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Abstract: This master thesis investigates the user education. Christine Bruce has presented
a theory of information literacy in her research which has resulted in seven
different aspects of information literacy. In this study I wanted to investigate
what aspects there were and what they looked like in a practical educational
situation.

The methods used for this study were observation and a questionnaire. I
analysed the observations by using Bruces aspects of information literacy to
group the observed activities into the different aspects. Four different groups of
students were observed and the questionnaire was answered by three of these
groups.

I found that the information source aspect was the dominating aspect of
information literacy in all four observed groups. This aspect revealed itself
mostly when the librarians talked about and showed relevant data bases. The
information technology aspect, the process aspect and the aspect of controlling
information could also be found. I found very little of the aspects of information
literacy that deal with information use. There was a little difference in the
picture of information literacy between the four observed groups of students.
The information technology aspect and the aspect of controlling information
could not be observed in one group and the aspects that deal with information
use could be observed in only one group of students.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Vi lever i ett informations- och kunskapssamhälle. Varje dag ställs bibliotekarier inför
uppgiften att sammanföra rätt information med rätt människa. Hur kan vi som bibliotekarier
stödja våra biblioteksanvändare att hitta rätt och sedan dessutom skapa möjligheter för dem att
analysera och kritiskt granska informationen?

Efter viss erfarenhet av gymnasiebibliotek och efter en 40-poängs fortbildningskurs till
bibliotekspedagog för komvuxlärare läsåret 00-01 kom jag fram till uppfattningen att den
absolut viktigaste uppgiften för den lärande människan är att analysera och kritiskt granska
informationen. För att riktigt förstå ny information är det viktigt att relatera den till vad man
redan vet och kan. Det är också viktigt att ha tid för att reflektera kring vem och i vilket
sammanhang någon skriver eller säger något. Har den lärande människan tillfälle till detta
finns det förutsättningar för en kunskapsutveckling som räcker längre än det som skapas då
man läser information utan att reflektera. För att skapa sådana inlärningssituationer krävs hos
pedagogen vissa ämnesmässiga insikter, såsom kännedom om de mest centrala begreppen
inom ämnesområdet och hur ämnet är strukturerat samt vilka de viktigaste informations-
källorna är. Men framför allt krävs insikter kring hur man lär sig.

Som bibliotekspedagog utformade jag en kurs inom ramen för kunskapslyftet. Denna kurs
kallade jag ”Från information till kunskap”. I denna kurs hade jag som övergripande mål att
bygga upp elevernas informationskompetens. Kursen sträckte sig över 25 timmar. Som
inspiration till kursen och som stöd i mina funderingar kring den praktiska utformningen av
kursen hade jag bl a Cecilia Ekeroths ”Informationssökning som inlärningsprocess” (Ekeroth,
1998, s. 40-55).

Efter avslutad kurs insåg jag ännu mera värdet av att den lärande människan får upptäcka sin
förkunskap och att få reflektera och kommunicera kring informationssökningsprocessen. Det
är när man hela tiden får relatera till sin egen kunskapsbas som man kan bygga vidare till ny
och fördjupad kunskap. Det är också viktigt att vara källkritisk så tidigt som möjligt i
informationssökningen och ställa sig frågor kring vem, varför, hur och i vilket sammanhang
någon säger något samt att få tillfälle att reflektera kring svaren. Detta kan ge insikter i att
information, liksom kunskap, ofta är beroende av ur vilket perspektiv man väljer att
undersöka något.

Detta reflektiva tänkande kring information försökte jag stödja i min kurs i form av
tankekartor. Jag lät eleverna rita kartor över en informationssökning och över hur ämnet som
studenterna valt växte fram. De fick också tillfälle till muntliga redovisningar av sökresultat
(t ex hur tillförlitlig man värderar att viss information är på internet och varför) samt olika
former av reflekterande skrivande såsom att besvara frågan hur (och varför) information
hämtad från lexikon skiljer sig från en tidningsartikel i just den specifika frågan som
studenten valt. Studenterna hade två huvuduppgifter att göra under kursen; dels en redovis-
ning av vad de lärt sig i sitt ämne under kursen, dels en redovisning av vad övrigt de lärt sig.
Det visade sig att eleverna lärt sig mycket om själva sökprocessen och hur (ibland ångest-
laddat) det kan kännas när man inte riktigt har en fungerande problemformulering som kan
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styra arbetet. Men den viktigaste lärdomen hos flera av dessa studenter var hur viktigt det är
att få välja ämnesområde själv och att med stöd få ihop ett syfte och en problemformulering.

De erfarenheter jag fick av denna kurs är bl a att det är mycket lättare och mera tacksamt att
visa studenterna hur man via informationsteknologin kan få fatt i information än att integrera
undervisningen om informationssökning i den vanliga ämnesundervisningen. Jag är övertygad
om att de allra flesta kan lära sig vilka knappar på sin dator man trycker på för att få fram viss
information. Men att fundera över sitt resultat, att koppla samman det med sin redan
existerande kunskap i ämnet och att genom informationssökningen lära sig mera om sitt ämne
kräver mera tänkande och planerande från pedagogens sida. Jag misstänker att det alltför ofta
på både gymnasie- och högskolor förekommer biblioteksundervisning av olika slag som
alldeles faller utanför övrig undervisning. På detta sätt riskerar informationssökningen att bli
något fristående som studenterna upplever inte bidrar till kunskapstillväxten i de övriga
ämnena.

Dock finns det undantag på flera håll och nyare forskning har tagit upp samspelet mellan
informationssökning och lärande. Eftersom jag anser att informationssökning är något som i
sig kan vara pedagogiskt fruktbart vill jag nu undersöka den faktiska undervisningssituationen
vid ett universitet eller högskola.

1.2 Problembeskrivning

Sedan det problembaserade och undersökande arbetssättet slog igenom i skolorna (Skola för
bildning, 1992:94, s. 62) har intresset för vad bibliotek och informationssökning kan bidra
med ökat betydligt. Elever och studenter ska förberedas för ett livslångt lärande genom att
aktivt söka kunskap och lära sig att hantera information. Vid informationsbearbetningen
skapar eleven sin egen personliga kunskap. För att detta ska förverkligas krävs att eleven är
aktiv (Lärandets verktyg, 1997/98:176).

Sedan informationsteknikens inträde i skolorna har metoderna att söka information förändrats
drastiskt. Det har satsats miljontals kronor i svenska skolor på informationsteknik. ”Totalt 1,5
miljarder kronor skall avsättas under tre år för en satsning på informationsteknik i skolan.”
sägs i en skrivelse till Riksdagen (SOU 1997/98:176).

Men det får inte bara bli teknik utan syftet med informationsteknik i skolan är att eleverna ska
lära sig något och då inte bara om teknik. Detta är något som  Martin Stigmar diskuterar i
avhandlingen Metakognition och internet där han bl a frågar sig hur elevernas informations-
sökning på internet kan utvecklas. Det räcker ju inte med att bara söka! Trots all hänförelse
över informationstekniken fungerar vi i inlärningssammanhang i stort sett som förr (Stigmar
2002, s. 24). Vidare hävdar Stigmar att det stora problemet inte ligger i att söka informationen
utan att analysera den till användbar kunskap. ”Fortfarande är det alltså svårt att klart uttala
vad den moderna informationstekniken bidrar med till undervisningen i form av pedagogiskt
mervärde.” (Stigmar 2002, s.26).

Många gymnasie- och högskolebibliotek erbjuder kurser i informationssökning. Har de
undervisande bibliotekarierna och lärarna på dessa kurser synsättet att informationskompetens
i första hand handlar om teknologi är det lätt att dra slutsatsen att undervisningen präglas av
behaviorism (Bruce 1997, förordet). Behaviorismen (se vidare nedan s. 15) intresserar sig i
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första hand för människans beteende. Det verkar helt enkelt lättare att lära sig och att lära ut
teknologin kring hur man kan nå information vid en informationssökningskurs än att reflek-
tera kring varför man söker på ett visst sätt, vad man får ut av sin sökning och den funna
informationen.

Detta färgar antagligen användarundervisningen som bedrivs vid biblioteken. Den utbildning
som bedrivs vid våra högskolor ”inriktas på en liten del i informationskompetensen” och ofta
är det de andra delarna som är svåra. De andra delarna är i detta sammanhang reella problem
med en verklighetsanknytning (Bytoft-Nyaas 1998). Detta uttalande tolkar jag som att
undervisningen i informationssökning behöver få en tydlig förankring i studenternas övriga
undervisning, framför allt kanske när det gäller då studenterna ska skriva egna självständiga
arbeten såsom uppsatser av olika slag. Vissa menar att informationskompetens inte kan läras
utan ett engagemang ”in discipline specific subject matter.”(Bruce 1997, s. 60).

Andra undersökningar har styrkt min uppfattning att användarundervisningen mera borde
integreras med övrig undervisning (Ström 2002, s. 59 ff.). Högskolebibliotekens utbildning
har hittills haft en begränsad effekt hos studenterna och undervisningen befrämjar inte att
informationshanteringen blir en naturlig del av studierna. Att alls.igt hantera och kritiskt
utnyttja vetenskaplig information (En kreativ studiemiljö, 1991:72, s. 16) borde vara ett
centralt mål för all högskoleutbildning. Högskolebiblioteken borde också kunna ”ge
studenterna en träning för framtiden att självständigt kunna söka och hantera information.”
(SOU 1991:72, s. 22).

Vi lever i en tid när förändringstakten är hög. Då är det desto viktigare att utveckla den
kunskap som är beständig och användbar livet ut. Att reflektera över sitt eget lärande, att
utveckla sin förmåga att självständigt ställa frågor till funnen information är idag viktigare
och mer bestående än att känna till fakta och information om fenomen. Fakta och information
kan lätt bli föråldrade. Detta är en av de centrala tankarna i Stigmars text (Stigmar 2002, s. 41
ff.). Även andra forskare har kommit fram till samma slutsats, bl a Olga Dysthe (Dysthe 1996,
s. 70) och Louise Limberg (Limberg 1998, s. 205).

Att vara en informationskompetent person är en livslång process som inte är avslutad efter en
kurs. Kunskapsbyggandet en livslång process där ny information ständigt fogas till befintlig
kunskap. I vårt samhälle är det viktigt att kunna hantera en stor mängd information, bl a för att
fatta olika beslut (American Library Association 1989). Eftersom jag är intresserad av vuxnas
lärande och information och blev intresserad av begreppet informationskompetens under min
fortbildning vill jag tränga djupare in i detta område.

Undervisning i informationskompetens kan inte ske utan ett visst sammanhang, t ex ett
ämnesmässigt sådant (Bruce 1997, s. 60). Om vi kan hantera det vi lär oss i ett sammanhang i
andra situationer kan detta bidra till det livslånga lärandet (Bruce 1997, s. 10). En stor del av
vår kunskap består av sk förtrogenhetskunskap där känslor, attityder och förförståelse ryms.
(SOU 1992:94, s.68) Att lära sig att lära, att känna till sitt eget sätt att bygga kunskap är en del
av definitionen av livslångt lärande och informationskompetens (Bruce 1997, s. 26). Att
verbalisera sitt informationsbehov, att formulera centrala begrepp i det ämnesområde som
studeras samt att ”översätta” dessa begrepp till meningsfulla sökord är en del av informations-
kompetensen. Att t ex använda metakognition (Se definition s. 13) som inlärningsmetod i
detta sammanhang torde vara befrämjande för livslångt lärande.
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Christine Bruce är en australiensisk forskare som i sin avhandling har intervjuat lärare och
bibliotekarier inom universitet och högskolor om deras uppfattning av informations-
kompetens. När jag gick kursen ”Människans förhållande till bibliotek” på Biblioteks-
högskolan väcktes mitt intresse för hennes teori om informationskompetens. Jag tyckte att
hennes teori stämde med mina tankar kring undervisning om informationssökning och
informationsanvändning. Jag blev intresserad av att undersöka hur och om Bruces teori passar
in på undervisningen i ett svenskt högskolebibliotek.

1.3 Uppsatsens disposition

Detta första kapitel innehåller en allmän inledning som beskriver bakgrunden till mitt val av
uppsatsämne samt en problemformulering.

Det som följer härnäst i uppsatsen är en presentation och beskrivning av Christine Bruces
teori vilken jag använder som analysredskap. Därefter följer syfte, frågeställningar och en kort
definition av termer och begrepp vilka ingår i uppsatsen. I kapitel 4 går jag igenom den
litteratur jag studerat och i kapitel 5 beskriver jag mina metoder vilka är observation och
enkät. Resultaten finns beskrivna i kapitel 6. Analys, tolkning och slutsatser återfinns i kapitel
7. En sammanfattning finns i kapitel 8. Näst sist återfinns en källförteckning och allra sist
finns bilagor.
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2. Teori

Den teori om informationskompetens som jag stödjer mig på är den som framkommit ur
australiensiska Christine Bruce forskning. 1997 kom hennes avhandling The seven faces of
information literacy där hon gör en studie av uppfattningar av informationskompetens hos
lärare och bibliotekarier inom universitet och högskolor i Australien.

Jag har valt denna teori som utgångspunkt för min undersökning av flera anledningar. Dels är
det den första stora genomgripande empiriska studien av begreppet informationskompetens.
Beskrivningar av informationskompetens har varit och är många. T ex har beskrivningarna
inte tillräckligt tydliggjort att informationskompetens kan se olika ut i olika specifika
sammanhang, t ex informationskompetens på en arbetsplats till skillnad från
informationskompetens i en akademisk miljö. De har heller inte tydligt tillåtit oss att känna
igen en informationskompetent person (Bruce 1997, s. 38). Bruces studie visar bl a att
informationskompetens är ”fluid and contextually bound.” (Bruce 1997, s. 179).

Dels gav mig Bruces teori om informationskompetens stöd för min uppfattning av vad som
kännetecknar ett livslångt lärande lärande. Bruce har också undersökt uppfattningar av vuxnas
lärande i universitets- och högskolemiljö där också jag valt att göra min undersökning.

I detta kapitel redogör jag för de centrala tankarna i Bruces forskning om
informationskompetens. Jag gör detta ganska noggrant eftersom denna teori formar mina
frågeställningar i uppsatsen. Jag använder också denna teori som analysredskap när jag
analyserar min empiri.

Att informationskompetens hör ihop med det livslånga lärandet slår Bruce fast vid flera
tillfällen. Bl a säger hon att utmaningen för de utbildningsansvariga vid högskolor och
universitet ligger i att få erfarenheterna av utbildningen att bli överförbara till t ex yrkeslivet
(Bruce 1997, s.10). I vårt postmoderna samhälle handlar utbildning inte så mycket om att
skaffa sig vissa kunskaper eller färdigheter utan mera om att kunna lära att lära och att kunna
lära om, vilket är en grundförutsättning i ett livslångt perspektiv (Bruce 1997, s. 39).

Resultatet av Bruces intervjumaterial är sju kategorier av uppfattningar av informations-
kompetens. Informationsteknik och informationsanvändning finns med i alla dessa kategorier
men de får olika stor betydelse. I kategori 1 – 4 uppfattas information som något objektivt och
som en del i den yttre miljön. Själva informationsanvändningen har en underordnad betydelse.
I kategori 5-7, däremot står informationsanvändningen i fokus.

I kategori 1 är det användningen av informationstekniken för informationsinsamling och
kommunikation som är det viktiga. Införskaffandet av information är liktydigt med att
slumpmässigt läsa av informationsmiljön ”just in case” (Ibid, s.117), snarare än att det drivs
utifrån ett informationsbehov.

I denna kategori har Bruce hittat två underkategorier. Dels en underkategori där ett effektivt
användande av informationsteknologin är ett mål som kan uppnås. Att uppnå detta mål
uppfattas här snarare som ett delat socialt ansvar än som ett individuellt ansvar.
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Dels finns en andra underkategori där ett effektivt användande av informationsteknologin
uppfattas som ett ouppnåeligt mål. Informationsteknologin framstår då som en barriär för att
en person ska kunna vara informationskompetent. Till skillnad från den förra underkategorin
vilar ansvaret för ett effektivt användande av informationsteknologin på individen men
eftersom förändringstakten är hög inom informationsteknologin uppnår inte en person målet
att vara informationskompetent (Bruce 1997, s. 120).

I kategori 2 står informationskällorna i fokus. Informationskompetens är här liktydigt med att
kunna hitta informationen. Man måste veta vilken slags information man söker och ha
kunskap om olika källor för att en god informationsåtervinning ska ske. Men sättet att sedan
använda informationen ytterligare är mindre viktigt i denna kategori.

Även i denna kategori har Bruce funnit underkategorier. I den första betonas en persons
kännedom om informationskällorna, deras innehåll och struktur. Dessa informationskällor
består oftast av någon biblioteksresurs men kan också vara en människa. Att känna till
informationskällorna innefattar också en kunskap om vilken slags källa det rör sig om, t ex
om det är en tidskriftsartikel, en bok eller ett konferenstryck. Detta innebär att en informa-
tionskompetent person i denna kategori måste kunna tolka en bibliografisk referens (Ibid, s.
124).

Den andra underkategorin liknar den första men med tillägget att en informationskompetent
person självständigt måste kunna tolka och använda relevanta källor. En av Bruces respon-
denter uttrycker sig så här:  ”Effective information user – probably one that library staff have
had little interaction with.” (Ibid, s. 125). Att självständigt kunna använda relevanta källor
uppfattas som ett sätt att påskynda informationsåtervinningen.

I den tredje underkategorin är det ett flexibelt användande av relevanta källor som fokuseras.
Att veta vilken slags information som söks är fortfarande viktigt liksom en kunskap om
informationskällornas innehåll och struktur. Men informationsåtervinningen kan här ske
självständigt eller genom t ex en bibliotekarie (Ibid, s. 127).

I kategori 3 uppfattas informationskompetens som att kunna genomföra en
informationssökningsprocess:

information literacy is seen as the ability to confront novel situations,
and to deal with those situations on the basis of being equipped with knowledge of
a process for finding and using necessary information. (Ibid 1997, s. 129)

Olika steg kan identifieras i denna process. Det första innebär att en person står inför en ny
situation eller ett nytt problem. Personen har inte någon tidigare erfarenhet av detta problem.
Det andra steget innebär att kunna utföra och fullfölja en process för att hitta information.
Men det centrala i denna kategori handlar inte om att känna till informationskällor utan om
hur man utför en process för att hitta information. Resultatet av processen är att en
informationskompetent person kan göra något praktiskt, t ex lösa ett initialt problem (Ibid, s.
131). Informationstekniken har i denna kategori en mindre viktig betydelse än i de två
tidigare. Informationsanvändningen, däremot, har en större betydelse eftersom den ingår i
den allmänna problemlösningsprocessen och beslutsfattandet. Det är dock själva processen
som står i fokus i Bruces tredje kategori.

Kategori 4 innebär en uppfattning av att informationskompetens är att kontrollera
information. Information ses fortfarande som något objektivt utanför individen. Det viktiga i
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denna kategori är dock att en informationskompetent person kan utöva full kontroll över den
information som insamlas. Att kunna organisera denna information så att den lätt kan åter-
vinnas blir därför viktigt. Informationsanvändning har viss betydelse, men är inte det centrala
utan just hur kontrollen över informationen utövas genom att organisera den (Bruce 1997, s.
133).

Underkategorierna här skiljer sig åt endast genom vilket sätt som används för att utöva denna
kontroll. Viktigt för alla underkategorier är att en informationskompetent person kan  skapa
kopplingar mellan de olika delarna i den organiserade och lagrade informationen.

I de nyss beskrivna kategorierna 1-4 stod inte informationsanvändningen i fokus för de
intervjuades uppfattning av informationskompetens. Information uppfattades som något
utanför individen. I följande kategorier 5-7 är det är informationsanvändningen som står i
fokus. Informationstekniken har en underordnad betydelse.

Inom kategori 5 uppfattas informationskompetens som att kunna bygga en personlig
kunskapsbas inom ett nytt intresseområde. Information är i denna kategori del av
informationsanvändaren och får en subjektiv karaktär (Ibid, s. 137). Information är något
som informationsanvändaren reflekterar kring och ett personligt perspektiv vinns genom att
kritiskt analysera information. Informationssökning och kritisk analys ger då en personlig
kunskapsbas vilket är en nödvändig förutsättning för kategorierna 6 och 7 (Ibid, s. 138).

Byggandet av den personliga kunskapsbasen, den kritiska analysen och utmaningar som
informationsteknologin framkallar är tre viktiga delar i denna kategori.

Att bygga den personliga kunskapsbasen är beroende av förmågan att kritiskt analysera
informationen vilket leder till att personliga perspektiv utvinns. Det är nödvändigt för en
informationskompetent person enligt denna uppfattning att utveckla en personlig position i
förhållande till vad forskare och andra säger. Att vara medveten om sitt syfte med
informationsinsamlingen och att kunna välja information utifrån sitt syfte är också viktigt.
Att interagera med andra är också ett viktigt sätt att bygga sin kunskapsbas (Ibid, s. 140).

Förmågan att kritiskt kunna analysera information innebär inte detsamma som förmågan att
identifiera relevant information inom olika intresseområden. Förmågan till kritisk analys är
beroende av att en person kan identifiera kunskapsluckor, känna igen kontrasterande
tänkesätt samt veta varför det som någon säger skiljer sig från det som någon annan säger.
Kritisk analys innebär i denna kategori också att kunna värdera informationens användbarhet
samt att uppskatta dess vetenskapliga värde (Ibid, s. 141-142).

Utmaningarna från informationsteknologin innebär i denna kategori att det kan uppfattas som
svårare och mer tidskrävande att välja information som samlas in genom att använda
informationsteknologin och att värdera kvalitén på denna information. Informations-
insamlingen blir genom informationsteknologin snarare en förmåga att välja bort irrelevant
information (Ibid, s. 142). Informationsteknologin uppfattas här som en potentiell barriär
(Ibid, s. 147).

I kategori 6 uppfattas informationskompetens som att kunna arbeta med kunskapen och de
anlagda perspektiven på ett sätt så att nya insikter vinns. Informationsanvändningen handlar
här inte längre om att bygga en kunskapsbas utan om att vidga eller fördjupa kunskapsbasen.
Kunskapsbasen består av bredd och djup i läsningen av informationen samt reflexion och
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analys. Men vidgandet av kunskapsbasen inkluderar även personliga erfarenheter och
vetenskaplig reflektion.  Denna utvidgade kunskapsbas leder, tillsammans med intuition eller
kreativitet, till nya idéer och lösningar. (Bruce 1997, s. 144) Intuition uppfattas ofta som en
mystisk process men den är nödvändig för att personliga perspektiv och nya idéer ska formas
(Ibid, s. 146).

I denna kategori, liksom inom kategori 5, uppfattas information som en del av en person.
Men i kategori 6 finns uppfattningen att information kan förändras av personen. Information
är del i en reflektionsprocess hos informationsanvändaren (Ibid, s. 143).

Informationsteknologins roll är i denna kategori ett redskap för att frigöra tid och energi som
kan användas till att kreativt använda information. Informationsteknologin uppfattas alltså
inte som en potentiell barriär som i den förra kategorin. Den intar dock en perifer roll i
förhållande till informationsanvändningen (Ibid, s. 147).

I kategori 7, slutligen, uppfattas informationskompetens som förmågan att använda
information på ett klokt sätt ”for the benefit of others.” (Ibid s. 147). Kunskapsbasen från
kategori 6 är fortfarande viktig men är här använd tillsammans med värderingar, attityder och
övertygelser, vilket även kan innebära kulturella övertygelser. En informationskompetent
person är också medveten om dessa värderingar, attityder och övertygelser och bekräftar dem
i sin dagliga informationsanvändning (Ibid, s.150).

Information uppfattas, liksom i kategori 6, som en del av informationsanvändaren. Men i
kategori 7 har information, om den används klokt, förmågan att förändra
informationsanvändaren (Bruce, s. 148).

Klok användning av information för andras bästa innebär att använda sig av den utvidgade
kunskapsbasen och att kunna uppfatta information i ett större vidare sammanhang och i ljuset
av bredare erfarenhet. Ny information används till förmån för informationsanvändaren själv,
kolleger och t ex biblioteksbesökare (Ibid, s. 149).

Informationsteknologin används visserligen av en informationskompetent person, men
teknologin har en perifer roll i denna kategori. En av de som Bruce intervjuade klargör
tydligt att informationsteknologin ger information men inte kunskap (Ibid, s. 151).

I sitt slutkapitel konstaterar Bruce att de kategorier som har informationsanvändningen i
fokus, alltså kategorierna 5-7, helt lyser med sin frånvaro i många informationskurser vid våra
högskolor (Ibid, s. 166). En komplett undervisning måste överbrygga gränserna mellan de
olika kategorierna i begreppet informationskompetens (Ibid, s. 173). Hur vi tänker kring
effektiv informationsanvändning är viktigare än viss förmåga eller kunskap (Ibid, s. 169).

Nu följer en presentation av syftet och frågeställningarna samt därefter kortare definitioner av
centrala begrepp i uppsatsen.
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3. Syfte, frågeställningar och begrepp

3.1 Syfte

I denna uppsats vill jag undersöka vilken bild av informationskompetens som visar sig i
högskolebibliotekens undervisning. Jag vill se om Bruces teori kan upptäckas i en praktisk
undervisningssituation.

Jag utgår ifrån Bruces kategorier kring informationskompetens, vilka jag också använder som
analysredskap. Kategorierna kan indelas i två grupper; en grupp där informationstekniken
intar en viktig roll och en grupp som betonar informationsanvändningen. I den andra gruppen
betonas reflektion kring och kritisk analys av den information som studenterna finner och
detta anser jag är grunden till livslång kunskap. Kännedom om t ex hur man söker i vissa
specifika databaser kan lätt bli föråldrad (Stigmar 2002, s. 65). Men att reflektera kring sin
informationssökning och den funna informationen gynnar förmodligen ett mera bestående
lärande.

3.2 Frågeställningar

Följande frågor ska jag försöka besvara i min undersökning:

1. Vilka av Bruces kategorier visar sig i undervisningen?

2. Hur visar sig dessa kategorier i undervisningen?

3.3 Termer och begrepp

Förförståelse är den uppfattning av ämnet och om lärosituationen som studenterna har med
sig in i undervisningssituationen. För effektiv undervisning måste läraren i viss mån känna till
studenternas förförståelse. Studenternas förförståelse kan man få kännedom om bl a genom att
arbeta med studenternas metakognition.

Information är här definierat som en innebörd som kan uppfattas av någon (Egidius 2002, s.
106). Michael Buckland har en tredelad definition av begreppet information: information som
process, information som kunskap samt information som föremål. Bucklands definition av
information som kunskap innebär att information både kan reducera och öka osäkerhet.
Karakteristiskt för Bucklands definition av information som kunskap är att den inte kan tas på
eller mätas. I det ögonblick då informationen kan tas på eller mätas övergår den till
information som föremål. Buckland säger vidare att det är information som föremål som
informationssystemen direkt kan hantera. Det är intressant att Buckland visar en medvetenhet
om det sammanhang där informationen förekommer:

Information-as-process is situational. Therefore, evidence involved in information-as-process
is so situationally also. Hence, whether any particular object, document, data, or event is going
to be informative depends on the circumstances, just as the "relevance" of a document or a fact
is situational  depending on the inquiry and on the expertise of the inquirer. (Buckland
1991)
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 ”Fakta är kunskap som information”, skriver Läroplanskommittéen i ett betänkande (SOU,
1992:94, s. 80). Denna kunskapsform är en av de fyra kunskapsformer som Läroplans-
kommittéen beskriver och den ligger nära Bucklands definition av information som kunskap
och Henry Egidius (Se s. 12). Fakta blir alltså den ytligaste formen av kunskap. I denna
uppsats används information inte synonymt med kunskap.

Informationsanvändning används synonymt med informationshantering. I denna uppsats
definierar jag informationsanvändning som en förmåga att analysera och kritiskt värdera
informationen för att omvandla den till personlig kunskap.

Lärandet innebär bl a att man får en förändrad omvärldsuppfattning av någonting i omvärlden
(Inlärning och omvärldsuppfattning 1999, s. 12). Av detta följer att kunskap är ”en uppfat-
tning av någonting i vår verklighet.” (Ibid, s.12). Metoden att få denna uppfattning kan vara
att arbeta med metakognititon.

Metakognition Detta begrepp är sedan ett tiotal år vanligt i utbildningssammanhang och kan
kort ges följande betydelse: ”kunskap om kunskap /.../ träning i att se självkritiskt på det egna
sättet att ta emot information” (Egidius 2002, s. 150).

I Stigmars text ges en mycket utförlig definition av detta begrepp och jag nöjer mig här att ta
med de för mig viktigaste dragen i begreppet. Metakognition är en egenskap eller kapacitet
som behöver ”utmanas och utvecklas”. Avsikten med metakognition är att öka medvetenheten
om och kontrollen över det egna lärandet (Stigmar 2002, s. 61). Stigmar ser dessutom
metakognition som ett viktigt redskap i det livslånga lärandet och han använder här en tydlig
bild: han ser metakognition som en ”rotkunskap” och fakta som den snabbt föränderliga
kunskapen (Ibid, s. 65).

I det följande kapitlet går jag igenom den litteratur jag studerat.
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4. Litteraturgenomgång

Detta litteraturavsnitt inleds med hur jag sökt information om mitt ämne. Sedan redogör jag
för teorier om lärandet och om synen på kunskap samt flera teorier kring informations-
kompetens. Därefter följer en genomgång av det material jag hittat som behandlar
undervisning om informationskompetens.

4.1 Min informationssökning

Min informationssökningsprocess följer inte den som Kuhlthau beskriver i sin forskning
(Kuhlthau 1993, s. 42 ff). Jag var i ett tidigt skede av uppsatsarbetet klar över att det var
informationskompetens jag ville undersöka. När jag sedan i kursen ”Människans förhållande
till bibliotek” på BHS, vårterminen 01, bekantade mig med Bruces teori tyckte jag att den
stämde med mina tankar om undervisning och information. Jag har alltså inte använt min
informationssökning för att medvetet forma mina frågeställningar.

Jag har istället använt min informationssökning för att hitta information om undervisning i
högskolebibliotek. Här har jag begränsat mig till Sverige eftersom det är på ett svenskt
högskolebibliotek jag gör min undersökning. Jag har också sökt information om begreppet
informationskompetens. Här har jag försökt begränsa mig till högskolornas verksamhet.
Däremot har jag för detta begrepp inte begränsat mig till Sverige eftersom begreppet
informationskompetens verkar vara mycket debatterat i bl a den amerikanska litteraturen.

Informationskompetens finns inte med i Henry Egidius Termlexikon i psykologi, pedagogik
och psykoterapi från 2002, ej heller i Birger Hjörlands  Infovidenskabelige grundbegreber.
Detta kan förklaras med att begreppet inom Norden fortfarande är relativt ungt.

Många har intresserat sig för informationskompetens och flera undersökningar har gjorts. Bl a
har jag hittat flera magisteruppsatser (Klein 1997, Jonsson 1999, Lundgren 2002, Ström
2002). Jag har sökt med sökorden informationskompetens och information literacy i bla
EBSCO som innehåller databaserna ERIC och Academic Search Elite. En sökning i ERIC gav
927 träffar och i Academic Search Elite 437 träffar den 29/8-02. De flesta försök till
definition av begreppet verkar gå tillbaka till American Library Associations definition i deras
Final Report från 1989 (American Library Association 1989).

När jag lade till sökordet education i mina sökningar gav ERIC 11 och Academic Search Elite
5 träffar vid samma tidpunkt. Detta sökresultat tolkar jag som att det är många som skriver om
begreppet informationskompetens men att det ännu inte har blivit en pedagogisk tradition att
undervisa om begreppet. Kanske är det så att de som bedriver användarundervisning inte
använder ordet informationskompetens för att beskriva sin undervisning även om det är just
informationskompetens som undervisningen handlar om.

Vad gäller informationskompetens och undervisningen kring detta har jag också sökt
information via källförteckningar. Jag har t ex hittat fram till SOU-texter via Stigmars
Metakognition och internet. Jag har också fått tips ifrån min handledare, framför allt på
intressanta magisteruppsatser.

Den litteratur om pedagogik jag har läst är sådan jag har reflekterat kring utifrån min egen
undervisning. Denna litteratur består av avhandlingar, läroböcker och SOU-material. Under
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min bibliotekspedagogiska kurs läste jag bl a Roger Säljös Lärande i praktiken och Limbergs
Att söka information för att lära. I min lärargärning och vid tidigare studier vid BHS har jag
stiftat bekantskap med betänkanden om undervisning och styrdokument från Skolverket.

4.2 Lärandet

Behaviorismen har under en lång period under 1900-talet dominerat undervisningsmetodiken.
I denna pedagogiska riktning utgår man ifrån individens yttre beteende. Pedagogiken har sina
rötter bl a i psykologen Burrhus Frederic Skinners försök med råttor, vilka gavs olika stimuli
och på så sätt lärde sig att ett visst beteende gav viss belöning (Säljö 2000, s. 50 samt
Arfwedson, 1991, s. 190). I undervisningssammanhang kan man säga att man inte fokuserade
intresset på hur eleverna tänker när de lär sig något. Enligt behaviorismen finns kunskap
utanför individen (Säljö 2000, s. 52).

Som pedagogisk ism är dock behaviorismen död sedan mitten av 70-talet (Arfwedson, 1991,
s. 20). Detta betyder dock inte att den inte fortfarande används som undervisningsmetod. När
det gäller informationskompetensundervisning syns den behavioristiska metoden t ex i de
kurser som svenska högskolebibliotek lägger ut på internet. Ofta ligger tonvikten på att lära
sig teknologin i informationssökningen (Rodman, 2001). Även Bruce har sett att många
informationssökningskurser fokuserar på teknologin (Bruce 1997, s. 173) och alltså förmedlar
synen på lärandet som i första hand ett inlärt beteende.

Vid mitten av 70-talet ersattes behaviorismen som pedagogisk idé av kognitivismen. I denna
pedagogik står människans tänkande i fokus (Säljö 2000, s. 55). Jean Piaget är en av de
främsta inom kognitivismen och hans tankar har fått utomordentligt stort inflytande på vårt
skolsystem. Kognitivismen införde tanken att individen själv konstruerar sin kunskap (Säljö
2000, s. 59). Piaget utgår ifrån en biologisk syn på tänkandets utveckling och tycker att barns
tänkande kvalitativt skiljer sig från vuxnas. Följdriktigt införde han sin stadieteori; vi
utvecklas stegvis genom generella tankemönster (SOU, 1992:94, s. 72). Konsekvensen för
lärandet är att man inte kan lära sig något förrän man är mogen för det (Säljö 2000, s.61).

Piagets tänkande har utsatts för mycket kritik bl a för att han utgår ifrån en relativt liten
europeisk undersökningsgrupp och applicerar sina slutsatser på allas tänkande, oavsett
kulturellt sammanhang (Säljö 2000, s. 69). Men framför allt gäller kritiken stadieteorin (SOU,
1992:94, s. 72).

Sedan slutet av 80-talet har intresset inom pedagogiken inriktats på ett sociokulturellt
perspektiv. Inspirationen kommer bl a från den ryske pedagogen och psykologen Lev
Vygotsky. Nu förändras uppfattningen av att ”människans kognitiva utveckling
huvudsakligen är psykiskt och biologiskt bestämd till att den också i hög utsträckning är
socialt och kulturellt bestämd.” (SOU, 1992:94, s. 69). För Vygotsky sker lärandet genom att
vi hela tiden befinner oss i samspel med vår omgivning. Detta innebär att språket fokuseras
och en av konsekvenserna av Vygotskys resonemang blir att vi endast kan beskriva vår
verklighet på det sätt som omgivningen och vårt språk tillåter oss att göra (Säljö 2000, s. 66).

Intresset för språkets betydelse för lärandet får genomgripande konsekvenser för
undervisningen: skrivande i alla former kan blandas med samtal för att främja ett reflexivt
tänkande (Dysthe 1996, s. 41 ff.). En av metoderna som kan användas för detta är
metakognition vilket kort innebär att vi blir medvetna om hur vi tänker och hur vi lär oss (Se
s. 13 för definition av begreppet.). I undervisningssammanhang kan vi både muntligt och
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skriftligt reflektera över varför och hur vi lär oss (Dysthe 1996, s. 107). I diskussionen kring
det livslånga lärandet tror jag att användning av metakognition kan vara mycket användbart:
”Elevernas förmåga att reflektera över sitt eget lärande är en bestående färdighet, när
information och kunskap får en kortare varaktighet.” (Stigmar 2002, s. 41).

Piaget ansåg att individens utveckling kommer före inlärningen medan Vygotsky ansåg att
utveckling och inlärning är beroende av varandra (Dysthe 1996, s. 54). Följderna för
undervisningen blir att de kunskaper som förmedlas påverkar studentens tänkande och det
omvända skulle också kunna vara fallet: att studentens tänkande om undervisningens innehåll
påverkar undervisningen. En annan följd kan vara att man i undervisningen inte bör skilja
fakta från reflektion (Ibid, s. 48).

Jag tycker dock att en av de mest tilltalande tankarna med att vårt tänkande är sociokulturellt
påverkat är att det inte finns någon slutlig form för mänsklig utveckling. Att anlägga ett
sociokulturellt perspektiv på vårt tänkande innebär bl a en förståelse för vikten att bli
medveten om det sammanhang där lärandet sker men framförallt innebär det ett argument för
det livslånga lärandet.

Dessa tre pedagogiska riktningar ger också motsvarande tre olika synsätt på lärandet:
”Lärandet som införlivande av yttre kunskaper” motsvaras av behaviorismen, kognitivismen
blir ”lärande som förståelse utifrån elevens utvecklingsnivå” och det sociokulturella
perspektivet motsvaras av ”lärande som ett samspel mellan individ och miljö.” (SOU,
1992:94, s. 80). Det är denna senare riktning som jag anser kan bli mest fruktbar i ett livslångt
perspektiv eftersom både individ och miljö befinner sig i ständig förändring. Om undervis-
ningen betonar reflektion kring miljö och individ och samspelet dem emellan finns en stor
pedagogisk potential.

Att lärandet kan ses som ett samspel mellan individ och miljö ligger nära den
fenomenografiska synen på lärandet. Denna riktning utgår ifrån elevernas uppfattning av och
upplevelse av undervisningens innehåll.  För utvecklandet av denna riktning ses i Sverige den
sk INOMgruppen som viktig. Denna är en grupp pedagoger från Göteborg med bla Ference
Marton och Säljö. I boken Inlärning och omvärldsuppfattning återfinns en definition av
lärande: ”aktivitet hos oss själva varigenom våra uppfattningar av företeelser och händelser i
vår omvärld förändras.” (Inlärning och omvärldsuppfattning 1999, s. 12). Att få till stånd en
förändrad uppfattning av fenomen i omvärlden (Ibid, s. 21) innebär att lärandet ligger mellan
individ och miljö.

4.3 Kunskapssynen

Lärandet och kunskapssynen hänger ihop på olika sätt. Undervisning torde syfta till effektivt
lärande och bestående kunskap. För att underlätta i genomgången av allt som skrivits om
kunskap håller jag mig framför allt till Läroplanskommittéens betänkande eftersom deras text
speglar en relativt aktuell syn på vad kunskap är. Det är dessutom den text som ligger till
grund för dokumenten som styr undervisningen i vårt land.

Läroplanskommittéen talar i sitt betänkande om fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse,
färdighet och förtrogenhet. Dessa former har kommit att påverka undervisningen på olika vis.

Fakta är kunskap som information ”utan åtskillnad mellan ytlig och djup kunskap” (SOU,
1992:94, s. 65) och är också den form av kunskap som blir lättast att inhämta och lära sig
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samt har en kvantitativ karaktär. (SOU 1992:94, s. 65) I vårt postmoderna samhälle blir det
dock alltmer förlegat att tala om information som detsamma som kunskap (Stigmar 2002, s.
34). Utbildning borde alltid syfta till bestående kunskap som kan användas hela livet. En
sådan bestående kunskap är just att lära sig hur man använder information och fakta (Ibid, s.
42). Jag anser att informationsanvändning alltid sker i ett visst sammanhang, ofta ett
ämnesmässigt, och om informationsanvändaren tydliggör detta sammanhang finns större
chans att kunskapen blir livslång.

Förståelse har en kvalitativ dimension och är intimt förbunden med fakta. Många pedagoger
har skrivit om betydelsen av att inte skilja fakta från förståelse vilket kan komma till uttryck
genom reflektion (Dysthe 1996, s. 48). Eftersom förståelsen är kopplad till vårt tänkande och
vårt tänkande i hög utsträckning är socialt och kulturellt styrt (SOU 1992:94, s.69) blir det
sammanhang där lärandet äger rum återigen en viktig faktor.

Färdighet är ”den praktiska motsvarigheten till den teoretiska förståelsen” (SOU, 1992:94, s.
68). Man vet hur något görs, t ex hur man skriver med en penna.

Till sist har vi förtrogenhetsformen av kunskap. Ibland kallas denna form för bakgrunds-
kunskap och den är ofta tyst. Den ”är ofta förenad med sinnliga upplevelser” och kan
konkretiseras genom ”att delta i praktiska verksamheter” (Ibid, s. 68). Situationen där lärandet
sker har alltså en stor betydelse för denna form av kunskap. Här finns förförståelse som
innebär vad vi redan kan och vet (ofta utan att vi vet om det) då vi stiger in i en inlärnings-
situation. Marton et. al. uttrycker sig så här: ”ingen människa närmar sig en inlärnings-
situation med tomt huvud.” (Inlärning och omvärldsuppfattning 1999, s. 21). I denna
kunskapsform finns också värderingar vilka utgör en integrerad del av kunskap (Dysthe 1996,
s. 47. Att få reflektera kring sin förförståelse och sina värderingar torde befrämja effektiv
inlärning.

4.4 Informationskompetens

Mycket har sagts om informationskompetens, t ex att informationskompetens är en alldeles
nödvändig förmåga i informationsåldern (Lantz 1996, s.8). Att informationskompetens
handlar om något mera än endast datakompetens eller teknologisk kompetens verkar de flesta
vara överens om (Lantz 1996, s. 3). Begreppet verkar för de flesta innefatta både en
teknologisk del och en pedagogisk. Att beskrivningarna av begreppet är många kan bero på att
delar av begreppet är svåra att urskilja från lärandet (Limberg 2002a, s. 167).

American Library Association´s Presidential Committee har dock gett sig på uppgiften att
definiera informationskompetens. De säger bl a att en informationskompetent person vet hur
man hittar, värderar och använder information, oavsett informationskälla, för att lösa ett
problem eller fatta ett beslut. De kallar informationskompetens för en överlevnadsförmåga
och anser att för att vi ska bli informationskompetenta måste vi revidera inlärningsprocessen i
utbildningssystemet. En sådan process innebär bl a att studenterna känner till när ett
informationsbehov uppstår, kan identifiera den information som behövs, hittar, värderar och
organiserar informationen samt använder informationen effektivt. Detta kommer också att
befrämja studenternas livslånga lärande, hävdar de vidare (American Library Association
1989).

Både Bruces undersökning av högskolebibliotekariers och pedagogers uppfattning av
informationskompetens och American Library Associations definition av begreppet visar
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tydligt kopplingen till lärandet, i synnerhet det livslånga lärandet. ”Information literacy forms
the basis for life long learning.”, hävdar ALA (American Library Association 2000, s.5) och
förklarar att om studenten utvecklar sin informationskompetens befrämjar detta studentens
självstyrda lärande genom att studenten övas i att ställa initierade frågor, skärper sitt kritiska
tänkande samt att användandet av många olika informationskällor vidgar studentens
kunskaper (Ibid, s.7). Även Lantz gör en tydlig koppling till det livslånga lärandet:
”Sammantaget kan man säga att en informations-kompetent person har nödvändiga
förutsättningar för att lära för livet.” (Lantz 1996, s. 3).

Min tolkning av begreppet informationskompetens följer i stora drag de kategorier som
Bruces forskning har resulterat i. Begreppet speglar vår samtid som bl a präglas av ett snabbt
flöde av information. En av förutsättningarna för detta flöde är informationsteknologin. En
informationskompetent person behärskar informationstekniken så att en tillfredsställande
informationsåtervinning kan ske.

Men begreppet är vidare än så.  En informationskompetent person vet när ett informations-
behov finns, har kännedom om informationssökningsprocessen och informationskällorna.
Dessa förmågor återfinns bl a i Bruces kategorier 2 och 3.

Dessutom kan en informationskompetent person relatera ny information till vad personen
redan vet och kan, vilket motsvarar Bruces kategorier 5 och 6. I informationsanvändning är ett
kritiskt analyserande av information en nödvändighet. Personliga erfarenheter och intuition är
viktiga i informationsanvändningen, liksom att vara medveten om värderingars och attityders
koppling till information.

Dessa egenskaper eller förhållningssätt till information har en stark koppling till lärandet
(Bruce 1997, s. 168). De är förmodligen också påverkade av det sammanhang där
informationsanvändningen sker.

4.5 Undervisning i informationskompetens

Att undervisa i informationssökning har bibliotekarier ägnat sig åt länge. Bibliotekarier och
andra inom biblioteksverksamheten har ofta sett att informationssökning och lärande kan
följas åt och ofta är svåra att skilja åt. (Limberg 2002a, s. 167) Men studenter och lärare kan
ibland uppvisa inställningen att informationssökningen i sig inte är särskilt lärorik och inte
heller att den kan bidra till en persons informationskompetens. Limberg har i olika
undersökningar sett att elever ”söker specifika svar istället för förståelse” (Ibid, s. 81). Ofta
har eleverna uppfattningen att informationssökningen är något som måste göras istället för att
de tycker att den kan öka förståelsen av ett fenomen (Ibid, s. 81). I Nina Ströms
magisteruppsats finns en liknande attityd, fast i högskolemiljö. Här är det bibliotekarierna
som hävdar att en del av studenterna anser att informationssökningen är något som
studenterna ”helst vill bli av med.” (Ström 2002, s. 39)

Liksom för undervisning generellt har det behavioristiska tänkesättet länge dominerat
undervisning och forskning kring informationshantering (Bruce 1997, förordet). Men med
Piaget kom kognitivismen i fokus. För informationsvetenskapen innebär kognitivismen ett
synsätt som fokuserar informationskanalen och individen som mottar informationen.
Ingwersen talar om kognition som mentala strukturer och processer och att informations-
system och användare kan byta plats i informationssystemet. Kognitionsforskningens mål i
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informationsvetenskapen är att skapa så goda modeller som möjligt av användarens
kunskapsstrukturer och begrepp så att de blir kompatibla med informationssystemen (Limberg
1998, s. 19 ff.).

Flera forskare har kritiserat detta synsätt och bl a hävdat att mänskliga processer och
kunskapande är beroende av kultur och socialt sammanhang och utav kommunikationen. Det
går ej att helt överta andras kunskap (Dysthe 1996, s. 46). När Piagets stadietänkande slutar
vid en viss period i en människans utveckling framstår Vygotskys sociokulturella synsätt som
mera tilltalande och befrämjande för livslångt lärande. Enligt Vygotsky och anhängarna av det
sociokulturella synsättet finns ingen slutlig form för mänsklig utveckling (Säljö 2000, s. 71).

Limberg har i sin avhandling Att söka information för att lära undersökt gymnasieelevers
informationssökning och informationsbearbetning och hon hävdar att informationssökningen
är ämnesberoende (Limberg 1998, s. 54). Informationssökningen borde alltså påverkas av det
skolämne där den sker.

Man kan studera information eller ett fenomen eller ett problem från ett visst perspektiv. Att
ha skaffat sig kunskap om någonting kan innebära en upptäckt av dessa olika perspektiv och
därmed kanske en uppfattning av ett fenomen förändras. Mångfalden av dessa perspektiv
”utgör människans främsta kunskapsresurs” (Säljö 2000, s. 96).

Carol Kuhlthau, en amerikansk biblioteksforskare, har med sin undersökning från 1993
förmodligen fått många bibliotekarier att reflektera kring sin verksamhet. Hennes modell för
informationssökning torde ha blivit tongivande för användarundervisning i många bibliotek.
Även för mig har hennes tankar burit frukt och varit inspirerande så att jag haft en teori att
utgå ifrån i min undervisning.

Kuhlthau ser osäkerhet som startpunkt för hela informationssökningsprocessen (Kuhlthau
1993, s.XXIII i introduktionen samt s. 111 ff.). Hon lägger stor vikt vid hur känslorna
påverkar sökprocessen (Ibid, s. 7 ff.). Trots medvetenhet om att känslorna omöjliggör en
objektiv idealsökningsprocess presenterar Kuhlthau en process som innefattar sex olika faser
vilka inte får ses som statiska utan mer som delar av en spiral (Ibid, s. 70). Jag ska nu kort
beskriva dessa sex faser:

 I den första fasen står studenten eller eleven inför en ny uppgift. Fasen innebär ofta
osäkerhetskänslor och oro. Fas två innebär val av ämne och en viss oro tills dess att valet har
träffats. När valet väl har gjorts är studenten ofta optimistisk (Ibid, s. 42).

Fas tre är en mycket viktig fas eftersom studenten ibland kan ge upp helt här. I denna fas
utforskar studenten vad det egentligen är som står i fokus i studierna. Det som händer är att
den information som återfinns inte passar studentens tidigare kunskap och så uppstår
förvirring. Studenten kan inte precist uttrycka det som söks och följden blir ofta förvirring och
tvivel. Om studenten för noggranna anteckningar kan dessutom sökprocessen strypas och leda
till en förhastad problemformulering. Bättre är då att skriva ner idéer, reflektera kring och
tolka funnen information genom att t ex läsa anteckningar (Ibid. s. 46).

I fas fyra blir problemformuleringen klar vilket ofta leder till en vändpunkt i sökprocessen. Nu
är ofta studentens självförtroende tillbaka. Inte förrän i fas fem börjar det egentliga
informationssamlandet och nu kan studenten bättre precisera sina sökningar och därmed ökar
självförtroendet ytterligare.
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Den sista fasen innebär att sökningen avslutas och en känsla av lättnad inträder. Studenten är
nöjd eller missnöjd beroende på hur väl sökningen har gått. Kuhlthau har hittat tre anledningar
till att avsluta en sökprocess: att studenten inte längre hittar relevant information, att studenten
har hittat tillräckligt eller att tiden är slut (Ibid, s. 49).

För att bibliotekarien ska lyckas bemöta och stödja denna process föreslår Kuhlthau en
teoribaserad processinriktad användarundervisning där användningen och tolkningen av
informationen står i fokus. Kuhlthau kopplar samman denna typ av undervisning med
biblioteksservice på något som hon kallar councellornivå. På denna rådgivningsnivå erbjuder
bibliotekarien råd kring hur information kan tolkas och hur strategier för en sökprocess kan
läggas upp där man hitta ny information med hjälp av tankar, känslor och handlingar (Ibid, s.
153).

Det är viktigt att i både referensservice och undervisning veta var i sökprocessen som
användaren befinner sig. I både referensarbete och användarundervisning kan den under-
visande läraren eller bibliotekarien ta hjälp av begreppskartor och sökjournaler med ett
reflektivt skrivsätt samt samtal (Ibid, s. 154).

Kuhlthau har urskilt fyra basförmågor vilka är bra om studenten har med sig genom hela
informationssökningsprocessen (Ibid, s. 183 ff). Dessa är att minnas det som samlats och
lästs, att återberätta det som hittas med egna ord, att sammanfatta bara det mest väsentliga av
informationen samt förmågan att utvidga sitt vetande genom att konstruera nya tankar och
idéer som läggs till de gamla. Detta ser jag som kärnan i allt lärande och det blir en
pedagogisk utmaning för bibliotekarierna och lärarna att stödja denna inlärningsprocess.

Limbergs avhandling från 1998 handlar om informationsanvändning hos gymnaseieelever.
Limbergs forskning ger perspektiv på Kuhlthaus. Kuhlthaus informationssökningsprocess är
generell och inte beroende t ex av det ämne som studeras eller av situationen där lärandet
sker. Mot bakgrund av nyare pedagogisk forskning kan detta bli en allvarlig brist i Kuhlthaus
syn på informationssökningsprocessen. Limberg kommer bl a fram till att ämnesinnehållet
samspelar med informationssökningen och informationsanvändningen (Limberg 1998, s. 54).
Det är också svårt att skilja kunskapsprocessen från informationssökningsprocessen (Ibid,
1998, s. 59).

En annan viktig lärdom att dra av Limbergs forskning är att inställningen till själva
informationssökningen påverkar vad vi får ut av informationen (Ibid, s. 169) samt att det som
påverkar inlärningsresultatet inte är hur eller att eleverna söker utan hur de behandlar
informationen (Ibid, s. 200). Det visar sig i denna forskning att eleverna bl a har svårt att
sammanställa och analysera informationen, några av de förmågor som Kuhlthau ser som
centrala i sökprocessen.

Eleverna, vars informationsanvändning som Limberg undersökt, tvingas i sitt lärande att ställa
frågor till den information de hittat vilket visar sig vara en effektiv metod. Men de ska också
själva skapa sina svar (Ibid s. 217). Detta tror jag skapar individer som har förutsättningar för
ett livslångt lärande och som har förmågan att se information ur olika slags perspektiv, inte
minst det egna personliga.

Ur Limbergs forskning utkristalliserar det sig tre olika uppfattningar av informationssökning.
Dels att informationssökning är detsamma som att söka fakta, dels att informationssökning är
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att väga olika information mot varandra för att kunna göra ett val. Den tredje uppfattningen
innebär att informationssökning görs för att granska och analysera information (Limberg 1998
s. 214 ff). Denna tredje uppfattning är den som stämmer överens med den syn på
informationssökning som framkommer ur Kuhlthaus forskning. Detta innebär alltså att
Kuhlthaus informationssökningsprocess blir en idealbild som endast speglar elever och
studenter med denna tredje uppfattning av informationssökning (Ibid, s. 221). Tilläggas kan
att eleverna med denna tredje uppfattning också var de elever i Limbergs forskning som
uppnådde bäst inlärningsresultat.

En slutsats som Limberg drar är att man kan göra elevernas uppfattningar av
informationssökning till undervisningsinnehåll för ett effektivt lärande (Ibid, s. 240).

David Herron är pedagogisk utvecklare för undervisningen på Karolinska Institutets
Bibliotek. Han har lagt ut en sk pedagogisk plattform för användarundervisning vid detta
bibliotek på internet. Hans tankar påverkar antagligen de undervisande bibliotekarierna vid
många högskolebibliotek och kan bidra till förståelsen av undervisningen i informations-
kompetens. Dessutom refererar han till Bruce, vilket också kan ge viktig information om min
undersökning.

Denna plattform beskriver sex ämnesområden som har med pedagogik och lärande att göra.
Det första är synen på lärande som Herron ser som en psykologisk och social process då
individen är ”aktiv i relation till sin omgivning”. Han talar om betydelsen av hur man
uppfattar inlärningssituationen.

Kunskapssynen är det andra ämnesområdet som Herron diskuterar på plattformen. Även
Herron tydliggör skillnaden mellan information och kunskap genom att kalla information för
”potentiell kunskap”. Det är endast fakta och information som kan förmedlas, anser Herron.
Andra typer av kunskaper måste individen skapa själv. Det viktigaste för Herron blir dock att
de som undervisar är medvetna om vilken syn de har för denna påverkar undervisnings-
metoderna.

Synen på informationskompetens är det tredje området. Här presenterar Herron kort Bruces
kategorier och kommer sedan in på de skillnader i syn på informationssökning som Limbergs
forskningsresultat visar. Herron har sett att det finns en koppling mellan inställningen till
informationssökningen och kvalitén på lärandet. Konsekvenserna för de som undervisar blir
att det är mycket viktigt att bli medveten om sin egen uppfattning av informationssökning för
den förmedlas ofta till studenterna. Det verkar som om det är Bruces sjunde kategori i
uppfattningen av informationskompetens som Herron föredrar eftersom det är den han
refererar till i en kortare översikt i början av plattformen.

Synen på vad undervisning handlar om kommer sedan och det är återigen medvetenheten om
olika perspektiv som Herron är ute efter. Det är dock viktigt att lärandet kommer i centrum
och Herron förespråkar då synen att det handlar om att hjälpa studenterna att lära sig ämnet.

Synen på användarundervisning är det femte området som Herron diskuterar. Syftet med
undervisningen ska styra innehållet i lektionen och tydliga mål gör alla typer av elever och
studenter trygga. Återigen efterlyser Herron en medvetenhet och även en reflekterande attityd
till undervisningen. Här ger Herron en del tips för att göra undervisningen bra, t ex att läraren
är entusiastisk, visar respekt för studenterna och lär sig av dem, har tydliga mål samt erbjuder
intellektuell utmaning.
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Det sista området handlar om pedagogisk utveckling. Herron delger sin läsare ett antal frågor
som den undervisande bibliotekarien eller läraren kan behöva fundera över för att förändra
och utveckla sin undervisning. Dessa frågor handlar t ex om hur rösten fungerar och hur
läraren väljer att lägga upp undervisningen och varför (Herron, 2002).

I min litteraturgenomgång har jag mycket översiktligt presenterat olika kunskapsformer samt
hur synen på lärandet har utvecklats. Detta är aspekter på hur vi lär oss vilka rimligtvis
påverkar all undervisning, även undervisningen i informationskompetens. Min mycket
generella översikt över begreppet informationskompetens visar att det är ett flitigt använt
begrepp som används i många olika sammanhang, kanske framför allt kopplat till ett livslångt
lärande. Undersökningarna om undervisning i informationskompetens, vilka jag presenterat,
kan ge viktiga insikter i den pedagogiska verksamhet där jag genomför min undersökning.

I nästa kapitel redogör jag för min metod som består både av observationer och enkätfrågor.
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5. Metod

I detta kapitel motiverar jag varför jag valt observation och enkät som metoder. Jag berättar
också ganska ingående om min pilotundersökning eftersom den ligger till grund för mitt
observationsschema och mina enkätfrågor.

5.1 Motivering till observationsmetoden

Valet av metod för min undersökning föll på direkt observation. Det jag ville undersöka var
vilka av Bruces kategorier som visade sig i undervisningen. Jag ville också undersöka hur
dessa kategorier visade sig i undervisningen. Jag anser att informationsanvändning alltid sker
i ett visst ämnessammanhang och att detta ämnessammanhang påverkar informations-
användningen. Att studenterna blir medvetna om ämnessammanhanget anser jag bidrar till
effektivt och livslångt lärande. Därför var det relevant att undersöka en praktisk under-
visningssituation. Forskningsmetoden för att undersöka denna praktiska situation är
observation.

Min lärarerfarenhet har lärt mig att den metodik som används i en undervisningssituation
speglar den uppfattning av lärandet och den kunskapssyn som läraren har. Om läraren t ex
anser att kunskapen framför allt ligger utanför individen, såsom den anses göra inom
behaviorismen, utformas ofta undervisningen som föreläsningar och andra former av
katederundervisning. Anser läraren att kunskap konstrueras av eleven kan mer elevaktiva
metoder utformas och om läraren anser att situationen och t ex ämnessammanhanget där
lärandet sker är viktig kan undervisningsmetoden betona reflektion och kommunikation i
klassrummet.

Men även om läraren har en medveten syn på kunskap och lärande så stämmer inte alltid den
planerade och genomförda undervisningssituationen med lärarens ambition och intention.
Detta är en mycket vanlig erfarenhet bland lärare och snarare regel än undantag. Orsakerna
kan naturligtvis vara flera. Ström har i sin magisteruppsats intervjuat de undervisande
bibliotekarierna på Karolinska Institutets Bibliotek om hur de upplever att undervisa och
dessa bibliotekarier pekar på flera hinder för en effektiv undervisning: bl a bristen på tid för
planering, bristen på klart uttalade och gemensamma mål med användarundervisningen,
bibliotekariernas lägre status i förhållande till lärarna, undervisningströtthet och studenternas
fördomar och motivationsbrist (Ström 2002, s. 36 ff).

Anledningen till att jag inte intervjuade var just att jag ville undvika problemet med att
lärarens intentioner, kunskapssyn och synen på lärandet ibland kan skilja sig ganska rejält
ifrån den faktiska undervisningen. Att bara intervjua de undervisande bibliotekarierna kunde
därför bli missvisande. Det var vad som faktiskt sker som jag ville undersöka. Att direkt
observera undervisningssituationen kunde ge mig inblickar i synen på informationskompetens
och vad som fokuserades i undervisningen utan att behöva gå via en bibliotekaries uppfattning
så som den framkommer i en enkät eller intervju.

Runa Patel och Bo Davidson tar upp tre viktiga frågor som en observatör bör göra klart för sig
själv: Vad ska observeras? Hur ska observationen registreras? och Hur ska jag som observatör
förhålla mig (Patel, Davidson 1994, s. 75)? Här ska jag försöka besvara frågorna.

Vad jag observerade var vilka aktiviteter i undervisningen som kunde sägas tillhöra någon av
Bruces kategorier av informationskompetens. Hur observationerna registrerades såg olika ut. I
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min pilotstudie antecknade jag det jag såg och hörde och upplevde i stödord. Jag visste att
detta var mycket krävande och därför försökte jag fokusera mina frågeställningar för att
reducera bruset. Jag observerade uttalanden av någon, lärarna eller studenterna, eller en
aktivitet som var relevant för mina frågeställningar. I de efterföljande observationerna hade
jag sedan ett schema där jag kunde pricka in de olika aktiviteterna som jag observerade.

Den sista av Patels och Davidsons frågor handlar om hur observatören ska förhålla sig i
observationssituationen. Jag hade kontaktat de undervisande bibliotekarierna före
lektionstillfällena och visste att de var positiva till att ha mig med vid undervisningen. Jag
försökte vara en passiv observatör – jag deltog inte i aktiviteten. Dessutom var det frågan om
en öppen observation. ”Det är inte bra om gruppen hela tiden blir påmind om att man är
observatör.” (Holme, Solvang 1997, s. 114) var något att fundera över eftersom jag
förmodligen påverkade verksamheten på något sätt. Jag tror dock att denna påverkan var liten
eftersom jag inte hade några personliga kopplingar till någon i gruppen. Målet var att jag gör
minsta möjliga väsen av mig (Bell 2000, s. 145).

5.2 Motivering till enkätmetoden

Det finns anledningar att inte bara använda observationsmetoden. För att riktigt förstå vad
som skedde valde jag också att mot slutet av undervisningstillfället dela ut en enkät.

Jag ville undersöka vilka av Bruces kategorier som visade sig i undervisningen och hur dessa
kategorier visade sig. Men kategorierna 5-7, misstänkte jag, skulle inte vara lika väl
representerade som kategorierna 1-4. Dessutom handlar kategorierna 5-7 om aspekter av
informationskompetensbegreppet som kan vara svåra att upptäcka enbart genom observation.
Alltså kunde förhoppningsvis enkätfrågorna belysa dessa kategorier.

Jag valde att inte intervjua dels för att jag ville få in ett större antal informanter, dels för att
det blev för omfattande att arbeta med både observation och intervju. Enkäten var dock inte
min huvudmetod som var observationen.

Jag genomförde observationer vid fyra undervisningstillfällen för att få en fyllig bild av
informationskompetens. Förhoppningsvis kunde enkätfrågorna som var desamma vid varje
observationstillfälle visa på eventuella skillnader i undervisningen mellan de olika grupperna.

Vid tre olika observationstillfällen delades enkäten ut till sammanlagt 67 personer. Den
besvarades av samma antal personer.

5.3 Pilotundersökningen

5.3.1 Observationen och utformningen av observationsschemat

Pilotundersökningen genomfördes under våren 2002. Jag observerade undervisningen för
blivande sjukgymnaster som gick sin första termin. Lektionen började 9.00 och slutade ca
11.45. En rast på ca 15 minuter ingick vilket innebär att jag observerade undervisningen i ca
2,5 timmar. Två bibliotekarier undervisade.
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Lektionen bestod av en powerpointpresentation som varade ca 2 timmar och av att
studenterna själva fick söka i katalogen under ca 30 minuter. Under hela denna tid skrev jag
stödord. Följande eftermiddag skrev jag ut stödorden till fältanteckningar.

Analysen av fältanteckningarna ledde till att jag skapade ett observationsschema med 13 olika
kategorier. Kategorierna var t ex uppdelade på aktiviteter kring olika slags informationskällor.
En kategori kunde utgöras av aktiviteter kring en referensdatabas och en annan kategori kunde
utgöras av aktiviteter kring fulltextdatabaser. En tredje kategori kunde handla om
inloggningsfrågor och ytterligare en om olika utskrivningsaktiviteter. Jag kände mig till en
början nöjd med detta schema; det gav en bild av hur mycket som fanns med under ett
undervisningstillfälle. Kategorierna var dock djupt förankrade i det observerade
undervisningstillfället eftersom de flesta aktiviteter visade sig handla om vilka
informationskällor som förmodligen var relevanta för just denna undervisningsgrupp. Då
kanske inte observationsschemat skulle fungera vid ett annat tillfälle.

Vid närmare analys visade det sig att många aktiviteter kunde föras till en och samma
kategori, t ex aktiviteter kring olika informationskällor. Dessutom kändes antalet kategorier
ohanterligt. Jag skulle helt enkelt inte hinna med att skriva ned observationerna i rätt kategori
eftersom kategorierna var för specifika och för många och kanske helt enkelt inte relevanta.
Jag ville också försöka tydliggöra vad jag faktiskt observerade och min tolkning av det
observerade. Detta ledde till att jag utformade ett nytt observationsschema med endast fem
kategorier.

Dessa kategorier utformade jag med stöd av Bruces kategorier. Eftersom jag ville undersöka
hur kategorierna visade sig i undervisningen valde jag ut några kategorier som jag trodde att
jag kunde få en tydlig bild av vid de observerade undervisningstillfällena. Valet styrdes dels
av det jag observerade vid min pilotundersökning, dels det Bruce säger om vilka kategorier
som oftast finns med vid högskolebibliotekens undervisning (Bruce 1997, s. 166). Jag hade
sett att aktiviteterna i min pilotundersökning oftast rörde sig kring informationsteknologi,
informationskällor och informationssökning. Dessa två första aktiviteter fick bilda två olika
observationskategorier. I den första kategorin kanske undervisningsmoment kring
inloggningsförfarande kunde komma in. I den andra kunde det finnas plats för moment kring
var man kan hitta information.

Till min tredje observationskategori som handlar om informationssökningsprocessen kunde
jag föra in sådant som generellt hade med informationssökning att göra.

Bruces fjärde kategori som handlar om kontroll och organisation av information motsvarar
min fjärde observationskategori. Vid min pilotundersökning fanns det dock inget observerat i
undervisningen som jag kunde föra in under denna kategori. Denna kategori är en av de
kategorier som har informationsteknologin i fokus och jag misstänkte att jag skulle kunna
observera den vid andra tillfällen. Även en icke representerad kategori vid ett specifikt
observationstillfälle kunde ge viktiga signaler om bilden av informationskompetens. Jag
behöll alltså denna observationskategori för alla mina observationer.

Nu återstod Bruces kategorier 5-7. Alla dessa har informationsanvändningen i fokus och
eftersom jag misstänkte att dessa dels inte visar sig så mycket (Bruce 1997, s. 116), dels
kunde vara svåra att observera skapade jag en observationskategori som jag tänkte mig kunde
täcka alla dessa tre kategorier. Detta kunde ge mig frihet att snabbt kunna observera något
utan att i det faktiska ögonblicket vid observationen behöva fundera över vad jag egentligen
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upptäckt. Jag trodde alltså att det behövdes en mycket genomtänkt analys av det observerade
för att kunna uttala mig om vilken av dessa kategorier som egentligen fanns med vid det
observerade tillfället. Jag skulle helt enkelt inte hinna med. Jag ville också få ett fungerande
observationsschema med ett hanterligt antal kategorier. I denna femte kategori kunde det
komma in moment som källkritik men också andra sätt att koppla ihop kunskap med
värderingar.

Kategorierna i detta nya schema såg ut så här:

1. Aktivitet kring informationsteknologin
2. Aktivitet kring informationskällorna
3. Aktivitet kring informationssökningen
4. Aktivitet kring kontroll och organisation av information
5. Aktivitet kring funnen information

Aktiviteten i varje kategori kunde utföras av de som undervisade och /eller de som blev
undervisade. Med aktivitet menade jag också att något nämndes. Dessutom delade jag in varje
kategori schematiskt så att jag hade en kolumn för vad jag faktiskt observerade och en kolumn
för mina reflektioner kring det observerade. Detta gjorde det antagligen lättare att skilja
mellan det faktiska beteendet och tolkningen av det (Patel, Davidson 1994, s.77)

Eftersom jag inte var ute efter att påvisa statistiska samband utan en förståelse av något gav
detta observationsschema förhoppningsvis tillräckligt svängrum att få in olika former av de
fenomen i undervisningen som jag ville undersöka. Jag ville att mitt schema skulle fungera i
fler än en undervisningssituation och hoppades att dessa kategorier var tillräckligt generella
för att hålla i andra situationer. Vid de följande observationerna använde jag mig alltså av en
kvalitativ, strukturerad observation.

I resultatredovisningen nedan redovisar jag mina observationer genom att skriva upp vilka
aktiviteterna är och vem som utför dem.

5.3.2 Enkäten och utformningen av enkätfrågorna

Vid pilotundersökningen delades en enkät ut till alla 14 närvarande studenter som deltagit i
den lektion som jag observerat och 13 studenter besvarade enkäten. Enkätfrågorna handlade
om att studenterna med egna ord skulle försöka beskriva hur undervisningen påverkat deras
kompetens att söka, analysera och kritiskt värdera information inom ämnesområdet samt på
vilket sätt undervisningens innehåll kunde vara relevant utanför studenternas ämnesområde
(Se bilaga 1).

En pilotundersökning av detta slag är viktig för att kontrollera att enkätfrågorna fungerar. Jag
ville veta om de svarande tolkade frågorna på samma sätt som jag. På detta sätt kontrollerade
jag att jag verkligen undersökte det jag avsåg, dvs undersökningens validitet kunde stärkas
(Ejlertsson 1996, s. 32). Jag var dessutom själv närvarande då enkäten besvarades och kunde
på så sätt reda ut de missuppfattningar som uppstod.

Men svaren på frågorna visade sig vara mycket knapphändiga. Svar som ”Mycket bra” eller
”bättre” var inte lätta att analysera. Frågorna var alltså i sig inte svåra att förstå men de krävde
följdfrågor för att ge fördjupade svar. Kanske kunde de knapphändiga svaren även bero på att
frågorna krävde för mycket tid och tankemöda för att kunna besvaras på kort tid (Se bilaga 1).
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Jag valde att helt ändra på enkäten och utformade istället en skala där studenterna kunde
skatta hur mycket eller lite de upplevde att de lärt sig. Frågorna i enkäten behandlade hur
studenterna värderade den undervisning de just deltagit i. Eftersom jag ville undersöka vilka
av Bruces kategorier som visade sig i undervisningen och hur dessa kategorier visade sig
utformade jag frågorna så långt möjligt utifrån dessa kategorier. Bruces kategorier 1-4 trodde
jag kunde vara lättare att observera, eftersom de antagligen kunde representeras av mer
konkreta aktiviteter i klassrummet än kategorierna 5-7. Därför kunde endast enkätfråga 1
”Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att söka information inom ditt
ämnesområde?” eventuellt säga något om kategorierna 1-4. Jag ansåg att det hade blivit
alldeles för svårt för studenterna om jag hade efterfrågat t ex deras kompetens att använda
informationsteknologin och att kontrollera och organisera informationen som ju är frågor som
skulle kunna täcka Bruces kategorier 1 och 4. Eftersom jag trodde att både studenterna och de
undervisande bibliotekarierna ansåg sig hålla på med informationssökning så utformade jag
den första enkätfrågan efter det.

De andra enkätfrågorna försökte jag utforma med tanke på kategorierna 5-7. I dessa
kategorier står informationsanvändningen i fokus. Dessa kategorier och den kunskapsprocess
de speglar kunde vara problematiska att undersöka enbart genom observationer. Dessa
kategorier handlar om en individs strategier för att omvandla information till kunskap, vilket
innebär kognitiva och sociala processer som inte alltid syns!

Enkätfråga 2 ”Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att analysera
information inom ditt ämnesområde?” täcker en kompetens eller en process som jag tolkar
som central för alla Bruces kategorier 5-7; analyskompetensen. Utan den kan en person inte
tillägna sig ny information så att en personlig kunskapsbas kan byggas. Bruces menar att det
är inom ett nytt intresseområde som denna kunskapsbas byggs (Bruce 1997, s. 137). Men
eftersom det låg utanför mitt syfte att undersöka studenternas förkunskaper valde jag att
utforma frågan som ovan.

Enkätfråga 3 ”Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att kritiskt
värdera information inom ditt ämnesområde?” tycker jag täcker en mer komplex process än
analysen. För att kunna värdera information kritiskt måste man först kunna analysera men
man måste också ha tillgodogjort sig en hel del information tidigare som finns som en
kunskapsbas.  Även om enkätfrågan inte följer Bruces beskrivningar av någon enskild
kategori så handlar den om hur en person kan utvidga sin kunskapsbas. Utvidgningen av
kunskapsbasen tolkar jag som det centrala för kategori 6.

Till sist kommer vi till enkätfråga 4 ”Hur mycket har undervisningen idag påverkat din
kunskap i ditt ämnesområde?” Enkätfrågan förutsätter att den som svarar på frågan redan har
viss ämneskunskap eftersom den efterfrågar en påverkan på den kunskap som redan finns.
Här försökte jag komma åt delar av  Bruces kategorier 6 och 7. Dessa kategorier har en
utvidgad kunskapsbas som grund i bilden av informationskompetens, men kreativitet och
värderingar läggs till denna bas. Om undervisningen skapar möjlighet för informations-
användning så att studentens ämneskunskaper påverkas är förmodligen både kreativitet och
värderingar med i processen, mer eller mindre medvetet.

Jag ville i min enkätfråga ändå vara så konkret som möjligt. Det jag ville komma åt här
handlar om långsiktiga processer som kan vara svåra att undersöka vid ett enstaka tillfälle i en
enkätfråga. Därför utformade jag frågan som ovan.
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Ingen av mina informanter vid något av observationstillfällena ställde frågor eller ville ha
något klargörande kring enkätfrågorna.

5.4 Urvalsmetod

Jag har valt att undersöka undervisningen på högskolebibliotek. Detta har flera skäl. Eftersom
jag har viss erfarenhet av gymnasiebibliotek är jag nyfiken på användarundervisning på andra
utbildningsnivåer. Jag har ingen egen erfarenhet av att undervisa på högskolenivå och kan
förhoppningsvis se med mer neutrala ögon på verksamheten än vad jag kanske gör på
gymnasieundervisning och jag är förhoppningsvis inte lika benägen att falla in i lärarrollens
tänkande.

Jag utgår ifrån Bruces forskning som handlar om universitets – och högskolelärares och
bibliotekariers uppfattningar av begreppet informationskompetens. Det är intressant att
undersöka hur denna forskning avspeglar sig just på ett högskolebibliotek.

Under våren 2002 skickade jag ut ett e-postmeddelande till några högskolebibliotek i vilket
jag presenterade mig och min uppsats samt bad om att få göra en observation. Två av
biblioteken stod inför stora omorganisationer och avböjde därför. Ett annat hade inte svarat
och till två bibliotek var jag välkommen. Mitt val blev biblioteket vid en medicinsk högskola.

Ett skäl till att jag valde detta bibliotek för min undersökning var att de som jag hade mail-
och telefonkontakt med i samband med observationerna var mycket tillmötesgående och
snabba att svara. Jag valde då ut ett antal tillfällen då jag kunde komma till biblioteket och
den pedagogiska samordnaren gav mig förslag på de undervisningsgrupper som passade min
tid.  Inför de två sista observationerna hade jag bibliotekets terminsplanering för under-
visningen framför mig. Jag valde den näst sista gruppen utifrån min tidsplanering. Den allra
sista gruppen däremot valde jag ut för att få en lite mer nyanserad bild av vilka och hur
Bruces kategorier visar sig i undervisningen. Därför föll valet på en extern utbildning för
medicinska journalister. För alla de övriga undervisningstillfällena har jag observerat
undervisning för studenter och forskare vid den medicinska högskolan.

Före observationstillfällena talade jag med de ansvariga undervisande bibliotekarierna. De var
positiva till att jag kom och dessutom villiga att ge tid för studenterna att besvara den enkät
jag tänkt dela ut mot slutet av lektionen.

Förutom min pilotundersökning har jag observerat undervisning för blivande läkare, termin 3
och termin 1, för forskare samt för medicinska journalister. Den sistnämnda är del av den
externa undervisningen medan den övriga observerade undervisningen är del av bibliotekets
interna undervisning. Vid undervisningen för journalisterna kunde jag dock inte genomföra
min enkät eftersom bibliotekariernas planering blivit förändrad p g a en undersökning som
journalisterna skulle göra och bibliotekarierna bedömde det som alltför tidsödande och stökigt
att även ta med min enkät. Vid detta tillfälle var jag alltså tvungen att nöja mig med att
observera.

5.5 Analysmetod

I min undersökning analyserade jag mina observationer för att försöka besvara mina
frågeställningar. Detta arbetssätt kallas för hypotetiskt deduktivt: Jag provade teorin mot
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verkligheten och analyserade ”det empiriska materialet gentemot den teori” jag stödde mig på
(Einarsson 2002, s. 18). Det är en kvalitativ analys jag vill göra av observationerna och det
viktiga i en sådan analys är jämförelsen (Larsson 1986, s. 32). Jag jämför vilka av
kategorierna som visar sig i undervisningen med Bruces forskningsresultat. Analysen av min
enkät avsåg att öka min förståelse för syftet och inte att hitta statistiska samband.

Det är viktigt är att skaffa sig kunskap om situationen som observeras och att utforma
observationsscheman för att analysen ska bli så nyanserad och rättvisande som möjligt (Patel,
Davidson 1994, s. 76 ff).

Jag skapade fem observationskategorier utifrån min pilotundersökning och jag använde
Bruces kategorier för att analysera bilden av informationskompetens som den visade sig i
undervisningen. Bruces kategorier har alltså varit mitt redskap för att analysera mitt material.
För varje observationskategori hade jag en kolumn för vad jag observerade och en där jag
motiverade varför den observerade aktiviteten hörde till just denna kategori.

I det följande kapitlet presenterar jag det aktuella biblioteket och därefter min empiri.
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6. Resultatpresentation

6.1 Observationerna

I detta kapitel beskriver jag först allmänt mina intryck av biblioteket och undervisningen.
Sedan går jag in på varje observationstillfälle och redovisar då vilka av Bruces kategorier som
jag upptäckt i undervisningen och hur de visar sig.

Pilotundersökningen genomfördes under våren 2002. I detta kapitel redovisar jag inte
resultatet av den eftersom denna undersökning gjordes för att bygga upp ett observations-
schema och kontrollera att enkätfrågorna fungerade.

Vid pilotundersökningen var det blivande sjukgymnaster, termin 1, som undervisades. De
andra observationerna ägde rum under hösten 2002. Först observerade jag undervisning för
blivande läkare, termin 3, som delades upp i två undervisningsgrupper vid två på varandra
följande tillfällen men med olika undervisande bibliotekarier. Under två andra dagar riktades
undervisningen till en och samma grupp av forskare. Två bibliotekarier undervisade under
dessa två dagar. Jag observerade också undervisning för blivande läkare, termin1. Dessa
studenter delades också upp i två grupper men med i övrigt lika förutsättningar. Dock var det
olika undervisande bibliotekarier. Vid den sista observationen riktades undervisningen till
journalister. Det sistnämnda är alltså exempel på sk extern utbildning på biblioteket.
Sammanlagt genomfördes observationer vid fyra observationstillfällen.

Jag har vid varje tillfälle suttit utanför halvcirkeln av datorer och har kunnat följa biblio-
tekariernas presentation och instruktion och den dialog som uppstod inför hela gruppen. Jag
lyckades även uppfatta det som de närmast sittande studenterna sa till varandra. Eftersom jag
inte ville göra mycket väsen av mig rörde jag mig så lite som möjligt runt i lokalen. Detta
innebär en begränsning i omfattningen av min empiri. Jag ser det dock inte som något som
inverkar negativt på undersökningens resultat eftersom jag slumpmässigt satt på olika ställen i
lokalen vid olika tillfällen. Detta är också en naturlig konsekvens med den metod jag valt.

6.2 Beskrivning av det undersökta biblioteket

Biblioteket där jag genomför min undersökning är ett medicinskt bibliotek. Här finns över 50
databaser, ca 17 000 meter tryckt material och mer än 4 000 elektroniska tidskrifter. Biblio-
tekets viktigaste målgrupperna är lärare, studenter och forskare som är verksamma vid
högskolan. Biblioteket har en tredubbel roll: som utförare av tjänster, marknadsförare och
som pedagog.

I det löpande arbetet ingår att samarbeta med lärarna kring studenternas informations-
kompetens och varje år ger biblioteket många kurser i medicinsk informationssökning.
Biblioteket har även mycket extern verksamhet såsom kurser till medicinska bibliotekarier
och folkbibliotekarier.

När jag har anlänt till biblioteket har jag oftast väntat en stund på den undervisande
bibliotekarien. Jag har då kunnat insupa atmosfären i lugn och ro. Det är mycket rymd och
ljus med stora fönster ut mot grönskande buskar. Ca 20 datorer finns placerade runt väggarna
och de är alla upptagna av e-postande och informationssökande studenter. Mitt i entréhallen
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finns det ett runt bord med flera stolar, vilket ger ett hemtrevligt intryck.  Mycket prat och
skratt hörs. Även kring informationsdisken är det rörelse och bibliotekarien där verkar fullt
upptagen.

6.3 Allmänna intryck av undervisningen

Mina allmänna intryck av undervisningen är att bibliotekarierna var mycket positiva och
engagerade i sin lärarroll. De gav dessutom intrycket att det var intressant att jag kommit för
att observera undervisningen.

Den undervisning jag observerade har varit förlagd till bibliotekets datasal som rymmer 16
datorer i en halvcirkel framför en white board där bibliotekarierna visade power point-
presentationer. Jag överraskades av att det fanns så många datorer så att det nästan vid alla de
observerade tillfällena satt en student vid varje dator. Lokalen var ljus med glasdörrar och ett
litet pentry.

Vid varje tillfälle var undervisningen noggrant planerad. Vid alla tillfällena visades en power
pointpresentation där mål och syfte med undervisningen var det som kom först. Power point-
presentationen delades vid varje tillfälle ut till alla studenter så att de kunde anteckna i
samband med att bilderna kom upp på white boarden. Presentationerna innehöll, förutom
planering och mål med lektionerna, bl a namn på aktuella informationskällor, en del bilder på
hur tesauren är uppbyggd samt förslag på hur man kan konstruera en sökfråga. Dessutom
fanns ofta en sammanfattning med i slutet av lektionen. Bibliotekarierna visste alltid vilka
grupper som skulle komma och de hade alltid skaffat sig information om vilka kurser
studenterna just för tillfället läste och vid flera tillfällen visste bibliotekarierna vilka
ämnesområden som studenterna läste. Dessutom grep ofta undervisningen in i studenternas
övriga undervisning såtillvida att studenternas höll på med något grupparbete eller enskilt
projektarbete. Studenterna fick då tillfälle att söka inom sitt ämnesområde. Vid dessa tillfällen
hade biblio-tekarierna informerat sig om vilka frågor studenterna valt att arbeta med och lagt
upp en del av undervisningen med tanke på detta. Bibliotekarierna hade alltså skaffat sig viss
kunskap om studenternas förförståelse.

Undervisningstillfället för de medicinska journalisterna utgör exempel på extern undervisning
och vid detta tillfälle var inte bibliotekarierna lika välinformerade.

Biblioteket har tre olika hemsidor. Då jag i min redovisning av min empiri talar om
bibliotekets hemsida menar jag den som finns tillgänglig för de studenter, lärare och forskare
som är knutna till bibliotekets nätverk.

6.4 Presentation av empirin

I detta avsnitt redovisar jag mina resultat genom att beskriva de aktiviteter som inföll under
mina olika observationskategorier. Eftersom jag vill undersöka vilka av Bruces kategorier
som visar sig i undervisningen och hur dessa kategorier visar sig följer mina observations-
kategorier i stort sett Bruces kategorier. Mina första fyra observationskategorier följer Bruces
kategorier 1-4 medan Bruces kategorier 5-7 har blivit en och samma observationskategori i
min undersökning. Observationskategorierna är alltså fem stycken: aktivitet kring inform-
ationsteknologin, aktivitet kring informationskällorna, aktivitet kring informationssökningen,
aktivitet kring kontroll och organisation av information samt aktivitet kring funnen
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information. En aktivitet kan i undervisningen förekomma flera gånger men detta har jag inte
tagit hänsyn till. Jag återger aktiviteterna genom att beskriva dem så neutralt som möjligt.
Eftersom jag med aktivitet även menar vad som sägs återger jag det jag uppfattade i direkta
repliker som i möjligaste mån följer de observerades ord.

Jag beskriver vad bibliotekarien visade, t ex olika sökningar. Dessa visningar skedde med
hjälp av den projektor som hängde i taket och som projicerade bilder på white boarden inför
hela gruppen. Bibliotekarien visade sökningar via internet, t ex i bibliotekets katalog.

Jag har valt att ta med i redovisningen det jag finner relevant utifrån mina observations-
kategorier. Detta innebär att endast en liten del av undervisningsaktiviteterna inte kommit
med i resultatredovisningen. Jag har t ex inte tagit med sådant som har med lokalen att göra,
t ex hur väl power pointpresentationen syntes eller hur bibliotekarier och studenter
diskuterade kring ljuset och värmen i lokalen. Inte heller är talarstilen hos bibliotekarierna
eller studenternas attityd till bibliotekarierna intressant för min redovisning.

Jag ger en liten beskrivning i början av observationstillfället där jag beskriver förutsätt-
ningarna för just det observerade tillfället. Jag ger också en kort beskrivning av de deltagande
studenterna. Vid observationstillfälle 1 och 3 observerade jag undervisning för blivande
läkare. Vid det andra observationstillfället observerade jag undervisning riktad till forskare
och vid det fjärde tillfället observerade jag s.k. extern undervisning, riktad till medicinska
journalister. Jag sammanfattar även kortfattat mina intryck efter varje observation. Här
försöker jag se just det observerade tillfället i relation till de övriga observationerna. Jag har i
bilaga 3 samlat några karakteristiska aktiviteter för de olika observationstillfällena.

För observationstillfälle 1 och 3 observerade jag undervisning uppdelad på två studentgrupper
med en liten rast emellan. Vid det första observationstillfället undervisades grupperna av olika
bibliotekarier, men grupperna hade i övrigt samma förutsättningar. Vid det tredje observa-
tionstillfället var de undervisande bibliotekarierna desamma vid båda tillfällena. För att få
redovisningen mera överskådlig väljer jag att redovisa resultaten av dessa observationer och
enkäter som en enda grupp. Vid det sista observationstillfället visade det sig av praktiska skäl
att min enkät inte gick att genomföra.

Jag har numrerat aktiviteterna så att de sammantagna blir 109 stycken. Detta gör det
förhoppningsvis lättare att följa med i analysen av empirin. När det gäller redovisningen av
enkätens resultat har jag valt att redovisa den i procent för att få tydligare överblick.
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6.4.1 Observationstillfälle 1: Undervisning för blivande läkare, termin 3

När jag har väntat en stund kommer bibliotekarien jag bestämt möte med och vi går in i
datasalen. Där befinner sig den andra bibliotekarien som också ska undervisa. De berättar att
gruppen som ska komma är blivande läkare, termin 3. I högskolans programkommitté för
denna utbildning är biblioteket med och planerar och nu har dessa studenter precis inlett ett
projektarbete i fysiologi. Detta undervisningstillfälle i informationssökning är det andra för
denna grupp och kallas för fördjupad informationssökning enligt schemat.

Klockan 13 kommer 13 studenter in i salen och sätter sig bakom datorerna. De verkar känna
varandra väl, pratar och skrattar. In kommer också studenternas lärare i ämnet och lyssnar en
stund. Bibliotekarierna startar sin lektion med att hälsa välkomna, att presentera sig själva och
så får jag presentera mig. Sedan visar bibliotekarierna de första bilderna i en power point-
presentation där målen för lektionen kommer först. Målen är bl a att stödja studenterna i deras
projektarbete, att skapa förutsättningar för självständig informationssökning samt att presen-
tera en överblick över några centrala informationskällor.

Bibliotekarierna varvar att visa bilder ur power pointpresentationen och att låta studenterna
söka själva. Efter ca 20 minuters föreläsning får studenterna i uppgift att söka efter
definitioner och söktermer i en databas under ca 10 minuter. Sedan tar bibliotekarierna vid
igen och berättar bl a om tidskriftsdatabasen Medline. Efter ytterligare en stund släpps
studenterna fria att söka i några presenterade databaser. I detta skede sätter sig studenterna i
sina projektgrupper för att söka tillsammans. Ingen verkar välja att söka på de begrepp som
bibliotekarierna föreslår på sin skärm. Det märks här att undervisningen griper in i ett
meningsfullt sammanhang för studenterna verkar tycka att detta är relevant och meningsfullt.
Lektionen avslutas med att bibliotekarierna sammanfattar innehållet i några av de använda
databaserna och hur man ska skriva referenser.

Klockan 15.00 kommer den andra halvan av denna klass, 12 studenter, till datasalen.
Lektionsinnehållet och undervisningen skiljer sig inte från den förra gruppens.

Kategori 1: Aktivitet kring informationsteknologin

(1) När studenterna får tillfälle att söka själva uppmanas de att använda skrivaren så att de kan
se sina sökresultat.

(2) En av studenterna frågar:
-Varför kommer jag inte in i Läkartidningens databas?

(3) -Vilket lösenord ska jag använda för denna databas? frågar en student.

Kategori 2: Aktivitet kring informationskällorna

(4) Bibliotekarien visar en bild med namngivna databaser för att slå upp och definiera
begrepp, t ex Encyclopedia Britannica.

(5) Bibliotekarien visar och går igenom hur tesaurusen MeSH är strukturerad och vad den
innehåller. Hon frågar om studenterna kommer ihåg att de vid det tidigare tillfället de deltog i
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användarundervisningen använde MeSH. Studenterna mumlar som svar, någon säger
tvekande ja.

- MeSH är en förkortning av Medical Subject Headings och innehåller ca 25 000 ämnesord.
Den har en kontrollerad vokabulär och är ordnad hierarkiskt, säger bibliotekarien.

(6) Bibliotekarien visar hur en sökning med ett sökordsexempel går till. Bibliotekarien visar
också svensk MeSH som innehåller ca 17 000 söktermer som är översatta från engelska till
svenska.

(7) Studenterna får övningsexempel att söka på i MeSH. Studenterna får även söka på begrepp
som beskriver deras eget projektarbete. Bibliotekarierna går runt och hjälper till och föreslår
ibland andra MeSHtermer.

(8) -Hur kan man se vilka åldersgrupper som finns? frågar en student i samband med
MeSHsökningen.

(9) När denna sökövning är slut frågar bibliotekarien studenterna om de fick något bra.
-Nej, vi fick 21 800 träffar.
-Vi ska tala lite om begränsningsmöjligheter senare, svarar bibliotekarien då.

(10) Bibliotekarien visar och berättar om bibliotekets katalog. Han visar en sökning som
tydligt visar skillnaden mellan att söka på svenska och engelska ämnesord. Sökningen med
svenska ämnesord ger 15 träffar och med engelska ger den 111 träffar.

(11) -Har ni sökt mycket i katalogen? frågar han.
-Ja, svarar några.
-Lite, svarar en annan.

(12) Bibliotekarien nämner att LIBRIS är katalogen för Sveriges forskningsbibliotek.

(13) Bibliotekarien visar tidskriftslistan som studenterna kan nå via bibliotekets hemsida. Hon
nämner att över 4800 tidskrifter finns tillgängliga i fulltextformat.

(14) Nästa databas som bibliotekarien beskriver är Medline. Vad den innehåller, hur stor den
är och varifrån den kommer nämner han.

(15) -Hur mycket har ni sökt i Medline? frågar bibliotekarien.
-Inget, svarar en student.

(16) Sedan visar bibliotekarien hur man söker i Medline. Här visar bibliotekarien en sökning
som successivt blir mer begränsad så som han utlovade tidigare. Först visas en sökning med
engelska ämnesord, sedan används detailsknappen för att hitta rätt MeSHtermer. Nästa steg i
begränsningen gör bibliotekarien med limitknappen. Det sista steget med detta sökexempel
görs genom att använda citationstecken runt vissa sökord. Sökningen fick till en början 1821
träffar vilka minskas till 4.

(17) Nästa databas som får en kort beskrivning av bibliotekarien är SveMed+. Dess innehåll,
täckning, storlek och att den produceras av Karolinska Institutets Bibliotek nämns.
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(18) Nu får studenterna tillfälle att söka i Medline och SveMed+. Antingen kan de söka på
sina begrepp inom projektarbetet eller så kan de söka på begrepp som bibliotekarien har
föreslagit i power point presentationen. Bibliotekarierna går runt och hjälper till. Någon
student frågar:

(19) -Vad innebär denna referens?
(20) - Hur kombinerar jag dessa sökbegrepp?
(21) -Vilken knapp ska jag trycka på för att få upp fulltextartikeln? är en annan fråga.

(22) Bibliotekarien nämner sedan två internetresurser som är tillgängliga från bibliotekets
hemsida. Dels är det länklistan med de biomedicinska länkarna, dels Netsim som är ett
interaktivt material som kan användas vid självstudier.

(23) Bibliotekarien tipsar om nätplatsen Kolla källan där man kan lära sig hur man värderar en
nätplats.

Kategori 3: Aktivitet kring informationssökningen

(24) Bibliotekarien visar en bild där en allmän informationssökningsprocess visas. Att välja
ämne, hitta rätt termer, söka, sovra, granska och utnyttja är delar i processen.

(25) En annan bild i denna power point presentation visar hur en generell sökstrategi går från
bredare och mera övergripande till djupare och mer specifikt.

(26) När studenterna själva söker i MeSH använder de allra flesta begrepp som hör till det
projektarbete de arbetar med. Studenterna sitter då samlade i dessa projektgrupper och
samtalar kring dessa sökningar. Så här kan det låta:

-Det här är alldeles för stort! utropar en student.
-Vi ska undersöka om man blir smal eller fet av för lite sömn, säger en annan student.
-Vi kan göra olika val...
-Vaddå, t ex prestation, eller? svarar en annan.
-Det finns något som heter rastlösa bensyndromet, säger en student och tittar nyfiket på
skärmen.
Här kommer bibliotekarien in och undrar vad denna grupp haft för sökterm.
-Jag sökte på sleep deprivity, svarar en av studenterna.
-Varför gjorde ni den begränsningen? frågar bibliotekarien då hon tittat på sökningen som
studenterna gjort.
-Vi ville bara kolla, svarar de.
-Men vet du om man blir fet av att sova eller ska vi söka på om sömnsvårigheter överhuvud
taget påverkar vikten? frågar bibliotekarien.

(27) En annan grupp studenter har skrivit ut en ämnesordlista utifrån en sökning som de gjort.
De samtalar kring denna lista:
-Men titta, vad kan detta ämnesord betyda?
-Ska vi precisera ännu mer för att söka?
-Vi måste nog rikta in oss...
-Ska vi rikta in oss på olika åldergrupper, eller?
-Eller ska vi ta vissa grupper av läkemedel?
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Kategori 4: Aktivitet kring kontroll och organisation av information

(28) Mot slutet av dessa lektioner riktade till läkarstudenter, termin 3, visar bibliotekarierna en
bild på hur man skriver referenser och tipsar om en länk från bibliotekets hemsida för vidare
studier av hur man skriver dessa.

(29) Bibliotekarien nämner också att man alltid ska försöka referera till dokumentet i pdf-
format och helst inte i HTML-format för att sidhänvisningarna i referensen ska stämma.

Kategori 5: Aktivitet kring funnen information

Inga aktiviteter observerades.
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Enkäten

Enkäten delades ut i slutet av lektionen och studenterna fick gå när de var färdiga.
Sammanlagt från båda undervisningsgrupperna denna dag besvarades 25 utdelade enkäter av
25 studenter. Så här fördelades resultatet:

1. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att söka information inom ditt
ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

4% 16% 72% 8%

2. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att analysera information
inom ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

8% 24% 32% 24% 4% 8%

3. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att kritiskt värdera
information inom ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

12% 20% 44% 16% 4% 4%

4. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kunskap i ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

8% 20% 48% 16% 4% 4%

Sammanfattande intryck

Dessa studenter ger ett glatt, ungt och engagerande intryck. Undervisningen har ett högt
tempo. Studenterna ställer ofta frågor kring vad de olika delarna i en post i en databas står för.
De får också tillfälle att själva söka information. De samlas då i tidigare indelade
arbetsgrupper. När de söker på egen hand uppstår livliga och engagerande diskussioner.
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6.4.2 Observationstillfälle 2: Undervisning för forskare

Denna tvådagarsutbildning riktar sig till forskare. Undervisningen sträcker sig från 9.15 till
16.30. När jag talar med bibliotekarien och en del av forskarna visar det sig att en del påbörjat
sin forskarutbildning denna termin medan andra i början av nästa år är färdiga att licensiera.
Forskarna kommer från olika ämnesdiscipliner så att det finns forskande sjukgymnaster,
läkare och biologer med i gruppen. Bibliotekarien säger att det oftast är så att dessa forskare
är väldigt stressade och ibland avviker tidigare och att de är så inriktade på sitt eget att de
oftast vill börja söka på en gång med sina egna ämnesord. Denna del i forskarutbildningen är
obligatorisk vilket en del forskare tycker är onödigt eftersom de anser sig redan kunna söka
information inom sitt ämnesområde. Heterogeniteten bland forskarnas olika ämnen blir också
svårhanterlig i planeringen av undervisningen, menar bibliotekarien.

Jag kommer ner till samma datasal som vid de tidigare observationerna strax före 9.00 och
hälsar på de två bibliotekarierna. Vid denna kurs skulle även en tredje bibliotekarie undervisa
men hon hade blivit sjuk. Forskarna kommer in och placerar sig vid datorerna. De känner
varandra men verkar lite försiktiga, eftersom de inte pratar så mycket med varandra. De är 19
stycken.

Bibliotekarien börjar med att välkomna oss, presentera sig själv, sin kollega och mig och går
sedan igenom schemat för dagarna. Sedan dras power pointpresentationen igång som sedan
bildar stommen genom hela kursen. Allra först visas kursens syfte och mål vilket är att öka
deltagarnas informationskompetens samt att forskarna ska få en övergripande kunskap om
databaser och andra medicinska informationsresurser. Detta kommenteras inte vidare, men
bibliotekarien presenterar sin definition av informationskompetens vid ett senare tillfälle (Se
s. 42.).

Kategori 1: Aktivitet kring informationsteknologin

(30) Bibliotekarien visar tidskriftsreferensen och talar om att fulltextlänken, oavsett databas,
endast fungerar då biblioteket prenumererar på tidskriften.

(31) När forskarna får tillfälle till att söka självständigt i databasen Medline frågar en av dem:
-Ibland fungerar inte fulltextlänken trots att biblioteket prenumererar på den elektroniska
versionen. Varför det?

(32) En annan frågar:
-Hur kan man veta vad som skrivs ut?
-Tryck på display och sedan skriv ut, svarar bibliotekarien.

(33) -Vad heter skrivaren? frågar en annan forskare.

(34) Bibliotekarien går runt och hjälper till och kommenterar:
-Man måste alltid skriva exakt de bokstäverna i URLen som står med i adressen.

(35) Bibliotekarien talar om att Medline är åtkomlig både via databasvärden Ovid och
PubMed men att det bara är gränssnittet som skiljer sig åt.



39

(36) Bibliotekarien visar hur man genom att klippa och klistra med datorn kan ta med sig en
term från MeSH till en annan databas.

(37) Bibliotekarien går runt och hjälper forskarna att logga in sig i några medicinska
databaser, såsom Cochrane Library.

(38) När forskarna söker i olika databaser hör jag någon fråga:
-Hur kommer jag in i Current Contents?

(39)Bibliotekarien visar på white boarden hur man kommer till Science Citation Index.

(40) Bibliotekarien visar hur man installerar databasen Sci Finder på sin egen dator.
Bibliotekarien visar också hur man skriver in korrekt URL i adressfältet samt hur man loggar
in i databasen med korrekt användarnamn och lösenord.

(41) Bibliotekarien berättar hur det går till när de som arbetar utanför bibliotekets nätverk kan
få en proxykod så att de kan få tillgång till bibliotekets databaser hemifrån.

Kategori 2: Aktivitet kring informationskällorna

(42) Bibliotekarien nämner olika slags informationskällor såsom personliga kontakter.

(43) Vilka databaser som är relevanta för medicinsk informationssökning nämns.

(44) Bibliotekarien visar hur tesauren MeSH är strukturerad, berättar om dess innehåll och
storlek. Bibliotekarien frågar också om någon av forskarna använder svensk MeSH och får
svaret att ingen gör det. Sedan visas en sökning i MeSH för att kontrollera ämnesorden. Här
visar bibliotekarien också hur MeSH länkar till andra databaser, t ex till bibliotekets egen
katalog.

(45) Bibliotekarien uppmanar forskarna:
-Tänk efter innan sökordet skrivs in vilket svar som du vill ha. Vad ska du ha ditt svar till?

(46) Forskarna får en stund att söka i MeSH och bibliotekarierna går runt och hjälper till.
Bibliotekarierna reder ut hur synonymer fungerar i MeSH. Bibliotekarien visar vad en scope
note i MeSH innebär och var den återfinns och att den kan ge värdefulla definitioner av
begreppen. Hur man kan söka på olika aspekter på sitt ämnesord, hur man kombinerar
ämnesord, hur man ser sin sökhistoria och hur man kombinerar olika sökningar visas också av
bibliotekarien. Vid ett tillfälle säger bibliotekarien till en av forskarna:
-Man måste se var man befinner sig! Vi kan klättra högre upp i MeSHträdet.

(47) En av forskarna utbrister:
-Allergi är inte en MeSHterm!

(48) En forskare frågar:
- Hur ska jag gå vidare?
Bibliotekarien visar på forskarens skärm och säger:
-Du kan alltid välja att gå in i Meshträdet och klicka på explodeknappen. Då visar sig flera
begrepp och du kan välja något av dessa. (Här pekar bibliotekarien på skärmen.)
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(49) Bibliotekarien visar vilka knappar man använder för att ställa sig på kö för en bok.

(50) Bibliotekarien talar om skillnaden mellan innehållet i bibliotekets egen katalog och
Medline.

(51) Bibliotekarien visar en sökning efter en tidskrift i bibliotekets katalog och visar hur man i
referensen kan se var tidskriften finns. En sökning med sökordet stamcell visas också och hur
man kan begränsa sökningen till bara avhandlingar. Tidskriftslistan som är tillgänglig från
bibliotekets hemsida visas och hur man söker i den.

(52) Forskarna söker själva i LIBRIS och bibliotekets katalog. Bibliotekarierna har
konstruerat sökfrågor men inte många av forskarna använder dessa utan de söker med sina
egna begrepp. Forskarna frågar bl a:
-Var finns informationen här?
-Vad har jag hittat nu? frågar en annan.
-Finns tidskriften på flera ställen?

(53) Bibliotekarien nämner innehåll och storlek för databasen Medline och visar en sökning i
Medline. Bl a visas hur man kan se hur programmet har sökt genom att kontrollera hur
programmet har tolkat sökorden samt hur en fulltextlänk i en referens ser ut. Bibliotekarien
tipsar om hur man kan få hjälp med att kontrollera sina sökord med hjälp av
mappningsfunktionen. Hur en trunkering i Medline går till visas.

(54) Forskarna uppmanas att själva prova att söka i Medline. Då uppstår en del funderingar:
-Hur begränsar jag med flera sökord?
-Hur kan jag kombinera dessa sökresultat? frågar en forskare.
-Klicka på expandknappen så får du flera val, uppmuntrar bibliotekarien.
-Hur ska jag nu veta hur den har sökt?
-Skriv in detta med versaler för nu har den sökt med siffror, svarar bibliotekarien.

(55) Bibliotekarien tipsar en forskare om att hon kan begränsa sin sökning ytterligare genom
att lägga till begrepp eller så kan hon välja att lägga på en tidsaspekt (Bibliotekarien har sett
att forskaren har fått ohanterligt många träffar.).

(56) Bibliotekarien talar om vilka databaser som finns i Cochrane Library. En sökning i en av
databaserna visas och en genomgång görs av vad de olika ikonerna i sökbilden står för.
Bibliotekarien nämner att Cochrane Library är en av informationskällorna som används då en
diagnos ska ställas. Här yttrar sig en av forskarna spontant:
-Det är ett helt enormt, mycket starkt redskap och en otrolig tidsvinst att kunna läsa
slutsatserna i dessa databaser!

(57) Bibliotekarien frågar om forskarna tycker att de molekylärbiologiska databaserna
fungerar bra. Svaret från några i gruppen blir jakande. Bibliotekarien visar många flera
relevanta databaser inom medicin, t ex Psycinfo, Cinahl, Embase och Biosis. Bibliotekarien
går in i en del av dessa och visar hur en sökning går till, hur dessa databaser är länkade till
Medline och ger exempel på hur man kan begränsa sin sökning. Hur man kan söka i olika
databaser samtidigt visas också.

(58) När forskarna släpps fria att söka i de presenterade databaserna frågar en:
-Hur kunde jag trunkera mina sökord i denna databas?
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(59) Ett annat tips ger bibliotekarien till en annan forskare:
-Nu söker du på alla begrepp, vill du det? Skriv istället OR så får du det du söker.

(60) En forskare frågar:
-Hur har jag sökt nu?
-Med fria sökord i fulltext, svarar bibliotekarien.

(61) Bibliotekarien visar hur man hittar information i Chemical Abstracts och går igenom vad
de olika knapparna i referensen står för.

(62) Bibliotekarien går igenom hur man kvalitetsbedömer en informationsresurs, även en
muntlig källa. Informationsresursens pålitlighet, auktoritet, objektivitet, aktualitet och
täckning nämns samt vilka informationskanaler den förmedlas genom.

(63) Bibliotekarien går även igenom vad som styr en författares val av tidskrift för publicering
av artiklar. Här nämns också hur en databasproducent väljer tidskrifter som ska indexeras i
den databas som produceras. Bibliotekarien kommer in på impactfaktorer som är ett mått på
hur ofta artiklar i en viss tidskrift citeras inom den medicinska vetenskapliga litteraturen.

(64) Bibliotekarien visar bibliotekets elektroniska tidskrifter.

(65) Bibliotekarien visar bibliotekets elektroniska böcker och hur man söker på specifika ord i
dem. Hur man kan gå in i en del av böckerna eller hur man kan söka i alla samtidigt visas.

(66) Bibliotekarien visar några etablerade nätplatser, bl a National Library of Medicine, och
går igenom innehållet i dessa resurser.

(67) Karolinska University Press nämns och avhandlingsdatabasen visas.

(68) Bibliotekarien delger sin tredelade definition av begreppet informationskompetens. Den
första delen av definitionen är att analysera ett informationsbehov och den andra att hitta i
informationskällor.

Kategori 3: Aktivitet kring informationssökningen

(69) Bibliotekarien nämner vikten av att definiera sin sökfråga och att det i ett
informationsåtervinningssystem finns två parallella processer: informationssökning och
indexering. Bibliotekarien nämner också att det är viktigt att ta reda på de kontrollerade
termerna, att man kan komplettera sin sökning med synonymer, hur man arbetar med olika
stavningsvarianter, hur trunkering, närhetsoperatorer och boolsk logik fungerar.
Bibliotekarien talar även om kvalitén i ett sökresultat, om bruset i en sökprocess samt vikten
av att utvärdera sitt sökresultat.

(70) En forskare frågar:
-Vad innebär OR och AND?

(71) Bibliotekarien tipsar om att man söker på bredare sökord i små databaser och mer
specifika i stora.
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Kategori 4: Aktivitet kring kontroll och organisation av information

(72) Bibliotekarien visar hur man exporterar sitt sökresultat till referenshanteringsprogrammet
End Note.

(73) Bibliotekarien visar hur ett fulltextdokument i Ovidformat kan göras om till pdf-format
så att det blir lättare med s.hänvisningarna.

Kategori 5: Aktivitet kring funnen information

(74) Bibliotekarien talar om källkritik med tonvikt på internet och går igenom några frågor
som det kan vara bra att ställa till funnen information. Frågorna handlar om vem
informationen riktar sig till, hur gammal den är, hur lay out och språk är, vilken
bakgrundsinformation som ges, vilka aspekter som är täckta, om titeln är relevant i
förhållande till informationen samt om adressen stämmer med internetsidans innehåll.
Bibliotekarien visar en internetsida som blinkar och rör sig mycket. Tillsammans med
forskarna går hon snabbt igenom några av frågorna med hjälp av internetsidans innehåll. De
kommer fram till om vikten av att en nätplats gör ett seriöst intryck.

(75) Senare får forskarna tillfälle att söka i de presenterade internetresurserna, t ex
länksamlingarna. Då utbrister en av forskarna:
-Jag vet inte var jag ska börja! Det finns så mycket!

(76) Den tredje och sista delen av bibliotekariens definition av informationskompetens
innebär att en informationskompetent person kan värdera funnen information.

(77) Bibliotekarien talar om den vetenskapliga kommunikationen och om hur elektronisk
publicering har påverkat den. Dessutom finns det nu nya spridningsvägar för informationen så
att den kan gå direkt till läsaren från författaren utan att ta vägen via mellanhänder såsom
bibliotek och förlag.
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Enkäten

11 forskare valde att besvara enkäten. Anledningen till att hela 8 forskare inte besvarade
enkäten beror på att en del av de som var med under den första dagen då det var 19 forskare
med inte dök upp under den andra dagen eller avvek så pass tidigt att de hunnit gå när enkäten
delades ut. Så här fördelades resultaten från undervisningen dessa dagar:

1. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att söka information inom ditt
ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

19% 36% 45%

2. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att analysera information
inom ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

9% 64% 18% 9%

3. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att kritiskt värdera
information inom ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

9% 27% 36% 27%

4. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kunskap i ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

18% 36% 36% 9%

Sammanfattande intryck

En del forskare verkar lyssna till bibliotekarien endast delvis eftersom de oftast trycker på sin
dators knappar. En del forskare deltar endast en av de två dagarna. När forskarna själva provar
att söka gör de detta enskilt och tar hjälp ibland av bibliotekarien eller kamraten bredvid.
Frågorna de ställer handlar ofta om informationsteknologin och informationskällorna.
Eftersom detta observationstillfälle sträcker sig över två hela dagar hör jag en del
kommentarer från forskarna – det är positiva och överraskade över att det finns så många
möjligheter att söka och nå information även hemifrån.
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6.4.3 Observationstillfälle 3: Undervisning för blivande läkare, termin 1

På dagen för mitt tredje observationstillfälle möter jag en av de bibliotekarier som ska
undervisa och vi går ner till datasalen. Väl i lokalen möter jag den andra undervisande
bibliotekarien. Bibliotekarierna förbereder datorerna genom att klicka fram startsidan på
internet samt att starta ett worddokument som ligger öppet bakom bibliotekets startsida.

Bibliotekarierna berättar att denna grupp av studenter är blivande läkare, termin 1, och att
detta är det andra tillfället som de träffar gruppen. Vid det första tillfället fick studenterna en
rundvandring i biblioteket och några sökfrågor i katalogen samt en uppgift om att skriva en
referens. Dessa uppgifter ger bibliotekarierna återkoppling till vid två tillfällen under denna
lektion. Gruppen är uppdelad i några mindre så att det ska finnas plats för alla att få sitta vid
en dator. Studenterna har fått två informationssökningsfrågor av sin lärare. Dessa frågor
handlar om det ämne studenterna för tillfället läser. Uppgifterna är ämnesindelade och
eleverna har själva valt vad de vill jobba med.  Dock hade bibliotekarierna invändningar mot
vissa frågor och kom med förbättringsförslag. Bl a tyckte bibliotekarierna att den sökväg som
läraren hade tänkt sig var onödigt lång och krånglig. Frågorna bearbetades därför och dessa
bearbetade frågor delas ut av bibliotekarien i början av lektionen.

Svaren på dessa uppgifter ska studenterna föra över till det worddokument som
bibliotekarierna öppnat innan studenterna kom. Svaren ska sedan studenternas lärare titta på.

12.15 fylls lokalen av studenterna som är 16 stycken. De tar plats vid datorerna och power
point presentationen kan dra igång. Bibliotekarierna börjar med att hälsa välkomna och att
presentera sig själva. Jag får presentera mig och så presenteras även lektionens mål och
innehåll. Målen för denna lektion är att studenterna ska använda bibliotekets hemsidan som
start för sin medicinska informationssökning, att de ska formulera en sökfråga, använda
Medline som informationskälla samt lösa de uppgifter som deras lärare gett dem.

Liksom vid tidigare observationstillfällen varvar bibliotekarierna sin power point presentation
med att studenterna själva får söka i de resurser som just presenterats. Efter ca. 20 minuter
släpps studenterna fria att söka i tesauren MeSH. Sedan talar bibliotekarierna om bibliotekets
katalog, om den bibliografiska databasen Medline samt om hur man skriver referenser. Efter
detta moment får studenterna chans att lösa sin första uppgift med hjälp av den presenterade
databasen Medline.

När bibliotekarien samlar ihop aktiviteten efter denna sökövning nämns några internet-
resurser, t ex socialstyrelsens hemsida och bibliotekets länksamling. Det sista momentet
denna lektion är att studenterna får lösa sin andra uppgift som bl a innebär att de ska välja
informationskälla och skriva referensen korrekt. Lektionen slutar ca 14.00.

Klockan 14.30 kommer den andra halvan av gruppen. De är 15 stycken. Lektionsinnehåll och
undervisningen i övrigt skiljer sig inte från det föregående tillfället.

Kategori 1: Aktivitet kring informationsteknologin

(78) När studenterna söker själva för att besvara sina uppgifter kommer det några frågor kring
hur man skriver ut.
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(79) Vid ett annat tillfälle undrar en student:
-Min dator har hängt sig!
-Det brukar vara krångel med SveMed, svarar bibliotekarien.

(80) Studenterna diskuterar hur man kan klippa och klistra in i Worddokumentet.

Kategori 2: Aktivitet kring informationskällorna

(81) Bibliotekarien visar exempel på uppslagsverk och ordlistor som finns tillgängliga från
bibliotekets hemsida.

(82) Bibliotekarien visar tesauren MeSH, dess innehåll och struktur. Vad en scope note
innebär i MeSH och var man ser denna går bibliotekarien igenom. Studenterna får chans att
söka i denna tesaurus och de får tre begrepp från bibliotekarien att leta efter.

(83) Bibliotekarien visar sökningar i bibliotekets katalog. En sökning efter viss titel, författare
och på ämnesord visas. Bibliotekarien visar också hur man kan gå tillbaka till MeSHen för att
få mera korrekta ämnesord och på detta sätt få flera träffar i bibliotekets katalog.

(84) Bibliotekarien går igenom skillnaden mellan en MeSHterm och fria sökord vid en
sökning i katalogen.

(85) Bibliotekarien talar om innehåll och storlek på den bibliografiska databasen Medline.
Vad de olika delarna i en post i Medline innebär gås igenom. Bibliotekarien visar sökningar
på författare och ämnesord i Medline samt hur man kan se hur programmet har tolkat
ämnesorden och hur det har sökt. Bibliotekarien går igenom begränsningsmöjligheter i
Medline. Hur man kan få tillgång till tidskriftsartiklarna i fulltext visas.

(86) Bibliotekarien visar tidskriftslistan från bibliotekets hemsida.

(87) När studenterna söker i Medline själva frågar en av dem:
-Vad står det här för? Hon pekar på sin skärm.
Bibliotekarien förklarar att vissa nummer står för tidskriftsnumret och andra står för
volymnumret.

(88) En student tipsar en annan om att man kan söka i tidskriftsartiklarna och bara få fram
metoder.

(89) -Vad betyder et.al? frågar en student bibliotekarien. Bibliotekarien svarar.

(90) -Vad var publication type? frågar en annan student.

(91) Två studenter diskuterar hur de sökt i MeSHen och vad de olika delarna i en referens står
för.

(92) Ytterligare databasers innehåll går bibliotekarien igenom, såsom OMIM och
Socialstyrelsens hemsida. En post från OMIM visas och vad de olika delarna i posten betyder.
I Socialstyrelsens databas visar bibliotekarien en sökning på ämnesord. Bibliotekarien nämner
även Medline plus.
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(93) Bibliotekarien visar också bibliotekets biomedicinska länksamling samt den interaktiva
resursen Netsim.

Kategori 3: Aktivitet kring informationssökningen

(94) Bibliotekarien nämner vikten av att kunna värdera en nätplats kvalité och tipsar om
Skolverkets nätplats ”Kolla källan”.

(95) Bibliotekarien nämner tre steg i en generell informationssökningsprocess. Den innefattar
att formulera sökbegrepp, att söka i relevanta databaser samt att integrera informationen i
arbetet.

Kategori 4. Aktivitet kring kontroll och organisation av information

(96) Bibliotekarien går igenom hur man skriver en referens. Här ställer en student en fråga:
-Ska det vara punkt efter en referens?
-Ja, svarar bibliotekarien.

(97) -Måste man skriva HELA URL då man refererar en webbsida? undrar en annan student.
-Ja, svarar bibliotekarien, och datum då du hittade sidan inom parentes och gärna upplysning
om senaste uppdatering.

(98) När studenterna ska besvara sin andra uppgift frågar en student sin granne:
-Hur refererar man detta?
-Det behöver du inte, får hon till svar.

(99) En annan student frågar:
-Om det är kursivt, ska det vara så i min referens också?
-Ska det vara så här i min referens? frågar en student och pekar på sin skärm.

(100) -Måste tidskriftstiteln i referensen vara förkortad? är en annan fråga från en student.

Kategori 5: Aktivitet kring funnen information

Inga aktiviteter observerades.
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Enkäten

Vid detta undervisningstillfälle besvarades 31 utdelade enkäter av 31 studenter. Så här
fördelades svaren:

1. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att söka information inom ditt
ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

32% 58% 10%

2. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att analysera information
inom ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

3% 10% 61% 16% 3% 6%

3. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att kritiskt värdera
information inom ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

6% 19% 61% 6% 6%

4. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kunskap i ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

19% 58% 10% 3% 10%

Sammanfattande intryck

Denna observerade grupp av studenter är antagligen den grupp som har högst andel nya
studenter eftersom många förmodligen går sin första termin. Denna grupp har fått
informationssökningsfrågor av sin lärare och de ska redovisa sina svar. Detta kan vara
förklaringen till att relativt många av dessa studenters frågor till bibliotekarien handlar om vad
de olika delarna i en referens står för samt hur de själva ska skriva referenserna.
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6.4.4 Observationstillfälle 4: Undervisning för medicinska journalister

Strax före klockan 17.00 kommer jag in i datasalen och presenterar mig för bibliotekarierna
av vilka jag träffat en tidigare. En av dem berättar att dessa journalister efter sin rast ska få
besök av en doktorand från journalisthögskolan så tiden efter rasten kommer att gå åt till en
undersökning som denna doktorand vill göra med journalisterna. Därför tycker inte
bibliotekarierna att det är lämpligt att jag delar ut min enkät. Alltså blir jag tvungen att nöja
mig med att endast observera vid detta tillfälle.

Så kommer journalisterna. De är 21 stycken och går en kort fortbildning i
informationssökning och utbildningen är delvis förlagd till biblioteket där de ska få lära sig
den specifikt medicinska informationssökningen. Deras lärare följer med och talar kort om
planeringen för kvällen men avlägsnar sig sedan.

Sedan presenterar sig bibliotekarierna. Journalisterna presenterar sig också i en
presentationsrunda och berättar då något om var de jobbar och hur de i vanliga fall söker
information. Det visar sig att dessa journalister kommer ifrån olika tidskrifters redaktioner,
några är informatörer eller informationschefer, några frilansar, någon är producent på TV-
programmet REA och någon är vid Aktuellt. De allra flesta använder regelbundet
sökmaskinen Googles och några använder Socialstyrelsens nätplats. En del har också använt
Medline.

Bibliotekarien fortsätter sedan med att presentera planeringen för lektionen. Målen för
lektionen är bl a att informera om biblioteket och dess databaser. Under resten av lektionen
följer bibliotekarien en power pointpresentation med beskrivning av olika informationskällor.
Bibliotekarierna berättar om och visar sökningar i de presenterade resurserna. De ägnar också
mycket tid till att svara på många ivriga och ibland komplexa frågor från journalisterna.
Under lektionen blir det inte någon tid för journalisterna att själva söka och detta tolkar jag
som en effekt av den förändrade planeringen för lektionen.

Klockan 18.30 avslutas detta lektionspass och även min observation.

Kategori 1: Aktivitet kring informationsteknologin

Inga aktiviteter observerades.

Kategori 2: Aktivitet kring informationskällorna

(101) Bibliotekarierna berättar om innehåll, struktur och storlek i tesauren MeSH och visar en
sökning med ordet hjärtinfarkt. Bibliotekarien betonar vikten av att hitta rätt MeSH-termer
eftersom man då blir oberoende av synonymer.

(102) Bibliotekarien talar om och visar den bibliografiska databasen Medline. En av
journalisterna frågar:
-Hur är träffarna listade?
-De nyaste kommer först, svarar bibliotekarien.

(103) -Varför använder du inte citationstecken? undrar en annan journalist.
Bibliotekarien visar då knappen details och hur man med den kan se efter hur programmet har
sökt.
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(104) -Hur många ord kan man ha med i sökningen? är en annan fråga.
-Hur många som helst! svarar bibliotekarien.

(105) Bibliotekarierna berättar om bibliotekets budget för tidskrifter och visar tidskriftslistan
från bibliotekets hemsida. En journalist frågar:
-Kan man inte få artiklarna via e-post?
-Nej, copy-righten sätter stopp för det, svarar bibliotekarien.

(106) Bibliotekarierna visar en sökning i och berättar om SveMed+ som är en databas med
endast nordiskt medicinskt material. Bibliotekarien visar hur man i en post kan se om
biblioteket har tidskriften elektroniskt. Hur en scope note i SveMed+ ser ut, vad den innebär
och hur man kan se vilka av sökorden som är MeSH-termer visas.

(107) Bibliotekarien nämner bibliotekets avhandlingsdatabas. Databasen bibliotek.se och vad
den innehåller nämns också.

(108) Bibliotekarien visar bibliotekets katalog och hur man i denna katalog kan beställa en
artikel. Bibliotekarierna nämner NLM Gateway (National Library of Medicines katalog) och
talar om dess innehåll och storlek. En sökning i denna databas visas.

Kategori 3: Aktivitet kring informationssökningsprocessen

(109) Bibliotekarien nämner vikten av att vara medveten om vad man väljer bort i en sökning
och varför man väljer vissa databaser framför andra.

Kategori 4: Aktivitet kring kontroll och organisation av information

Inga aktiviteter observerades.

Kategori 5: Aktivitet kring funnen information

Inga aktiviteter observerades.

Sammanfattande intryck

Dessa journalister verkar vara lite mera vana informationssökare än studenterna i de andra
observerade grupperna eftersom frågorna de ställer till bibliotekarierna ofta handlar om
specifika informationskällor och hur man får fatt i informationen. De är framför allt
intresserade av tillgängligheten kring vissa tidskriftsartiklar. Vid detta observationstillfälle
talar bibliotekarien framför allt om informationskällor och blir ofta avbruten av ivriga frågor.
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7. Analys, diskussion och slutsatser

7.1 Analys

I analysen av mina observationer har jag försökt följa Bruces definitioner av kategorierna så
noggrant som möjligt. När jag har fört in en aktivitet i observationsschemat har jag i
kolumnen för tolkning motiverat varför jag tycker att aktiviteten passar in under denna
kategori. När jag fört in alla aktiviteter har jag kunnat gå tillbaka till mina tidigare
observationsscheman för att jämföra mina tolkningar. Detta har varit särskilt viktigt eftersom
observationstillfällena har varit utspridda under en längre tid. Att jämföra mina tolkningar och
att hela tiden ligga så nära Bruces definitioner som möjligt har hjälpt mig att försöka hålla en
konsekvent linje i analysen.

Jag ville undersöka vilka av Bruces kategorier som visar sig och hur dessa visar sig i
undervisningen. Min pilotundersökning visade att fokus i undervisningen låg på Bruces första
fyra kategorier. Därför skapade jag observationskategorier som följer Bruces första fyra
kategorier medan jag skapade en observationskategori för Bruces kategorier 5-7.

I Bruces första fyra kategorier har informationsteknologin en mer central roll än i kategorierna
5-7 som har informationsanvändningen i fokus. Denna skillnad har också blivit vattendelare i
min analys. En av svårigheterna jag har haft är att Bruces kategorier inte är helt vattentäta
utan att det kan finnas lite av informationsanvändning i kategorierna 1-4 och lite av
informationsteknologi i kategorierna 5-7. Jag har dock försökt se till var tonvikten i den
praktiska undervisningssituationen ligger.

I det följande går jag igenom de olika observationskategorierna och berättar hur jag
analyserat. Siffrorna inom parentes ger exempel på motsvarande aktivitet i empirikapitlet.

Till Bruces första kategori som har informationsteknologin i centrum har jag fört generella
informationsteknologiska aktiviteter, t ex inloggningsfrågor (aktivitet nr 2, 3 och 37) och hur
man klipper och klistrar med hjälp av datorn (aktivitet nr 36 och 80). Även frågor och
aktiviteter kring hur man skriver ut har jag fört hit. Bruces beskriver en ”just in case”-attityd
för att slumpmässigt läsa av informationsmiljön och att det inte främst är ett visst
informationsbehov som styr. (Bruce 1997, s. 117). Detta har påverkat min analys på så sätt att
jag har fört aktiviteter hit vilka kan användas på många olika informationsteknologiska
resurser. Däremot har de studenter, forskare och journalister som jag observerat förmodligen
ett mycket specifikt informationsbehov som styr deras aktiviteter kring informations-
teknologin, vilket alltså talar för att inte föra in dessa aktiviteter i denna kategori. Jag har ändå
valt att föra aktiviteterna hit eftersom de rör sig om generella informationsteknologiska
aktiviteter.

Bruces kategori två innebär att informationskällorna är det viktiga för informations-
kompetensen. Hit har jag fört de aktiviteter som rör specifika källor, t ex när bibliotekarien
presenterar relevanta medicinska databaser (aktivitet nr 14, 17 och 53) och internetresurser
(aktivitet nr 22, 57 och 93). Att ha kännedom om källorna innebär bl a att kunna tolka en
referens (Bruce, s. 124) Många av aktiviteterna som jag fört till denna kategori handlar om att
avläsa de olika knapparna och ikonerna i en referens eller en sökbild i en specifik databas
(aktivitet nr 19, 61 och 87). Här funderade jag på om aktiviteter kring att avläsa vissa knappar
på dataskärmen kanske bättre hör till den första kategorin som har informationsteknologin i
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centrum. Jag har valt att föra dessa aktiviteter hit eftersom sökbild och referens ser olika ut
beroende på informationskällan och att aktiviteten handlar om att få kännedom om just de
källor som är relevanta för dessa studenter, forskare och journalister.

Aktiviteter som rör tesauren MeSH (=Medical Subject Headings) har jag fört hit (aktivitet nr
5, 44 och 101). Man kan argumentera för att föra denna aktivitet till kategori 3 eftersom
användandet av kontrollerat vokabulär ifrån tesauren är en del i sökprocessen och dessutom
en allmängiltig del eftersom MeSH-termerna kan användas i flera informationsresurser. Men
det är ändå en begränsad del av sökprocessen och dessutom handlar aktiviteten om att bättre
känna och utnyttja de informationskällor där informationen indexerats med denna vokabulär,
alltså en aktivitet som i första hand handlar om informationskällorna.

Det utmärkande för denna kategori är att kunna hitta sin information och att veta vilken slags
information man söker (Bruce 1997, s. 122). Detta visar sig tydligt i undervisningen för
forskarna då bibliotekarien uppmanar forskarna att tänka efter vilket svar de vill ha (aktivitet
nr 45). Vidare delger bibliotekarien sin definition av informationskompetens vid under-
visningen för forskarna. Att analysera sitt informationsbehov var en av punkterna i denna
definition, vilket innebär att tänka efter kring vilken slags information man är ute efter
(aktivitet nr 68). En annan del av bibliotekariens definition av informationskompetens innebär
att kunna hitta information i olika informationskällor.

När bibliotekarien talar om betydelsen av att kvalitetsbedöma en informationsresurs (aktivitet
nr 62) har jag fört detta hit. Jag har fört aktiviteten hit beroende på att uttalandet inte direkt tar
hänsyn till någon informationsanvändning utan det är själva informationskällan som ska
kvalitetsbedömas och inte informationen. Att värdera information kan alltså vara en tudelad
aktivitet; den kan ske ”externt” då informationskällan bedöms och ”internt” då
informationsinnehållet bedöms (Limberg  2002a, s. 82).

Här blir en gränsdragning mellan mina kategorier problematisk. Aktiviteter kring källkritik
kan även föras till Bruces kategori 3 vilken innebär att en informationskompetent person kan
genomföra en informationssökningsprocess. Källkritik är något som förmodligen finns med i
hela denna process. Dessa aktiviteter skulle även kunna föras till Bruces kategorier 5, 6 och 7
vilka har kritisk analys av information som en viktig del. Därmed skulle dessa aktiviteter falla
in under min observationskategori 5. Om studenterna t ex hade i uppgift att bearbeta funnen
information med hjälp av de kvalitetskriterier som finns på Skolverkets nätplats hade jag fört
denna aktivitet till observationskategori 5. Jag tolkar dock aktiviteterna här som ett tips från
bibliotekarien på hur studenterna får bättre kännedom om informationskällorna. Dessa
aktiviteter (nr 23 och 62) som jag har fört in under kategori 2 vilka rör kvalitetsbedömning av
informationsresurser ska inte förväxlas med de aktiviteter (nr 74) kring kvalitetsbedömning av
informationen vilka jag fört in under observationskategori 5 (Se s. 53).

Bibliotekarien talar vid undervisningen till forskarna om vad som påverkar artikelförfattares
val av tidskrift och databasproducenters val av tidskrifter som ska indexeras i databasen
(aktivitet nr 63). Impactfaktor var något som nämndes. Jag kan tänka mig att denna aktivitet
skulle kunna föras till min observationskategori 5 eftersom den kan sägas motsvara Bruces
kategori 7. Att använda informationen klokt innebär i denna kategori att uppfatta information
i ljuset av bredare erfarenhet samt att känna till vilka värderingar och attityder som är
kopplade till informationen (Bruce 1997, s. 149). Men i detta undervisningsmoment kopplade
bibliotekarien impactfaktorn till en specifik källa såsom en viss tidskrift. När forskaren väl har
hittat information ifrån en av dessa tidskrifter och använder informationen kommer antagligen
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medvetenheten om impaktfaktorerna att påverka användandet. Men eftersom jag inte
observerade något sådant användande vid undervisningstillfället valde jag att föra denna
aktivitet till kategori 2.

Bruces kategori tre  innebär att det centrala för informationskompetensen är att kunna
genomföra en informationssökningsprocess. När jag till en början analyserade mitt material
tyckte jag att de flesta aktiviteter kunde föras till denna kategori. Eftersom jag för metodens
och analysens reliabilitet vill följa Bruces kategorier så noga som möjligt måste jag tänka
igenom hur jag tolkar Bruces kategori 3. Hon talar om att det handlar om en process, snarare
än om att ha kännedom om informationskällor. Dessutom står en person i denna kategori inför
ett initialt problem som personen inte har någon tidigare erfarenhet av. Resultatet av denna
process är att personen kan göra något praktiskt, t ex lösa ett problem (Bruce 1997, s. 131).

Jag har i min tolkning av Bruces kategori framför allt tagit fasta på att det rör sig om en
process. Men det är mycket i mitt material som kan sägas handla om en informations-
sökningsprocess, t ex att successivt kunna begränsa sina träffar i en viss databas och att kunna
kvalitetsbedöma en källa. Men dessa aktiviteter är i min tolkning fastare knutna till en viss
informationsresurs än till informationssökningsprocessen. Att t ex begränsa sina träffar vid en
sökning är väl en allmän sökstrategi när man söker i databaser men aktiviteten i datasalen
rörde de specifika informationsresursernas möjligheter till begränsningar.

Jag har alltså valt att till denna tredje kategori föra de aktiviteter som handlar om allmänna
sökprocesser (aktivitet nr 25 och 71) vilka inte är knutna till specifika resurser. Det handlar
om informationssökningsaktiviteter som man kan ta med sig in i andra informationssöknings-
sammanhang (aktivitet nr 70 och 95). När bibliotekarien talar om brus i en sökprocess
(aktivitet nr 69) och att det är viktigt att utvärdera en söknings kvalité har jag fört dessa
aktiviteter hit. Även när bibliotekarien visar en bild av en generell sökprocess (aktivitet nr 24)
samt när bibliotekarien aktivt går in i studenternas funderingar kring vad de söker och hur
(aktivitet nr 26) har jag fört hit eftersom de bl a speglar de val man kan stå inför i en
sökprocess. Dessa aktiviteter är delar i den process som Bruces beskriver i sin tredje kategori.

Hit hör aktiviteten när studenterna diskuterar okända ämnesords betydelse utifrån en sökning
de gjort (aktivitet nr 27). Denna aktivitet kan tolkas som informationsanvändning, eftersom de
analyserar informationen. Men jag tolkar den som en del av informationssökningsprocessen
eftersom studenterna analyserar en databas ämnesord vilket kan sägas vara en del av en
process som leder fram till den information som de egentligen söker efter. När Bruce talar om
informationsanvändningens kategorier tolkar jag det som att det är själva den funna
informationen hon menar och inte tolkning och analys av en informationskällas ämnesord.
Aktiviteten jag observerade här bygger inte i undervisningstillfället upp eller vidgar
studenternas kunskap vilket är viktiga delar för informationskompetensen i Bruces kategorier
5 och 6 (Ibid s. 138 och 144). Naturligtvis kan aktiviteten leda fram till att studenterna vid ett
senare tillfälle söker reda på betydelsen av ämnesorden och detta är väl en del av syftet med
undervisningen men detta observerade jag inte.

Vid undervisningstillfället för journalisterna nämnde bibliotekarien som hastigast att det är
viktigt att vara medveten om vad man väljer bort när man väljer att söka i en viss databas och
inte i en annan (aktivitet nr 109). Jag har fört denna aktivitet till kategori 3 eftersom den
handlar om en allmän sökstrategi. I undervisningssituationen handlade det om skillnaden
mellan att söka i gratistidskrifter gentemot de tidskrifter som biblioteket prenumererar på.
Själva informationsanvändningen betonades inte i denna aktivitet och därför valde jag att inte
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föra den till kategori 5 där Bruces kategori 5 finns som bl a handlar om att
informationsteknologin kan uppfattas som en barriär eftersom informationsinsamlingen
innebär en förmåga att välja bort irrelevant information (Bruce 1997, s. 142 och 147).

Problemet med att ha en nära tolkning av Bruces kategori 3 är att den passar dåligt in på de
avancerade informationssökningsprocesser som studenter och journalister i allmänhet och
forskarna i synnerhet befinner sig i vid undervisningstillfällena. Att analysera sökprocessen
verkar inte ingå i Bruces kategori. Studenterna och forskarna i mitt material står inte heller
inför nya problem som de inte har någon tidigare erfarenhet av. Men kategori 3 är den av
Bruces kategorier som passar minst illa för dessa aktiviteter.

Bruces kategori 4 innebär en uppfattning av att informationskompetens handlar om att
kontrollera och organisera information så att den lätt kan återvinnas (Ibid s. 133) De flesta
aktiviteter jag har fört hit handlar om hur referenser skrivs för att lätt kunna kontrollera och
återfinna information (aktivitet nr 28 och 96). Hit har jag valt att också föra aktiviteter där
bibliotekarien visar hur man omvandlar ett dokument från html-format till pdf-format
(aktivitet nr 29 och 73). Att jag inte valt kategori 1 för dessa aktiviteter beror på att de handlar
om att i första hand kontrollera information för återvinningens skull, även om detta görs med
hjälp av informationsteknologin.

De återstående tre av Bruces kategorier innebär att informationsanvändningen står i fokus.
Dessa har jag sammanfört till min observationskategori 5.

Till kategori 5 har jag fört aktiviteter kring hur man ställer kritiska frågor till den information
man funnit (aktivitet nr 74). Dessa frågor fokuserar informationens innehåll och inte källan
och detta är anledningen till att jag fört dessa aktiviteter hit och inte till kategori 2 (Se s. 50).
För att besvara dessa frågor måste informationen analyseras. Här överensstämmer den
observerade aktiviteten ganska väl med Bruces kategori 5 eftersom den handlar om kritisk
analys samt om att skatta informationens vetenskapliga värde (Ibid s. 138 och 142).

När forskarna söker i de presenterade internetresurserna utbrister en av dem att det finns så
mycket information att hon inte vet var hon ska börja (aktivitet nr 75). Detta uttalande kan
man jämföra med vad Bruce säger om att informationsteknologin inom kategori 5 kan
uppfattas som en barriär (Ibid s. 142 och 147). Uttalandet från forskaren kan mycket väl vara
ett uttryck för att hon befinner sig i ett moment där hon tvingas välja bort istället för att välja
ut information. Det kan naturligtvis också vara ett uttryck för att hon är glatt överraskad över
mängden lättillgänglig information och då ska denna aktivitet inte placeras i denna kategori.
Forskarens kroppsspråk och intonation gav dock mig det intrycket att hon tänkte på hur
mycket information hon nu måste gå igenom för att hitta det relevanta, alltså en process att
välja bort information. Jag tolkade aktiviteten som att det i första hand var ett
informationsanvändande jag såg och inte något som var en del i en sökprocess.

Hit har jag också fört den tredje och avslutande delen av bibliotekariens definition av
informationskompetens; att kunna värdera den funna informationen (aktivitet nr 76).
Bibliotekarien säger i detta sammanhang inte något om att värdera informationskällan varför
jag inte fört den till kategori 2.

Vid undervisningen för forskarna observerade jag också att bibliotekarien talade om den
vetenskapliga kommunikationens framväxt och hur de nya informationsvägarna ser ut idag
(aktivitet nr 77). Jag har fört denna aktivitet hit eftersom den handlar om vikten av att känna
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till hur informationen sprids och vad som påverkar spridningen. Om informationen når
informationsanvändaren genom mellanhänder som t ex utgivare och bibliotek eller om den
når fram direkt från författare till informationsanvändaren påverkar förmodligen
informationsanvändningen. Detta tolkar jag som en aktivitet som handlar om att uppfatta
informationen i ett större sammanhang, vilket motsvarar Bruces kategori 7 (Bruce 1997, s.
149).

När det gäller analysen av enkäterna kommenterar jag varje enkätfråga för sig och jämför de
olika undervisningsgrupperna. Mitt material är så pass litet så några klara skillnader mellan de
olika grupperna har jag inte kunnat se.

Enkätfråga 1 handlar om kompetensen att söka information. Här svarar en majoritet av de
blivande läkarna att de påverkat sin kompetens mycket, 72% av läkarna vid det första
observationstillfället och  58% vid det tredje. 45% av forskarna, däremot, svarade att deras
kompetens påverkats väldigt mycket, vilket är det enskilda svar som bland forskarna fick flest
svar. Kanske beror detta på att tidsfaktorn spelar in eftersom forskarnas undervisning sträckte
sig över två hela dagar medan den för de övriga pågick ca två timmar. Att kompetensen att
söka påverkats lite svarar 16% av studenterna vid det första tillfället och  32% vid det tredje
tillfället, medan 19% av forskarna lämnar detta svar. Mycket lite svarar 4% av de blivande
läkarna vid det första observationstillfället på denna fråga.

Resten av enkätens frågor rör informationsanvändningen. På enkätfråga 2, hur kompetensen
att analysera information har påverkats visar det sig att svaret lite fick flest svar, 32% av
läkarna vid det första tillfället och 61% vid det tredje medan 64% av forskarna kryssade för
svaret lite. Svaret mycket lite svarade 24% av läkarna vid det första tillfället och 10% vid det
tredje tillfället medan 9% av forskarna lämnade detta svar. Tillsammans får svaren lite,
mycket lite och inget flest svar på denna fråga i alla de observerade grupperna. Om man för
ihop svaren mycket och väldigt mycket visar det sig att 28% av de blivande läkarna vid det
första observationstillfället, 19% av de blivande läkarna vid det tredje och 18% av forskarna
kryssade för dessa alternativ. Detta resultat kan tolkas som att läkarna, termin 3, är mest nöjda
med undervisningen i avseendet att den påverkar kompetensen att analysera information.

När det gäller enkätfråga 3 har de flesta svarat att kompetensen att kritiskt värdera
information har påverkats lite. 27% av forskarna, 16% av läkarna termin 3 och 6% av läkarna,
termin 1 har svarat att deras kompetens påverkats mycket. Jag tolkar dessa svar som en
konsekvens av att bibliotekarien som undervisade forskarna talade en del om källkritik med
tonvikt på internet. Källkritik fick inte lika stort utrymme i de andra undervisningsgrupperna.

Även för enkätfråga 4 om hur undervisningen har påverkat kunskapen inom ämnesområdet
har de flesta inom alla undervisningsgrupperna svarat lite: 48% av läkarna, termin 3, 36% av
forskarna samt 58% av läkarna, termin 1. Att forskarna står för minsta andelen här tolkar jag
som att dessa personer är så kunniga i sina ämnen att undervisningen under två dagar inte kan
tillföra dem särskilt mycket ny ämneskunskap. För denna tolkning finns stöd om man lägger
ihop andelen som svarat att deras kompetens påverkats mycket eller väldigt mycket. Bland
läkarna, termin 3, har 20% svarat att kompetensen påverkats mycket eller väldigt mycket,
bland forskarna 9% och läkarna, termin 1, 13%. Hos forskarna har 54% svarat att deras
ämneskunskap påverkats mycket lite eller ingenting medan denna siffra hos läkarna, termin 3
är 28%, och hos läkarna, termin 1 är den 19%. Kunskapstillväxten i ämnesområdet tycks
alltså vara minst bland forskarna.
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Enkätfrågorna 2, 3 och 4 berör delar i informationskompetensen som inte fått särskilt stort
utrymme i undervisningen men som undervisningen i förlängningen ändå kan leda till. Mitt
syfte här är dock att undersöka den faktiska undervisningssituationen. Enkäten delades ut och
besvarades av 67 personer och att dra några slutsatser av en sådan liten undersökning kan vara
svårt. Vad enkäten ändå pekar på är att kompetensen att söka information är den del i
informationskompetensen som studenterna själva uppskattar ha påverkats mest. Att söka
information är en av de delar av informationskompetensen som undervisningen också som
mest rörde sig om.

7.1.1 Observerade aktiviteter som inte tycks höra till någon kategori

Jag har i min analys tagit hänsyn till precis det jag observerat i undervisningssituationen och
inte försökt tänka efter vad en viss aktivitet kanske skulle kunna syfta till. Jag har sedan i min
analys av det observerade försökt ligga så nära Bruces definition av de olika kategorierna av
uppfattningar av informationskompetens som möjligt. Jag tycker att jag har kunnat se vilken
av kategorierna som en viss aktivitet ska föras till men det finns aktiviteter som inte helt lätt
låter sig infogas i en viss kategori. Här redovisar jag vilka aktiviteter jag inte lyckats foga in i
mitt observationsschema samt hur jag tolkat aktiviteterna.

Vid undervisningen för forskarna och journalisterna observerade jag aktiviteter kring hur man
sparar sina sökningar med programmet Cubby, en funktion inom databasen Medline. En av
journalisterna frågade:
-Kan ni visa det där med Cubby?
Bibliotekarien förklarar att Cubby är som ett litet personligt skåp i Medline dit man kan gå,
logga in sig och spara sina sökningar. En av forskarna frågar också hur man bar sig åt med
Cubby och bibliotekarien hjälper till.

Denna aktivitet handlar om att kontrollera och organisera men inte informationen utan
sökningen av informationen. Alltså passar inte kategori 4 eftersom de sparade träffarna inte
organiseras utifrån informationen utan ifrån hur sökningarna gjorts, med vilka sökord, etc.
Inte heller är kategori 3 särskilt passande eftersom aktiviteten endast speglar en mycket
specifik del av informationssökningsprocessen och dessutom endast berör sökningsprocessen
i en viss databas.

7.2 Diskussion

7.2.1 Diskussion av metoderna

Jag har använt Bruces teori om informationskompetens för att undersöka en praktisk
undervisningssituation. Jag har använt observation som huvudsaklig metod eftersom jag ansåg
att denna bäst kunde besvara mina frågeställningar. Det är ändå näst intill omöjligt att iaktta
alla kategorierna och även genom slutna enkätfrågor kan det vara svårt att komma åt dem.

Jag skapade sammanlagt fem observationskategorier varav fyra som direkt motsvarar Bruces
kategorier 1-4. Av Bruces kategorier 5-7 som har informationsanvändningen i fokus skapade
jag en kategori. Det är kanske inte så lyckat att skapa observationskategorier utifrån en teori
och sedan försöka dela upp den komplexa verkligheten utifrån denna teori. Jag har försökt
hålla mig så neutral som möjligt vid observationstillfällena och endast tagit hänsyn till vad jag
faktiskt sett. Ibland har jag ändå upptäckt att jag haft ett pedagogiskt tänkesätt kring vissa
undervisningsmoment och funderat över syftet och effektiviteten med ett visst moment.
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Varför görs detta och hur kan det göras effektivare och ännu mera relevant för studenterna är
funderingar jag haft. Vid analysen har det visat sig att jag fått påminna mig själv om att det
inte är syftet med ett visst moment jag ska analysera utan vad jag faktiskt sett. Det
komplicerade är ju att bibliotekarierna ändå ofta har ett mer eller mindre uttalat syfte med de
flesta aktiviteter. Men eftersom detta syfte ofta är mera omfattande än gällande bara under
undervisningssituationen kan jag inte mer än analysera de aktiviteter jag sett.

Om jag skapat observationskategorier endast utifrån den undervisning jag observerade för att
se hur bilden av informationskompetens tonar fram och sedan jämföra med Bruces teori hade
detta förmodligen gett andra och kanske mera rättvisande resultat. Det hade förmodligen
också besparat mig en hel del hårklyverier vid analysen. Å andra sidan var det just vilka av
Bruces kategorier som visar sig i undervisningen och hur dessa visar sig som jag ville
undersöka. Dessutom gav mig ändå Bruces kategorier ett stöd i min analys så att jag kunde
förhålla mig mera konsekvent till de olika aktiviteterna. På så sätt reducerade jag godtycket i
analysen.

En av mina svårigheter med att använda metoden observation vid dessa undervisnings-
situationer kring informationssökning kan bero på det svåra i att skilja kunskapsprocessen
från informationssökningsprocessen (Limberg 1998,  s. 59). Användarundervisningen som jag
observerat har framför allt betonat källorna och tillviss del processen. Men jag anser att
ämneskunskap och kunskap om källor och informationssökningsprocess hänger ihop. Student-
ernas ämneskunskap har jag inte direkt kunnat observera och det har heller inte varit mitt
syfte. Men Bruces kategorier 5-7 handlar om informationsanvändning vilket påverkar ämnes-
kunskapen, liksom ämneskunskapen påverkar informationsanvändningen. För att riktigt
undersöka dessa kategorier är antagligen intervjumetoden i kombination med observations-
metoden effektiv.

När det gäller enkätfråga 3 hade jag kanske fått andra svar om jag tydligt i mina enkätfrågor
hade skilt mellan kompetensen att kritiskt värdera informationskällor och att värdera själva
informationen. Det är ändå i att värdera informationen som informationsanvändningen ligger
och därmed lärandet. Och hade jag valt att intervjua hade svaren förmodligen gett ännu mera
analyserbara och nyanserade svar.

7.2.2 Diskussion av teorin

Mitt analysredskap har varit Bruces beskrivningar av de olika kategorierna av
informationskompetens som hennes forskning har resulterat i. Det har visat sig i analysen av
observationerna att den praktiska undervisningssituationen varit mycket mera komplex än att
den lätt låter sig inordnas i Bruces kategorisystem. T ex stämmer studenternas och forskarnas
kvalificerade informationssökning dåligt in på den process som beskrivs i Bruces kategori 3
där en mera praktisk process beskrivs som leder fram till ett mera konkret resultat än att man
t ex fördjupar sina ämneskunskaper.

Bruces empiri är högskolebibliotekariers och högskolelärares uppfattningar av begreppet
informationskompetens. Kanske är det inte fruktbart att använda hennes teori om informa-
tionskompetens för att analysera en svensk undervisningssituation just för att det råder
skillnad mellan att ha en uppfattning om ett fenomen och att undervisa om detta. Kanske hade
ett annat sätt att analysera gett mera fruktbara slutsatser, t ex om jag använt mig av Kuhlthaus
faser i informationssökningsprocessen. Då hade en annan bild av informationskompetensen
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tonat fram men jag hade inte fått några svar på hur Bruces teori ter sig i förhållande till en
praktisk undervisningssituation.

7.2.3 Diskussion av uppsatsens resultat

Det inte meningsfullt att dra några betydande slutsatser av en sådan här liten undersökning.
Dessutom är en praktisk undervisningssituation alltid mera komplex än vad den kan te sig för
en utomstående observatör. Det finns alltid saker utanför undervisningssituationen som
påverkar undervisningen, t ex studenternas förförståelse, de praktiska förutsättningarna samt
inte minst dagsform hos både de undervisande och de som blir undervisade. Jag uppfattar
bibliotekarierna som kunniga, pålästa och engagerade i sin uppgift att förmedla sin kunskap
vilket jag anser är avgörande för all undervisning.

Mina slutsatser som jag dragit av min undersökning är att framför allt kategori 2, men även
kategori 3, dvs de kategorier som fokuserar informationskällorna och informationssöknings-
processen, dominerar bilden av informationskompetens. Detta resultat förvånar antagligen
inte någon som är det minsta insatt i informationskompetens och lärande. Förutom att jag
upprepar vad Bruce redan kommit fram till så finns det andra som kommit fram till liknande
resultat (Lundgren 2002, s. 70 ff).

Trots att kategori 2 dominerar bilden av informationskompetens vid alla observationstillfällen
kan ändå några skillnader urskiljas mellan grupperna. Kategori 1 kunde jag inte observera vid
undervisningen för journalisterna och kategori 5 fanns endast vid undervisningen för forskar-
na. Detta kan bero på att bibliotekarierna anpassat sin undervisning och bedömt att forskarna
behöver bli medvetna om vetenskaplig kvalitetsbedömning av information och att journalist-
erna redan av bibliotekarierna ansågs vana att arbeta med datorn. Forskarna hade en relativt
stor andel av kategori 1 vilket kan förklaras med att de ofta arbetar på andra ställen än inom
bibliotekets nätverk och på så sätt behöver kunskap om hur man t ex loggar in i nätverket.
Helt klart är dock att bibliotekarierna ansett att undervisningen i första hand ska handla om
informationskällorna.

Bilden av informationskompetens som förmågan att hitta till och i informationskällor och som
förmågan att genomföra en informationssökningsprocess är resultatet av min undersökning. I
några fall framkommer också kategori 1 och 4 men endast vid ett tillfälle kunde jag observera
kategori 5. Intressant är här att jämföra de observerade kategorierna med den definition av
informationskompetens som bibliotekarien delger vid ett av tillfällena. En av tre delar av
denna definition handlar om aktiviteter inom kategori 5. Är detta ett exempel på att en
undervisande person kan ha en viss uppfattning i teorin men att det sedan blir något annat av
den praktiska undervisningssituationen? Eller beror det på att syftet med lektionen inte i första
hand var att skapa informationskompetenta personer utan kanske att informera om relevanta
informationskällor? Detta är frågor som till viss del ligger utanför min undersökning. Men de
ger ändå relief till valet av min undersökningsmetod.

Informationskompetens, så som Bruce beskriver det, är ett begrepp med många pedagogiska
delar, t ex hur man bygger och vidgar en kunskapsbas. Det är tankeväckande att jag i min
undersökning inte har kunnat observera dessa kategorier av informationskompetensen i
undervisningen. Detta är återigen inte något nytt resultat. Att många undersökningar ger dessa
resultat kan diskuteras. Vad kan bristen på kopplingar mellan Bruces olika kategorier bero på
(Bruce 1997, s. 173)?
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Ströms magisteruppsats ger intressant information i dessa avseenden när de undervisande
bibliotekarierna hon intervjuat ger uttryck för sina upplevda problem kring undervisningen.
Bl a anger bibliotekarierna förankringsproblem, statusproblem och fördomar som hinder för
effektiv undervisning (Ström 2002, s. 33 ff). Det verkar som om det tar lång tid innan den
praktiska undervisningssituationen påverkas av ett förändrat pedagogiskt tänkesätt.

Kategori 2, förmågan att hitta i informationskällor, är den mest dominerande kategorin i alla
observerade grupper. Den lilla skillnad som kan utläsas mellan undervisningsgrupperna beror
sannolikt på att bibliotekarierna utgår ifrån att det rör sig om olika slags studenter som läser
olika slags medicinska ämnen. Det hade varit spännande att undersöka och jämföra
undervisningen mellan olika högskolebibliotek. Då hade förmodligen skillnaden mellan vilka
kategorier som visar sig synts klarare. Undervisning sker ju i ett visst ämnessammanhang och
för alla mina observerade undervisningsgrupper består detta till stor del av att bibliotekarierna
presenterar relevanta informationskällor.  Eftersom ämnessammanhanget är betydelsefullt för
undervisning kring informationskompetens (Bruce 1997, s. 60) skulle detta kunna lyftas fram
och diskuteras. T ex kan de olika medicinska ämnenas påverkan på informationssökningen
diskuteras. Men framför allt skulle diskussionen kunna handla om vad i informationssök-
ningen som kan tas med till andra sammanhang. På detta sätt kanske informationssökningens
och informationsanvändningens centrala delar blir belysta och detta kan bidra till ett livslångt
lärande.

Användarundervisning i alla möjliga sammanhang blir säkert bättre om bibliotekarien och
läraren planerar utifrån en medvetenhet om informationssökningsprocessen och den
kunskapsprocess som är kopplad till denna så att studenterna kan arbeta med relevanta
uppgifter som går att svara på inom rimlig tid och med relevanta källor. Limberg talar om
behovet av fortbildning för lärare och bibliotekarier: ”Medan lärare har en otydlig bild av
informationssökning saknar bibliotekarier många gånger ändamålsenliga kunskaper för att
genomföra undervisning med utgångspunkt i elevernas och lärarnas behov.” (Limberg 2002a,
s. 169)

Resultatet av min undersökning kan ses som ett exempel på att det är lättare att lära ut
teknologin kring hur man kan nå information än att lära ut hur man kan reflektera och
kommunicera kring informationssökning och den funna informationen. Men framför allt
skulle undervisningen befrämja livslångt lärande om den handlade om reflektion kring
undervisningens innehåll. Fakta och information är ofta snabbt föränderliga medan reflektion
är en ”rotkunskap” (Stigmar 2002, s. 65). Livslångt lärande handlar inte bara om att förvärva
vissa kunskaper utan mera om att lära sig att lära (Bruce 1997, s. 39).

Jag uppfattar den undervisning som jag observerat som kvalificerad och god bl a med tanke
på att lektionsinnehållet motsvarar planeringen som presenteras i början av varje lektion.
Bibliotekarierna är öppna och flexibla gentemot studenterna. Och jag har sett att det finns en
pedagogisk medvetenhet, t ex när mål och syfte med lektionen presenteras i början och när en
kort sammanfattning görs i slutet. Dessutom har det förekommit sökövningar där studenterna
själva har varit aktiva vilket också tyder på en pedagogisk medvetenhet. På så sätt kan man
säga att ett av målen för undervisningen är uppfyllt. Förmodligen uppfattar studenterna
undervisningen som kvalitativ eftersom de får en genomgång av relevanta informationskällor
och en kort orientering om vad biblioteket kan erbjuda.

När det gäller informationskompetens och pedagogik kan naturligtvis mycket mera göras för
att utveckla metodiken. Kanske borde vi som arbetar med användarundervisning i olika
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sammanhang rikta in oss på att tydliggöra skillnaden ”mellan att ha tillgång till information
och att besitta kunskap” (Stigmar 2002, s. 56). Detta skulle kunna göras genom att t ex arbeta
med reflektion kring informationsanvändning och informationssökning. Hur vi tänker kring
effektiv informationsanvändning är mera grundläggande än en viss förmåga eller kunskap
(Bruce 1997, s. 169). Att göra studenternas reflektioner och attityder till informationssökning
till en del av undervisningsinnehållet (Limberg 1998, s. 240) fungerar med all sannolikhet i
många olika undervisningssammanhang. Det är min övertygelse att det även skulle främja
studenternas utveckling till informationskompetenta individer.

7.3 Slutsatser

Jag har i min uppsats undersökt vilka av Bruces kategorier som visar sig i undervisningen vid
ett högskolebibliotek. Jag har också undersökt hur dessa kategorier visar sig.

Jag har hittat Bruces kategori 1 vid alla observationstillfällen utom vid undervisningen för
journalisterna. Denna kategori betonar informationsteknologin och har visat sig i form av
aktiviteter som rör inloggningsförfaranden och utskrivningsmöjligheter.

Kategori 2 är den kategori som undervisningen i första hand handlar om, dvs det är
informationskällorna som fokuseras. Här visar sig undervisningsaktiviteter kring
informationskällornas struktur, innehåll, hur man kan begränsa antalet träffar i olika databaser
och vad de olika delarna i en referens innebär.

Jag har även hittat delar av kategori 3 som fokuserar informationssökningsprocessen. Här har
jag observerat aktiviteter som handlar om allmänna sökprocesser, oavsett informationsresurs.
T ex har jag observerat aktiviteter som handlar om hur man kan begränsa sitt ämnesområde
utifrån den information som en sökning i en databas kan ge.

Även kategori 4 har jag observerat. Denna kategori handlar i första hand om att kontrollera
och organisera information. Det jag har sett här handlar om hur en referens skrivs och hur
man kan spara funnen information i enhetliga pdf-format som underlättar återvinningen.

Bruces övriga tre kategorier har informationsanvändningen i fokus och dessa kategorier har
jag har samlat ihop till en observationskategori. Jag har endast kunnat observera aktiviteter
som rör denna kategori vid undervisningstillfället för forskarna, då i form av aktiviteter som
betonade vikten av att ställa kritiska frågor till funnen information

Slutsatsen är att det går att se delar av Bruces teori om informationskompetens i en praktisk
undervisningssituation. Bilden av informationskompetens som framkommit ur analysen av
observationerna handlar framförallt om Bruces kategori 2 och 3, dvs informationskompetens
som kunskap om informationskällor och som informationssökningsprocess. Kategori 2
dominerar dock  bilden av informationskompetens oavsett undervisningsgrupp.

Kategorierna 2 och 3 tillsammans kan sägas stå för en stor och viktig beståndsdel i hur man
söker information.  Här kommer jag fram till detsamma som Åsa Lundgren gör i sin
magisteruppsats där hon undersökt svenska högskolebiblioteks webbaserade
användarundervisning (Lundgren 2002, s. 70 ff).
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Kategori 2 är den del av informationskompetensen som handlar om att hitta i och till
informationskällorna. De flesta i alla grupper som genomförde enkäten svarar att
kompetensen att söka information har påverkats mycket eller väldigt mycket av
undervisningen. Slutsatsen är att både observationerna och enkäterna visar att Bruces kategori
2 är den kategori som undervisningen i första hand handlar om.

Det finns dock vissa tendenser till skillnader mellan grupperna. Undervisningen i alla
undersökta grupper handlar till största delen om Bruces kategorier 1-4 med tonvikt på
kategorierna 2 och 3. Undervisningen riktad till medicinska journalister handlar nästan
uteslutande om kategori 2. Intressant är att kategorierna 1, 4 och 5 helt saknas vid
undervisningstillfället för medicinska journalister. Denna grupp skiljer sig alltså från de
övriga tre grupperna där åtminstone kategori 1 och 4 finns med. Det är också intressant att
kategori 5 saknas i alla grupper utom vid undervisningen riktad till forskarna. Undervisningen
i grupperna skiljer sig också åt vad gäller kategori 1, där forskarna har en större andel av
denna kategori än övriga grupper. Dessutom har undervisningen riktad till läkare, termin 1,
dvs observationstillfälle 3, en större andel av aktiviteter inom kategori 4. Slutsatsen är alltså
att ämnessammanhanget till viss del påverkar bilden av informationskompetens. Forskarna
har förhållandevis stor andel kategori 1 och kategori 5 kunde endast observeras vid
undervisningen för denna grupp.

Det är svårt att direkt se några klara skillnader mellan grupperna utifrån enkätundersökningen.
Forskargruppens kompetens att söka information har påverkats mest och läkarnas (termin 3)
kompetens att analysera information verkar ha påverkats mest. Forskarnas kompetens att
kritiskt värdera information verkar ha påverkats mest och kunskapstillväxten i ämnesområdet
är minst bland forskarna.

Det har varit svårt att med hjälp av en teori som bygger på empiri av intervjuades uppfattning
av informationskompetens analysera en praktisk undervisningssituation. Undervisnings-
praktiken är ofta mycket komplex. Men genom metoden direkt observation har jag antagligen
fått en mera rättvisande bild av informationskompetensen så som den visar sig i den praktiska
undervisningen än om jag intervjuat de undervisande bibliotekarierna. Det är dessutom svårt
att hålla isär kunskapsprocessen och informationssökningsprocessen (Limberg 1998, s. 59).
Detta gäller kanske särskilt Bruces kategorier 5-7. Det är intressant att dessa mera
pedagogiska kategorier inte oftare kunde observeras i en undervisningssituation. Kanske beror
detta på de undervisande bibliotekariernas arbetssituation. Kanske beror det på att det tar tid
för ett förändrat pedagogiskt tänkesätt att få fästa i den praktiska undervisningen.

Vid analysen har jag försökt att bara analysera vad jag faktiskt har observerat och inte det som
eventuellt kunnat vara ett syfte med ett visst undervisningsmoment. Undersökningens
reliabilitet har dock stärkts genom att jag hela tiden försökt använda Bruces definitioner av
kategorierna så noggrant som möjligt. Detta har underlättat bedömningen av till vilka
observationskategorier de olika aktiviteterna har förts. Trots detta har jag inte lyckats föra in
alla aktiviteter.

7.4 Fortsatt forskning

Att vidare utforska begreppet informationskompetens är nödvändigt eftersom det till dagens
definition kommer nya allteftersom informationsteknologin förändras. Dessutom utvecklas
vår kunskap om lärandet i takt med att nya rön om hjärnans kapacitet och om vår kommunika-
tion läggs fram.
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Undersökningar om informationskompetens i ett visst ämnessammanhang skulle kunna vara
fruktbara att jämföra med andra. Hur skiljer sig uppfattningarna av informationskompetens åt
mellan t ex olika högskolor och mellan ämnesdiscipliner? Hur skiljer sig uppfattningarna åt
beroende på professionstillhörighet? Intervjuer, enkäter och observationer kan användas som
metoder.

Att observera undervisning kommer nog alltid att vara en central metod för undersökningar
inom pedagogisk och ämnesmetodisk forskning. Att studera bilden av informationskompetens
så som den tar sig uttryck beroende på vilken undervisningsmetod som används kan vara
intressant. Hur skiljer sig bilden av informationskompetens åt om undervisningen betonar
studentaktiva metoder, om den betonar lärarstyrd katederundervisning eller om den betonar
kommunikationen i inlärningssituationen?
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8. Sammanfattning

Jag har med denna uppsats undersökt hur begreppet informationskompetens visar sig vid
användarundervisning vid ett högskolebibliotek.

Teorin jag använt som stöd i min analys har jag hämtat från Christine Bruce som delar in
begreppet i sju olika uppfattningar eller kategorier. I de första fyra kategorierna har
informationsteknologin en framträdande roll medan kategorierna 5-7 betonar
informationsanvändningen. Mina frågeställningar utformade jag med hjälp av denna teori: jag
har undersökt vilka av Bruces kategorier som visar sig i undervisningen och hur dessa visar
sig.

I min litteraturgenomgång har jag tagit upp teorier om kunskap och lärande. Jag har även
studerat litteratur om användarundervisning.

Min huvudsakliga metod för undersökningen har varit observation. Vid 4 olika tillfällen har
jag observerat undervisning. Undervisningen har riktat sig till forskare, journalister och
blivande läkare. Jag har även använt mig av enkätfrågor som delade ut vid slutet av de
observerade undervisningstillfällens utom vid det sista då det av praktiska skäl inte fanns tid
att genomföra den.

Jag utformade fem observationskategorier i mitt observationsschema. De första fyra följde
Bruces fyra första kategorier, dvs de där informationsteknologin har en framträdande roll. Av
Bruces kategorier som har informationsanvändningen i fokus skapade jag en observations-
kategori. Med en aktivitet menar jag det som någon, student eller undervisare, säger eller
utför, t ex visar en sökning i en databas eller t ex ställer en fråga om hanteringen av refer-
enser.

Vid analysen av observationerna har jag försökt ligga så nära Bruces definitioner av de olika
kategorierna som möjligt. Trots det har jag inte lyckats föra in alla observerade aktiviteter.
Den bild av informationskompetens som ändå tonar fram vid analysen är inte överraskande.

Resultatet av min undersökning är att de kategorier som visar sig vid den observerade
användarundervisningen framförallt är kategori 2 som innebär att informationskompetens
betonar kunskap om informationskällorna och kategori 3 som innebär förmågan att fullfölja
en informationssökningsprocess. Till min observationskategori 5 som har informations-
användningen i fokus har jag endast observerat aktiviteter vid ett undervisningstillfälle.
Enkäterna visar att kompetensen att söka information är den som anses ha påverkats mest av
undervisningen.

Skillnader mellan undervisningsgrupperna kan urskiljas och ger då resultatet att under-
visningen riktad till medicinska journalister skiljer sig från de andra genom att den saknar
kategori 1och 4. Forskarna har en större andel kategori 1 än övriga grupper. Forskarna är den
enda grupp där kategori 5 observerades.

Man kan naturligtvis diskutera undersökningens reliabilitet och validitet. Är verkligen
observation den bästa metoden att undersöka vilka av kategorierna i Bruces informations-
kompetensbegrepp som visar sig vid användarundervisning? Observation är dock den metod
som är etablerad vid undersökning av en undervisningssituation och den metod som jag ansåg
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bäst kunde besvarar mina frågeställningar. Problemet har varit att den observerade under-
visningssituationen ofta visat sig vara mera komplex att än att den lätt låter sig inordnas i
Bruces kategorisystem. Vid analysen har jag försökt att stå fast vid att det endast är den
faktiska undervisningssituationen som jag kan ta hänsyn till.

Att kategori 2 och 3 är de kategorier som undervisningen i första hand kretsar kring kan också
diskuteras. Detta resultat är inget nytt och det finns förmodligen flera anledningar till att
undervisningen ser ut som den gör. Det finns behov av fortbildning för både lärare och
bibliotekarier om undervisning i informationskompetens.

Att utforska informationskompetens ytterligare är viktigt eftersom vi troligen i vår vardag mer
och mer kommer att påverkas av informationsteknologin och av nya tankar om lärandet. Att
undersöka hur informationskompetensen skiljer sig åt mellan olika ämnessammanhang är
intressant och kan bidra till en ökad förståelse av begreppet, liksom till att förbättra under-
visningen.
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Bilagor

Bilaga 1

Enkätfrågor kring användarundervisning

(pilotundersökningen)

1. Hur tycker du att din kompetens att söka information inom ditt ämnesområde har
förändrats efter denna lektion?

2. Hur tycker du att din kompetens att analysera information inom ditt ämnesområde har
förändrats efter denna lektion?

3. Hur tycker du att din kompetens att kritiskt värdera information inom ditt ämnesområde
har förändrats efter denna lektion?

4. I vilken utsträckning tycker du att du kan ha nytta av de lärdomar du fått under lektionen
utanför ditt ämnesområde?

Tack för att du tar dig tid att besvara frågorna!

Kristina
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Bilaga 2

Enkätfrågor kring användarundervisning

Kryssa för det alternativ som passar dig bäst.

1. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att söka information inom ditt
ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

2. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att analysera information
inom ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

3. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kompetens att kritiskt värdera
information inom ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

4. Hur mycket har undervisningen idag påverkat din kunskap i ditt ämnesområde?

inget mycket lite lite mycket väldigt
mycket

vet ej

Tack för att du tar dig tid att besvara frågorna!      Kristina
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Bilaga 3

Några karakteristiska aktiviteter för varje
observationstillfälle

Observationstillfälle 1, läkare, termin 3

(5) Bibliotekarien visar och går igenom hur tesaurusen MeSH är strukturerad och vad den
innehåller. Hon frågar om studenterna kommer ihåg att de vid det tidigare tillfället de deltog i
användarundervisningen använde MeSH. Studenterna mumlar som svar, någon säger
tvekande ja.
- MeSH är en förkortning av Medical Subject Headings och innehåller ca 25 000 ämnesord.
Den har en kontrollerad vokabulär och är ordnad hierarkiskt, säger bibliotekarien.

(10) Bibliotekarien visar och berättar om bibliotekets katalog. Han visar en sökning som
tydligt visar skillnaden mellan att söka på svenska och engelska ämnesord. Sökningen med
svenska ämnesord ger 15 träffar och med engelska ger den 111 träffar.

(16) Sedan visar bibliotekarien hur man söker i Medline. Här visar bibliotekarien en sökning
som successivt blir mer begränsad så som han utlovade tidigare. Först visas en sökning med
engelska ämnesord, sedan används detailsknappen för att hitta rätt MeSHtermer. Nästa steg i
begränsningen gör bibliotekarien med limitknappen. Det sista steget med detta sökexempel
görs genom att använda citationstecken runt vissa sökord. Sökningen fick till en början 1821
träffar vilka minskas till 4.

(26) När studenterna själva söker i MeSH använder de allra flesta begrepp som hör till det
projektarbete de arbetar med. Studenterna sitter då samlade i dessa projektgrupper och
samtalar kring dessa sökningar. Så här kan det låta:

-Det här är alldeles för stort! utropar en student.
-Vi ska undersöka om man blir smal eller fet av för lite sömn, säger en annan student.
-Vi kan göra olika val...
-Vaddå, t ex prestation, eller? svarar en annan.
-Det finns något som heter rastlösa bensyndromet, säger en student och tittar nyfiket på
skärmen.
Här kommer bibliotekarien in och undrar vad denna grupp haft för sökterm.
-Jag sökte på sleep deprivity, svarar en av studenterna.
-Varför gjorde ni den begränsningen? frågar bibliotekarien då hon tittat på sökningen som
studenterna gjort.
-Vi ville bara kolla, svarar de.
-Men vet du om man blir fet av att sova eller ska vi söka på om sömnsvårigheter överhuvud
taget påverkar vikten? frågar bibliotekarien.

(27) En annan grupp studenter har skrivit ut en ämnesordlista utifrån en sökning som de gjort.
De samtalar kring denna lista:
-Men titta, vad kan detta ämnesord betyda?
-Ska vi precisera ännu mer för att söka?
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-Vi måste nog rikta in oss...
-Ska vi rikta in oss på olika åldergrupper, eller?
-Eller ska vi ta vissa grupper av läkemedel?

Observationstillfälle 2, forskare

(37) Bibliotekarien går runt och hjälper forskarna att logga in sig i några medicinska
databaser, såsom Cochrane Library.

(41) Bibliotekarien berättar hur det går till när de som arbetar utanför bibliotekets nätverk kan
få en proxykod så att de kan få tillgång till bibliotekets databaser hemifrån.

(57) Bibliotekarien frågar om forskarna tycker att de molekylärbiologiska databaserna
fungerar bra. Svaret från några i gruppen blir jakande. Bibliotekarien visar många flera
relevanta databaser inom medicin, t ex Psycinfo, Cinahl, Embase och Biosis. Hon går in i en
del av dessa och visar hur en sökning går till, hur dessa databaser är länkade till Medline och
ger exempel på hur man kan begränsa sin sökning. Hon visar också hur man kan söka i olika
databaser samtidigt.

(63) Hon går även igenom vad som styr en författares val av tidskrift för publicering av
artiklar. Hon nämner också hur en databasproducent väljer tidskrifter som ska indexeras i den
databas som produceras. Här kommer hon in på impactfaktorer som är ett mått på hur ofta
artiklar i en viss tidskrift citeras inom den medicinska vetenskapliga litteraturen.

(74) Bibliotekarien talar om källkritik med tonvikt på internet och går igenom några frågor
som det kan vara bra att ställa till funnen information. Frågorna handlar om vem
informationen riktar sig till, hur gammal den är, hur lay out och språk är, vilken
bakgrundsinformation som ges, vilka aspekter som är täckta, om titeln är relevant i
förhållande till informationen samt om adressen stämmer med internetsidans innehåll.
Bibliotekarien visar en internetsida som blinkar och rör sig mycket. Tillsammans med
forskarna går hon snabbt igenom några av frågorna med hjälp av internetsidans innehåll. De
kommer fram till om vikten av att en nätplats gör ett seriöst intryck.

(77) Bibliotekarien talar om den vetenskapliga kommunikationen och om hur elektronisk
publicering har påverkat den. Dessutom finns det nu nya spridningsvägar för informationen så
att den kan gå direkt till läsaren från författaren utan att ta vägen via mellanhänder såsom
bibliotek och förlag.

Observationstillfälle 3, läkare, termin 1

(85) Bibliotekarien talar om innehåll och storlek på den bibliografiska databasen Medline.
Hon går igenom vad de olika delarna i en post i Medline innebär. Hon visar sökningar på
författare och ämnesord i Medline samt hur man kan se hur programmet har tolkat
ämnesorden och hur det har sökt. Bibliotekarien går igenom begränsningsmöjligheter i
Medline. Bibliotekarien visar hur man kan få tillgång till tidskriftsartiklarna i fulltext.
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(95) Bibliotekarien nämner tre steg i en generell informationssökningsprocess. Den innefattar
att formulera sökbegrepp, att söka i relevanta databaser samt att integrera informationen i
arbetet.

(97) -Måste man skriva HELA URL då man refererar en webbsida? undrar en annan student.
-Ja, svarar bibliotekarien, och datum då du hittade sidan inom parentes och gärna upplysning
om senaste uppdatering.

(99) En annan student frågar:
-Om det är kursivt, ska det vara så i min referens också?
-Ska det vara så här i min referens? frågar en student och pekar på sin skärm.

(100) -Måste tidskriftstiteln i referensen vara förkortad? är en annan fråga från en student.

Observationstillfälle 4, medicinska journalister

(104) -Hur många ord kan man ha med i sökningen? är en annan fråga.
-Hur många som helst! svarar bibliotekarien.

(105) Bibliotekarierna berättar om bibliotekets budget för tidskrifter och visar tidskriftslistan
från bibliotekets hemsida. En journalist frågar:
-Kan man inte få artiklarna via e-post?
-Nej, copy-righten sätter stopp för det, svarar bibliotekarien.

(106) Bibliotekarierna visar en sökning i och berättar om SveMed+ som är en databas med
endast nordiskt medicinskt material. Bibliotekarien visar hur man i en post kan se om
biblioteket har tidskriften elektroniskt och hon visar också hur en scope note i SveMed+ ser
ut, vad den innebär och hur man kan se vilka av sökorden som är MeSH-termer.

(108) Bibliotekarien visar bibliotekets katalog, och hur man i denna katalog kan beställa en
artikel. Bibliotekarierna nämner NLM Gateway (National Library of Medicines katalog) och
talar om dess innehåll och storlek. Hon visar också en sökning i denna databas.


