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Vår intention med Stora Sökguiden har hela tiden varit att skapa en flexibel och 
behovsstyrd sökguide anpassad till olika lärstilar och till de nya möjligheter Internet ger 
att utforma kurser i informationssökning efter individernas önskemål, behov och 
förutsättningar i syfte att få användarna att uppnå informationskompetens. 
 

 
 
Användbarhet 
Stora Sökguiden är betyd ligt mer omfattande än Lilla Sökguiden som tidigare framställts 
vid Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och avsikten är att den ska vara flexibel och 
behovsstyrd. Hur blir den det? Hur utformar man en sökguide, så att den blir användbar 
för studenter/forskare/lärare – och så att den också blir använd och verkligen hjälper 
studenterna i deras informationssökning och inlärning? För att få dessa frågor besvarade 
har vi frågat vad biblioteksanvändarna önskar sig av en sökguide och hur de lär sig saker.  
 
Sättet vi lär på varierar mellan olika individer och situationer. Somliga lär bäst genom att 
läsa på egen hand, andra lär bäst genom att lyssna medan åter andra föredrar att pröva sig 
fram praktiskt. Detta ställer ännu större krav på utformning och pedagogik, men gör det 
samtidigt möjligt att åskådliggöra informationssökningsprocessen på olika sätt för att 
individanpassa och underlätta inlärningen. Därför vill vi komplettera det traditionella 
textbaserade inlärningssättet med lärobjekt där man lär sig genom att testa själv, se hur 
andra gör, lyssna på någon som berättar, göra jämförelser, reflektera över strategier, lösa 
problem osv. Medieinslagen tillför ämnet ytterligare en dimension. 
 

 
 
Funktion 
Stora Sökguiden fungerar – 
 

• som en sökguide med genvägar till praktiska söktips och fördjupad information, 
dvs ett hjälpmedel på Internet för studenter med råd och tips om hur man bäst går 
till väga när man vill söka information inom ett ämnesområde 

 
• som en självstudiekurs i informationssökning med lärobjekt, dvs en kurs man kan 

följa på egen hand med hjälp av olika typer av medieinslag som film, ljud och bild 
och interaktiva inslag som främjar individens inlärning. 

 
• som referenslitteratur i olika utbildningar, bl a kurser i informationssökning med 

eller utan poäng.  
 



• som ett lektionsverktyg för bibliotekarier och lärare, dvs utifrån befintligt material 
i Stora sökguiden kan såväl lärare som bibliotekarier snabbt och enkelt skapa 
individ- eller gruppanpassade lektioner. 

 

 
 
Mottagande 
Stora Sökguiden lanserades den 1 mars 2006 och har hittills mötts av positiv respons från 
användare. På högskolan används den av bibliotekarier, lärare och studenter t ex i 
undervisningssammanhang, som referenslitteratur och som resurs för distansstudenter i 
lärplattformen Luvit. 
 
Intern marknadsföring är viktig och vi har på olika sätt försökt sprida information om 
Stora Sökguiden. Utöver att den presenterats på bibliotekets hemsida, i BTHs 
personaltidning Intranytt, i lokalpressen och i bibliotekets informationsbroschyr  har vi 
visat den i olika sammanhang. Vi har t ex informerat om den på högskolans 
grundutbildningsnämnd, vid pedagogiskt café, i högskolepedagogiska kurser och för 
distanslärargruppen vid sektionen för teknik. Arbetet med Stora Sökguiden var redan känt 
av många inom organisationen eftersom vi involverat såväl personal som studenter i 
enkäter, intervjuer och användartester. 
 
Varje kontaktbibliotekarie samtala r med lärarna på sin sektion och informerar om 
sökguidens användningsområden. Förhoppningen är att detta ska leda till fruktbara 
samarbeten. Det är lättare att planera samverkan kring undervisning när man har ett 
konkret material att utgå ifrån. Det kan t ex leda till att man lägger till ett nytt avsnitt i 
sökguiden baserat på önskemål från lärare. 
 
Stora Sökguiden kan också fungera som ett verktyg vid diskussioner kring lärandemål i 
arbetet med Bolognaprocessen. 
 

 
 
I undervisningen 
Varje kontaktbibliotekarie ansvarar för sökundervisningen vid sin sektion på BTH. 
Användningen av Stora Sökguiden i undervisningssammanhang varie rar. Vid vissa 
tillfällen kanske ett helt moment gås igenom, vid andra endast valda delar. Vid ytterligare 
andra tillfällen kanske man endast använder något av lärobjekten för att åskådliggöra det 
man talat om.  
 
Ett annat sätt att använda sökguiden kan vara att inför ett lektionstillfälle skicka ut 
länkarna till aktuella avsnitt så att studenterna kan förbereda sig.  
 



Många lärare använder Stora Sökguiden utan att någon bibliotekarie är involverad i 
undervisningen. Lärare rekommenderar också sina studenter att använda valda avsnitt ur 
sökguiden inför t ex examensarbeten. 
 
Den ideala situationen är naturligtvis att läraren och bibliotekarien samverkar vid 
upplägget av undervisningen - och nu har man något konkret att utgå ifrån. 
 

 
 
Nästa steg – 2.0? 
När vi genomförde vår användarundersökning våren 2005 svarade många studenter att de 
lär sig genom att kommunicera med andra. Några angav också att de lär sig genom att 
presentera och att formulera om tankarna med egna ord. För att möta de här studenternas 
behov krävs bättre möjligheter att kommunicera i verktyget. Detta har vi hittills inte 
kunnat lösa i Stora Sökguiden, men med den nya webb 2.0-tekniken öppnar sig nya 
möjligheter.  
 

 
 
Flera högskolebibliotek har kontaktat oss för att få tillgång till sökguiden. Vi ser gärna 
samarbetspartners som vi kan bilda ett nätverk med. Vår tanke är att bygga en community 
kring en open-source-plattform där var och en som bidrar också kan ta del av alla andras 
bidrag. Bidragen kan t ex bestå av texter och lärobjekt. Det kan också handla om 
översättning eller programmering av moduler. 
 
Slutsats 
Omvärlden förändras och våra användares problem, behov och sök(o)vanor förändras 
också. Att kontinuerligt kommunicera med användarna och lyssna på deras skilda och 
olika behov är av största vikt. För att främja inlärningen vill vi förse dem med en mängd 
varierande inlärningsmöjligheter. Vi vill kort sagt utnyttja de nya möjligheter som 
Internet ger till att anpassa våra kurser i informationssökning efter individernas önskemål, 
behov och förutsättningar. Med film, ljud, animationer, interaktivitet och framöver även 
kommunikation kan man visualisera och konkretisera problemställningar på andra och 
ofta bättre sätt än enbart genom text. Ett webbaserat verktyg som Stora Sökguiden ger 
ypperliga möjligheter till variation och individanpassning.  
 

 Webbadress  www.sokguiden.se 


