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Integrering av informationssökning – ett lyckat försök 
 
Integrering av undervisning av informationssökning i ordinarie undervisning är av många 
ansett som det effektivaste sättet att lära ut informationssökning. Syftet borde vara att arbeta 
tillsammans med universitetets undervisning mot ett gemensamt mål. Däremot är det förenat 
med en mängd olika svårigheter, både administrativa och mentala. Integrering blir därför ofta 
en dröm. Följande paper beskriver ett integreringsförsök som kan betecknas som lyckat. Att 
säga att ett försök är lyckat är väl att sticka ut hakan. Jag anser att detta är ett lyckat försök 
som permanentats i och med att vi arbetat på detta sätt i fem år. Arbetet går under 
höstterminen 2004 in en andra fas, vilken jag också beskriver i detta paper. 
 

Bakgrund 
Vårterminen 2001 gick jag, här i Borås, en pedagogikkurs för bibliotekarier. Ett av momenten 
på kursen var att starta ett pedagogiskt projekt. Då jag arbetade med undervisning samt 
kontaktbibliotekarieskap, föddes tanken att göra ett projekt med att integrera 
informationssökning i undervisningen.  
Jag arbetar vid ett av biblioteken inom Linköpings Universitetsbibliotek, Campus 
Norrköpings bibliotek. Där samordnar jag vår undervisning i informationssökning samt är 
kontaktbibliotekarie för Miljövetarprogrammet. Detta är ett tvärvetenskapligt program och har 
nu ett årsintag om 40 studenter. Programmet arbetar problembaserat och lägger ansenlig vikt 
vid informationssökning. Stor tonvikt läggs vid att studenterna söker, bearbetar och processar 
information. Basgruppen är den grundläggande bearbetningsformen men studenterna skriver 
också artiklar, essäer, uppsatser samt olika typer av presentationer. 
 
Ur Miljövetarprogrammets programhandbok; 
”På miljövetarprogrammet har vi tagit fasta på detta genom att definiera fem fält som vi anser 
vara särskilt viktiga för ditt framtida yrkesverksamma liv. Inom dessa områden skall du under 
din tid på miljövetarprogrammet öka din skicklighet. De fem områdena är: 
1. Formulering av relevanta frågor. 
2. Metodförtrogenhet. 
3. Kritisk hantering av information. 
4. Kunskapsintegration. 
5. Kommunikation.” 
 
”En viktig fråga är också hur man hittar nödvändig information för att bevara eller belysa en 
fråga. Vid ett flertal tillfällen under utbildningens gång kommer du att få gå särskilda kurser 
där du lär dig hitta i universitetsbibliotekets omfattande samlingar samt i andra biblioteks och 
databasers utbud.”1 
 
När jag presenterade min projektidé för programmets utvecklingsgrupp emottogs den med 
glädje och tacksamhet. Med utgångspunkt i Bruces definition av Informationskompetens 2 
fastställde vi vad studenterna borde gå igenom. Då alla kurserna under basåren är på 10 poäng 
så hade vi åtta tillfällen att fördela.  
I samband med projektet intervjuade jag lärarna om deras syn på information och 
informationskompetens. De fick tillfälle att reflektera över begrepp som 

                                                 
1 Programhandbok. Miljövetarprogrammet 
2 Bruce, Christine: Seven faces of information literacy.  
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informationskompetens, information, kunskap och lärande. Detta bidrog till den process som 
ledde fram undervisningsupplägget. Ett problem som lärarna pekar på är det myckna och 
okritiska användandet av Internet. Det ledde i sin tur till att ett av tillfällena koncentreras på 
kritiskt och kvalitativt användande av Internet. 
 
Linköpings UB tar betalt för undervisningen. Det innebär att de anslag vi får från rektor och 
de olika fakulteterna inte inkluderar att vi ska undervisa i informationssökning. I 
förlängningen innebär det att vi måste sälja in något till pressade kursansvariga som de kanske 
inte vet om att de har behov av i sina kurser. I fallet med miljövetarprogrammet är de mycket 
väl medvetna om informationens tyngd och behovet av att få undervisning inom detta. 

Beskrivning 
Hur fungerar då denna integration? 
Jag kontaktar varje kursansvarig lärare inför varje kurs i samband med att vi börjar bearbeta 
kurslitteraturlistorna. Vi kommer fram till vad jag ska behandla under deras kurs och när det 
kan passa in. Timing är avgörande, kommer min del för sent eller för tidigt i en kurs så är den 
till viss del spolierad. Vi är överens om att studenterna ska ha något att leta efter, något 
konkret de vill finna, i anslutning till det jag går igenom. Således ska de hitta motioner och 
propositioner som ansluter till något de söker när de kommer till moment 5.  
Ibland vill lärarna att jag visar sökningar på speciella databaser, typ Science Citation Index, 
ibland är det jag som har initiativet. Kursansvariga växlar på kurserna och då ändras också 
arbetssättet. Studenterna får antingen anmäla sig (bindande anmälan) eller så är det 
obligatorisk närvaro, det avgör läraren. Grundprincipen är att all undervisning är frivillig så 
man kan komma undan om man vill. Å andra sidan är undervisningen också problembaserad 
vilket innebär att de måste söka mycket. Kursansvarig lägger således olika tyngd på 
anmälningarna. Kurs 1 och 2 har i princip obligatorisk närvaro och jag har närvarolista på alla 
kurser. 
Undervisningen bedrivs i bibliotekets datasal. Den inleds med att jag presenterar vad vi ska 
göra denna gång. Jag har en genomgång, ambitionsnivån är att hålla maximalt 20 minuter 
lång inledning och sedan låta studenterna jobba själva. Jag finns tillhands för att leda vidare 
och stötta.  
Varje kurstillfälle omfattar 80 minuter och vi har 16 datorer i salen. Således är det två 
basgrupper eller 16 studenter vid varje tillfälle. 
 
En kortfattad djupdykning i de olika kursmomenten; 
 
Kurs 1. Vi inleder med en rundvandring i biblioteket, så att studenterna får en uppfattning om 
mig och om bibliotekets lokaler, samlingar, läsplatser och service. I datasalen går jag sedan 
igenom vår lokala katalog och Libris. De får övnings- och arbetstid. 
 
 Kurs 2. Inleder jag med en föreläsning om sökstrategier. Jag delar ut åhörarkopior så att de 
kan anteckna parallellt med att de lyssnar.  
Del 2 av kurs 2 är en genomgång hur man söker i databaser. Jag visar Cambridge Scientific 
Abstracts Biological sciences. Samt hur man sedan får tag på de artiklar man finner vara 
intressanta. Av detta följer att vi dessutom tar en titt på de elektroniska tidskrifterna. 
De har många artiklar i litteraturlistan på denna kurs och har således något konkret att söka 
efter. 
 
Kurs 3. I denna kurs ska studenterna hitta rapporter eftersom de själva ska skriva en rapport. 
Jag använder då Libris för att identifiera rapporter. Sedan gäller det att få tag på den önskade 
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rapporten. Vi använder Internet, letar reda på rapportproducenten samt ser om de erbjuder 
rapporterna i fulltext på hemsidan. Något som sker i förvånande hög grad. Studenterna får 
också en lista på bra rapportproducenter. Många uppskattar detta sätt att använda Internet som 
för dem är helt skilt från det vanliga googlandet. 
 
Kurs 4. Vi fortsätter med Internet. Studenterna börjar med att titta på ett antal hemsidor för 
att se om de är sanna eller falska. Vi gör en genomgång och jag lämnar ett antal tips på 
hjälpmedel som man kan använda för att bedöma en hemsidas kvalitet.. Jag går även igenom 
Google och ett antal andra sökmotorer. De flesta använder Google men har ingen aning om att 
den har avancerade funktioner. Scirus och Vivisimo är nyheter för de flesta. 
 
Kurs 5. Studenterna ska hitta propositioner eller motioner och annat riksdagsmaterial. Detta 
är ett svårt område. Vi börjar med ett ärendes gång för att skapa ett skal för materialflödet i 
Riksdag och regering samt för att klargöra rollfördelningen. Jag visar sedan Rixlex. Och de 
får gräva själva. 
 
Kurs 6. Nu är det dags att gräva djupare i de naturvetenskapliga databaserna. Det är lite av en 
repetition från kurs 2 men välbehövligt. Detta ger också tillfälle att dyka djupare i databasens 
strukturer med tesaurus och alerts. Vi tittar också igenom Science Citation Index och testar 
namnen på några av deras lärare som artikelförfattare. 
 
Kurs 7 Detta moment är helt fritt och jag är tillgänglig för handledning i vår datasal vid ett 
par tider. Bindande anmälan. Jag upplever detta moment som mycket spännande, lärorikt och 
överraskande. Ett exempel är letandet efter det avtal som reglerar gruvhanteringen på Arktis. 
 
Kurs 8. Återigen en djupdykning i ett databasområde. Denna gång de samhällsvetenskapliga.  
 
I alla dessa kurser har jag en uttalad ambition att bygga på lärarens uppgifter om vad de ska 
göra. De ska ha något att söka efter så att det jag gått igenom kan konkretiseras i praktiska 
sökningar. 
 

Den grundläggande ideologin 
Detta är en mycket praktiskt inriktad undervisning. Christine Bruces modell ”Seven faces of 
information literacy”3 är den som jag uppfattat står mig närmast i och med att hon ser 
relevansen i informationssökningens behov och utformning. 
Hennes modell hjälper mig att se studenternas individuella behov och kompetenser. Det får 
också som följd, menar jag, att studenterna måste jobba så självständigt som möjligt och mina 
genomgångar måste således bli korta. Men det är så mycket man vill förmedla! Och det finns 
så många undantag! Jag håller mig till ”Top ten misstakes”4 Detta är en skrift som bland annat 
förkunnar att om man vill göra misstag så ska man gå igenom så mycket som möjligt och så 
fort som möjligt, samt också nämna alla undantag för säkerhets skull. 
För att inte röra till det för studenterna i onödan ser jag till att medvetet filtrera informationen. 
Få fakta, få grundprinciper och få grundregler. I och med att de får arbeta en timme hinner de 
hitta tillräckligt mycket komplikationer själva och jag kan då förklara utifrån den fråga 
studenten ställer och når således större relevans. Jag tror inte på att nämna detaljer för 
”säkerhets” skull! 

                                                 
3 Bruce, Christine: Seven faces of information literacy. 
4 Larsen, Kirsten: Top ten mistakes 
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Som gammal scoutledare tror jag också på ”Learning by doing” vilket innebär att de för att 
lära sig något måste göra något. Man kan göra med hjärnan, dvs. reflektera. Men man kan 
också göra med kroppen och det innebär i mitt fall att studenterna söker efter material de har 
behov av. Det är mycket viktigt att de har behov av det jag har som uppgift att ge dem. 
Annars tar de inte till sig informationen. Här stödjer jag mig på Paul Ramsdens ”Learning to 
teach in higher education”5.  
Ytterligare en auktoritet att luta sig emot är Carol Collier Kuhlthau6. Med hjälp av hennes 
teorier ser jag studenternas frustrationer. Jag försöker medvetandegöra dem om de processer 
de går igenom. Genom ett medvetandegörande av de olika processerna kan de lättare hantera 
dem. 
Jag anser att dessa lärosyner hänger samman genom att de ser till studenten och studentens 
lärande snarare än till förmedling av lärarens kunskap. 

Framtid 
På programmets sommarmöte i juni 2004 slog man fast att man måste spara. LiUB tar 700:- 
per undervisningstimme har det varit en stor utgift för programmet. Ca 33000:- årligen. 
Men istället för att bara ta bort timmar försökte vi finna en ny strategi. I skrivande stund 
räknar och tänker programansvariga. Detta är dock den grundtanke som framkom på 
sommarmötet och som programrådet ställt sig positiva till.  
I stället för att komma in och förmedla, vilket jag hittills gjort, trots att det varit schemalagt av 
läraren, ska jag nu i samband med a-uppsatsen vara med i processen. Nackdelen är att jag 
enbart kommer in under år ett. Detta gör fyra tillfällen. Tre av dessa kommer att vara följande; 
 
1. Grunden i biblioteket 
a.”Rundvandring i biblioteket”  
b. Grundläggande bibliotekskunskap. Libris, Lokala katalogen. 
Mål: De ska hitta till biblioteket och kunna söka och hantera sina lån och beställningar. Hitta 
fulltexter till rapporter man återfinner i Libris. Ha kännedom om universitetets attityd till 
plagiat och var man kan finna information om det för att undvika att råka ut för att plagiera. 
2. Internet. 
Mål: De ska ha en kännedom om Internet. Känna till redskap för att kunna ha en kritisk 
attityd till information. Känna till sökmotorernas funktion er och inriktningar. 
3. Databaser 
Mål: De ska känna till att det finns en mängd databaser inom olika områden. De ska kunna 
hitta dit. De ska känna till en databasvärd djupare (CSA). De ska kunna söka fram artiklar de 
finner i databaser. De ska få redskap för att bedöma om en artikel är relevant. De ska känna 
till skillnad mellan fulltext och fjärrlån. De ska kunna beställa fjärrlån online. I detta avsnitt 
äger Informationssökning inför uppsats rum.  Delmål för det momentet är att; de ska förstå 
nyttan och jobbet med informationssökning och förstå kopplingen in i sin egen uppsats 
 
Tanken är att genom att lägga in informationssökning som ett moment i studenternas a-
uppsats ska de få ett mer handgripligt sätt att närma sig informationssökning. Det blir mycket 
som inte hinns med. Men om de får en bättre mental sökstruktur så tror jag att de lär sig att 
lära sig mer själva. Att jag återkom i varje kurs gjorde att en del slappnade av. ”Det tänker jag 
mer på i nästa kurs, hon kommer ju igen.” Genom att knyta 
informationssökningsundervisningen än mer till en konkret situation, i detta fall en uppsats, 
anser jag att det blir mer givande. Det blir en fördjupning av studenternas lärsituation. Jag 

                                                 
5 Ramsden, Paul: Learning to teach in higher education.  
6 Kuhlthau, Carol Collier: Seeking meaning,  
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anser att vi på detta sätt närmar oss problembaserat lärande i informationssökning. I samband 
med oppositionen av studenternas uppsatser bör deras informationssökning utvärderas. 
Diskussion pågår om hur vi kan göra en effektiv uppföljning av studenternas 
informationssökning.  
 

Sammanfattning 

Utvärdering 
Jag gjorde ett försök att utvärdera studenternas lärande. Dock stötte jag på stora svårigheter i 
fråga om att avgöra vad man mäter och hur. Jag skulle gärna göra ett nytt mer formaliserat 
försök. Rent spontant anser jag att de studenter som kontinuerligt deltagit i min undervisning 
är bättre på informationssökning än genomsnittsstudenten. I detta stöder jag mig också på 
mina kollegor som säger att miljövetarstudenterna vet vad de gör och ställer de relevanta 
frågorna när de kommer till informationsdisken. Någon djuplodande undersökning av 
studenternas ökning av informationskompetens har inte gjorts.  
 

Vad har då varit l ätt respektive svårt med detta arbetssätt?  
Det lätta för mig har varit lärarkontakten och den entusiasm jag mött från lärargruppen. Även 
studentgruppen har visat entusiasm. Jag har även fått en fördjupad studentkontakt genom att 
träffa dem så ofta. Detta är naturligt.  
Det svåraste har varit att vara ihärdig och tjata på de kursansvariga som kommit nya till 
programmet. Jag har dock aldrig haft någon svårighet att få in min undervisning. 
Konkretiseringen av kursmomenten när vi sjösatte projektet var ett annat bekymmer. Utifrån 
en lista jag sammanställt valde vi och passade in de olika momenten utifrån kursernas 
innehåll.  
Något jag upplevt som ett bekymmer har varit frågan om vad jag ska använda som 
sökexempel vid de olika undervisningstillfällena. Exemplen ska visa så många olika 
funktioner att de kan bli svåra att finna. Jag vill inte heller använda gammalt material bara för 
att det finns där. Det innebär att jag vill förnya mig och använda aktuella exempel.  
 

Givande  
Som ni förstår av ovanstående är detta ett givande sätt att arbeta. Det ger mig goda kontakter 
både med lärarna, studenterna och med de områden de arbetar med. Jag är dock medveten om 
att om alla program skulle arbeta på detta sätt så skulle hela LiUB behöva omarbeta hela sin 
organisation. Vi skulle behöva nyanställa och bygga nya datasalar. Men det vore väl ett kärt 
besvär! 
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