avsnitt och moduler till source ansatsen är riktiga. Ett
sådant exempel är avsnittet som kallas ”Böcker” i ”Introduktion till informationssökning”. I
detta avsnitt anges hur man skall söka i vissa bibliotekskataloger. Avsnittet har kategoriserats
om en source ansats eftersom fokus på källorna är starkt. Riktigheten i denna kategorisering
kan diskuteras eftersom Kuhlthau menar att kunskapen om källorna är viktigare än kunskapen
om hur de används i source ansatsen.

Det centrala i resultatet att source ansatsen är den dominerande är att utbildningarnas kärna
kretsar kring att lära ut olika resurser till studenterna: det gäller såväl bibliotekskataloger,
elektroniska databaser som olika sökverktyg på Internet. Detta resultat återspeglas även i
analysen av olika uppfattningar av informationskompetens genom att den aspekt på informa-
tionskompetens som utgörs av källperspektivet är den vanligast förekommande. Oavsett om
det gäller mål eller innehållet i moduler står ofta olika källor i centrum.

Uppsatsens tredje frågeställning gällde�2��������������������������������������������������
������	������
����
�	�
�����	3�Jag fann genom min analys flera olika uttryck för informa-
tionskompetens i användarutbildningarna. För samtliga användarutbildningar gäller att jag såg
processperspektivet som ett helhetsperspektiv på informationskompetens. Anledningen till
detta var att samtliga utbildningar i sitt upplägg följde en slags informationssökningsprocess.
En annan gemensam aspekt, som jag ovan nämnt, var att källperspektivet var det som var
mest dominant, d.v.s. flest moduler och avsnitt kunde hänföras till denna kategori. Även be-
träffande andra uttryck för informationskompetens fanns likheter. I två av dem, "Informa-
tionskompetens: självstudier på nätet" och "Att söka information", finns samma kategorier av
informationskompetens representerade. Det gällde kategorierna 2 – 5: käll-, process-, kon-
trollperspektiven  samt informationsanvändningsperspektivets knowledge construction con-
ception. I "Biblioteksguiden för studerande" återfanns ytterligare ett informationsanvänd-

                                                
159 Se kapitel 7.1.2.
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ningsperspektiv representerat genom knowledge extension conception. Kategorierna 2-5 kan
även sägas vara de vanligast förekommande. De delar där informationskompetens kan ses
som informationsanvändning var i samtliga användarutbildningar dock mycket små. Det rörde
i de flesta fall endast vissa aspekter i ett avsnitt. I "Introduktionskurs i informationssökning"
återfanns endast uttryck för käll- och processperspektivet. I "Informationssökningens när var
hur?" kunde informationstekniks-, käll-, process- och kontrollperspektiven återfinnas.

Den fokusering på färdigheter som Webber och Johnston menar är vanlig i definitioner av
informationskompetens träffade jag aldrig på eftersom jag inte diskuterat och studerat olika
definitioner utan istället studerat vilket uttryck jag kunnat finna för informationskompetens i
utbildningarna. Jag har inte funnit så många studier som studerat olika uttryck för informa-
tionskompetens i enighet med Bruces definitioner. Bruce själv presenterar en studie i sin av-
handling och Webber och Johnston en.

Bruce har studerat den webbaserade användarutbildningen EDUCATE och menar att den in-
nehåller uttryck för kategorierna 1- 4. Hennes resultat liknar i det avseendet mitt eftersom det
är kring dessa kategorier som jag också funnit uttryck för informationskompetens i användar-
utbildningarna. Mina resultat skiljer sig något genom att jag funnit vissa mindre aspekter som
jag kategoriserat som uttryck för informationsanvändningsperspektiven i enighet med katego-
rierna 5 och 6. Ytterligare en skillnad är att jag endast i en användarutbildning funnit uttryck
för kategori 1: informationsteknik. På så sätt kan möjligen en viss utveckling kan skönjas mot
en allt mer varierande syn på informationskompetens. Några direkta slutsatser skall dock ej
dras av detta. Likheterna är mycket större än skillnaderna. På en punkt anser jag dock att jag
funnit en skillnad mellan mina och Bruces resultat. Hon menar att de vanligast förekommande
uttrycken för informationskompetens i användarutbildningars kursplaner är kategorierna 1 och
2: informationsteknik- och källperspektivet. I min undersökning återfanns endast en modul
som kunde hänföras till kategori 1: IT. De vanligast förekommande uppfattningarna av infor-
mationskompetens i min studie var de som ställer källor respektive processen i centrum. Lin-
da Karlsson har kommit fram till ett resultat som liknande mitt i sin magisteruppsats. Hon
menar att det främst är informationssökningsdelen av informationskompetensen som tags upp
i användarutbildningarna.

I förhållande till den undersökning som Webber och Johnston gjort är mina resultat mycket
lika. De fann i sin första fas av undersökningen att IT, källor och process var vanligast och i
sin andra att källor och process var vanligast, precis som mina resultat visar. Denna jämförel-
se haltar dock betänkligt eftersom Webber och Johnstons resultat baseras på aktionsforskning
bland studenter och min på användarutbildningar på webben.

Som jag indikerat ovan är jag föga överraskad av att källorna intar en så central plats i infor-
mationskompetensen i användarutbildningarna. Källor; primära, sekundära och tertiära är en
mycket central del av en biblioteksverksamhet – det är ju via dessa all information på ett bib-
liotek kan nås. Det framstår som relativt naturligt för mig att man inom den praktiska biblio-
teksvärlden värderar informationskompetens rörande källor högt. Processperspektivets cen-
trala ställning anser jag vara mer intressant. Kan här finnas något samband mellan den funk-
tion som pedagogisk resurs som växter sig allt starkare på högskole- och universitetsbibliotek
och det processperspektiv jag funnit i webbutbildningarna? De källor som föranleddes av
informationssökning ges i flera av användarutbildningarna ett sammanhang genom den dis-
kussion som förs i utbildningarna om hur man söker information. Om inte annat ges ett sam-
manhang genom att källorna genereras ur en process – tydligt åskådliggjord genom utbild-
ningarnas disposition.
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Roger Säljö menar att all utbildning baseras på någon tanke om hur lärande går till. Genom
den fjärde och avslutande frågeställningen försökte jag finna ut vilken.�-���������������������
��������������������������
�������
��	��	���������3�Denna fråga försökte jag besvara med
hjälp av Ramsdens tre olika teorier om undervisning. Jag menar att samtliga kurser kan sägas
utgå från den berättande /förmedlande synen på undervisning. I två kurser fanns aspekter av
någon av de båda andra teorierna. I analysen av "Informationskompetens: självstudier på nä-
tet" fann jag att en övningsuppgift hade karaktär av lärande undervisning. Denna uppgift
skiljde sig markant från de övriga uppgifterna i denna kurs och även från uppgifterna i de
andra kurserna. I "Introduktionskurs i informationssökning" menade jag att övningsuppgifter-
na hade en karaktär av organiserad studentaktiv undervisning.

Studiens resultat ��������� att undervisningssättet i de studerade användarutbildningarna är av
en traditionell didaktisk art där användaren av utbildningen endast är passiv mottagare av in-
formation. Dock vill jag vara försiktig med de slutsatser detta resultat genererar. De använda
teorierna är av en mycket generell art och dessutom inte specifika för webbaserad undervis-
ning. Mina ämneskunskaper inom pedagogik är dessutom inte särskilt omfattande.

Det resultat som min undersökning trots allt indikerar i denna fråga återspeglar den bild av
pedagogiskt förhållningssätt i webbaserade utbildningar och användarutbildningar som givits i
tidigare studier. Ovan nämnda Ramsden menar att många datorbaserade utbildningsprogram
endast presenterar information och att detta leder till ytinlärande studenter. Han menar att det
är viktigt att studenten kan påverka sin egen utbildning, även när den förekommer i en dator-
miljö. Som jag påpekat i kapitel 6, "Beskrivning av användarutbildningarna", tillåter samtliga
kurser att användaren själv bestämmer sin väg genom kursen och även vilka delar man vill
genomgå. Det finns även övningsuppgifter i fyra av de fem utbildningarna. Detta ger en viss
användarkontroll men inte på ett sådant plan att utbildningarna kan sägas utgå från Ramsdens
teorier Organiserat studentaktiv undervisning eller Lärande undervisning. Innehållet som pre-
senteras i kurserna är färdigförpackat och uppgifterna i de flesta fall kunskapskontrollerande,
de har inte någon funktion, med ovan nämnda undantag, som en del av utbildningsprocessen.

Peter Brophy och James Wilkinson hävdar båda att användarutbildning i datorbaserade miljö-
er ofta har en objektivistisk pedagogisk ansats. Denna ansats är den jag funnit att användarut-
bildningarna har genom att jag funnit dem tillhöra den berättande/ förmedlande synen på un-
dervisning. Den objektivistiska pedagogiska ansatsen handlar om just dessa aspekter.

Genom den teori som Nancy Dewald skapat och som jag redogör för i den tidigare forskning-
en (se kapitel 5.2.2) anser jag mig kunna visa att mitt teorival i relativt hög grad också påver-
kat det resultat jag fått. Dewald föreslår pedagogiska riktlinjer för användarutbildningar på
webben. Utifrån dessa; att motivera studenten, ha kursen upplagd i moduler och interaktivt
lärande, skulle jag eventuellt kunna komma fram till att användarutbildningarna i min under-
sökning i hög grad uppfyller dessa, och på så sätt även få en mer positiv bild av det pedago-
giska upplägg som kurserna har.

Trots att likheterna beträffande vilka olika kategorier av informationskompetens och pedago-
giska ansatser som kan återfinnas är uppenbara anser jag att utbildningarna framstår som
mycket olika. Det finns så många andra perspektiv som rör webbdesign, språkligt utförande
och användning som påverkar hur man upplever en användarutbildning. De utbildningar jag
studerat skiljer sig mycket på dessa punkter, något som jag har försökt påtala i min analys,
men inte undersökt närmre.
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Något som min undersökning inte heller berört är hur mycket kurser av detta slag används av
studenter och hur. Vad anser studenter är en bra kurs? Vill de läsa långa textmassor som pro-
blematiserar? Läser de det med intresse, eller vill de endast lära sig vissa aspekter så enkelt
som möjligt? Om fallet skulle vara så, skall man då påtvinga dem en annan ansats?  Bara för
att jag menar att vissa utbildningar innehåller flera olika uttryck för informationskompetens
eller har en ansats av lärande undervisning eller processperspektiv menar jag inte att studen-
terna uppskattar dessa mer än andra. Teori, praktisk utformning och verksamhet skall någon-
stans mötas i en sådan här fråga och resultera i en produkt som både kan möta studenternas
intresse, behov och motivation samtidigt som den  möjliggör ett djupt lärande.

Dewald menar att en viktig aspekt i pedagogiken i användarutbildningarna är att studenterna
känner sig motiverade. Detta tror även jag är en viktig aspekt eftersom om man saknar moti-
vation troligen inte lär sig något på ett djupare plan än vad situationen absolut kräver. Rams-
dens tredje teori, lärande undervisning, handlar om att hjälpa studenterna förändra sin förstå-
else av ett fenomen. För att det skall kunna uppnås tror jag att motivationen är oerhört central.
Även om en kurs är aldrig så problematiserande i sitt förhållningssätt uppnås inte något djupa-
re lärande om studenterna är totalt ointresserade. Hur skall då denna motivation uppnås? Gel-
lerstam menar att en användarutbildning som syftar mot informationskompetens måste ske
genom ett kontextuellt lärande. Även om detta inte är någon fråga som jag med denna uppsats
försöker besvara, tror jag att detta är ett mycket tänkvärt påstående för de som arbetar med
användarutbildningar på webben. Ett sammanhang där den kunskap som kursen gäller behövs
gör troligen innehållet mycket mer intressant.

Kan användarutbildningar på webben sägas vara bra användarutbildningar utifrån de resultat
som min undersökning genererat? Detta är ingen fråga som jag med studien avsett besvara,
utan snarare en fråga för läsaren att ta ställning till. Jag anser mig dock kunna konstatera att
pedagogiskt kan användarutbildningarna utvecklas ytterligare. Förmågan att kunna söka och
hantera information är en förmåga som är viktig långt utanför bibliotekets väggar, likaså långt
utanför skolor och universitets väggar. Det är en förmåga som behövs i livet oavsett om det
gäller ens rättigheter och skyldigheter som medborgare, ens eget nöje, utbildning, arbete eller
livssituation i övrigt. Jag hoppas därför att utbildningar av den typ jag studerat allt mer skall
bli utbildningar som tar den lärande undervisningens perspektiv.
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Syftet med denna uppsats var att analysera några webbaserade användarutbildningar med av-
seende på den mening jag kunde återfinna för företeelsen informationskompetens och med
avseende på det uttryck jag kunde återfinna för pedagogik.

Fem användarutbildningar som är fritt tillgängliga på webben studerades. Samtliga återfanns
på ett svenskt högskole- eller universitetsbiblioteks webbplats. De studerade kurserna är:
"Introduktionskurs i informationssökning"
"Informationskompetens: självstudier på nätet"
"Att söka information"
"Biblioteksguiden för studerande"
"Informationssökningens när? var? hur?"

Metodologiskt utfördes undersökningen genom den textanalytiska metoden idéanalys. Genom
denna konstruerades idealtyper utifrån de teorier som valdes för undersökningen. Till det teo-
retiska ramverket fördes Carol C Kuhlthaus tre olika nivåer av användarutbildningar, source
approach, pathfinder approach och process model approach. Tillika Paul Ramsdens tre olika
teorier om undervisning: berättande/förmedlande undervisning, organiserat studentaktiv un-
dervisning samt lärande undervisning. Slutligen användes även Christine Bruces sju olika
kategorier av informationskompetens. Dessa är (i min översättning) informationsteknik, käll-
perspektivet, processperspektivet, kontrollperspektivet och de tre informationsanvändnings-
perspektiven: the knowledge construction conception, the knowledge extension conception
och the wisdom conception.

Studiens resultat visade att samtliga tre ansatser av användarutbildningar som Kuhlthau defi-
nierat  återfanns i användarutbildningarna. Source ansatsen var den som jag fann att flest delar
av utbildningarna kunde hänföras till. Detta gällde samtliga utbildningar förutom "Informa-
tionssökningens när var hur?" där den grupp som inte kunde kategoriseras var störst. I övrigt
förekom mindre avsnitt som kunde kategoriseras som pathfinder- eller process ansatserna. Av
detta kan jag säga att biblioteket och dess resurser har en central ställning i de studerade kur-
serna på webben, något som framträder tydligt i analysen.

Jag fann genom min analys att det i användarutbildningarna fanns flera olika uttryck för in-
formationskompetens. För samtliga användarutbildningar gällde att jag såg processperspekti-
vet som ett helhetsperspektiv på informationskompetens. Anledningen till detta var att samtli-
ga utbildningar i sitt upplägg följde en slags informationssökningsprocess. En annan gemen-
sam aspekt var att källperspektivet var det perspektiv till vilket flest moduler och avsnitt kun-
de hänföras. Samtliga kategorier, utom the wisdom conception, återfanns i användarutbild-
ningarna, dock i varierande omfattning. Kategorierna 2-5 var de vanligast förekommande.
Resultatet både liknar och skiljer sig från den tidigare forskningen på området. Den största
skillnaden kan härledas till att käll- och processperspektivet var vanligast förekommande i
användarutbildningarna i denna studie. Bruce själv menade i sin avhandling att informations-
tekniks- och källperspektivet var de vanligast förekommande uttrycken för informationskom-
petens i användarutbildningar.

Samtliga kurser återfanns pedagogiskt inom den berättande /förmedlande synen på undervis-
ning. I två kurser fanns aspekter av någon av de båda andra teorierna. I kursen "Informations-
kompetens: självstudier på nätet"�menade jag att en övningsuppgift hade karaktär av lärande
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undervisning. Denna uppgift skilde sig markant från de övriga uppgifterna i denna kurs och
även från uppgifterna i de andra kurserna. I "Introduktionskurs i informationssökning"
menade jag att övningsuppgifterna hade en karaktär av organiserad studentaktiv undervisning.
Studiens resultat ��������� att undervisningssättet i de studerade användarutbildningarna är av
en traditionell didaktisk art där användaren av utbildningen endast är passiv mottagare av in-
formation. Detta har även tidigare studier på området visat.
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