
1 
 

 
 

 

 

 

Mats Blomberg, Mauritza Jadefrid & Joakim Lennartsson 

Göteborgs universitetsbibliotek, Göteborgs universitet 
mats.blomberg@ub.gu.se, mauritza.jadefrid@ub.gu.se, joakim.lennartsson@ub.gu.se 

2014 
 

 

Biblioteksundervisning i informationskompetens med fokus på 

hållbar utveckling 
 

På Göteborgs universitetsbibliotek har vi användarundervisning i informationskompetens på program 

inom humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, pedagogik och många fler. Vi utgår från programmens 

behov och anpassar undervisningens innehåll efter ämnet. Samtidigt arbetar vi på biblioteket även med 

att utveckla våra undervisningsformer från att ha föreläsningar i klassrum till mer blandad 

undervisning där vi använder tekniska hjälpmedel integrerat i vår undervisning. Som en del av denna 

utveckling deltog personal från undervisningsteamet i en högskolepedagogisk kurs med inriktning mot 

webbaserat lärande och under kursens gång väcktes tanken om att satsa på användarundervisning som 

kombinerar webbaserat innehåll med klassrumsundervisning. Vår första kurs som skapats som resultat 

av denna satsning är en i informationskompetens med fokus på hållbar utveckling. Kursens inriktning, 

hållbar utveckling, är vald mot bakgrund av Handelshögskolans och Göteborgs universitets ständigt 

ökande intresse för detta ämne. På universitetet finns en tanke att studenterna ska få detta 

tvärvetenskapliga ämne integrerat i sina studier.  Eftersom vi möter studenterna kontinuerligt under 

deras studietid menar vi att biblioteket kan spela en betydande roll i att öka studenternas förståelse för 

hur man söker tvärvetenskapligt inom hållbar utveckling. 

Bakgrund 

 

Våren 2013 började vi inom Gpek biblioteken (ekonomiska, samhällsvetenskapliga och 

pedagogiska biblioteken) se behovet av en tvärvetenskaplig kurs med fokus på hållbar 

utveckling. På Göteborgs universitet har det satsats på att alla studenter ska få med sig 

kunskap om hållbar utveckling i sin utbildning och universitetsbiblioteket ser det som en 

självklarhet att delta i denna satsning. Vi kan då lyfta fram bibliotekets resurser inom hållbar 
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utveckling samt knyta an till att hållbar utveckling är ett tvärvetenskapligt ämne och lära 

studenterna hur man söker ämnesöverskridande. Kursen ska fokusera på att hjälpa studenterna 

hitta relevant information bland olika ämnesspår och betona vikten av källkritik när man 

navigerar bland våra resurser. Då det i slutet av 2013 blev beslutat att kursen är ett 

verksamhetsuppdrag för universitetsbiblioteket under 2014 (se bilaga 1) utökades 

arbetsgruppen till att innefatta fem personer som arbetade med att utveckla kursen. Det har 

dock blivit tre personer som konkret, under senaste tiden, arbetat med att färdigställa denna 

kurs.  

Det finns en ökande medvetenhet om hållbar utveckling inom universitets- och 

biblioteksvärlden men den fokuserar oftast på byggnaden och hur miljövänlig den är, samt hur 

bibliotekarierna kan arbeta miljömedvetet. Det innebär till exempel att personalen på 

biblioteket inte skriver ut i onödan, väljer elektroniskt framför tryckt material och liknande 

åtgärder. En vanlig benämning på bibliotek som arbetar med hållbar utveckling i biblioteken 

är ”green libraries” (Aulisio 2013). Vi i arbetsgruppen är mer intresserade av hållbar 

utveckling kopplat till användarundervisning. Vi har läst många artiklar om just ”green 

libraries” men hittat väldigt få beskrivningar och texter om hållbar utveckling och 

informationskompetens.  Vi har omvärldsbevakat och läst in oss på den litteratur som finns på 

ämnet, men det finns inte så mycket publicerat och dokumenterat om detta. Vi har inte heller 

hittat någon motsvarande kurs någon annanstans. Den bok i ämnet vi hittat och haft stor 

glädje av är Maria Anna Jankowskas bok ”Focus on education for sustainability: toolkit for 

academic libraries”. Där fanns detta citat som tydliggör vad vi vill med vårt arbete med 

kursen resurser inom hållbar utveckling:  
 

”Academic libraries responded by shifting their focus from ”greening” libraries to becoming 

active partners in advancing education and research for sustainability. In discussions about 

future development of academic libraries, sustainability has become the most important 

attribute to strategic planning and assessment practice both in design and content. “ 

(Jankowska 2014 s. 2) 

Syfte, problemformulering och lärandemål 

 

Syfte: Vi vill skapa en kurs för studenterna på Göteborgs universitet som är 

ämnesövergripande och som kan läsas av alla studenter på alla program och olika nivåer. Den 

skiljer sig från våra övriga kurser genom att mer betona hur de ska tänka kring sin sökning 

oavsett ämne snarare än vad de söker efter. Tillvägagångssättet är viktigare än målet, 

förståelsen för hur forskningen inom hållbar utveckling är strukturerad är viktigare än att 

finna material. Vi har också skapat denna kurs som en blended course- det vill säga en kurs 

med både klassrumsundervisning och webbaserad undervisning. Vi tänker också att den ska 

vara flippad- det innebär att de får kursmaterialet innan vi ses och de gör det webbaserade 

kursmomentet hemma. De har då läst in sig på de områden som vi vill att de ska känna till och 

vi kan använda klassrumsmomentet till diskussioner och problemlösning.  Det finns även en 

tanke om att man ska kunna välja att endast göra webbmomentet och då ha en 

inlämningsuppgift som vi rättar och ger feedback på via lärplattformen GUL. 

Inlämningsuppgiften som de ska göra, oavsett om de endast gör webbmomentet eller båda 

momenten, är starkt kopplat till den kurs de läser och ska vara integrerad i deras arbete.   

 
 Problemformulering: Hur möter universitetsbiblioteken det växande behovet hos 

studenter och forskare att bli informationskompetenta inom det tvärvetenskapliga 

området hållbar utveckling? 
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Lärandemål: Studenter och forskare skall bli informationskompetenta inom hållbar 

utveckling. Efter avslutad kurs skall deltagarna ha lärt sig vilka svårigheter som kan uppstå 

när man söker efter information inom tvärvetenskapliga ämnen, samt ha tillskansat sig 

verktyg och strategier för att hantera dessa svårigheter. 

Genomförande 

 

Eftersom detta är en kurs som är helt ny för oss, med ett innehåll som vi inte tidigare erbjudit 

så har vår tanke varit att genom omvärldsbevakning, litteraturstudier samt intervjuer sätta oss 

in i ämnet. Vi har haft olika inriktningar på hur vi samlat erfarenhet: 

 Vi har bjudit in lärare och kontaktpersoner från Handelshögskolan och GMV 

(Göteborgs miljövetenskapliga centrum) för att utvärdera behovet, sett från deras 

perspektiv och vad de anser vara viktigt för studenterna. Kursen har utformats i 

samråd med dem för att sedan utvärderats och testats av studenter från 

Handelshögskolan och bibliotekets personal.  

 Vi har omvärldsbevakat både nationellt och internationellt. Nedan följer ett antal 

exempel på hur vi gått tillväga: 

o Deltog i konferensen BOBCATSSS 2014 med tema: Library (r)evolution: 

Promoting sustainable information practices. 

o Utforskat området hållbar utveckling i användarundervisning genom sociala 

medier så som bloggar, forum, LinkedIn, Facebook och mejl till olika 

nätverksgrupper.  

o Genomfört en kortare kartläggning av andra universitetsbiblioteks hemsidor 

och ämnesguider.  

o Deltagit i olika nätverkssammanhang genom marknadsföring på studentmässa, 

utställning på Ekonomiska biblioteket, funnits med i nyhetsblad till 

institutionerna på Handels samt varit aktiva på seminarier på ämnet hållbar 

utveckling som anordnats på Göteborgs universitet. Vi har även presenterat 

kursen vid flertalet tillfällen och fått möjlighet till feedback på innehåll och 

upplägg. 

 Vi har genomfört en telefonintervju med en representant för ett forskningsinstitut i 

Kanada (http://www.iisd.org/ic/) 

 Läst in oss på litteratur i ämnet. 

 Vi har haft möte med personal från universitetets pedagogiska enhet (PIL) för att 

bättre lära oss lärplattformen GUL som kursen ligger på. 

 Vi har fått stöttning av en expert på pedagogisk utveckling för att diskutera kursens 

upplägg och innehåll sett från ett pedagogiskt perspektiv. 

Teoretiska perspektiv 

 

De teoretiska perspektiv vi utgått från är Blended learning och Flipped classroom, två teorier 

som behandlar hur man kan utnyttja webbresurser i kombination med mer traditionell 

klassrumsundervisning.             

I boken ”Universitetspedagogik” av Maja Elmgren och Ann-Sofie Henriksson (2014) 

diskuteras hur webbaserat lärande kan användas, inte för att ersätta klassrumsundervisning, 

utan för att komplettera och förbättra undervisningen. Genom att använda sig av webbaserade 

övningar sker den mer praktiska kunskapsöverföringen på den tidpunkt och i den takt som 

http://www.iisd.org/ic/
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passar varje enskild student. Den webbaserade undervisningen ger studenterna en 

kunskapsbas att stå på samtidigt som den väcker frågor som kan lyftas och diskuteras 

gemensamt i klassrumsundervisningen. 

Upplägg där den webbaserade undervisningen föregår klassrumsundervisningen brukar 

benämnas ”Flipped classroom”. Modellen ger studenterna ansvar för att inhämta 

kunskapsstoffet via den webbaserade undervisningen och lektionstiden kan användas på ett 

mer effektivt sätt. Läraren kan med detta upplägg använda lektionstiden till diskussioner, 

tillämpning av kunskaperna, fördjupning och dialog med studenterna (Arnold-Garza 2014).    

Ett av de viktigaste läromålen i kursen är att studenterna, efter att ha avslutat kursen, skall ha 

tillskansat sig ett kritiskt förhållningssätt till den information de kommer i kontakt med under 

utbildningen, oavsett om den hör till deras ämne eller ej. Det finns tidigare experiment med 

webbaserad undervisning som visar att det kan uppmuntra studenterna till kritiskt tänkande 

och reflektion (Jacobs 2007).  Även förmågan att kunna ifrågasätta hur informationen är 

konstruerad och värderad är något som är lämpligt att lära ut i samband med 

informationskompetens inom hållbar utveckling, då man ofta använder externa källor som 

material, menar författarna Ryan och Stark (2014). 

 

Traditionell klassrumsundervisning och webbaserad undervisning har sina respektive styrkor 

och svagheter. Webbaserad undervisning är oftast inte bunden till en specifik tid eller plats, 

men det är svårt att som lärare interagera med studenterna i en webbaserad miljö och skapa ett 

levande samtalsklimat. Denna typ av undervisning lägger också över mycket ansvar på den 

enskilde studenten och det är svårt att fånga upp de som har någon form av problem under 

arbetets gång. Klassrumsundervisningens styrkor ligger i de pedagogiska möjligheter som en 

personlig kontakt med studenterna erbjuder och den omedelbara responsen som lärare och 

student kan utbyta mellan varandra. Nackdelarna med denna form av undervisning är att den 

alltid är bunden i tid och rum och risken är att man inte lyckas skapa en dialog med 

studenterna utan endast föreläser från katedern. Genom att tillämpa ett Blended learning-

upplägg ges man möjlighet att utnyttja båda undervisningsformernas positiva sidor samtidigt 

som man motverkar deras svagheter (Osguthorpe & Graham 2003). 

Resultat och diskussion: 

 

Resultatet är en kurs med två moment där första momentet sker i GUL- Göteborgs 

universitets lärplattform. Det första momentet består av korta filmer, texter, quizar och en 

inlämningsuppgift. Det andra momentet som ska ske i klassrum är tänkt att vara utformat som 

ett seminarium där studenterna utifrån sina inlämnade uppgifter diskuterar med varandra samt 

får handledning och hjälp av oss bibliotekarier.  

Vi är fortfarande i en utvecklingsfas och kursen kommer först att ges den 6 november i år. Det 

är SMIL- Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram som har bokat in detta första tillfälle och 

det är 100 studenter som ska gå kursen. Detta tillfälle kommer vara ett tillfälle för oss att 

utvärdera kursen och göra eventuella korrigeringar inför vårens kurstillfällen. Vi har även en 

grupp av kollegor/bibliotekarier som ska utgöra en testgrupp för att utvärdera kursen innan 

november. Vår förhoppning är även att vi kommer kunna ta hjälp av studenter samt lärare i 

våra utvärderingar samt eventuellt även göra intervjuer eller ha ett utvärderingsprojekt. Även 

vi som medverkar i kursens uppbyggnad och undervisning kommer delta i utvärderingen av 

kursen.  
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Kursens upplägg  

Moment 1 i GUL delas in i följande olika delmoment: Kursintroduktion, Hållbar 

utveckling där vi beskriver det utifrån ämnet som stort men även hur hållbar utveckling 

definieras på Göteborgs universitet samt Göteborgs universitetsbibliotek.  

 

Efter detta följer själva kursinnehållet och det är uppdelat i dessa kategorier: De första 

stegen, De viktiga sökorden, Söktips, Sökstrategier vid tvärvetenskapligt material, 

Samsökningsverktyg samt Med källkritiska ögon.  I kursen får vi följa en student som ska 

skriva sin uppsats och hur han går tillväga. Han är intresserad av hållbarhet kopplat till 

samhällsfrågor och utifrån en intressant artikel i ämnet vill han fördjupa sig i denna 

frågeställning. 

I de olika kategorierna beskrivs hur studenten steg för steg arbetar med sin sökprocess. I De 

första stegen, De viktiga sökorden och Söktips beskrivs hur han angriper sitt 

problemområde och formulerar sin frågeställning genom att välja lämpliga sökord och 

söktjänster.  I Sökstrategier vid tvärvetenskapligt material arbetar han vidare med olika 

strategier för att söka efter vetenskapligt material och han börjar göra sina sökningar i breda 

samsökningsdatabaser som Supersök och Google Scholar men går sedan vidare till de 

specifika databaserna och nyttjar deras möjligheter till samsökning under 

Samsökningsverktyg.  Han får också under resans gång tillgång till filmer som beskriver 

sökprocessen och ger bra tips. Med källkritiska ögon beskrivs vikten av att vara kritisk i sina 

sökningar och bedömningar av material, speciellt när man är inom andra ämnesområden än de 

man vanligtvis är van vid. 

Varje del har en kortare quiz kopplad till sig som ska lösas innan nästa kategori påbörjas.  

Dessa quizar utgör en del av den uppgift som ska lösas när alla kateorier gåtts igenom. Den 

slutliga uppgiften i Moment 1 skall lämnas in till oss i GUL.  De studenter som går denna 

kurs har möjlighet att diskutera kursen med andra studenter samt ställa frågor till oss i GUL. 

Vad studenten kommer fram till vid denna övning är ju sedan något som vi tar del av när vi 

förbereder själva lärarlektionen. Vi har då också möjlighet att lägga oss på rätt nivå och 

anpassa oss till studentens grundkunskap. 
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Beskrivning av uppgiften: Vi utgår här från den kurs för studenterna på SMIL 

(Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram) som vi kommer ge i november. De har fått en 

uppgift från sitt program som behandlar naturresurser. Studenterna ska skriva ett kortare PM 

och en debattartikel där de skall presentera ett ställningstagande i en utvald fråga rörande 

naturresurser. Vi tänker då att för att lösa sin uppgift till kursen ska de utföra vissa sökningar 

och uppgifter i GUL-aktiviteten i moment 1.Det blir då den uppgift som vi ger dem och syftar 

till att de ska förstå sökprocessen, hitta rätt sökord och försöka hitta relevant material som 

vetenskapliga artiklar. 

De får följande frågor att fundera på och utgår från: 

Var har de har sökt, vilken typ av dokument de har hittat och vilka sökord respektive 

sökverktyg de nyttjat. De uppmuntras att beskriva svårigheter de har stött på i sökprocessen 

och ha en dialog med oss och övriga studenter i kursen om de frågor och tankar som kan 

uppstå. De kan mejla oss, innan de lämnar in uppgiften i GUL inför moment 2.  

Syftet med övningen från SMIL-programmet är i första hand att de skall nå djup och bredd i 

sakkunskapen om hushållningsproblem kring en särskild naturresurs och tränas i sin 

analysförmåga med att bland annat identifiera relevanta element i ett heterogent källmaterial 

och genom sin argumentationsförmåga komma med konkreta handlingsförslag. 

Utgångspunkten i övningen är en ny regering som skall övertygas i att anpassa vissa frågor 

gällande naturresurser. Detta upplägg passar väldigt bra med vårt syfte med GUL-kursen då 

de får öva i att söka bland heterogent källmaterial, söka fakta för att kunna argumentera och 

skriva sina texter samt öva på källkritik. Dessutom kan vi komma in och ge dem relevanta 

övningsfrågor utifrån de möjligheter som finns att hitta aktuell och bra information inom detta 

ämnesområde i olika sökresurser.  

Moment 2: Fördelen med ett flippat upplägg i kursen är att vi får en chans att lägga oss på rätt 

nivå eftersom vi fått in svaren på studenternas uppgifter och kan utgå från dessa i 

klassrumsundervisningen. Med andra ord bygger moment 2 på den gemensamma förförståelse 

studenterna har efter det första momentet och ger möjlighet till fördjupning och 

problematisering av första momentets mer praktiskt orienterade kunskaper. Här får också 

studenterna möjlighet att utbyta erfarenhet med varandra.  

Utvärdering av kursen: Vi har under hösten tänkt testa detta nya kursupplägg på flera sätt. 

Dels genom tester genomförda av personal på biblioteket samt studenter från olika 

utbildningar, och dels så kommer vi, som nämnts tidigare, att köra detta upplägg med ca 100 

studenter från Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) termin 1 i början av 

november. SMIL har tidigare haft biblioteksundervisning men då enligt den gamla principen 

med endast en lärarledd lektion. 

Eventuella svårigheter med kursens upplägg 

Vi har identifierat vissa tänkbara svårigheter med att kursen är flippad. Vårt moment i 

klassrummet bygger till stor del på att studenterna gjort moment 1 i GUL samt gjort uppgiften 

som hör till detta moment. Om de kommer till klassrumstillfället och inte har gjort 

webbmomentet så kommer de inte få ut det vi tänkt oss av kursen. Vi försöker förebygga detta 

tänkbara scenario genom att delta i studenternas introduktionsdag och då berätta om kursens 

upplägg och syfte. Vår förhoppning är att de då blir motiverade till att göra webbmomentet.  
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Sammanfattning och framåtblick 
 

Vi utarbetar en kurs för att söka informationsresurser inom ämnet Hållbar utveckling som 

blivit ett verksamhetsuppdrag på Göteborgs UB för år 2014. Kursen är just nu under pågående 

arbete och vi som utvecklar den har satt upp som första mål att kunna testköra den hösten 

2014. Vår första studentgrupp som kommer testa kursen är från SMIL-samhällsvetenskapliga 

miljövetarprogrammet som skall läsa en kurs med innehållet Naturresurshushållning på 15 hp. 

Vi kommer att kopplas in i början av kursen och redan på deras kursintroduktion planerar vi 

att presentera syftet med GUL-aktiviteten samt hur de skall arbeta med den rent praktiskt. 

Studenterna får sedan ett par dagar på sig att genomföra den webbaserade GUL-aktiviteten 

och under denna tid har de möjlighet att diskutera frågeställningar och problem med varandra 

och även med oss. När de kommer till den lärarledda lektionen, indelad i fyra grupper om ca 

25 studenter var, kommer de i början att få presentera för oss vad de kommit fram till och hur 

de sökt.  Med utgångspunkt från detta så kommer vi att genomföra moment 2 i två timmar, till 

stor del i form av en workshop, då studenterna får söka information och bygga vidare på den 

kunskap de uppnått genom sitt eget arbete, deltagande i gruppdiskussioner samt vad vi har 

tagit upp under vår lektion. Efteråt kommer studenterna få utvärdera både moment 1 och 2. Vi 

kommer då använda oss av dessa utvärderingar för att förbättra kursens upplägg och innehåll. 

Vi har stämt av vårt kursupplägg med ansvariga lärare och de är positiva till vårt nya upplägg. 

När vi har utvärderat och utvecklat vidare denna kurs är det tänkt att den skall kunna vara 

bokningsbar på alla universitets fakulteter. Vi kommer arbeta vidare med marknadsföring av 

kursen samt samverkan med övriga UB och GU.  Men upplägget på handelshögskolan 

kommer att fungera som en modell för övriga universitetet där man kan förändra uppgiften 

beroendes på studenter och program. 
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Bilaga: 1 

Verksamhetsuppdrag för Göteborgs universitetsbibliotek 2014 

Rubrik: Utveckla en kurs i GUL med fokus på informationsresurser inom hållbar 

utveckling 

Mål/syfte: Utarbeta bokningsbar kurs i informationssökning i UB:s  

Miljöresurser. 

Aktiviteter: Utforma en GUL-kurs för studenter med fokus på informationssökning inom fältet 

hållbar utveckling. 

Tidsplan: 2014 

Ansvar: Joakim Lennartsson, Mauritza Jadefrid, Mats Blomberg, Annika Svantesson 

(miljösamordnare)  

 

 

 


