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Sammanfattning 
 

Under våren 2013 infördes en ny söktjänst, en så kallad discoverytjänst, vid Umeå 

universitetsbibliotek (UB) och Medicinska biblioteket (MB). Discoverytjänster är ett 

användargränssnitt för informationssökning som ger användaren möjlighet att utifrån en 

enkel sökruta söka parallellt i alla bibliotekets resurser, utgångspunkten är att kombinera en 

Google-lik sökning med bibliotekets stora mängd av informationsresurser.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i informationssökning vid UB och 

MB påverkas vid införandet av den nya söktjänsten, hur undervisningen kan utvecklas vidare 

med utgångspunkt från söktjänsten samt om begreppet informationskompetens förändras 

vid införandet av en discoverytjänst.  Undersökningen tar utgångspunkt i pedagogisk teori 

och teorier om informationskompetens samt tidigare forskning om discoverytjänster med 

fokus på användning av dessa verktyg i undervisning på bibliotek. Undersökningen utfördes 

genom en kombination av kvalitativa metoder. Intervjuer genomfördes med sju 

undervisande bibliotekarier på UB och MB. I tillägg observerades fem undervisningstillfällen 

i informationssökning. 

Vissa bibliotekarier är i grunden mycket positiva och entusiastiska till söktjänsten medan 

andra är mer tveksamma. Informanterna uttrycker en osäkerhet om de tekniska 

funktionerna i söktjänsten, exempelvis facetter och relevansrankning och detta påverkar hur 

mycket söktjänsten integreras i undervisningen. Det finns skillnader i vilken utsträckning 

söktjänsten har integrerats i undervisningen på MB och UB. Bibliotekariernas syn på 

informationskompetens påverkas inte vid införandet av söktjänsten men diskussioner om 

söktjänsten i relation till informationskompetens medför reflektioner om livslångt lärande. 

Det finns idéer hos bibliotekarierna om hur söktjänsten kan integreras på nya sätt i 

undervisningen exempelvis som utgångspunkt för diskussioner om källkritik och 

vetenskapliga källor. 

Söktjänsten innebär många pedagogiska möjligheter och den bör därmed integreras mer i 

undervisningen både på UB och MB. Det kan finnas fördelar med att använda söktjänsten 

som utgångspunkt för progression av undervisning i informationskompetens inom ett 

utbildningsprogram. Nya förväntade studieresultat i informationskompetens skulle kunna 

utvecklas i samarbete med universitetslärare utifrån en kombination av pedagogisk teori och 

teorier om informationskompetens.  Kompetensutveckling bör genomföras med fokus på att, 

utifrån bibliotekariernas erfarenheter, utveckla bra arbetsmetoder för undervisning och 

referensarbete med utgångspunkt från söktjänsten. 

Nyckelord: discoverytjänster, informationskompetens, biblioteksundervisning, Primo 
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1. Introduktion 
 

Under våren 2013 infördes en ny söktjänst, en så kallad discoverytjänst, vid Umeå 

universitetsbibliotek (UB) och Medicinska biblioteket (MB). MB är en underavdelning till 

UB.  Discoverytjänster är ett användargränssnitt för informationssökning som ger 

användaren möjlighet att utifrån en enkel sökruta söka parallellt i alla bibliotekets tryckta 

och digitala resurser. Utgångspunkten för discoverytjänster är att kombinera en Google-

lik sökning med bibliotekets stora mängd av informationsresurser (Luther & Kelly, 2011; 

Thomsett-Scott & Reese, 2012). Det finns i nuläget många olika discoverytjänster, både 

open-sourcelösningar (exempelvis LibraryFind och VuFind) och kommersiella produkter 

(exempelvis Ebsco Discovery Service, Serials Solutions Summon och ExLibris Primo) 

(Luther & Kelly, 2011; Yang & Wagner, 2010). Dessa tjänster har implementerats på 

många akademiska bibliotek (Thomsett-Scott & Reese, 2012).  Från och med 2012 

använder British Library en discoverytjänst (Primo) som sitt användargränssnitt i 

funktionen ”Explore the British Library” (Doolan, 2012, s. 49). Denna uppsats kommer 

att fokusera på hur undervisningen i informationssökning vid UB och MB påverkas vid 

införandet av den nya söktjänsten, hur undervisningen kan utvecklas vidare med 

utgångspunkt från söktjänsten samt om begreppet informationskompetens får en ny 

innebörd vid undervisning utifrån en discoverytjänst.   

Under de senaste åren har olika discoverytjänster införts på bibliotek i Sverige (Carlsson, 

2012); UB har valt att implementera ExLibris Primo. Kungliga biblioteket arbetar också 

med nationella lösningar (Olander, 2013). Under de senaste åren har det publicerats flera 

artiklar om hur discoverytjänster kan bidra till utveckling av undervisning i 

informationssökning. I dessa artiklar diskuteras fördelar och nackdelar med 

discoverytjänster. En fördel som lyfts fram är den ökade möjligheten till 

tvärvetenskapliga sökningar vid sökning i flera olika resurser parallellt (Buck & Mellinger, 

2011; Cmor & Li, 2012). Som nackdelar nämns exempelvis att sökresultatet ofta blir för 

omfattande (Fawley & Krysak, 2012), att studenter inte lär sig grundläggande 

sökkunskaper och att vissa akademiska discipliner inte får tillfredsställande sökresultat i 

en discoverytjänst beroende på att det exempelvis inte går att söka med ett kontrollerat 

vokabulär (Buck & Mellinger, 2011).  

Bibliotekarier är, utifrån litteraturen, i grunden positiva till discoverytjänster men det 

finns samtidigt en tveksamhet inför dessa system hos många undervisande bibliotekarier. 

De problem som bibliotekarier upplever i undervisningssituationer är exempelvis att de i 

sin roll som undervisare känner osäkerhet när det gäller hur produkten fungerar (t ex hur 

den uppdateras och vad som ingår i tjänsten) och en oro att den enkla sökfunktionaliteten 
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ska medföra att studenternas sökteknik blir försämrad och att de alltför lätt använder ett 

resultat som är ”good enough” istället för att gå vidare i sin sökning (Buck & Mellinger, 

2011; Howard & Wiebrands, 2011). I ett flertal artiklar har discoverytjänster diskuterats i 

förhållande till begreppet informationskompetens. Fokus i dessa artiklar ligger på hur 

informationskompetens kan förstås med utgångspunkt från de tekniska förutsättningarna 

i ett discoverysystem (Buck & Mellinger, 2011; Cmor & Li, 2012; Fagan, 2011; Fawley & 

Krysak, 2012; Howard & Wiebrands, 2011). Flera författare lyfter exempelvis möjligheten 

att styra över undervisningen från förklaring och demonstration av olika databaser till 

mer fokus på utvärdering och diskussion omkring sökresultat (Buck & Mellinger, 2011, s. 

173; Cmor & Li, 2012, s. 453-457; Fawley & Krysak, 2012, s. 212-213; Luther & Kelly, 

2011, s. 70). 

Det finns alltså en aktuell debatt bland bibliotekarier kring för- och nackdelar med 

systemen. Det är också spännande att utvärdera vad som händer i gränsytan mellan 

informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och pedagogik, i detta fall hur 

undervisningen inom informationssökning påverkas vid införandet av den nya 

söktjänsten vid UB och MB. Införandet av IKT kan leda till möjligheter att tänka nytt och 

att utveckla undervisning men det kan också upplevas som ett hinder för läraren, 

exempelvis om tekniken är utmanande att förstå eller om pedagogiken behöver förändras 

för att tekniken ska kunna användas på bästa sätt.  IKT påverkar förutsättningarna för 

både lärande och undervisning vilket kan leda till lösningar på vissa problem samtidigt 

som det skapas nya problem (Säljö, 2000, s. 247-248). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur undervisningen i informationssökning vid UB 

och MB påverkas av införandet av den nya söktjänsten.  Jag vill undersöka vilka tankar 

bibliotekarierna har när det gäller den nya söktjänsten, hur söktjänsten integreras 

undervisningen och hur detta påverkar undervisningen i informationssökning. Vidare vill 

jag undersöka om begreppet informationskompetens (information literacy) får en ny 

innebörd vid undervisning utifrån en discoverytjänst. Fokus i undersökningen kommer 

att ligga på bibliotekariernas perspektiv men jag vill också undersöka om det går att 

utveckla undervisningen ytterligare genom att också titta på sökverktyget och 

undervisningen utifrån studenternas perspektiv. Jag vill genomföra en processinriktad 

utvärdering som leder fram till synliggörande av om/hur undervisningen har utvecklats 

med utgångspunkt från den nya söktjänsten och som också leder fram till förslag på hur 

undervisningen i informationssökning vid UB och MB kan utvecklas vidare utifrån 
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förutsättningarna i en discoverytjänst.  Utvärderingen kommer att utföras utifrån 

följande frågeställningar: 

 Hur har undervisningen i informationssökning påverkats vid införandet av den nya 

söktjänsten vid UB och MB?  

o Får begreppet informationskompetens (information literacy) en ny innebörd 

vid undervisning utifrån en discoverytjänst?  

o På vilket sätt kan undervisningen i informationssökning vid UB och MB 

utvecklas vidare med utgångspunkt i den nya söktjänsten?  

1.2 Uppsatsens disposition 

 

I den inledande delen av rapporten kommer jag att presentera discoverytjänster som 

koncept samt ge en bakgrund till discoverytjänsten Primo som har implementerats på UB 

och MB under 2013; i denna del kommer jag också att beskriva de olika funktionerna i 

Primo. Jag kommer även att ge en kort beskrivning av den befintliga undervisningen i 

informationssökning på UB och MB. Efter detta presenterar och motiverar jag de 

metoder jag har använt samt de etiska överväganden som har gjorts i samband med 

studiens genomförande. Vidare presenteras de teorier som jag kommer att ha som 

utgångspunkt i min analys. Resultaten belyses utifrån de teman som framkom vid 

intervjuer och observationer. Rapporten avslutas med sammanfattande slutsatser och 

rekommendationer. 
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2. Bakgrund  

2.1 Discoverytjänster  

Today’s libraries are faced with a do-or-die proposition: compete successfully with the 
Amazon/Google interfaces or be replaced by them (Yang & Wagner, 2010, s 691). 

Biblioteken står idag inför en stor utmaning när det gäller att utveckla söksystem som 

kombinerar användarnas förväntningar på en enkel Google-lik sökning med användarnas 

behov av bibliotekets stora utbud av tryckta och elektroniska resurser. Många 

akademiska bibliotek har under de senaste åren börjat använda discoverytjänster (Luther 

& Kelly, 2011, s. 66).  Discoverytjänster kan beskrivas som en paketlösning som 

inkluderar ett användargränssnitt för sökning i bibliotekets resurser utifrån en enkel 

sökruta samt system för exempelvis relevansrankning och navigering av sökresultat 

(Yang & Wagner, 2010, s. 691). I en discoverytjänst samlas metadata från flera olika 

källor ihop i ett index; uppdatering av detta index sker regelbundet och sökning sker 

sedan mot detta index vilket möjliggör relativt snabb sökning och möjlighet till 

relevansrankning av sökresultatet (Way, 2010, s. 214).  En sökning i en discoverytjänst 

med ett samlat index ger på detta sätt en Google-lik sökning där flera olika typer av 

material (exempelvis böcker och artiklar) kan sökas via en och samma sökruta istället för 

att sökning sker via olika databaser och bibliotekets katalog. Det som skiljer 

discoverytjänsterna från Google är att det index som tillhandahålls i discoverytjänsterna 

är fokuserat på bibliotekets katalog, de elektroniska resurser som biblioteket 

prenumererar på och lokala arkiv (Luther & Kelly, 2011, s. 66). 

Det finns vissa funktioner som återfinns, till större eller mindre grad, i alla de 

discoverytjänster (både open sourcelösningar och kommersiella produkter) som finns 

tillgängliga på marknaden. Den mest centrala funktionen är den enkla sökrutan via vilken 

användaren ska kunna söka allt relevant material (exempelvis böcker, artiklar och annat 

digitalt material). Det är också centralt att systemet har ett väl designat 

användargränssnitt. Relevansrankning av sökresultat är mycket viktigt och olika aktörer 

erbjuder olika system för detta. En annan central funktion i en discoverytjänst är 

navigering av sökresultaten med hjälp av facetter. Facetter innebär att sökresultaten 

kategoriseras utifrån exempelvis språk, typ av resurs, tillgänglighet eller årtal.  För att 

förenkla sökningar ska systemen också innehålla en stavningskontroll. 

Discoverytjänsterna kan också erbjuda tjänster som innebär mer möjlighet för användare 

att interagera exempelvis via kommentarsfunktioner, taggning och recensioner.  Vissa 

system har funktioner som liknar kommersiella webbsidor som exempelvis ”Läsare som 

lånade den här boken lånade också…”. Möjlighet finns också till interaktion med sociala 
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media som exempelvis Twitter, Facebook och Delicious eller att prenumerera på RSS-

feeds (Yang & Wagner, 2010, s 694-695). 

En annan intressant funktion i discoverysystem är den så kallade FRBR-iseringen av 

poster. FRBR står för Functional Reqiurements for Bibliographic Records och är en ny 

modell för att strukturera information i bibliotekens kataloger. I nuvarande kataloger 

beskrivs de bibliografiska posterna oftast utifrån det som är gemensamt för en särskild 

utgåva. Detta gör att det kan finnas många olika poster för exempelvis boken Pippi 

Långstrump. I FRBR-iserade poster sorteras alla poster som anses ha ett samband, 

exempelvis olika utgåvor, i samma post (Aagaard, 2013; Umeå universitetsbibliotek [UB], 

2013, s. 3-4). 

Discoverytjänster har utvärderats på flera olika sätt. I studierna av Carlsson respektive 

Way har systemen utvärderats utifrån påverkan på användandet av bibliotekets resurser. 

I båda dessa studier sågs en minskning i användandet av databaser och en ökning i 

nedladdningar av fulltextdokument och vidareklick via länkserver vid införandet av en 

discoverytjänst på biblioteket (Carlsson, 2012; Way, 2010). 

Discoverytjänster har också utvärderats utifrån användarperspektiv.  Studierna visar att 

användarna upplever discoverytjänsternas användargränssnitt som enkla att använda och 

att lära sig och facetter är en uppskattad funktion (Denton & Coysh, 2011; Fagan et al., 

2012; Sadeh, 2007). I en studie upplevdes mångfalden i sökresultaten som en positiv 

effekt utifrån användarperspektiv (Denton & Coysh, 2011, s. 317). I en studie av Comeaux 

lyfts problem för användare vid införande av discoverytjänster exempelvis när det gäller 

att hitta bokens placering och fjärrlån. Utifrån detta lyfter författaren vikten av 

undervisning med fokus på discoverytjänsten: 

Training should be made available to help acclimate patrons to the new interface while also 
explaining the new discovery system’s value and benefits to users (Comeaux, 2012, s. 205). 

2.2 Den nya söktjänsten på UB och MB 

 

Bakgrund och implementering 

Den nya söktjänsten på UB och MB utgår från den kommersiella discoverytjänsten 

ExLibris Primo. Söktjänsten lanserades på bibliotekets hemsida i maj 2013. Lanseringen 

hade föregåtts av tester av en betaversion tidigare under våren 2013 och planering och 

implementering av tjänsten hade pågått på biblioteket sedan 2011. Tankar på att införa en 

discoverytjänst på biblioteket hade dock funnits sedan flera år tillbaka.  Ett syfte med att 

införa tjänsten var att få ett bättre gränssnitt för användarna. Det fanns flera 

kommersiella aktörer med i upphandlingen av discoverytjänsten vid UB och MB. Open 
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source-lösningar var dock inget alternativ eftersom detta skulle kräva alltför mycket 

resurser när det gäller underhåll av systemet.  Primo valdes som system utifrån bland 

annat den möjlighet som fanns att lägga till eget material som exempelvis det lokala 

digitala vetenskapliga arkivet DiVA där forskare och studenter vid Umeå universitet kan 

publicera sina arbeten. UB och MB använde också sen tidigare andra system från samma 

leverantör, exempelvis bibliotekssystemet Aleph och länkservern SFX, vilket också bidrog 

till beslutet. 

Under arbetet med söktjänsten har det funnits en projektgrupp sammansatt av personer 

med olika kompetenser exempelvis en person som skulle arbeta med 

användargränssnittet, en person som kunde SFX, en person som kunde Aleph och en 

person från undervisningssidan. Från projektledningens sida var målet att ha med 

representanter från de flesta avdelningar på biblioteket och att hela tiden informera om 

arbetet för att skapa en öppenhet och dialog omkring projektet. Det fanns en öppen 

arbetsyta som var tillgänglig för alla medarbetare, uppdateringsmail om hur arbetet 

fortskred skickades kontinuerligt ut till alla och kurser hölls med personalen vid olika 

tillfällen under projektets gång. 

Söktjänstens uppbyggnad 

Söktjänsten (Primo) är uppbyggd utifrån olika index som söks parallellt utifrån en 

gemensam sökruta (se figur 1). 

Figur 1. Uppbyggnaden av söktjänsten utifrån olika index. 

Söktjänsten 

Lokala 
index : 

SFX, Aleph 

Lokala 
index: 
DiVA 

Primo 
Central 
Index 
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Det stora, centrala indexet kallas för Primo Central Index. Leverantören av 

discoverytjänsten har avtal med andra dataleverantörer och utifrån detta skapas ett stort 

index med vetenskapliga e-resurser som exempelvis artiklar och e-böcker. Resurserna 

skördas (hämtas) från olika typer leverantörer och från open source-källor (ExLibris 

Primo, 2013). Av de databaser som UB och MB prenumererar på finns bara ett fåtal 

tillgängliga via söktjänsten (exempelvis PubMed och Web of Science), istället finns många 

av de tidskrifter som databaserna bygger på tillgängliga. De lokala index som ingår är 

DiVA, Aleph, SFX och bibliotekets webbsida och för dessa är det biblioteket själva som 

sätter upp normaliseringsregler och skördar data (UB, 2013). 

FRBR-isering och dublettkontroll 

Dublettkontroll (deduplicering) innebär att två poster, som enligt specificerade kriterier 

anses vara samma källa, slås ihop till en post. I söktjänsten styrs detta till stor del från 

leverantören men biblioteket kan också sätta upp vissa egna regler. I söktjänsten visas 

resurserna som FRBR-iserade poster. Vid sökning av exempelvis en bok i söktjänsten 

visas en generell länk med en text nedanför (UB, 2013, s. 3-4) (se figur 2). 

 

  

 

 

 

Figur 2. FRBR-isering av post i söktjänsten. 

Relevansrankning och facetter 

Två av de centrala funktionerna i söktjänsten är relevansrankningen och 

begränsningsmöjligheterna efter sökningen (facetterna).  Relevansrankningen innebär 

hur sökträffarna rangordnas utifrån en sökning. I söktjänsten utgår detta till stor del från 

leverantören. När det gäller Primo Central Index så sker rankingen utifrån en sökalgoritm 

(Primo Scholar Rank). Denna algoritm styrs av många faktorer, exempelvis hur relevant 

posten är utifrån sökfrågan. Scholar Rank kan inte påverkas av det lokala biblioteket 

direkt men kan förbättras utifrån återkoppling från biblioteket till leverantören. UB och 

MB har viss möjlighet att direkt påverka rankning av det lokala materialet (exempelvis 

Aleph och DiVA) genom att hjälpa fram detta material (”boosta”) så att det kommer högre 

upp i träfflistan. Denna typ av ”boosting” har genomförts i söktjänsten med utgångspunkt 

 

  

 

Pippi Långstrump  

Lindgren, Astrid ; Vang Nyman, Ingrid 

Visa 13 versioner av detta objekt 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=109693572&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=109693572&doc=UMUB_ALEPH000887049&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1385458880642&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&vl%28freeText0%29=Pippi%20L%C3%A5ngstrump&vid=UmUB&fn=search
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=109693572&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=109693572&doc=UMUB_ALEPH000887049&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1385458880642&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&vl%28freeText0%29=Pippi%20L%C3%A5ngstrump&vid=UmUB&fn=search
http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?cs=frb&ct=frb&frbg=109693572&fctN=facet_frbrgroupid&fctV=109693572&doc=UMUB_ALEPH000887049&lastPag=&lastPagIndx=1&rfnGrp=frbr&frbrSrt=date&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope:(SC_DIVA),scope:(UMUB_ALEPH),scope:(UMUB_SFX),scope:(UMUB_WARC),scope:("UMUB"),primo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1385458880642&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&vl(freeText0)=Pippi L%C3%A5ngstrump&vid=UmUB&fn=search
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från erfarenheter från andra bibliotek (UB, 2013, s.9). Facetter är de 

begränsningsmöjligheter som finns i användargränssnittet efter sökningen, exempelvis 

begräsning utifrån resurstyp, ämne eller författare. I söktjänsten bygger innehållet i 

facetterna på metadata i de träffar som kommer upp i träfflistan. I nuläget är det inte 

möjligt att söka utifrån kontrollerad vokabulär i söktjänsten och detta beror på att de 

metadata som kommer in i tjänsten har olika format. 

Det finns möjligheter i Primo att göra sökningar baserat på användarens profil men detta 

har inte implementerats på UB och MB (UB, 2013, s. 10). Det finns även möjlighet till 

taggning, att skriva recensioner om böcker och att koppla ihop söktjänsten med sociala 

media som exempelvis Facebook. Här har biblioteket valt att inte föra in dessa tjänster i 

förstaläget eftersom söktjänsten fortfarande drivs på två servrar (testserver och 

produktionsserver) och vid flytt mellan servrar finns risk att denna typ av information 

faller bort. 

2.3 Undervisning i informationssökning på UB och MB 

 

Undervisningen i informationssökning på MB och UB har mycket gemensamt men det 

finns också en del skillnader. Undervisningen på UB utgår utifrån ett system som från 

början baserar sig på kontaktbibliotekarier för varje institution. Detta innebär att det 

finns många undervisande bibliotekarier. Vissa bibliotekarier har dock mer undervisning 

i sin tjänst än andra. Kontakten med institutionen sker direkt med den undervisande 

bibliotekarien. Undervisningsmaterial och planering inför undervisning sker till stor del 

individuellt och undervisningen anpassas till varje specifik studentgrupp. Viss 

undervisning, exempelvis undervisning i referenshanteringssystemet EndNote, planeras 

gemensamt och för detta tas gemensamt undervisningsmaterial fram. Undervisning sker i 

form av visningar av biblioteket, föreläsningar och sökverkstäder. I samband med 

sökverkstäderna är studenterna aktiva och arbetar ofta utifrån en egen frågeställning 

exempelvis utifrån informationssökning inför ett kommande examensarbete eller PM. UB 

erbjuder kurser i informationssökning på olika nivåer samt undervisning omkring 

referenssökningsprogram (exempelvis EndNote och Zotero) och specifika databaser 

(exempelvis PubMed). 

 

På MB planeras undervisningen gemensamt och arbetsfördelningen görs vid 

gemensamma möten. Ibland är studentgrupperna väldigt stora och flera undervisande 

bibliotekarier undervisar då parallellt i mindre grupper så att all undervisning kan utföras 

under en eller två dagar utifrån institutionens önskemål. Undervisningsmaterial på MB 

arbetas fram gemensamt i gruppen och uppdateras inför varje kurstillfälle utifrån 
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återkoppling från de som undervisade senast på denna kurs. Även på MB är 

undervisningen upplagd utifrån visningar, föreläsningar och mer studentaktiva 

sökverkstäder där studenterna arbetar utifrån egna frågeställningar. MB erbjuder också 

visningar av biblioteket, kurser i informationssökning för studenter, kurser i 

referenshanteringssystem (EndNote) , kurser i specifika databaser (PubMed  och 

databaser inom evidensbaserad medicin) samt ett moment i en poänggivande kurs i 

informationssökning för forskarstudenter. 
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3. Metod 
 

I tidigare användarstudier av discoverytjänster utifrån studentperspektiv framgår att 

studenter upplever tjänsterna som enkla att lära sig och att använda (Denton & Coysh, 

2011; Fagan et al., 2012; Sadeh, 2007).  Studier, som genomförts som större 

enkätundersökningar utifrån bibliotekarieperspektiv, har dock visat att bibliotekarier 

upplever de nya systemen som problematiska både ur tekniskt perspektiv och ur 

undervisningsperspektiv (Buck & Mellinger, 2011; Howard & Wiebrands, 2011). 

Ytterligare en artikel presenterar liknande resultat baserat på både enkäter och 

uppföljande intervjuer med undervisande bibliotekarier (Buck & Steffy, 2013). I denna 

uppsats valdes utifrån detta bibliotekariernas perspektiv som undersökningens 

huvudfokus.  Denna undersökning utfördes utifrån en kombination av kvalitativa 

metoder (intervjuer och observationer). Syftet var att generera en fördjupad bild av 

bibliotekariernas reflektioner och tankar utifrån undersökningens frågeställningar samt 

att få en viss inblick i studenternas perspektiv utifrån deltagande vid ett antal 

undervisningstillfällen. 

Det hade också kunnat vara intressant att genomföra undersökningen som en större 

enkätundersökning med öppna svarsalternativ för att få in flera bibliotekariers perspektiv 

och för att få en bättre bild av hur söktjänsten uppfattas av de som undervisar mer sällan.  

Utifrån undersökningens syfte så var det dock en stor fördel att utföra intervjuer istället 

för enkäter eftersom denna metod genererade ett större djup i empirin. För att få ett 

fördjupat studentperspektiv hade det också kunnat vara möjligt att genomföra 

fokusgruppsintervjuer eller djupintervjuer med studenter exempelvis i samband med 

UB:s och MB:s undervisningstillfällen. Det bedömdes dock ej nödvändigt att genomföra 

intervjuer med studenter eftersom observationerna gav en rik bild av studenternas 

perspektiv utifrån de frågeställningar som undersöktes. 

3.1 Intervjuer 

 

Urval 

Sju bibliotekarier intervjuades. Fyra av dessa arbetar på UB och tre på MB. För att få 

bakgrund till utformning av och funktioner i den nya söktjänsten samt 

implementeringsprocessen kontaktades en av de bibliotekarier som ansvarade för arbetet 

med utveckling av den nya söktjänsten via e-post, denna bibliotekarie svarade ja på 

förfrågan om intervju. För att söka svar på undersökningens frågeställningar om hur 

undervisningen i informationssökning har påverkats vid införandet av söktjänsten, om 

begreppet informationskompetens får en ny innebörd vid undervisning utifrån en 
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discoverytjänst och hur undervisningen i informationssökning kan utvecklas med 

utgångspunkt från söktjänsten så intervjuades sex bibliotekarier som har huvuddelen av 

sin tjänst som undervisande bibliotekarier på MB eller UB. I förstaskedet kontaktades 

undervisningsansvarig bibliotekarie på UB, från denna kontaktperson fick jag sedan tips 

om ytterligare fem undervisande bibliotekarier som undervisar mycket i sin tjänst och 

som utifrån detta skulle kunna vara intressanta att intervjua.  Intervjupersonerna 

kontaktades via e-post och ett intervjuschema upprättades. Alla bibliotekarier som 

kontaktades svarade ja på förfrågan. Dessa bibliotekarier har undervisat på UB och/eller 

MB från 8 år till drygt 20 år. Flera har också undervisat i andra sammanhang tidigare 

exempelvis på skolbibliotek eller som universitetslärare.  Syftet med intervjuerna med de 

undervisande bibliotekarierna var att få en bild av hur söktjänsten har påverkat deras sätt 

att undervisa, hur de skulle vilja arbeta vidare med undervisningen utifrån söktjänsten 

och hur de ser på begreppet informationskompetens kopplat till discoverytjänster.  

Genomförande 

Intervjuerna förbereddes genom att två intervjuguider utformades. En av 

observationerna genomfördes innan intervjuerna och denna gav mycket värdefull 

information vid utformningen av intervjuguiderna. En intervjuguide fokuserade på de 

mer tekniska delarna av söktjänsten och en fokuserade på söktjänsten i relation till 

undervisning. Intervjuguiderna utformades utifrån huvudfrågor och uppföljningsfrågor 

(se bilaga 1 och 2). Huvudfrågorna hölls relativt konstanta genom alla intervjuer medan 

uppföljningsfrågorna till viss del modifierades utifrån förutsättningarna i samband med 

varje intervju (Rubin & Rubin, 1995, s. 134-151). Under intervjuerna uppkom och 

utvecklades informanternas idéer utifrån en dialog omkring frågeställningarna i 

intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes under två veckor under november 2013 (vecka 

47-48). Varje intervju var ungefär en timme lång. Intervjuerna spelades in på diktafon 

och transkriberades ordagrant. Vissa av de återgivna citaten har redigerats något för att 

ge en ökad läsbarhet. 

3.2 Observationer 

 

Urval 

För att fånga ett studentperspektiv på de aktuella frågeställningarna samt för att se den 

undervisning som bibliotekarierna beskriver under intervjuerna, så genomfördes 

observationer av två undervisningstillfällen på MB och tre undervisningstillfällen på UB. 

Under undersökningen erbjöds jag möjlighet att medverka vid totalt åtta 

undervisningstillfällen. Jag gjorde ett urval av undervisningstillfällen för att få möjlighet 

att observera olika undervisande bibliotekarier, olika typer av studentgrupper samt ett 
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relativt jämnt fördelat antal undervisningstillfällen på både UB och MB. Undervisning i 

informationssökning prioriterades före undervisning i referenshanteringssystem.   

 

Genomförande 

En av observationerna genomfördes innan intervjuerna och övriga genomfördes efter 

avslutade intervjuer. De observationer som genomfördes efter intervjuerna medförde att 

jag kunde se nya saker i undervisningen och jag lyssnade efter information med fokus på 

de teman som hade utformats utifrån analys av intervjuerna. Vid samtliga tillfällen 

observerades hur undervisningen fungerade i praktiken, vilka frågor studenterna ställde 

och hur studenterna arbetade med den nya söktjänsten och andra databaser i samband 

med övningar. Min roll som observatör var passiv. Efter att jag hade presenterat mig för 

gruppen och kort beskrivit syftet med min medverkan så satte jag mig ensam, längst bak i 

rummet. Utifrån denna placering kunde jag iaktta studenternas datorer för att se hur de 

utförde sina sökningar och jag kunde också lyssna på de frågor som studenterna ställde i 

helklass samt enskilt. Jag deltog inte i någon diskussion förutom vid direkt förfrågan från 

bibliotekarien, detta hände endast vid två tillfällen när bibliotekarien ställde korta frågor 

till mig angående söktjänsten. Den information som kom fram i observationerna 

genererades till stor del genom de frågor studenterna ställde i samband med egen 

informationssökning och hur dessa besvarades av bibliotekarien. Observationerna bidrog 

exempelvis till stor del i utformningen av det analytiska temat ”Hur vet man om den här 

är vetenskaplig eller inte?”. Under observationerna förde jag kortfattade 

minnesanteckningar. Direkt i anslutning till observationerna skrevs fältanteckningar. 

Min utgångspunkt var att skriva mina fältanteckningar med fokus på rena beskrivningar 

snarare än tolkningar (Tjora, 2011, s. 166-167). 

3.3 Analys 

 

Intervjuerna och observationerna behandlades som ett gemensamt material och 

analyserades parallellt. Arbetet med empirin blev också en iterativ process där jag kunde 

återkomma till intervjuerna utifrån nya perspektiv från observationerna och vice versa. 

Jag började med att göra en analys utifrån mind-maps där jag definierade olika teman. 

Teman definierades både induktivt, utifrån observationer och intervjuer, samt utifrån 

teman som lyfts upp i tidigare forskning. Dessa teman kodades och sammanställdes och 

kombinerades sedan till rubriker i resultat- och analysdelen av uppsatsen(Rubin & Rubin, 

1995, s. 203-219). 
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3.4 Värdering av metodval 

 

Kombinationen av intervjuer och observationer ledde till att mycket av det som togs upp i 

intervjuerna konkretiserades och jag fick en fördjupad förståelse för hur jag skulle koppla 

ihop teori och empiri. Exempelvis pratade bibliotekarierna i intervjuerna om 

informationskompetens utifrån fokus på kritiskt förhållningssätt och att kunna värdera 

vetenskaplig information. Under observationerna blev det tydligt att studenterna hade 

stora problem med just dessa frågor och detta kunde sedan kopplas till uppsatsens teori 

och tidigare forskning.  

Mina tidigare erfarenheter av att arbeta som universitetslärare skulle kunna påverka 

tolkningen av min empiri. Jag har exempelvis arbetat med utveckling av förväntade 

studieresultat för kurser på universitetsnivå och jag har erfarenheter av samarbete mellan 

bibliotek och utbildningsprogram utifrån ett universitetslärarperspektiv. Min tidigare 

yrkesroll kan medföra att jag har förutfattade meningar om vissa frågor, vilket kan styra 

min analys. Mina erfarenheter bidrar dock samtidigt till att jag har kunskaper om den 

kontext som bibliotekets undervisning är en del av, vilket underlättar min analys.  

3.5 Etiska överväganden 

 

I min utvärdering har jag genomfört både intervjuer och observationer. Grundläggande 

regler för forskning som involverar människor är att människans välfärd alltid har 

företräde framför vetenskapens behov (Codex, 2013a). I samband med mina intervjuer 

var det centralt att intervjupersonerna fick möjlighet till informerat samtycke. Detta 

innebär att informanterna fick information om forskningen och sin egen medverkan och 

att de fick möjlighet att välja fritt om de ville delta eller ej (Codex, 2013b).  

 

Observationsstudier kan innebära etiska problem; jag befann mig i klassrummet 

tillsammans med mina informanter och iakttog och antecknade det som skedde och vad 

bibliotekarier och studenter sa (Vetenskapsrådet, 2011, s. 42). Detta skulle kunna 

upplevas som stressande för både bibliotekarier och studenter. För att minska denna 

påverkan i så stor utsträckning som möjligt så informerades bibliotekarierna skriftligt om 

syftet innan observationstillfället. Jag var också tydlig med att informera studenterna i 

klassrummet om vem jag var och syftet med utvärderingen. Utifrån min medverkan vid 

undervisningen påverkades mina studieobjekt (bibliotekarier och studenter) till viss del. 

Min upplevelse var att studenterna påverkades till väldigt liten del, de accepterade min 

medverkan och i både små och stora studentgrupper var jag relativt osynlig i min roll som 

observatör. Bibliotekarierna påverkades mer av min medverkan. Jag observerade att de 

blev mer medvetna om hur de undervisade och framförallt hur de använde söktjänsten, 
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ibland lyfte de in mig i diskussionen när det gällde just detaljer om denna. Vid de 

undervisningstillfällen där söktjänsten användes väldigt lite fick jag också motivera min 

medverkan tydligt för bibliotekarierna och förtydliga syftet med observationerna och min 

undersökning. 

 

Jag har så långt det är möjligt strävat efter anonymitet för mina informanter, det är dock 

svårt för mig att utlova fullständig anonymitet och att ingen annan kommer att få tillgång 

till mina anteckningar och ljudinspelningar. Exempelvis kan en examinator, i ett 

undantagsfall, vilja ta del av underlaget i samband med examination (Vetenskapsrådet, 

2011 s. 69). I samband med intervjuer informerade jag dock om att jag inte kommer att 

benämna någon med namn. Jag bad också om samtycke från bibliotekarierna till att de i 

rapporten benämns som ”undervisande bibliotekarier på UB/MB” samt om samtycke till 

att jag citerar dem i rapporten. Då mina intervjuer spelades in så tillfrågades mina 

informanter om samtycke till att spelas in. 
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4. Tidigare forskning och teori 

4.1 Teorier om lärande och informationskompetens 

 

Bibliotekarier på UB och MB kommer i kontakt med studenterna i olika stadier av 

sökprocesser, både i referensdisken och i undervisningssituationer i klassrummet. 

Studenter på universitetet befinner sig också hela tiden i olika stadier av lärprocesser.  I 

dessa lärprocesser kommer biblioteksundervisningen i informationskompetens in som en 

del av pusslet samtidigt som ämnesrelaterad undervisning i informationskompetens 

också sker på institutionerna. För att på bästa sätt kunna samarbeta i dessa frågor krävs 

dialog mellan institutioner och bibliotekarier. För att kunna utveckla samarbetet 

ytterligare, exempelvis med utgångspunkt i hur söktjänsten kan användas i 

undervisningen, kan det vara en fördel att ha ett gemensamt språk när det gäller 

lärandemål och hur dessa ska bedömas. Att kombinera teorier om 

informationskompetens med teorier om lärande kan vara ett steg mot ökad samverkan 

mellan universitetslärare och bibliotekarier när det gäller lärandemål för 

informationskompetens. I nedanstående sammanställning kommer jag därför att först 

kortfattat redogöra för Blooms taxonomi, en teori om lärande som ofta används av 

universitetslärare vid diskussioner om utformning av förväntade studieresultat 

(Anderson et al., 2001, s. XXI). Jag kommer vidare att sammanfatta Association of 

College and Research Libraries (ACRL):s standarder för informationskompetens och 

Kuhlthaus osäkerhetsprincip (ACRL, 2000; Kuhlthau, 2004, s. 206). Kapitlet avslutas 

med en ansats till kombination av ovanstående tre standarder och teorier samt en 

beskrivning av de bedömningskriterier som kommer att användas i denna uppsats.   

4.1.1 Blooms taxonomi 

 

Blooms taxonomi  publicerades ursprungligen år 1956 i boken The Taxonomy of 

Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive 

Domain. Taxonomin har sedan reviderats och publicerats i omarbetad form (2001). 

Blooms taxonomi är ett system för att strukturera och klassificera lärandemål (objectives) 

och den används ofta som utgångspunkt vid exempelvis planering av utbildningsplaner 

och kursplaner (Anderson et al., 2001, s. XXI). Taxonomin har inte utarbetats specifikt i 

ett bibliotekssammanhang eller med fokus på informationskompetens men den används 

ofta som referens vid undervisningsplanering inom universitet och högskola och som 

utgångspunkt i pedagogiska diskussioner mellan universitetslärare; den är därför 

intressant att ha med i denna uppsats. 
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Blooms taxonomi utgår från behovet av att formulera lärandemål vid undervisning. En 

väl utarbetad ram för lärandemål underlättar vid planering av undervisning för att 

tydliggöra vad som är viktigt för studenterna att lära sig, hur undervisningen ska utföras 

och hur läraren ska bedöma hur mycket studenterna har lärt sig. Det är också centralt att 

lärandemål, undervisning och bedömning hänger ihop med varandra (alignment) 

(Anderson et al., 2001, s. 6). I Blooms taxonomi har kognitiva processer vid lärande 

delats upp i sex kategorier: Minnas, Förstå, Tillämpa, Analysera, Värdera och Skapa.   

En central aspekt av Blooms taxonomi är också när de kognitiva processerna vid lärande 

delas in i olika underkategorier. Detta bidrar till att tydligt sätta ord på olika former av 

lärandeprocesser Det finns många intressanta kopplingar mellan de processkategorier 

som beskrivs i Blooms taxonomi och de processer som Kuhlthau beskriver i sin 

osäkerhetsteori (Kuhlthau, 2004, s. 206). I ACRL:s standarder nämns också hur olika 

lärandemål inom informationskompetens kan relateras till Blooms taxonomi för att 

beskriva ”högre” och ”lägre” nivåer i den kognitiva processen (ACRL, 2000, s. 6). Utifrån 

detta presenteras här en mer detaljerad beskrivning av Blooms taxonomi (se tabell 1) som 

underlag för kommande diskussion under punkten 4.1.4. 

Tabell 1: Blooms reviderade taxonomi (tabellen är omarbetad utifrån Anderson et al., 

2001, tabell s. 31) 

Kognitiva processkategorier 
 

Beskrivning 

1. Minnas 
1.1 Känna igen 
1.2 Återge information 

Känna igen och kunna hämta upp viktig 
information ur långtidsminnet. 

2. Förstå 
2.1 Tolka 
2.2 Exemplifiera 
2.3 Klassificera 
2.4 Sammanfatta 
2.5 Dra slutsatser 
2.6 Jämföra 
2.7 Förklara 

Skapa mening utifrån skriftlig, grafisk och 
muntlig information. 

3. Tillämpa 
3.1 Verkställa 
3.2 Applicera 

Använda en metod i en given situation. 

4.  Analysera 
4.1 Särskilja 
4.2 Organisera 
4.3 Tillskriva 

Dela upp ett material i olika delar och 
beskriva hur de relaterar till varandra och 
till det övergripande målet. 

5. Värdera 
5.2 Kontrollera 
5.3 Kritisera 

Göra bedömningar utifrån kriterier och 
standarder. 

6. Skapa 
6.1 Generera 
6.2 Planera 
6.3 Producera 

Sätta ihop delar till en sammanhängande 
helhet, organisera delar i nya mönster eller 
strukturer. 
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4.1.2 Association of College and Research Libraries (ACRL):s standarder för 

informationskompetens 

  

American Library Association (ALA) definierar informationskompetens på följande sätt: 

 To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed 
and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. 
(American Library Association [ALA], 1989). 
 

ACRL har, med utgångspunkt i ALA:s definition, utarbetat standarder för 

informationskompetens inom högre utbildning: Information Literacy Competency 

Standards for Higher Education (ACRL, 2000). Standarderna består av fem 

huvudstandarder som sedan delas in i indikatorer och outcomes (utfall, förväntade 

studieresultat). De fem huvudstandarderna är följande: 

 The information literate student determines the nature and extent of the information 
needed. 

 The information literate student accesses needed information effectively and efficiently. 

 The information literate student evaluates information and its sources critically and 
incorporates selected information into his or her knowledge base and value system. 

 The information literate student individually or as a member of a group, uses 
information effectively to accomplish a specific purpose. 

 The information literate student understands many of the economic, legal and social 
issues surrounding the use of information and accesses and uses information ethically 
and legally (ACRL, 2000). 

 

ACRL:s standarder har fått stort genomslag och används ofta av bibliotekarier som 

jämförelsemått och utgångspunkt i diskussioner om informationskompetens. Utifrån 

detta perspektiv är det viktigt att inkludera dessa standarder i analysen. ACRL trycker i 

sina standarder på informationskompetens som en nyckel i det livslånga lärandet samt 

informationskompetens som ett centralt lärandemål för universitetsstudenter (ACRL, 

2000, s. 4). Detta kan relateras till målen i den svenska högskolelagen exempelvis när det 

gäller att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå” (Svensk författningssamling 

1992:1434). Det är också intressant att relatera ACRL:s standarder till Blooms taxonomi 

för att se gemensamma nämnare och kopplingar mellan teori som används av 

universitetslärare, för utformning av lärandemål och examinationer, och de standarder 

som används av bibliotekarier för likartade syften.1 ACRL lyfter fram vikten av samarbete 

mellan universitetslärare och bibliotekarier och integrering av lärandemål för 

informationskompetens i kursplaner och utbildningsplaner (ACRL, 2000, s. 4). Det är 

också intressant att se i vilka stadier av sökprocessen som de olika standarderna kan 

förväntas uppnås. Utifrån detta är det av vikt att ställa ACRL:s standarder i relation till 

                                                           
1
 Tidigare har Blooms taxonomi diskuterats i förhållande till ACRL:s standarder i samband med utveckling av 

referensarbete (Ward, 2011) och i samband med utvärdering av samarbetsprojekt mellan universitetslärare 
och bibliotekarier (Shonrock & Crull, 2010). 
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Kuhlthaus osäkerhetsprincip2 (ACRL,2000, s. 8-14; Anderson et al, 2001, s. 31; Kuhlthau, 

2004, s. 206). 

4.1.3 Informationssökningsprocessen och osäkerhetsprincipen  

 

I sin bok Seeking meaning:  a process approach to library and information services 

presenterar Kuhlthau en teori som beskriver informationssökning som process. Kuhlthau 

beskriver informationssökningsprocessen som en komplex och dynamisk lärprocess 

(Kuhlthau, 2004). Lärprocessen för studenter i biblioteket ses som en konstruktiv 

process. Kuhlthau utgår här från en konstruktivistisk syn på lärande som hon beskriver 

utifrån två grundläggande principer. En är att vi konstruerar vår egen unika, personliga 

värld och den andra att konstruktivt lärande involverar hela människan, tänkande, 

känslor och handlingar, i en dynamisk process (Kuhlthau, 2004, s. 14). En konstruktiv 

inlärningsprocess kräver att individer relaterar ny kunskap till vad de redan vet och att de 

utifrån detta kan utveckla en ny förståelse. I informationssökningsprocessen påverkas 

den ursprungliga frågeställningen utifrån olika nivåer av förståelse vilket beror på 

individens perspektiv, bakgrund och kunskap. Utifrån detta finns det ingen ideal sökväg 

utan informationssökning är ett subjektivt koncept och det är individens perspektiv som 

styr vilken inlärning som sker i processen. Att se på informationssökningsprocessen som 

en konstruktiv process innebär också att osäkerhet och oro byggs in och därmed kan 

förutsägas och ses som en förväntad del av processen (Kuhlthau, 2004, s.5-7).   

Kuhlthau har, utifrån sin empiriska forskning både i skolmiljö och på arbetsplatser, 

formulerat det som hon kallar för osäkerhetsprincipen (the Uncertainty Principle). I de 

tidiga stadierna av en informationssökningsprocess är det vanligt med känslor av 

osäkerhet, förvirring och frustration. Detta går att koppla samman med vaga 

uppfattningar om ämne och frågeställningar. När kunskapen ökar och individen blir mer 

fokuserad i sina tankar omkring ämnet så kommer också en ökad känsla av 

självförtroende (Kuhlthau, 2004, s. 103). Individer upplever 

informationssökningsprocessen ur ett helhetsperspektiv bestående av tankar, känslor och 

handlingar. En central del i Kuhlthaus forskning är upptäckten av en skarp ökning av 

osäkerhet och sjunkande självförtroende i utforskningsskedet av processen.  I Kuhlthaus 

modell kopplas uppgifterna i informationssökningsprocessen ihop med känslor under 

processens gång (se tabell 2). 

 

                                                           
2
 Kuhlthau har också diskuterat möjlig vidare utveckling av ACRL:s standarder i förhållande till 

osäkerhetsprincipen (Kuhlthau, 2013). 
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Tabell 2: Osäkerhetsprincipen (Kuhlthau, 2004, s. 206, figur 11.1) 

Initiering Urval Utforskning Formulering Samling Presentation 

Osäkerhet Optimism Förvirring, 
frustration, 
tvivel 

Klarhet Känsla av 
riktning, 
självför-
troende 
  

Tillfreds eller 
besviken 

 

Kuhlthau beskriver också konceptet interventionsfönster (Zone of Intervention). Under 

informationsprocessen finns det ett fönster där den som söker information har nytta av 

rådgivning och hjälp. Interventioner inom detta fönster ger stöd i processen medan 

interventioner utanför fönstret är ineffektiva, onödiga och upplevs som antingen 

överväldigande eller påträngande (Kuhlthau, 2004, s. 129).  Ökad osäkerhet i 

utforskningsskedet hos den som söker information, visar på ett möjligt 

interventionsfönster (Kuhlthau, 2004, s, 206). Kuhlthau konstaterar att mer information 

inte alltid minskar osäkerheten hos den som söker. Ibland kan ökad mängd information 

också leda till ökad osäkerhet.  En ökad osäkerhet ses dock av Kuhlthau som en naturlig 

och nödvändig del av informationssökningen och den kan ses som ett tecken på 

innovation och kreativitet i en konstruktiv process (Kuhlthau, 2004, s. 200-201).   

4.1.4 Att kombinera Blooms taxonomi, ACRL:s standarder för 

informationskompetens och Kuhlthaus osäkerhetsprincip. 

 

I detta avsnitt kommer jag att kombinera pedagogiska perspektiv från Blooms taxonomi 

med bibliotekarieperspektiv på informationskompetens utifrån ACRL:s standarder och 

Kuhlthaus osäkerhetsprincip.  Här ser jag på informationskompetens utifrån ett 

helhetsperspektiv, kopplat både till den undervisning som sker på bibliotek och den 

ämnesrelaterade undervisningen som sker på institutionerna.  En tabell med översikt 

över detta finns som bilaga sist i detta arbete (bilaga 3). 

Kuhlthau beskriver sökprocessen som en komplex och dynamisk lärprocess. Eftersom 

inlärning sker under processens gång så kan det sökresultat som upplevts som relevant i 

början av informationssökningen senare visa sig vara irrelevant och tvärtom (Kuhlthau, 

2004, s. 3-5). De stadier som Kuhlthau beskriver i sin osäkerhetsteori kan relateras till 

olika kognitiva nivåer i Blooms taxonomi.  I början av informationsprocessen blir den 

informationssökande medveten om sina kunskapsbehov och upplever känslor av 

osäkerhet. I detta stadie krävs kunskap om ämnet på en nivå där den 

informationssökande kan namnge och känna igen ord för att kunna hitta sökord och 

kunna formulera en relevant sökfråga. Detta kan relateras till Blooms kognitiva kategori 
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Minnas där fokus ligger på att känna igen och återge information. På nästa nivå i 

Kuhlthaus sökprocess ska ett ämne definieras. Detta kräver att den informationssökande 

går över till Blooms nivå Förstå och har möjligheter att tolka, sammanfatta och jämföra 

information. När den informationssökande går vidare i sökprocessen återfinns ofta 

motsägelsefull information vilket leder till osäkerhet. Här behöver ett ytterligare kognitivt 

steg tas till Blooms nivå Tillämpa och det är viktigt att kunna tillämpa olika sökmetoder 

för att lösa de problem som uppstår. Efter detta stadie når den informationssökande ofta 

till en nivå där ett fokuserat perspektiv formuleras och osäkerheten minskar. Detta kan 

relateras till Blooms kognitiva kategori Analysera. Här kan den informationssökande 

börja organisera materialet, särskilja olika delar och se hur dessa passar ihop med 

helheten. Utifrån Kuhlthaus sökprocess kommer efter detta ett stadie av insamling av 

information och här behöver den informationssökande uppnå Blooms nivå Värdera för 

att på ett bra sätt kontrollera och bedöma den information som samlas in. Som avslutning 

på en informationssökningsprocess ska den informationssökande ofta kunna presentera 

sitt lärande för andra. För att kunna göra detta på ett bra sätt krävs Blooms kognitiva nivå 

Skapa för att kunna sätta ihop informationen till en sammanhängande helhet och koppla 

till ihop den nya informationen med tidigare kunskap för att se nya mönster eller 

strukturer (Anderson et al., 2001, s. 31; Kuhlthau, 2004, s.206 ). 

ACRL:s standarder för informationskompetens kan också kopplas till sökprocessen och 

Blooms taxonomi. ACRL beskriver lärandemål utifrån ”högre” och” lägre” kognitiva 

förmågor. Här exemplifieras ”högre” kognitiv förmåga med att studenten kan konstruera 

en ny hypotes (Skapa) medan lägre förmåga exemplifieras med att identifiera sökord, 

synonymer och relaterade termer (Minnas/Förstå) (ACRL, 2000, s. 6; Anderson et al, 

2001, s. 31).  Till skillnad från Bloom och Kuhlthau visar ACRL:s standarder inte på en 

process utan utgör istället utgångspunkter för vad en student ska ha uppnått för mål för 

att ses som informationskompetent. Dessa standarder kan placeras på olika ställen i 

informationssöknings- och lärandeprocessen (se bilaga 3). Vissa standarder kan uppnås i 

början av en informationssöknings- och lärandeprocess, utifrån Blooms kognitiva 

kategorier Minnas och Förstå. Ett exempel på en sådan standard är ”The information 

literate student determines the nature and extent of the information needed”. Arbetet 

med andra standarder behöver påbörjas tidigt i sök- och lärandeprocessen men uppnås 

till fullo först vid en avslutad lärandeprocess när den informationsökande uppnår Blooms 

kategorier Värdera och Skapa. Ett exempel på en sådan standard är:  ”The information 

literate student evaluates information and its sources critically and incorporates selected 

information into his or her knowledge base and value system” (ACRL,2000, s. 8-14; 

Anderson et al, 2001, s. 31; Kuhlthau, 2004, s. 206) 
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Utifrån detta går det att sluta sig till att en informationssökande genomgår en 

inlärningsprocess, till större eller mindre del, i varje sökprocess. Detta kan utnyttjas i 

planeringen av undervisning i informationskompetens för att öka möjligheten till dialog 

mellan biblioteket och institutionerna så att studenterna på bästa sätt får möjlighet att nå 

målen i högskolelagen exempelvis när det gäller att ”söka och värdera kunskap på 

vetenskaplig nivå” (Svensk författningssamling 1992:1434). Lärandemål för 

informationskompetens på olika nivåer inom kurser och program skulle utifrån detta 

kunna utvecklas vidare, i samråd mellan universitetslärare och bibliotekarier. ACRL 

trycker också på vikten av denna typ av samarbete för att utveckla lärandemål med 

utgångspunkt från att informationskompetens påverkas av kontexten inom olika 

vetenskapliga discipliner (ACRL, 2000, s. 6). 

Kombinationen mellan olika teoretiska perspektiv i detta kapitel har genomförts med 

syfte att få en bättre förståelse för begreppet informationskompetens. Genom att 

kombinera synsätt från både pedagogik och biblioteks- och informationsvetenskap så 

skapas en ansats till underlag för gemensamma diskussioner om mål för 

informationskompetens inom högskola och universitet. I samband med detta har också 

en startpunkt utformats som skulle kunna utvecklas vidare till gemensamma 

bedömningskriterier för att exempelvis mäta kvaliteten i undervisning i 

informationskompetens. Detta skulle kunna användas som redskap för utvärdering av 

undervisning i informationskompetens utifrån ett gemensamt perspektiv för 

universitetslärare och bibliotekarier. 

Bedömningskriterier 

Bedömningen i denna uppsats kommer, med utgångspunkt från ovanstående diskussion, 

att utföras utifrån teorier om informationskompetens och lärande. Frågeställningarna 

kommer att diskuteras parallellt utifrån tre olika teoretiska perspektiv. Med 

utgångspunkt från Kuhlthaus osäkerhetsprincip, Blooms kognitiva kategorier och ACRL:s 

standarder vill jag undersöka hur undervisningen i informationssökning vid UB och MB 

har påverkats vid införandet av söktjänsten, om begreppet informationskompetens får en 

ny innebörd vid undervisning utifrån en discoverytjänst och hur bibliotekets 

undervisning i informationssökning vid UB och MB kan utvecklas vidare med 

utgångspunkt från söktjänsten. Söktjänsten har i uppsatsen både en praktisk och 

analytisk funktion. Den är intressant i sig som en nyinförd discoverytjänst. Den har också 

en funktion som analytiskt redskap för att undersöka hur teori och praktik samverkar. 
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4.2 Tidigare forskning om discoverytjänster och undervisning i 

informationskompetens 

 

Det har hittills genomförts en begränsad mängd forskning om undervisning i 

informationskompetens kopplat till discoverytjänster. De teoretiska möjligheterna för att 

genomföra förändringar i undervisning i informationskompetens har lyfts av flera 

författare (Cmor & Li, 2012; Fagan, 2011; Fawley & Krysak, 2012). Fawley & Krysak 

plockar fram flera exempel på ”best practice”  som de har utvecklat för att ”take 

advantage of digital natives [den generation som har växt upp med internet och datorer 

som en central del av samhället] ability to intuitively navigate a ”Google-like”search 

interface, while focusing on the need to teach them critical thinking skills that will serve 

them in their university years and beyond” (2012, s. 211). Fokus på utveckling av 

undervisningen med utgångspunkt från discoverytjänster finns också i en studie av Buck 

& Steffy. Författarna har här genomfört en enkätstudie med uppföljande intervjuer och de 

presenterar vad de benämner som ”promising practices” (2013, s. 77-78). Både Buck & 

Steffy och Cmor & Li lyfter möjligheterna till förändring av undervisningen i 

informationskompetens, med utgångspunkt från discoverytjänster. Författarna lägger 

vikt vid att discoverytjänsterna kan medföra en styrning av undervisningen mot ett större 

fokus på kritiskt tänkande och värdering av information (Buck & Steffy, 2013, s. 78, Cmor 

& Li, 2012, s. 451). 

Early evidence and the results of this study suggests that when teaching discovery tools, 
librarians are spending more time teaching transferable skills such as evaluating and refining 
search results and are spending less time teaching skills such as choosing a database and 
using database mechanics (Buck and Steffy, 2013, s. 78)  
 

Vid undervisning utifrån en discoverytjänst blir det centralt att fokusera på att utforma 

bra söktermer (Cmor & Li, 2012, s. 453; Fawley & Krysak, 2012,s. 211). En annat centralt 

fokus i undervisningen är att kritiskt utvärdera sökresultat. Den stora mängden av källor 

som kommer fram vid sökning i discoverytjänsten kan användas för att undervisa om 

skillnader mellan olika typer av källor som exempelvis tidningsartiklar och vetenskapliga 

artiklar. Facetterna kan också användas som en möjlighet att undervisa kritiskt tänkande; 

studenterna måste utvärdera sitt sökresultat för att besluta vilka facetter som kan ge ett 

mer fokuserat sökresultat (Cmor & Li, 2012, 453-454; Fawley & Krysak, 212, s. 212).  

Discoverytjänster kan hjälpa studenter att avslöja tvärvetenskapliga aspekter på olika 

akademiska teman vilket kan vara en fördel för att hitta fokus och perspektiv på ett ämne 

(Cmor & Li, 2012, s. 455).  Cmor & Li presenterar nya lärandemål för 

informationskompetens där de helt frångår exempelvis undervisning om val av databas 

och boolesk sökning och istället utgår från sin disocverytjänst ”OneSearch” (Cmor & Li, 
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2012, s. 453-454)3. Likartade förändringar av lärandemål har också utförts av Rose-Wiles 

& Hofmann (2013, s.160).   

Fawley & Krysak ser på discoverytjänsten som en startpunkt i sökningen men skriver 

vidare att dessa verktyg inte bör vara den enda sökmotor som studenter använder.  Ibland 

kan de stora mängderna sökresultat begrava central information. Det är därför viktigt för 

bibliotekarierna att också lyfta upp ämnesspecifika databaser i de fall där detta är 

lämpligt (Fawley & Krysak, 2012, s. 211-213). Detta lyfts också av Fagan som skriver att 

discoverytjänster kan visa upp koncept från många fält, vilket kan vara en fördel i vissa 

ämnen. I de fall då ämnet passar väldigt bra inom en ämnesdatabas kan detta alternativ 

vara en fördel för att identifiera mer användbara sökord. (Fagan, 2011, s.172).   

 I den enkätundersökning som genomfördes av Buck & Mellinger kunde författarna se att 

bibliotekarierna var försiktiga med att integrera discoverytjänsten i undervisningen. Den 

skillnad i undervisning som diskuterades av Howard & Wiebrands var framförallt en 

revidering av undervisningsmaterialet (2011, s. 7). Buck & Steffy konstaterade att en 

förståelse för hur discoverytjänsten fungerar, hur de skiljer sig från andra verktyg och de 

exakta funktionerna är centrala för de undervisande bibliotekarierna. Om denna 

information saknas väljer många bibliotekarier att inte inkludera discoverytjänsten i sin 

undervisning (Buck & Steffy, 2013, s. 70).  Både Buck & Mellinger (2011, s. 174) och 

Howard & Wiebrands (2011, s. 6) lyfter bibliotekariernas oro för att discoverytjänsten ska 

fördumma studenterna (”dumbing down”). Buck & Mellinger nämner också att en risk 

med discoverytjänster är att studenterna inte tar sig tid att söka efter de bästa källorna 

utan nöjer sig med ett sökresultat som är ”good enough” (2011, s. 175). Flera 

bibliotekarier i denna undersökning reflekterade över att svagheterna i discoverytjänsten 

kunde användas som möjligheter i undervisningen: ” Summon has many caveats that I 

need to explain. Actually, its flaws are excellent learning opportunities” (Buck & 

Mellinger, 2011, s. 176). 

Kuhlthau har inte specifikt diskuterat discoverytjänster, men hon ställer frågan om 

osäkerhetsprincipen kan vara en utgångspunkt i designen av 

informationsåtervinningssystem. 

Can systems be designed that are sufficiently open to accommodate exploring and 
formulating and do not close the person down too quickly?  (Kuhlthau, 2004, s.208) 
 

En discoverytjänst medför att den som söker information får tillgång till en mycket större 

mängd med mer osorterat material jämfört med sökningar i specifika databaser. Detta 

                                                           
3
 Exempel på reviderade lärandemål (Cmor & Li, 2012, s. 453): 

Utilize OneSearch facets to limit search results  e.g to books, articles, videos. 
Critically evaluate both the quality and relevance of different types of information. 
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medför en ökad osäkerhet i utforskningsskedet av processen vilket kan skapa känslor av 

förvirring, frustration och tvivel. Samtidigt medför en discoverytjänst, utifrån exempelvis 

möjligheten att hitta oväntat material och olika typer av material (böcker, tidskrifter, 

ljudfiler mm) från många olika källor, en stor möjlighet till ökad kreativitet i de inledande 

faserna av informationssökningsprocessen. Detta diskuteras också av Fagan som skriver 

att å ena sidan kan discoverytjänster, eftersom sökresultatet ofta blir stort och skiftande, 

uppmuntra användare till att definiera och modifiera sitt informationsbehov för att hitta 

ett hanterbart fokus. Å andra sidan skulle en ämnesdatabas ha gett stöd i form av tydliga 

gränser för uppgiften (2011, s. 172). 

Vid diskussioner omkring utveckling av undervisning i informationskompetens kommer 

flera av författarna in på frågor om hur standarder och mål för undervisningen kan 

relateras till världen utanför universitetet. Hur förbereds studenterna för 

informationssökning i det kommande arbetslivet?  Howard & Wiebrands poängterar att 

bibliotekarier använder mycket tid på att undervisa studenter i komplicerade system som 

många inte kommer att använda när de har lämnat universitetet (2011, s. 3). Buck & 

Steffy diskuterar vikten av att studenter lär sig överförbara (transferable) färdigheter 

som de kan använda även när de inte har tillgång till bibliotekets verktyg (2013, s. 78).  

Rose-Wiles lyfter upp vikten av att bibliotekarier och universitetslärare samarbetar för att 

inkludera bibliotekets undervisning i universitetets kurser för att studenterna på bästa 

sätt ska utveckla ”generalizable research skills”. Här använder författarna begreppet ”co-

teaching” för att beskriva samarbetet mellan bibliotekarier och universitetslärare (Rose-

Wiles & Hofmann, 2013, s. 161). Cmor & Li lyfter upp universitetets roll när det gäller att 

förbereda studenter för livslångt lärande i ett komplext, globalt samhälle:  

…there is more and more reason to shift our instructional emphasis away from solely 
”academic” information literacy, to include professional and personal information literacy. 
Perhaps it is more important to help students understand the purpose and uses of blogs in a 
professional field, than to solely focus on a specialized database they may never access again. 
(Cmor & Li, 2011, s. 457).  
 

Fagan lyfter frågan om det är dags för bibliotekarier att omvärdera standarder för 

informationskompetens: 

Certainly college students will face a more Google-like world after graduation; do our 
information literacy programs prepare them for that world? How might a discovery tool play 
a role in new approaches to information literacy? (Fagan, 2011, s. 177) 

 Utifrån den tidigare forskningen framgår att det finns möjligheter att omarbeta och 

utveckla undervisningen i informationskompetens med utgångspunkt från införandet av 

en discoverytjänst. Discoverytjänstens inbyggda egenskaper kan utnyttjas som en 

utgångspunkt för diskussioner om informationskompetens och livslångt lärande.  Blooms 

taxonomi, ACRL:s standarder och Kuhlthaus osäkerhetsprincip kan användas för att 
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diskutera vilken plats en discoverytjänst kan ha i bibliotekets undervisning om 

informationskompetens och hur detta kan kopplas till institutionernas ämnesrelaterade 

undervisning. Här är en viktig utgångspunkt vilken roll discoverytjänsten har när det 

gäller progression i undervisningen.  Utifrån detta är det intressant att undersöka hur 

undervisningen har påverkats vid UB och MB vid införandet av söktjänsten och hur 

undervisningen kan utvecklas vidare med utgångspunkt från söktjänsten. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Hur har undervisningen på MB och UB påverkats vid införandet av 

söktjänsten? 

 

Implementeringen 

Vid införandet av söktjänsten var projektledningen noga med att redan i ett tidigt skede 

involvera representanter från alla berörda delar av verksamheten i projektgruppen samt 

att ha en öppen process med kontinuerlig information till alla berörda. Utgångspunkt för 

detta var erfarenheter från implementeringar av liknande system vid andra bibliotek. 

Jag har varit på en del föreläsningar av folk som har implementerat systemet och berättar om 
deras erfarenheter och det största problemet var egentligen inte användarnas mottagande 
utan det var personalen. Att det var en så stor förändring mot det dom var vana vid och att 
det var så många saker som inte på ett enkelt sätt går att förklara. Jamen vad är det i Primo 
egentligen? Vad söker jag i för någonting? Hur ska man hantera en sån fråga när det inte 
finns något enkelt svar (intervju 1, bibliotekarie som ingick projektgruppen för utveckling av 
söktjänsten). 
 

Utifrån detta engagerades en representant från undervisningsgruppen tidigt som 

deltagare i projektgruppen och de undervisande bibliotekarierna beskriver i intervjuerna 

att de varit delaktiga, att de har haft bra kontakt med projektledaren och att de har fått 

bra information genom hela processen. En av bibliotekarierna nämner dock att de 

undervisande bibliotekarierna gärna skulle ha kunnat vara ännu mer involverade.  

Vissa bibliotekarier är i grunden mycket positiva och entusiastiska till söktjänsten medan 

andra är mer tveksamma:  

Å va bra tror jag att jag tänkte. Äntligen! Det är ju faktiskt det som gäller lite grann att inte… 
Om det fungerar bra så är det ju faktiskt en otrolig fördel att kunna söka i allt (intervju 7, 
MB).  
 
Det är väl lite både och… när det gäller våra elektroniska källor så hade vi ju väldigt mycket 
via Ebsco-databaser så där upplevde vi väl att ”vad vinner man på det här då?” förutom att 
du kan söka efter böcker också (intervju 4, UB). 

Spridningen i åsikter när det gäller bibliotekariers inställning till söktjänsten stämmer väl 

överens med tidigare forskning (Buck & Mellinger, 2011, s. 168; Howard & Wiebrands, 

2011, s. 9). 

Upplevelser av söktjänsten i samband med undervisning 

Söktjänsten började användas i undervisningen under hösten 2013 och den är därmed ett 

nytt inslag i undervisningen på både MB och UB. Bibliotekarierna beskriver en osäkerhet 

när det gäller funktionerna i söktjänsten, utifrån de erfarenheter de har fått under 

höstens undervisning och arbete i referensdisken. En stor källa till osäkerhet är 

relevansrankningen av resultat som styrs av Primo Central Index. Bibliotekarierna jämför 
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söktjänsten med andra, mer begränsade databaser, och upplever att sökresultaten i 

söktjänsten blir mycket svårare att förklara på ett pedagogiskt sätt jämfört med 

sökresultatet i exempelvis en Ebsco-databas eller PubMed. Söktjänsten upplevs som 

opålitlig, bibliotekarierna beskriver att det dyker upp sökresultat som de inte har 

planerat. Det är svårt att få ett grepp om funktionerna som styr, hur resultaten länkas 

ihop och varför resultatlistan ser ut som den gör.  

Vad har dom egentligen gjort, hur länkar dom ihop det här och varför blir resultaten som 
dom blir och en del av osäkerheten det har dom ju berättat för oss och det handlar ju om nån 
typ av rankingsystem som finns inbyggt och det stör mig att jag fortfarande inte riktigt 
förstår hur det där rankingsystemet fungerar. Och…så det ligger och gnager hela tiden… 
(intervju 3, UB). 
 

Facetterna beskrivs som osäkra eftersom de styrs av metadata i den sökning som 

genomförs. Vid begränsningar med facetter, som utförs exempelvis inför en 

studentgrupp, så är det ett problem att inte kunna förklara varför information försvinner 

alternativt dyker upp med utgångspunkt från facetter. 

Nu är det svårt att ta speciella detaljer men eftersom man har jobbat en del, eller undervisat 
mycket i databaser och man förstår logiken vad gäller begränsningar och funktioner. Man 
förstår varför resultatet ser ut som det gör fast det är en väldigt stor databas. Så kan man 
ibland känna att: Nej nu förstår jag inte varför någonting väljs bort eller varför man får fram 
vissa saker som uppenbarligen inte borde finnas där när man har gjort en begränsning till 
exempel så visst jag kan känna osäkerhet (intervju 7, MB). 
 

Undervisande bibliotekariers osäkerhet inför discoverytjänsternas funktioner är något 

som också framkommer tydligt i andra studier (Buck & Mellinger, 2011; Howards & 

Wiebrands, 2011). ”Librarians want to know how a tool works to teach it” (Buck & 

Mellinger, 2011, s. 171). Under och efter implementeringsfasen har de undervisande 

bibliotekarierna arbetat systematiskt för att, i samarbete med projektgruppen, hitta 

svagheter och fel i söktjänstens funktioner. Detta arbete har minskat i omfattning något 

efter implementeringen men ses ändå som ett pågående arbete för att förbättra verktyget. 

Samma arbetsmetod beskrivs i studien av Howard & Wiebrands (2011, s. 9). 

Många av de undervisande bibliotekarierna beskriver söktjänsten som ett nytt verktyg i 

en verktygslåda, ett komplement och ytterligare hjälpmedel som ställs i kontrast till andra 

befintliga databaser med brett innehåll som exempelvis Google Scholar, Web of Science 

och Scopus. Detta beskrivs också i studien av Buck & Mellinger. Bibliotekarier lägger 

hellre till discoverytjänsten till sina undervisningsverktyg än väljer bort andra verktyg 

som exempelvis databaser (2011, s. 168, 172). 

Integrering av söktjänsten i undervisningen 

Söktjänsten har integrerats på olika sätt utifrån olika typer av undervisning och 

studentgrupper.  På MB, där undervisningen är mer systematiskt samordnad än på UB, 

har integreringen skett på samma sätt i alla program. PÅ UB, där undervisningen är mer 
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styrt utifrån enskilda undervisande bibliotekarier och olika typer av studentgrupper har 

integrering skett på ett mer varierande sätt. Både på MB och UB framkommer att 

söktjänsten i vissa fall tas upp i undervisningen endast eftersom den ligger som förstasida 

på bibliotekets hemsida. Detta är något som också beskrivs i studien av Buck & Mellinger, 

2011, s. 172). 

Nej, den måste man ju nämna. Den finns på hemsidan, alla har använt så man måste ju 
kommentera det på något sätt och så sen i den här introduktionen, visningen. Där utgår vi ju 
från att dom går bara till första bästa fönstret och söker och då ska dom veta hur man tolkar 
det som man får fram (intervju 2, UB). 
 

Integrering av söktjänsten i undervisningen: MB 

På MB har de undervisande bibliotekarierna valt att introducera söktjänsten i samband 

med visningar. Visningarna på MB inleds med 20-25 minuter undervisning i datorsal och 

söktjänsten visas utifrån UB:s hemsida där söktjänsten ligger som första fönster. 

Bibliotekarierna går här igenom framförallt hur kurslitteratur söks via söktjänsten men 

det nämns också att det går att söka artiklar via denna tjänst. Vid undervisning på senare 

terminer visas söktjänsten upp som en av flera breda söktjänster. Undervisningen styrs 

sedan snabbt över till visning av specifika databaser som CINAHL och PubMed. Detta var 

också tydligt i samband med de observationer som utfördes på MB.  

Men i nuläget så upplever jag som att vi tipsar om söktjänsten men vi styr vår undervisning 
till att fördjupa: hur söker du bra i dom databaser där det redan är gjort ett visst urval 
(intervju 5, MB). 
 

Integrering av söktjänsten i undervisningen: UB 

På UB har bibliotekarierna arbetat på olika sätt med söktjänsten. Även här introduceras 

söktjänsten i samband med visningar, för att visa sökning av kurslitteratur. Söktjänsten 

används också vid introduktion till de nyare studenterna. I detta sammanhang används 

söktjänsten ofta för att visa på sökning utifrån specifik artikeltitel eller boktitel. 

Det är det första vi lär dom att använda nu och demonstrerar och förklarar vad innehållet är i 
söktjänsten. Men det har faktiskt blivit väldigt mycket mer komplicerat för den ser ju ut som 
Google på ett sätt men sen uppför den sig inte som Google och så är det 
förstaterminsstudenter så utgår vi från det vi vet att dom måste få tag i. Kurslitteraturen. Jag 
gör det i alla fall och visar vad som händer när jag söker på olika sätt. Så om jag skriver in det 
jag kommer ihåg av kurslitteraturen med felstavningar och allt, om jag klipper och klistrar en 
hel referens och försöker förklara för dom varför det ena fungerar ibland och inte andra 
gånger (intervju 3, UB). 
 

När studenterna kommer upp på högre nivåer och ska skriva uppsats visar 

bibliotekarierna på mer avancerad sökning med hjälp av söktjänsten. Exempelvis visas på 

funktioner i den avancerade sökningen och begränsningsmöjligheter med hjälp av 

facetter. Andra databaser visas också som komplement. En av bibliotekarierna trycker på 

vikten av att använda olika källor vid informationssökning: 

Men jag har ingenting emot att använda söktjänsten i undervisningen. Men jag ser det mer 
som ett komplement i alla fall i dagsläget, jag tror liksom inte att den kan vara den enda. Jag 
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vill nog egentligen inte att det ska vara det heller. Utan att man ska titta på andra källor 
(intervju 4, UB). 
 

Samma bibliotekarie beskriver vidare hur söktjänsten kan användas för att få studenterna 

att fundera över vad en vetenskaplig artikel är och att utvärdering av källor och källkritik 

blir viktigare med söktjänsten vilket kan utnyttjas i undervisningen. Att använda 

söktjänsten för värdering av källor förekommer också som reflektion hos en annan 

informant: 

Jag kan ju jämföra det för det handlar ju om, om också det här att kunna värdera olika källor 
och hur mycket finns det i det här då (intervju 2, UB). 
 

Det finns en del tankar hos bibliotekarierna om hur de på ett enkelt sätt ska kunna 

förklara för studenterna hur söktjänsten fungerar. Bibliotekariernas behov av att förklara 

konceptet med discoverytjänster för studenterna är också något som lyfts i studien av 

Buck & Steffy (2013, s. 72). En av bibliotekarierna beskriver det som en pedagogisk 

utmaning att ha söktjänsten som utgångspunkt i undervisningen och en annan pratar om 

ett pedagogiskt skifte.  

Det är också en pedagogisk utmaning att studenterna gärna vill ha enkla raka svar och här 
blir det ju mer problematiserande. Det tycker jag ju i och för sig är bra, man behöver 
reflektera kring det här så det kan ju vara positivt på ett sätt (intervju 4, UB). 
 
…trots att jag vet att kvaliteten på posterna som går in i systemet är så sanslöst variabel. Det 
är en mycket stor del i det pedagogiska skiftet vi har fått göra. Att hitta nya sätt, utan att 
börja prata om såna saker med studenterna att presentera tjänsten och vad den är kapabel 
till utan att börja förklara hur en post i en databas ser ut (intervju 3, UB) 

Jämförelse mellan MB och UB 

Det finns en skillnad i hur bibliotekarierna har valt att använda söktjänsten på UB 

respektive MB. På MB används söktjänsten endast vid introduktionsföreläsningarna. 

Nivån på undervisningen handlar då framförallt om att studenterna ska formulera sitt 

eget kunskapsbehov med utgångspunkt från sökningar av kurslitteratur i form av böcker. 

På UB har söktjänsten integrerats i undervisningen på flera olika sätt. Även här 

presenteras söktjänsten i vissa fall endast i samband med visningar. Några bibliotekarier 

har dock valt att också använda söktjänsten som ett pedagogiskt verktyg för att hjälpa 

studenterna att förstå, identifiera och beskriva det egna informationsbehovet, söka 

information utifrån ett definierat behov och kritiskt granska och värdera information och 

informationskällor. 

Skillnaden mellan UB och MB kan till viss del förklaras av en ämnesberoende skillnad. 

Inom de medicinska ämnena ställs ofta tidigt krav från institutionshåll att studenterna 

ska göra vissa specifika avgränsningar i sina sökningar. 

Ja, det är ju väldigt mycket från början. Visning så visar man söktjänsten. Och naturligtvis så 
kan man ju visa den även vid andra undervisningstillfällen när behovet finns. Men annars så 
styr man ganska snabbt över på databaser, och jag tror det är eftersom jag undervisat på UB 



32 
 

förut så kan jag tänka mig att det är lite ämnesrelaterat också att dom ofta behöver ganska 
tidigt i sin utbildning gå in och göra begränsningar på olika sätt som inte erbjuds i 
söktjänsten eller det blir inte så optimalt om man gör samma sökning i söktjänsten som till 
exempel i PubMed och i CINAHL (intervju 7, MB). 
 

Inom medicinsk informationssökning ställs också stora krav på evidensbaserad 

informationssökning som ska ligga till underlag för exempelvis diagnos och behandling. 

Detta medför krav på mycket specifika sökningar. 

Men ska jag göra en specifik sökning så skulle jag rekommendera dom specifika databaserna 
och det är det vår undervisning går ut på. För dom måste vara specifika, dom måste redovisa 
sina sökningar. Och framförallt när du söker evidensbaserat (intervju 6, MB) 
 

MB förväntas, utifrån institutionernas krav, undervisa mycket om specifika databaser. 

Här har databaserna CINAHL och PubMed en särställning. 

Så på något vis har vi ju en hög målsättning här. Det ska ju inte gå ut några studenter som 
inte vet vad PubMed och CINAHL är, ungefär va. För då har vi misslyckats (intervju 6, MB). 
 

Att universitetslärares syn på informationssökning påverkar användandet av 

discoverytjänster i undervisningen framkom också i studien av Buck & Mellinger: ”In 

general, respondents sensed that faculty would not find the results specific enough” 

(2011, s. 166). Några bibliotekarier, både på MB och UB, nämner dock att söktjänsten i 

nuläget sannolikt är relativt okänd på institutionerna och att detta kan bero på att 

biblioteket inte aktivt har marknadsfört tjänsten mot exempelvis universitetslärare. 

Fördelar och nackdelar med att använda söktjänsten i undervisningen 

En av de stora fördelarna som bibliotekarierna lyfter är att söktjänsten enkelt ger 

användaren tillgång till många olika typer av material utifrån en sökruta.  Framförallt 

lyfts söktjänsten upp som ett verktyg som kan användas vid undervisning på lägre nivåer i 

grundutbildningen, exempelvis på programmens första terminer. De fördelar som 

bibliotekarierna ser med att använda söktjänsten i undervisningen är möjligheten till 

problematisering och reflektion, möjligheten att jämföra och värdera olika källor. Många 

lyfter möjligheten att vid en sökning använda söktjänsten för att få en första översikt och 

hitta mycket material i början av sökningen och begränsningsmöjligheterna (facetterna) 

ses som en fördel. För områden där det finns väldigt lite skrivet kan söktjänsten också 

vara en fördel. Här nämns exempelvis ämnen som bildterapi. Breda och 

tvärvetenskapliga ämnesområden som exempelvis journalistik, logopedi, 

folkhälsovetenskap, kulturgeografi och statsvetenskap lyfts också upp som områden där 

söktjänsten kan vara till fördel. En bibliotekarie lyfter också fördelen att gå utanför 

ämnesdatabaser vid exempelvis examensarbeten som ligger inom ett tvärvetenskapligt 

område.  

…man har möjlighet att gå bortanför mer ämneskategoridatabaser det behövs ibland. Och 
också nästan oavsett ämne. Blivande sjukgymnaster, arbetsterapeuter eller sjuksköterskor 
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kan ju ha sitt ämnesval vara sånt när dom ska göra sitt arbete. Då kan det ju också vara 
tvärvetenskapligt (intervju 5, MB). 
 

Behovet av detta framkom också vid båda observationerna på MB (observation 1 och 5). 

Vid en av observationerna skulle ett par studenter exempelvis söka information för sitt 

examensarbete om träningsappar för äldre. Det var i detta fall väldigt svårt att hitta 

sökord utifrån ämnesordlistan för medical subject headings (MeSH)-termer då dessa 

termer ibland halkar efter när det gäller nya begrepp (observation 5). Här skulle 

söktjänsten ha kunnat vara ett alternativ för att hitta sökord och relaterad forskning inom 

andra ämnesområden. 

Som nackdelar med söktjänsten nämns att sökningarna upplevs som ospecifika och 

”huller om buller”. Den stora mängden sökträffar lyfts upp som ett problem, 

bibliotekarierna beskriver det exempelvis som ”fruktansvärt mycket brus” och att 

användaren ”drunknar i material”. För ämnen med väldigt allmänna sökord, exempelvis 

inom lärarutbildningarna, kan detta vara särskilt problematiskt, detta framkom också vid 

en av observationerna på UB (observation 2). Den begränsade möjligheten att söka med 

ämnesord anses leda till alltför trubbiga sökningar och bibliotekarierna undervisar istället 

utifrån fritextsökning. De begränsade möjligheterna till sökning utifrån boolesk söklogik 

ses också som ett problem.  

De fördelar och nackdelar som beskrivs av bibliotekarierna vid UB och MB stämmer väl 

överens med det som beskrivits i tidigare studier (Buck & Mellinger, 2011 s. 165-166 ; 

Fawley & Kryzak, 2012, s. 208, Howard & Wiebrands, 2010, s. 5-9). 

5. 2 Informationskompetens och den nya söktjänsten 

 

Bibliotekariernas beskrivning av informationskompetens 

De bibliotekarier som intervjuades uttryckte olika perspektiv när det gällde det centrala i 

deras undervisning om informationskompetens. Några av bibliotekarierna fokuserade på 

vikten av att snabbt kunna hitta och komma åt vetenskaplig information, framförallt i 

specifika databaser:  

Hur dom hittar vetenskapliga artiklar om det dom håller på med och hur dom sen kommer åt 
dom (intervju 6, MB). 
 

Andra fokuserade på sökprocessen som helhet och vikten av att lära sig principer och 

generella grunder i informationssökning för att vara beredd på förändring: 

Att vara beredd på förändring. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att dom lär sig 
principerna och nån slags generella grunder i informationssökning. Hur man tänker, hur 
man planerar ett projekt eller hur man planerar inför en uppsats eller…så att man har en 
metod och sen är beredd att anpassa sin arbetsmetod efter omständigheterna (intervju 3, 
UB). 
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Flera av bibliotekarierna lyfte vikten av att lära ut ett kritiskt förhållningssätt och att 

kunna värdera information. 

Att det gäller att få det här kritiska förhållningssättet. Vad är det som är viktigt? Hur vet vi 
att det här är en trovärdig källa, en vetenskaplig… (intervju 4, UB). 
 
…att på något sätt att lära dom att bli reflektiva sökare… Att ha distans till det där. Det är 
inga sanningar någonstans. Det är ju det som också idag är så viktigt att kritisk granska … 
(intervju 2, UB). 

Flera av bibliotekarierna lyfter fram vikten av att kunna bedöma sitt eget 

informationsbehov och att utifrån det exempelvis kunna formulera en relevant sökfråga 

och söka i relevanta källor. 

…och i informationskompetensen så blir det ju också deras eget sätt att ställa frågan. Vad är 
det jag vill veta mer om och hur kan jag formulera den så att det verkligen täcker ämnet? 
(intervju 5, MB). 
 

Det fanns olika uppfattningar om huruvida informationskompetens var ett generiskt 

begrepp som var lika för alla studentgrupper eller om undervisningen anpassades till 

varje studentgrupp. Vissa bibliotekarier var tydliga med att de tänkte lika för alla 

studentgrupper men att det kunde skilja när det gäller förkunskaper för olika grupper. 

Det blir ju olika för olika studentgrupper som har olika förkunskaper eller olika besvärliga 
ämnen och så så att det finns ju skillnader men annars det här med reflektion och kritiskt 
granskande är ju sånt som alla ska göra (intervju 2, UB). 
 

En av bibliotekarierna tryckte på vikten av att se på informationskompetens som olika 

koncept för olika studentgrupper. Samma bibliotekarie poängterade också vikten av 

ämneskunskaper i förhållande till informationskompetens: 

För informationskompetens för en receptarie är inte samma sak som 
informationskompetens för en lärare eller för en kemist. Det finns en gemensam komponent 
men så mycket av informationskompetensen består ju i att relatera den här 
informationssökningsprocessen till sina ämneskunskaper och till den uppgift man håller på 
med (intervju 3, UB). 
 
 Ju mer du vet om ditt ämne desto lättare är det att hitta material (intervju 3, UB). 

Bibliotekarierna beskriver ingen skillnad i sin syn på informationskompetens före och 

efter införandet av söktjänsten, de beskriver en grundsyn på informationskompetens som 

inte påverkas. Vissa ser på söktjänsten enbart som ett nytt verktyg bland andra: 

Det är ju trots allt bara en söktjänst till bland alla möjliga söktjänster och efter ett tag 
kommer en ny söktjänst så att det är liksom inte…det är inte avgörande på nåt sätt utan det, 
det går framåt så…(intervju2, UB). 
 

I några intervjuer reflekterar bibliotekarierna omkring likheten med Google och att 

Google påverkar informationskompetensen:  

Däremot så kan man ju se det som att ja men gör jag en Google-sökning så använder jag ju 
min informationskompetens på ett annat sätt än om jag gör en sökning i PubMed (intervju 7, 
MB). 
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Här reflekterade bibliotekarien vidare när det gäller behovet av en väl utvecklad 

söksträng i Google jämfört med PubMed där sökningen kan byggas vidare och utvecklas 

med kontrollerad vokabulär och filter. 

Studenternas informationskompetens 

Bibliotekarierna bedömer inte heller att studenternas informationskompetens har 

påverkats vid införandet av söktjänsten. Några reflekterar även här över likheten med 

Google och kommenterar att Google sannolikt har haft större inverkan på studenternas 

informationssökningsprocess än söktjänsten. Denna typ av reflektion återfinns också i 

tidigare studier (Buck & Mellingen, 2011, s. 174-175; Howards & Wiebrands, 2011, s. 6). 

En av bibliotekarierna beskriver att informationskompetensen till stor del påverkas av 

studenternas egen reflektion och hur bibliotekarierna undervisar om systemet. Likheten 

med Google kan också utnyttjas som jämförelse vid undervisningssituationer. 

.. men det handlar ju helt och hållet om dels i hur stor utsträckning dom själva reflekterar 
över vad dom gör och så vad vi säger när vi träffar dom och hjälper dom. Och inte bara i ren 
undervisning utan när vi hjälper dom ute i den öppna miljön också eller via webben. 
För…dels kan dom ju relatera till det på ett sätt eftersom det liknar Google så man får en 
enklare , man får en enklare liknelse att utgå ifrån om man behöver det. Och man kan gå 
mycket längre om man vill prata med dom om informationssökningsprinciper rent allmänt 
(intervju 3, UB). 
 

Att använda Google som jämförelse i konkreta läraktiviteter vid undervisning utifrån en 

discoverytjänst beskrivs också av Cmor & Li (2012, s. 454-455). 

En av bibliotekarierna använder också begreppet ”good enough” som också nämns av 

Buck & Mellinger (2011, s. 175). Bibliotekarien beskriver här att söktjänsten kan leda till 

att studenterna inte går vidare med sina sökningar för att hitta fler och bättre källor utan 

att de nöjer sig med det de hittar snabbt i söktjänsten: 

…jag kan tänka mig är att kanske många tycker att ”good enough” liksom.  Att det är bra, det 

räcker med att söka i söktjänsten, jag hittar dom artiklar jag vill ha…(intervju 4, UB). 

 

 

”Hur vet man om den här är vetenskaplig eller inte?” 

I samband med de observationer som har genomförts är det en fråga som ständigt 

återkommer från studenterna. Vid ett observationstillfälle (en timmes sökverkstad) 

ställde studenterna denna fråga vid fem tillfällen, formulerat på lite olika sätt: ”Hur vet vi 

att den här är vetenskaplig?” Ofta har institutionen gett studenterna en uppgift där de ska 

hitta exempelvis tre vetenskapliga artiklar, varav en på engelska. Studenterna har stora 

problem att skilja på vetenskapliga artiklar, rapporter från myndigheter och artiklar i 

fackpress. I vissa fall arbetar biblioteket och lärarna parallellt med att definiera för 

studenterna hur de kan särskilja vetenskaplig litteratur inom sitt område. I andra fall är 
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bibliotekarien utlämnad till att definiera vetenskap utifrån mer generella termer och de 

använder då olika tips för att, på ett förenklat sätt, definiera en vetenskaplig artikel. 

Bibliotekarierna tipsar om att leta efter kännetecken som: Finns det en metod, 

frågeställning, resultat och diskussion? Är tidskriften utgiven på ett vetenskapligt förlag? 

Vad står det om tidskriften om du läser på dess hemsida? Finns det information om att 

tidskriften är peer-reviewgranskad? Bibliotekarierna förklarar dock också att det inte är 

alla vetenskapliga artiklar som är uppbyggda enligt specifika rubriker enligt ett särskilt 

mönster: ”Det finns olika sorters vetenskapliga artiklar. I en del berättar rubrikerna en 

historia” (en bibliotekarie under observation 4, UB). 

Utifrån observationerna framkommer att biblioteksundervisningen ofta kommer in i 

början av sökprocessen. I flera fall har studenterna inte ens formulerat sin frågeställning 

inför det arbete som ska genomföras.  Under de första sökningarna befinner sig 

studenterna därför i ofta på nivån Minnas i Blooms taxonomi. Frågan om vetenskaplighet 

kräver ofta en större kunskap om ämnet för att den ska kunna kopplas till synen på 

vetenskap inom ämnet. Denna koppling mellan informationskompetens och kunskap om 

ämnets vetenskapliga grund lyfts också upp av ACRL. I en kombinerad sök- och 

lärprocess är det också viktigt att kunna reflektera över sin sökning, värdera resultatet, 

revidera och vid behov upprepa sin sökning (ACRL, 2000. s.6 ).  För att kunna göra bra 

värderingar och genomföra källkritik och uppnå ARCL:s standard: ”The information 

literate student evaluates information and its sources critically and incorporates selected 

information into his or her knowledge base and value system” behöver studenterna 

sannolikt komma längre i sin lärprocess och förflytta sig mot kategorin Värdera i Blooms 

taxonomi (ACRL, 2000; Anderson et al., 2001, s 31).  Detta kan exemplifieras med en 

kommentar från en av studenterna under en av observationerna. Hon hade genomfört en 

sökning men visste inte hur hon skulle gå vidare och värdera sina sökträffar: ” nu har jag 

sökt med …AND…OR…och jag vet inte om nån av dom är bra” (observation 1). Detta lyfts 

också upp av Rose -Wiles & Hofman som beskriver att det kan vara relativt enkelt att 

hitta referenser men att studenterna ofta ”struggle to identify those that are appropriate, 

relevant and important for the research assignment at hand” (2013, s. 148).  

Informationskompetens och livslångt lärande 

Det finns en värld utanför det här bygget, hur ska man förhålla sig till information och hur 
får man det här livslånga lärandet (intervju 4, UB).  

Under intervjuerna framkom det att många av bibliotekarierna funderade över 

undervisningen i informationskompetens med fokus på livslångt lärande. 

Bibliotekarierna funderade över vilka resurser studenterna skulle ha tillgång till efter 

utbildningen och hur de skulle kunna få tag på dessa. Många reflekterade över att 
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studenterna skulle ha mycket mindre tillgång till specifika databaser och e-tidskrifter i 

arbetslivet och att en framtida arbetssituation sannolikt skulle innebära svårigheter att 

hinna förkovra sig. Samtidigt tryckte bibliotekarierna på vikten att hålla sig uppdaterad i 

arbetslivet. En av bibliotekarierna lyfte att lärare och bibliotekarier ofta har ett stort fokus 

på att studenterna ska bli godkända på specifika uppgifter. Lärarna ska också förhålla sig 

till studentgenomströmning och exempelvis Universitetskanslerämbetets utvärderingar 

av utbildningar där fokus till stor del ligger på kvaliteten i examensarbetet. Några av 

bibliotekarierna kommenterade att studenterna ofta inte är mottagliga för information 

om arbetslivet, de är fokuserade på att bli klara med studierna och är inte motiverade för 

information om vad de behöver efter studierna. En bibliotekarie berättade dock att en 

student hade efterfrågat denna typ av undervisning: 

…en av våra studenter får jag väl säga då som tänkte att: nu är jag ju snart där ute och vad 
har jag då? (intervju 5, MB). 
 

Denna fråga hade inspirerat bibliotekarien till att fundera över om det var möjligt att 

införa någon slags ”utsparksfas” i undervisningen på biblioteket. Det är intressant att 

koppla detta till vikten av progression i undervisningen i informationskompetens. När 

och på vilket sätt skulle denna typ av ”utsparksfas” kunna införas i bibliotekets 

undervisning och hur skulle det kunna relateras till tidigare undervisning för samma 

studentgrupp? Det är också intressant att koppla dessa tankar till de tankar om 

informationskompetens och livslångt lärande som tas upp av andra författare (ACRL, 

2000, s. 4; Buck & Steffy, 2013, s. 78; Cmor & Li, 2012, 456-457; Fagan, 2011, s. 177). Hur 

förbereds studenterna för livslångt lärande i den miljö de kommer ut i efter universitetet 

och vilken roll kan en discoverytjänst spela i denna process?  

5.3 Utveckling av undervisningen på UB och MB med utgångspunkt i 

söktjänsten 

 
Det finns många idéer hos bibliotekarierna om hur undervisningen skulle kunna 

utvecklas vidare med hjälp av söktjänsten. Några av bibliotekarierna har redan börjat 

implementera vissa idéer medan andra har ett mer avvaktande förhållningssätt eller är 

nöjda med det sätt som söktjänsten nu används i undervisningen. En bibliotekarie önskar 

att söktjänsten skulle kunna utvecklas mer så att den kunde användas mer i 

undervisningen:  

…det optimala är väl ändå om man skulle kunna, om det skulle kännas som att den fungerar 
att göra allt det här vi behöver lära våra studenter att göra, när dom gör ämnessökningar 
främst då tänker jag (intervju 7, MB). 
 

Det finns många idéer om att använda söktjänsten mer systematiskt för att utveckla fasta 

övningar kring sökning av kurslitteratur och artiklar. Här finns förslag på att övningarna 

ska syfta till att studenterna själva ska avslöja hur systemet fungerar. 
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Det går inte att föreläsa om söktjänsten för studenter, det är värdelöst. Utan det måste vara 
att visa exempel (intervju 3, UB).  
 

Ett förslag är att låta studenterna själva genomföra vissa sökningar framme vid tavlan och 

lösa problemen gemensamt med sina klasskamrater. Detta sätt att utnyttja systemets 

svagheter för att utveckla undervisningen kom också upp i studien av Buck & Mellinger 

”…its flaws are excellent learning opportunities.” (2011, s. 176). Bibliotekarierna föreslår 

också att facetterna i söktjänsten, utifrån fritextsökning, kan användas av studenterna 

som en ledtråd för att hitta nya ämnesord. Att visa söktjänsten som ett första ”tips- och 

avscanningsverktyg” i en sökprocess kommer också upp som förslag.  Ett ytterligare 

användningsområde som kommer upp är att använda söktjänsten vid undervisning där 

studenternas ämnesval är mer tvärvetenskapliga och det är svårt att hitta material i 

ämnesdatabaserna. Detta är också något som framkommer som en fördel vid ett par av 

observationstillfällena. 

Källkritik och vetenskaplig litteratur 

Att utnyttja söktjänsten som ett verktyg för att undervisa om källkritik kommer också upp 

som ett förslag från de intervjuade bibliotekarierna. Här lyfter de upp möjligheten att 

utnyttja den breda träffbilden i söktjänsten för att problematisera vissa frågeställningar 

med studenterna. Bibliotekarierna föreslår att söktjänsten kan vara ett verktyg för att för 

att aktivera studenterna och diskutera källkritik och hur exempelvis en vetenskaplig 

artikel skiljer sig från andra typer av texter. Att utnyttja discoverytjänster för att fokusera 

på kritiskt tänkande utifrån utvärdering av sökresultat tas upp form ett förslag på ”best 

practice” i artikeln av Fawley &Krysak. På detta sätt får studenterna öva på att göra 

medvetna val (2012, s. 212). Tankarna om att discoverytjänster medför ett förändrat 

fokus för bibliotekarierna från att förklara sökteknik till att lägga mer fokus på värdering 

av sökresultat återfinns också i tidigare studier (Buck & Mellinger, 2011, s. 173; Cmor & 

Li, 2012, s. 453-457; Fawley & Krysak, 2012, s. 212-213; Luther & Kelly, 2011, s. 70). Detta 

går också att koppla till en möjlighet att tidigare i sökprocessen, då studenterna är inne i 

urval/utforskningsprocesser och har en stor osäkerhetsnivå, förflytta undervisningens 

fokus från kategorin Minnas och Förstå till kategorin Värdera i Blooms taxonomi. Detta 

innebär samtidigt att fokus i undervisningen tidigare riktas mot ACRL:s standard ”The 

information literate student evaluates information and its sources critically and 

incorporates selected information into his or her knowledge base and value system 

(ACRL, 2000; Anderson et al., 2001, s 31, Kuhlthau, 20014, s. 206). 
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Progression i undervisning 

Många av bibliotekarierna arbetar med undervisning på program där de träffar 

studenterna vid flera tillfällen under utbildningen. Det kommer upp flera reflektioner om 

vikten av progression under utbildningen, vikten av att bygga på kunskaper och att 

komma med rätt nivå av information vid rätt tillfälle i utbildningen. Här kommer det upp 

förslag om att använda söktjänsten som en del i studenternas kunskapsprogression:  

Men i alla fall att man kanske skulle kunna hålla sig i söktjänsten i början av dom här 
programmen som man undervisar i och sen gå över till databaser lite senare för att dom 
känner att det funkar i början (intervju 7, MB). 
 

Söktjänsten kan här ha uppgiften att redan tidigt introducera studenterna till generella 

sökstrategier och källkritik. Dessa kompetenser kan sedan fördjupas under utbildningens 

gång, med utgångspunkt från ämnets karaktär, och användas exempelvis i 

ämnesdatabaser. Sannolikt går det inte att förvänta sig att studenterna uppnår en 

fördjupad kunskap utifrån Blooms kategorier Värdera och Skapa och ACRL: standard 

”The information literate student evaluates information and its sources critically and 

incorporates selected information into his or her knowledge base and value system” 

förrän under de senare delarna av utbildningen. Det är först då som både 

ämneskunskaperna och kunskaperna i informationskompetens har utvecklats utifrån 

studenternas egen erfarenhet kombinerat med de läraktiviteter som genomförs och 

examineras under utbildningens gång (ACRL, 2000, s. 6; Anderson et al., 2001, s 31, 

Kuhlthau, 20014, s. 206).  

Distansstudenter och söktjänsten 

De flesta bibliotekarierna såg inte några särskilda fördelar eller nackdelar för 

distansstudenter när det gäller söktjänsten. Många distansprogram, framförallt på MB, 

får samma introduktionsundervisning som campusprogram när det gäller söktjänsten. En 

bibliotekarie lyfte dock problemet med att distansstudenterna ofta har problem med 

inloggningen till bibliotekets resurser och att de därmed kan missa att de har tillgång till 

viss litteratur. Bibliotekarierna såg det som en möjlighet att automatiskt integrera, och 

därmed synliggöra, söktjänsten i lärplattformar som Moodle och Cambro.  

Kompetensutveckling 

En förändring i förutsättningarna för undervisningen, som exempelvis införandet av en 

discoverytjänst kan innebära både utmaningar och möjligheter. Några av bibliotekarierna 

beskrev hur de skulle kunna använda söktjänsten till att reflektera över och eventuellt 

förändra sin egen undervisning: 

…det att vi kan ändra på undervisningen…faktiskt att det ger oss möjlighet att reflektera över 
vad vi gör. För det blir lätt slentrian om ingenting förändras (intervju 3, UB). 
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Och eftersom jag ser svårighet, jag ser svårigheter, men det kanske är där jag får förändra 
min syn och hitta andra arbetssätt…att använda sökning i söktjänsten som en riktigt 
kvalitativt bra sökning (intervju 5, MB). 

Det kommer också upp förslag om möjligheter att utveckla undervisningen genom att 

sitta med på varandras undervisning och ge återkoppling till varandra, att skapa tydligare 

lärarlag och att dela med sig mer av sitt undervisningsmaterial. En av bibliotekarierna 

lyfter också vikten av att genomföra kompetensutveckling av referenspersonal med fokus 

på söktjänsten. 

…sen tycker jag ju och jag vet inte, vi har ju sagt det att det här pedagogiska som vi har,  vi 

undervisar på programmen och undervisar studenterna, att det fortsätter vid disken…. 
 
Vi har ju haft information för passpersonal och så men jag tycker att där behöver vi göra 
någonting i huset mer. Så vi måste kolla upp hur ser läget ut nu på vilket sätt använder vi det.  
Man måste hela tiden uppdatera alla …(intervju 2, UB) 

Detta kan kopplas till hur British Library har arbetat systematiskt med 

kompetensutveckling av sin referenspersonal i samband med implementeringen av 

Primo. Här förutsätts att det finns stor erfarenhet och kompetens hos bibliotekarierna 

men att det är centralt att diskutera informationskompetens och praktisk användning av 

en discoverytjänst som en del av den professionella utvecklingen (Doolan, 2012, s. 54). 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsatser 

Informationssökning och kreativitet 

...när de får projekten av lärarna har dom svårt att se skogen för alla trän. Och det är ju det 
som jag och mina kollegor försöker göra. Vi försöker få dom att se hela skogen och se att det 
går en stig där och det där är din stig som du ska gå för att hitta dina blåbär (intervju 3, UB) 

Utifrån pedagogisk synvinkel är det viktigt att se på sökprocessen med fokus på hur 

kreativitet kan stimuleras, detta är också något som lyfts av Kuhlthau (2004, s.208). 

Utifrån den liknelse med blåbärsskogen som bibliotekarien använder i citatet ovan så 

innebär undervisning om informationskompetens med stort fokus på specifika databaser 

att studenterna lyfts upp med helikopter och placeras direkt på ett mycket bra 

blåbärsställe. De får dock inte möjlighet att se hela skogen och själva välja den väg de vill 

gå. Söktjänsten innebär att studenterna placeras mitt i skogen med en korg och själva 

måste fundera åt vilket håll de ska gå och var det kan tänkas finnas bra blåbär. Sannolikt 

kommer de att gå vilse några gånger, vilket kommer att leda till ökad osäkerhet utifrån 

Kuhlthaus osäkerhetsprincip (Kuhlthau, 2004, s. 206) men de kommer också att själva 

lära sig att hitta rätt väg och att hitta tillbaka nästa gång. Ökad osäkerhet kan också ses 

som ett tecken på innovation och kreativitet i en konstruktiv process (Kuhlthau, 2004, s. 

200-201).  En friare promenad i blåbärsskogen kan leda till ökad kreativitet och 

inspiration inte bara i början av en sökprocess utan också vid andra tillfällen i processen. 

Ibland kan det också vara så att studenterna hittar saker på vägen som de inte hade 

planerat (t ex lingon, hjortron eller svamp). Detta kan vara något som framöver kan passa 

väldigt bra i deras slutliga korg men de måste, utifrån sin förmåga till värdering och 

källkritik i kombination med sina ämneskunskaper, själva eller i dialog med handledare 

värdera om det är något de behöver. I vissa fall är det viktigt att snabbt kunna hitta blåbär 

på en väl upptrampad stig och att undervisa utifrån databaser, exempelvis vid 

informationssökning inom evidensbaserad medicin, men ibland kan det också vara 

viktigt att gå av den upptrampade stigen exempelvis för att bli inspirerad, motiverad eller 

hitta ny information. Här kan söktjänsten spela en viktig roll.  

Integrering av söktjänsten i undervisningen 

Söktjänsten har hittills inte integrerats så mycket i undervisningen i informationssökning 

på UB och MB. En orsak till detta kan vara att söktjänsten bara har varit tillgänglig ett 

drygt halvår och att integreringen i undervisningen är i en uppstartsfas. Bibliotekariernas 

möjlighet och motivering att integrera söktjänsten i undervisningen påverkas också av 

hur säkra de känner sig på de olika funktionerna i tjänsten. I nuläget uttrycker 

bibliotekarierna en osäkerhet omkring exempelvis relevansrankning och facetter i 
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söktjänsten. På MB är söktjänsten mindre integrerad i undervisningen än på UB. Detta 

kan bero på både den samordning som sker av undervisningen på MB, vilken innebär att 

alla undervisar på ungefär samma sätt, och att det upplevs som svårare att integrera 

söktjänsten inom de medicinska ämnena på grund av institutionernas mer eller mindre 

uttalade krav på att studenterna har gedigna kunskaper i databaserna CINAHL och 

PubMed då de tar examen. Inom de medicinska ämnena finns också ett stort fokus på 

evidensbaserad litteratursökning.  

I nuläget används söktjänsten i många fall, både på MB och UB, endast för att 

demonstrera sökning av kurslitteratur och bibliotekarierna lämnar ofta söktjänsten så 

snabbt som möjligt i undervisningssituationen för att kunna gå över till undervisning av 

specifika databaser. Fokus på undervisning om detaljer i specifika databaser medför att 

undervisningen ofta landar i kategorin Tillämpa utifrån Blooms taxonomi samt att fokus 

ligger på ACRL:s standard ”The information literate student accesses needed information 

effectively and efficiently.”  (ACRL, 2000; Anderson et al., 2001, s 31).   

Nya sätt att använda söktjänsten i undervisningen 

Eftersom discoverytjänster inte täcker alla informationskällor är det viktigt att studenter 

får kunskaper i att kunna söka effektivt även i ämnesspecifika databaser. Det är dock 

samtidigt centralt att studenterna utvecklar överförbara kunskaper i 

informationssökning, kunskaper som de kan använda även när de inte har tillgång till 

bibliotekets resurser, exempelvis förmåga att kritiskt granska och begränsa sina 

sökresultat (Buck & Steffy, 2013, s. 77-78). En möjlighet med söktjänsten är att styra över 

undervisningen från demonstration av enskilda databaser till mer fokus på källkritik och 

utvärdering av källor (Buck & Mellinger, 2011, s. 173; Cmor & Li, 2012, s. 453-457; Fawley 

& Krysak, 2012, s. 212-213; Luther & Kelly, 2011, s. 70).  Denna möjlighet ser också 

bibliotekarierna vid UB och MB när det gäller fortsatt utveckling av söktjänsten. Tidigt i 

lär- och sökprocessen, särskilt under utforskningsskedet, befinner sig studenterna ofta i 

en hög nivå av osäkerhet. Kuhlthau beskriver att det i detta skede finns ett 

interventionsfönster då studenterna har en större mottaglighet för information och 

rådgivning (Kuhlthau, 2004, s. 129). De undervisande bibliotekarierna möter ofta 

studenterna i början av en sökprocess. Söktjänsten skulle utifrån detta kunna vara ett 

verktyg för att redan tidigt i sök- och lärprocessen, utnyttja ett möjligt 

interventionsfönster och undervisa med fokus på värdering av sökresultat utifrån Blooms 

nivå Värdera. Detta är samtidigt ett steg mot att uppnå ACRL:s  standard: ”The 

information literate student evaluates information and its sources critically and 

incorporates selected information into his or her knowledge base and value system” 

(ACRL, 2000; Anderson et al., 2001, s 31).  
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Söktjänsten har hittills inte marknadsfört aktivt ut mot institutioner och 

universitetslärare. För att få igång en dialog om hur söktjänsten på bästa sätt kan 

användas i undervisningen så är det viktigt att marknadsföra tjänsten. Ett sätt att 

synliggöra söktjänsten för studenter och lärare, och samtidigt se till att den finns 

tillgänglig på ett enkelt sätt, är att integrera den automatiskt i universitetets 

lärplattformar (Cambro och Moodle). 

Progression inom informationskompetens  

Det är sannolikt inte rimligt att, utifrån de befintliga funktionerna i söktjänsten, ersätta 

undervisning i databaser med undervisning i söktjänsten på alla utbildningsprogram och 

kurser. En discoverytjänst är inte alltid lämplig för undervisning på en viss akademisk 

nivå eller inom ett visst ämne (Rose-Wiles & Hofmann, 2013, s. 162).  Söktjänsten ger 

dock möjligheter att tänka i nya banor när det gäller pedagogiska strategier. Undervisning 

utifrån en discoverytjänst kan ge studenter värdefulla överförbara kunskaper om 

informationssökning som de senare också kan använda för att söka både i en Google-lik 

miljö och i specifika ämnesdatabaser (Buck & Steffy 2013, s. 77-78). I diskussioner om 

informationskompetens utifrån konceptet discoverytjänster har söktjänsten i denna 

uppsats fungerat som ett verktyg för att undersöka hur teori och praktik samverkar. Detta 

har medfört ett fokus på behovet av en tydlig progression inom undervisningen i 

informationskompetens.  Progression i kognitiva processer diskuteras utifrån olika 

perspektiv i Blooms taxonomi, Kuhlthaus osäkerhetsprincip och i ACRL:s standarder. I 

Blooms taxonomi poängteras vikten av att anpassa undervisning och examination till 

lärandemål på olika kognitiva nivåer (Anderson et at., 2001, s. 6-11). Kuhlthau trycker på 

vikten av att bibliotekarier anpassar undervisningen till studenternas kognitiva process 

genom att sprida undervisningen utifrån en serie av undervisningstillfällen som utgår 

från olika steg i informationssökningsprocessen (Kuhlthau, 2004, s. 207). ACRL 

fokuserar på behovet av upprepade möjligheter till övning i informationssökning, 

utvärdering och hantering av information under en universitetsutbildning (ACRL, 2000, 

s. 5).  Det är utifrån detta intressant att använda söktjänsten som en del i progressionen i 

informationskompetens genom en utbildning. Söktjänsten skulle kunna användas som 

utgångspunkt vid undervisning på de inledande kurserna på alla program för att snabbt 

komma till en konkret diskussion om källkritik och vetenskapliga källor, utifrån ämnets 

karaktär i dialog med ämneslärare, och för att undervisa grundläggande sökteknik.  

Utifrån intervjuer och observationer framkommer ett stort behov för studenter att få 

kunskaper om källkritik och värdering av material, framförallt utifrån konceptet 

vetenskaplig och icke-vetenskaplig text. Söktjänsten erbjuder en bra möjlighet att 

utveckla undervisningsmoment med fokus på dessa frågor. Vid undervisning på 
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programmens senare del skulle fokus sedan kunna läggas på undervisning om mer 

specificerade databaser. Söktjänsten kan också kunna lyftas fram vid undervisning, 

exempelvis i samband med examensarbeten, som en första utgångspunkt för sökning för 

att bilda sig en uppfattning om ämnet och söka mer tvärvetenskapligt för att få 

inspiration. Systematisk fördjupning kan sedan göras i specifika databaser.  

Livslångt lärande och samarbete med universitetslärare 

En central fråga som kommer fram i intervjuerna, utifrån hur discoverytjänster påverkar 

begreppet informationskompetens, är frågan om att utveckla informationskompetens för 

ett livslångt lärande.  Bibliotekarierna frågar sig hur undervisningen i 

informationskompetens skulle kunna utvecklas så att studenterna inte bara lär för 

studierna på universitetet utan att de också utvecklar informationskompetens för det 

fortsatta arbetslivet. En möjlighet med söktjänsten är att utgå från dess likhet med 

Google och undervisa med fokus på källkritik, för att förbereda studenterna på hur de kan 

hantera mer systematiserade sökningar i en Google-lik miljö. Eftersom söktjänsten 

saknar kontrollerad vokabulär så blir det sannolikt extra viktigt att den som söker har 

goda ämneskunskaper för att hitta bra sökord. Om undervisningen ska utgå mer från 

söktjänsten är det därför centralt att samarbeta med institutionerna för att kunna 

utveckla undervisningen på bästa sätt. Det finns sedan tidigare ett väl fungerande 

samarbete med många institutioner men det framgår från intervjuerna att det finns 

utrymme för att utveckla detta samarbete ytterligare. Samarbete mellan universitetslärare 

och bibliotekarier, ”co-teaching”, är något som också lyfts upp i litteraturen som en 

mycket viktig faktor för att utveckla studenternas informationskompetens både för 

akademiska behov och i det kommande arbetslivet. I detta sammanhang kan söktjänsten 

vara en bra utgångspunkt för att samarbete med individuella universitetslärare på en 

”grass-roots level” för att exempelvis utarbeta nya typer av förväntade studierresultat för 

informationskompetens (Rose-Wiles & Hofmann 2013, s. 159, 161-162). Bibliotekarier 

och universitetslärare har här ett gemensamt mål när det gäller att undervisa mot målen i 

högskolelagen exempelvis när det gäller att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig 

nivå” (Svensk författningssamling 1992:1434).  Vid denna typ av samtal kan det vara 

intressant att utgå från jämförelser mellan pedagogiska teorier och teorier om 

informationskompetens för att hitta ett gemensamt språk när det gäller lärandemål och 

hur dessa ska bedömas (bilaga 3). Söktjänsten kan lyftas fram som ett verktyg i 

diskussioner om exempelvis vetenskaplighet och olika typer av källor för att uppnå 

Blooms kategori Värdera och ACRL:s  standard: ”The information literate student 

evaluates information and its sources critically and incorporates selected information into 

his or her knowledge base and value system”. Här är det viktigt att utgå från hur 
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informationskompetens påverkas av kontexten inom olika vetenskapliga discipliner 

(ACRL, 2000, s. 6; Anderson et al., 2001, s 31). 

Kompetensutveckling med utgångspunkt från söktjänsten 

Bibliotekarierna beskriver olika fokus när det gäller hur de undervisar om 

informationskompetens. Utifrån detta kan det vara en intressant utgångspunkt för de 

undervisande bibliotekarierna att som en del av den professionella 

kompetensutvecklingen diskutera begreppet informationskompetens, exempelvis med 

koppling till användning av söktjänsten i undervisning och referensarbete. För att få 

möjlighet att utveckla undervisningen ytterligare är det också viktigt att undervisande 

bibliotekarier får möjlighet att diskutera sina erfarenheter av söktjänsten och gemensamt 

diskutera fram olika lösningar på hur tjänsten kan användas i undervisningen.  Ett sätt 

att göra detta är att bibliotekarierna sitter med och observerar varandras undervisning för 

att sedan med utgångspunkt från detta föra konstruktiva diskussioner om olika sätt att 

arbeta.  Det är också viktigt att samla in erfarenheter från de bibliotekarier som arbetar 

med referensarbete i samband med passtjänstgöring för att få en stor erfarenhetsbank att 

arbeta med och att även dessa bibliotekarier får möjlighet till ytterligare 

kompetensutveckling om hur söktjänsten på bästa sätt används i referensarbetet.  Utifrån 

intervjuerna framgår också att det är centralt för de undervisande bibliotekarierna att få 

ytterligare teknisk kompetensutveckling, omkring exempelvis relevansrankning och 

facetter, med fokus på användning av söktjänsten i undervisningen. Fokus under 

implementeringen har varit att hitta problem med söktjänsten. I detta läge är det centralt 

att övergå till att se möjligheter och hitta de bästa lösningarna för att utnyttja detta nya 

redskap på bästa sätt.  

6.2 Ytterligare frågor att undersöka 

 

Under arbetet med denna utvärdering har flera nya frågeställningar kommit upp.  

Utvärderingen har medvetet utförts med fokus på bibliotekariernas perspektiv. Det skulle 

dock vara intressant att lägga ett större fokus på biblioteksanvändarnas perspektiv både 

när det gäller utformningen av söktjänsten och utvecklingen av undervisningen. Det vore 

intressant att utföra en användarundersökning utifrån metoden think-aloud, på liknande 

sätt som exempelvis Denton & Coysh, 2011, för att på ett tydligare sätt lyfta fram de 

problem som finns med exempelvis gränssnittet.4  Sannolikt skulle denna metod också 

                                                           
4
 Think-aloud är en typ av användartest som innebär att ett mindre antal användare (ofta 5-10 personer) får 

utföra vissa specifika övningar i ett digitalt gränssnitt. Vid undersökning av en discoverytjänst kan användaren 
exempelvis uppmanas att leta upp en specifik bok eller använda vissa facetter. Under övningen uppmanas 
användaren att hela tiden prata och ”tänka högt”. Både det som händer på skärmen och användarens röst 
spelas in. Detta kan sedan analyseras och ligga till grund för vidare teknisk utveckling. 
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kunna användas för att undersöka hur studenter använder söktjänsten vid exempelvis 

sökningar inför en examinerande uppgift.  En undersökning om hur användarna 

formulerar sökfrågor i söktjänsten skulle också vara väldigt intressant. 

Det skulle också vara spännande att göra en uppföljande studie med fokus på hur 

undervisningen vid biblioteket kan utvecklas med fokus på informationskompetens och 

livslångt lärande. En ytterligare fråga att undersöka kan vara hur samarbete mellan 

institution och bibliotek fungerar när det gäller informationskompetens; hur kan detta 

utvecklas ytterligare? Kan bibliotekarier och lärare i större utsträckning planera 

gemensam undervisning? Här skulle en utgångspunkt kunna vara en diskussion omkring 

hur söktjänsten kan användas i undervisningen inom ett visst program eller ett visst 

ämne. I nuläget kommer bibliotekets undervisning ofta in alldeles i början av en 

sökprocess. Det skulle vara intressant att se om det fanns möjlighet att utveckla 

biblioteksundervisningen ytterligare, i dialog med institutionen, för att få möjlighet att 

undervisa även under andra delar av sökprocessen när studenterna har kommit längre i 

sin kunskapsutveckling. 

6.3 Rekommendationer 
 

Söktjänsten i undervisningen 

Söktjänsten innebär många pedagogiska möjligheter och den bör därför integreras mer i 

undervisningen både på UB och MB. Det finns exempelvis fördelar med att använda 

söktjänsten som utgångspunkt för progression av undervisning i informationskompetens 

inom ett utbildningsprogram. Söktjänsten kan också integreras med utgångspunkt från 

undervisning i källkritik och värdering av material med fokus på vetenskaplig och icke-

vetenskaplig text. Det är centralt att biblioteket för en diskussion med institutionerna vid 

utveckling av undervisningen för att tydligt knyta bibliotekets undervisning till de 

förväntade studieresultaten för studenterna både på enskilda kurser och för hela 

program.  Större integrering av söktjänsten i undervisningen kan vara en möjlighet att 

öppna dialog med institutionerna om exempelvis relevanta exempel utifrån ett 

ämnesperspektiv.  Dialog med universitetslärare kan också utgå från hur studenterna 

förbereds för livslångt lärande och hur informationskompetensen kan relateras till 

informationssökning i arbetslivet. Här finns olika behov för olika studentgrupper. 

Söktjänsten kan här vara en bra utgångspunkt för att diskutera överförbara kunskaper i 

informationssökning som kan användas för att utveckla sökstrategier och källkritik både i 

en Google-lik miljö och i ämnesdatabaser. För att öppna en dialog med universitetslärare 

bör söktjänsten aktivt marknadsföras specifikt mot dessa grupper. Söktjänsten bör också 
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integreras automatiskt i lärplattformar som exempelvis Moodle och Cambro. Detta 

medför att söktjänsten synliggörs både för studenter och för lärare.  

Kompetensutveckling 

Undervisningen i informationssökning utifrån söktjänsten kan utvecklas ytterligare om 

undervisande bibliotekarier får möjlighet att medverka på varandras undervisning för att 

lära av varandra och diskutera olika lösningar. En del av kompetensutvecklingstiden för 

de undervisande bibliotekarierna skulle därför kunna avsättas till denna typ av arbete. 

Kompetensutveckling bör genomföras för undervisande bibliotekarier med fokus på 

tekniska aspekter av söktjänsten, exempelvis facetter och relevansrankning, i relation till 

undervisning. Det är också centralt att genomföra kompetensutveckling för passpersonal 

och undervisande bibliotekarier med fokus på att tillsammans utveckla bra 

arbetsmetoder för undervisning och referensarbete utifrån söktjänsten. Här kan det vara 

en stor fördel att utgå från personalens egna erfarenheter för att lära av varandra och på 

det sättet utveckla verksamheten på bästa sätt.  
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Bilaga 1, Intervjuguide, (söktjänsten, tekniska aspekter) 
Är det OK att jag spelar in intervjun? Är det OK att jag citerar dig? Är det OK att jag benämner 

dig som ”undervisande bibliotekarie på UB” i uppsatsen? 

Jag kommer att ställa lite frågor om de tekniska delarna när det gäller söktjänsten och jag 

tänkte börja från början… 

Kan du berätta om bakgrunden till att söktjänsten infördes på UB och 

MB. 

Varför infördes den? Hur togs beslutet?  

Varför valde ni Primo? Motivering? Fanns det andra discoverytjänster med i diskussionen (t ex 

open sourcelösningar? Kommersiella lösningar)? Varför valdes dessa bort? 

Vilka tekniska fördelar finns med Primo jämfört med andra discoverytjänster? 

Hur har implementeringen av söktjänsten gått till? 

Tidsaspekter. Vilka har involverats? I vilket läge?  

Vilka problem har ni upplevt under implementeringen? 

Finns det några frågor om söktjänsten som dyker upp oftare än andra? 

Kan du beskriva översiktligt hur Primo fungera tekniskt ”bakom 

kulisserna”? 

Finns det någon färdig översiktsbild? 

Primo Central Index, pipes, DiVA pipe, SFX-pipe…. 

Vad innehåller Primo och hur uppdateras innehållet i söktjänsten? 

Databaser  tidskrifter kan du berätta mer om detta? 

Hur ofta sker uppdatering av innehållet? 

Kopplingar till DiVA, hur fungerar detta? 

Hur mycket kan ni styra över och hur mycket styrs av Primo? Hur påverkar detta funktionerna i 

söktjänsten? 

Är det något ni skulle vilja förändra? Utveckla…. Berätta mer… 

Vilka funktioner tycker du är viktigast i söktjänsten? 

Varför? Berätta mer… 

Vad har ni valt bort? Varför? Hur mycket styrs av Primo som system? 

Möjligheter för användare att interagera (exempelvis taggning, kommentarer/recensioner)? 
Interaktion med Facebook, Twitter, Delicious? Rekommendationsfunktioner (jfr Bokus, läsare 

som lånade denna bok lånade också…). ”Similar items” 

Har ni funderat på att lägga in sökrutan på förstasidan i Cambro/Moodle? Varför/Varför inte 
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Hur har ni tänkt när det gäller interface/gränssnitt?  

Är ni nöjda med den utformning som är nu?  

Hur fungerar anpassningen till exempelvis läsplattor och mobiltelefoner? 

Hur fungerar det att söka efter olika typer av resurser i söktjänsten? 

Vetenskapliga artiklar? Tidningsartiklar? Böcker? Bilder? Filmer? Tidskrifter? Vad fungerar 

bättre/sämre? Utveckla… 

Metadata, tillräckligt? Fungerar det bra? 

Kontrollerat vokabulär? 

Kopplingar till referenshanteringssystem t ex Zotero 

Stavningskontroll, ”menade du… ”(jfr Google). Går det att utveckla detta ytterligare? Exempelvis 

felstavat författarnamn, förslag på stavning… 

Hur fungerar relevansrankningen i söktjänsten? 

Har det funnits problem med detta?  

Kommer böcker som utlånas ofta högre upp i rankningen? 

Hur sker dublettkontroll/deduplicering? Fungerar detta  bra? Dubletter som kommer upp pga 

ExLibris avtal med olika leverantörer. Problem? 

Hur fungerar funktionen ”utöka sökningen”? Fördelar/nackdelar? 

Kan relevansrankningen utvecklas? På vilket sätt? 

FRBR-isering av sökträffar 

Vad är det som visas i FRBR-iserade poster? Är det något som inte kommer med? 

Fördelar/nackdelar med detta? (t ex bilder på böcker). Vilken respons har ni fått från 

användare/bibliotekarier? 

Navigering av sökresultat: Hur fungerar facetterna?  

Vilka facetter/facettgrupper har ni valt att använda? Varför? 

Statiska och dynamiska facetter, kan du berätta mer om detta? Vilka är fasta och vilka är 

dynamiska? 

Funktionen ”fler möjligheter”, för och nackdelar med denna?Har det funnits problem? Vad 

fungerar bra? Facetten ”tillgängligt i biblioteket”, hur fungerar denna? 

Hur kopplas söktjänsten ihop med Album/Aleph? 

Inloggningar CAS/lånekort. Album/söktjänsten. Lån, reservationer mm. Mina sidor. Problem och 

möjligheter? 

Är det något jag har missat? 
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Bilaga 2, Intervjuguide (söktjänsten – undervisning) 
Jag är intresserad av hur söktjänsten har påverkat undervisningen på UB och MB. Jag tänkte 

börja med några frågor för att få lite bakgrundsinformation och sen går jag över till frågor om 

hur du använder söktjänsten i undervisningen. Efter det  kommer jag in på frågor om 

informationskompetens och så avslutar jag med frågor om dina tankar om framtiden när det 

gäller användning av söktjänsten i undervisningen.  

Är det OK att jag spelar in intervjun? Är det OK att jag citerar dig? Är det OK att jag benämner 

dig som ”undervisande bibliotekarie på UB/MB” i uppsatsen? 

Bakgrundsinformation 

Hur länge har du undervisat på biblioteket? Har du även undervisat på andra bibliotek? 

Hur mycket undervisning har du in din tjänst? 

Hur görs arbetsfördelningen när det gäller undervisningen på biblioteket? Undervisar du alltid 

samma typer av studentgrupper? Har du någon ”specialitet”? 

Hur arbetar ni med att utforma nytt undervisningsmaterial? Utarbetar du eget material? Använder 

ni gemensamt material? 

 

Kan du beskriva hur du använder söktjänsten i din undervisning? 

Integreras söktjänsten eller undervisar du om den separat? Hur tänker du omkring det? Skulle den 

kunna integreras mer? På vilket sätt? 

 

Pedagogiska tankar 

Hur är undervisningen upplagd? Föreläsningar, sökverkstad?  Problembaserat? Utgår från 

studenternas frågeställningar? Learning by doing? Hur aktiva är studenterna? 

Finns det skillnader mellan olika studentgrupper? 

 På vilket sätt? Finns det vissa studentgrupper som har mer/mindre nytta av söktjänsten? Varför? ’ 

Distansstudenter?! Kan söktjänsten användas för att utveckla undervisningen för 

distansstudenter? Kopplingar till Cambro/Moodle?! 

Har ni upplevt att vissa ämnesområden fungerar särskilt bra/särskilt 

dåligt när det gäller sökningar i söktjänsten? 

Varför fungerar det bra/mindre bra? Berätta mer, utveckla….Tvärvetenskapliga ämnen? Specifika 

ämnen t ex medicin, omvårdnad, juridik 

Kan du beskriva dina upplevelser av undervisning om söktjänsten? 

Kan du berätta om dina första tankar omkring den nya söktjänsten? Berätta mer… Varför tänkte 

du så? Har du ändrat uppfattning nu när du har börjar använda den i undervisningen? På vilket 

sätt? Varför? Kan du berätta mer… 

Finns det något i söktjänsten som du känner dig osäker på i undervisningssituationen? 

Kan du beskriva någon situation där en student har lärt sig något nytt med utgångspunkt från 

söktjänsten? 

Vilka är de största fördelarna med söktjänsten ur ett undervisningsperspektiv? Vilka är de största 

nackdelarna? 
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Ser du någon skillnad i hur du undervisar om du jämför före och efter 

söktjänsten?  

På vilket sätt? Har du på något sätt ändrat fokus i din undervisning? 

Lägger du mer/mindre tid på vissa delar? Databaser, formulering av sökfrågor? Analys/värdering? 

Hur tänker du omkring detta? 

Utifrån din erfarenhet, vilka kunskaper och förmågor (kopplat till 

informationskompetens) är viktiga för studenterna under studietiden 

och i det framtida arbetslivet?  

formulering av sökfrågor, analys av sökresultat Värdering av information, kritisk granskning, 

analys…kunskaper om specifika databaser jfr generella sökkunskaper… 

Hur återspeglas detta i din undervisning omkring informationskompetens? Styrs detta av vilken 

studentgrupp du undervisar? Grundsyn på informationskompetens? Anpassas denna utifrån 

studentgruppen eller är den samma? 

Har söktjänsten påverkat ditt sätt att tänka omkring informationskompetens? På vilket sätt? 

Varför?  

Boolesk sökning, kontrollerat vokabulär, databaser (skillnad mellan olika discipliner?), Google-

sökning (bra eller dåligt?), fulsökning/finsökning 

Hur tror du att söktjänsten påverkar studenternas 

informationskompetens? 

Kommer studenternas informationskompetens förbättras eller försämras? Utveckla… berätta 

mer… Är söktjänsten ett hot eller en möjlighet? 

Kan du ge exempel från din undervisning på hur söktjänsten har påverkat studenternas 

informationskompetens positivt och/eller negativt? 

Facetter jämfört med att formulera sökfråga innan? Stora mängder information. Värdering och 

analys? Kontrollerat vokabulär… 

Har du fått någon återkoppling från studenterna när det gäller undervisning omkring söktjänsten? 

Utveckla… positiva/negativa? Hur tänker du omkring det?  

Har du fått någon återkoppling från lärarna omkring söktjänsten och hur den ska användas i 

undervisningen? Påverkar detta hur undervisningen ser ut? Utveckla… berätta mer… 

Har du några idéer om hur söktjänsten skulle kunna användas på 

andra sätt i undervisningen? 

Hur tror du att studenterna skulle vilja att undervisningen såg ut, med utgångspunkt från 

söktjänsten? Hur tänker du omkring detta? Utveckla…. 

Upplever du att du har den kunskap som behövs om söktjänsten för att kunna utveckla 

undervisningen ytterligare? Utveckla… 

Hur skulle du vilja gå vidare utifrån dina erfarenheter som bibliotekarie? 

Är det något jag har missat? 
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Bilaga 3, Översikt över kopplingar mellan Kuhlthaus osäkerhetsprincip, Blooms taxonomi och ACRL*:s standarder (ACRL, 2000; 

Anderson et al., 2001; Kuhlthau, 2004; Kuhlthau, 2007) * ACRL = Association of College and Research Libraries 

Osäkerhetsprincipen  Blooms taxonomi  ACRL:s standarder för 
informationskompetens 

Initiering 
Medvetenhet om brist på kunskap och förståelse. 
Känslor av osäkerhet 

 

Minnas 
Känna igen, återge information. 
Känna igen och kunna hämta upp viktig 
information ur långtidsminnet. 

The information literate student determines the nature 
and extent of the information needed 
 
The information literate student understands many of 
the economic, legal and social issues surrounding the 
use of information and accesses and uses information 
ethically and legally 

Urval 
Ett ämne identifieras. Optimism 

Förstå  
Tolka, exemplifiera, klassificera, sammanfatta, dra 
slutsatser, jämföra, förklara. 
Skapa mening utifrån skriftlig, grafisk och muntlig 
information. 

The information literate student determines the nature 
and extent of the information needed 
 
 

Utforskning 
Motsägelsefull information återfinns. Osäkerhet, 
förvirring, minskat självförtroende 

Tillämpa 
Verkställa, applicera. 
Använda en metod i en given situation. 
 

The information literate student accesses needed  
information effectively and efficiently. 

Formulering 
Ett fokuserat perspektiv utformas Minskad 
osäkerhet. Ökat självförtroende 

Analysera 
Särskilja, organisera, tillskriva 
Dela upp ett material i olika delar och beskriva hur 
de relaterar till varandra och till det övergripande 
målet. 

The information literate student accesses needed  
information effectively and efficiently 
 
 

Insamling 
Insamling av information omkring det fokuserade 
perspektivet. Intresse och engagemang 

Värdera 
Kontrollera, kritisera. 
Göra bedömningar utifrån kriterier och 
standarder. 

The information literate student accesses needed  
information effectively and efficiently 
 
The information literate student evaluates information 
and its sources critically and incorporates selected 
information into his or her knowledge base and value 
system. 
 

Presentation 
Ny förståelse Förklara lärande för andra. Använda 
sitt lärande 

Skapa 
Generera, planera, producera. 
Sätta ihop delar till en sammanhängande helhet, 
organisera delar i nya mönster eller strukturer. 
 

The information literate student evaluates information 
and its sources critically and incorporates selected 
information into his or her knowledge base and value 
system. 
 
The information literate student individually or as a 
member of a group, uses information effectively to 
accomplish a specific purpose 


