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Från bibliotekskunskap till  
informationskompetens  
Nedslag i användarundervisningens idéhistoria 
 

Christina Brage 

 
Vid universitet och högskolor förväntas studenterna utveckla förmågor och förhåll-
ningssätt som är anpassade till vad som kommer att krävas av dem i ett framtida yrkes-
liv. De studerande ska tillägna sig förmågan att lära av nya erfarenheter och möta olika 
situationer i livet utanför universitetet. Att förbereda för det okända och oväntade 
gäller som mål även för bibliotekets undervisning. Ett centralt inslag i denna förmåga 
är det vi idag kallar för ”informationskompetens”.   

Begreppet har genom åren diskuterats flitigt och fått olika definitioner. Men oavsett 
dess innebörd är det något som vi bibliotekarier måste ta ställning till i vårt yrkes-
verksamma liv. I likhet med de flesta andra begrepp har informationskompetens inte 
fötts utan en förhistoria. Det är delar av denna historia som jag vill diskutera i detta 
avsnitt. Nedan följer några nedslag i användarundervisningens historia och den littera-
tur som fungerat som inspirationskälla vid Linköpings universitetsbibliotek (LiUB). 
Framför oss har vi en resa via begrepp som bok- och bibliotekskunskap, biblioteks-
orientering, informationssökning, informationshantering, låntagarundervisning och 
användarundervisning.  

I de fall jag ansett att definitioner eller citat förlorat på översättning till svenska har 
jag använt mig av originalspråk.  

 

1700- och 1800-talen 
Redan under 1700-talet i Tyskland gavs föreläsningar i bibliotekskunskap för student-
er (Ewert, 1986) och under senare delen av århundradet var särskilt universiteten i 
Göttingen, Erlangen, Ingolstadt och Greifswald framstående i denna typ av under-
visning. I USA förekom biblioteksinformation i form av storföreläsningar redan under 
1820-talet. De flesta bibliotekarierna under den tiden var professorer som arbetade 
deltid med bibliotekariesysslor. En person värd att nämna är Justin Winsor som talade 
om bibliotekarien som en lärare och påpekade vikten av samarbete mellan 
biblioteket och lärarna vid universiteten (Winsor, 1880). Winsor var också en 
förgrundsfigur för det aktiva lärandet då han menade att man skulle ge studenterna 
en uppgift som de sedan självständigt skulle hitta ett svar på bland hyllorna i biblio-
teket. År 1881 talade Otis Hall Robinson, verksam vid University of Rochester, på en 
ALA-konferens (American Library Association Conference) om nödvändigheten av att 
ge studenter instruktioner i hur man nyttjar biblioteket och dess resurser. Hans 
utgångspunkter var: 
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1) Students need to develop the art of discrimination to be able to judge the value of 

books (to develop critical judgement) 
2) Students need to become independent learners (to teach themselves) 
3) Students need to continue to read and study (to become lifelong learners) 

 
Är det möjligen här som begreppet informationskompetens har sina rötter?  

Hall Robinson menade vidare att bibliotekarien var att betrakta som en lärare och 
inte bara en förvaltare av böcker, något som tidigare hade uppmärksammats av Dewey 
(1876): ”…when the library is a school, […] the librarian is in the highest sense a tea-
cher”. 
 

Sekelskiftet 1900 
I slutet av 1800-talet erbjöd en del bibliotek i USA poänggivande kurser som bestod 
av en del som handlade om böcker och publicering och en annan del om hur man an-
vänder biblioteket på bästa sätt. Men vid 1900-talets början slutade man att ge dessa 
kurser. Det fanns dock fortfarande klara tankar om att man borde vidareutveckla 
biblioteksundervisningen, vilket bland annat återspeglas i ett uttalande 1902 av rek-
torn vid Chicagouniversitetet: 
 

…The equipment of the library will not be finished until it shall have upon its staff 
men and women whose entire work shall be, not the care of books, not the cata-
loguing of books, but the giving of instruction concerning their use… (Brough, 
1953) 
 

William Warner Bishop (1912) var inne på samma linje och ville få till stånd själv-
ständiga och självgående studenter i informationssökning. Han menade vidare 
att undervisningen måste starta redan i unga år. 

Under åren närmast efter sekelskiftet 1900 i Sverige fanns knappast någon organi-
serad utbildning av bibliotekarier och därmed inte heller någon bibliotekskunskap för 
elever och studenter. Valfrid Palmgren, en förgrundsfigur inom biblioteksvärlden i 
Sverige, presenterade sina intryck från studiebesök i USA hösten 1907 i rapporten 
Bibliotek och folkuppfostran: anteckningar från en studieresa i Amerikas förenta 
stater. Inspirerad av ”the library spirit” i USA kom hon 1908 att hålla en 14-dagarskurs 
i biblioteksteknik för lärare och lärarinnor vid de allmänna läroverken och 1909 en 
sexveckorskurs för personal som ville arbeta på folkbibliotek.  

Vid en ALA-konferens 1913 talade Lucy Salmon om vikten av att få in bibliotekets 
undervisning i kurserna, ”so that the knowledge acquired would fall naturally into 
its place in connection within a definite concrete work…” (Hardesty, Schmitt & Tucker, 
1986). Detta har vi också under alla år fått kämpa med. 

 

1920- och 1930-talen 
I USA 1922 framfördes ett förslag, vilket delvis antogs, om obligatorisk biblioteks-
undervisning av lärarkandidater. Raymond Walkley beskrev i en artikel från 
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1924 sina erfarenheter av bibliotekets undervisning av första-årsstudenter under 
orienteringsveckan. Detta program bestod av tre delar, en föreläsning, en guidad tur i 
biblioteket samt en session där studenterna fick besvara frågor på vad de hade lärt sig.  

Redan 1930 nämner James Ingersoll Wyer den pedagogiska nyttan av själv-
hjälp, ett synsätt som LiUB senare också kom att anamma. Wyer påpekade att den 
överlägsna pedagogiska metoden var att undervisa om hur man finner, utvärderar och 
nyttjar information, det vill säga hjälp till självhjälp, över att få informationen serverad 
(Rothstein, 1955). Johnson (1933), som var bibliotekarie men även ”dean of instruc-
tion”, såg till att bibliotekets undervisning integrerades i kurserna genom att 
kontakta professorerna redan när de höll på med att planera sin undervisning. Peyton 
Hurt beskriver i en bok från 1936 behovet av samarbete mellan utbildnings-
ansvariga och bibliotekarier för att få in bibliotekets undervisning i kurserna. Har-
vie Branscomb (1940) var inne på samma linje och menade att det inte enbart handlar 
om att bibliotekarierna ska undervisa (helst poänggivande kurser) utan att de också 
måste marknadsföra och sälja in sin undervisning till de utbildningsansvariga. 

 

1940- och 1950-talen 
Den internationella forskningen inom området biblioteks- och informationsvetenskap 
tog sin början under det tidiga 1940-talet med några få publicerade översikter och vid 
en konferens i London 1948, Royal Society Scientific Information Conference, där olika 
yrkesgrupper med ett intresse för information i olika kontexter möttes. I Stor-
britannien föreslog Library Association, University and Research Section redan 1949 
att man skulle inrätta ett tre-stegsprogram för användarundervisning. Tre problem 
förelåg dock: bristfällig finansiering, svårt att få tid för undervisningen samt olikheter 
inom den akademiska sfären (läs professorer och andra akademiska lärare kontra 
bibliotekarier).  

Den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen expanderade ytter-
ligare under 1950-talet då en stor del av intresset kretsade runt frågor som berörde 
informationsbehov och informationssökning; även informations-
användning om än i mindre utsträckning. Dessa tre nära sammankopplade begrepp 
kan ses som en förutsättning för framväxten av begreppet informationskompetens. 

Man började nu mer och mer att uppmärksamma användarnas informationsbehov 
och informationsåtervinning med utgångspunkt i olika yrkeskategorier. Även 
informationssystemets relevans utvärderades utifrån ett användarperspektiv, ofta bas-
erat på relativt enkla kvantitativa metoder. (Brage, 2005) 

Ett förslag som dök upp i Sverige var att bibliotekskunskap skulle inrättas som ett 
fristående ämne vid universiteten och att bibliotekarier skulle kunna erhålla en 
licentiatexamen efter genomförd utbildning. Förslaget kom dock aldrig att genom-
föras. 

I en artikel från 1958 står att läsa att man vid Pennsylvania State University nu bör-
jat introducera TV i undervisningen. En majoritet av studenterna lär ha uppskattat 
TV-programmet, som innehöll information om bibliotekets service samt en rundtur i 
bibliotekslokalen. (McComb, 1958) 
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1960-talet 
Under 1960-talet började man alltmer förstå komplexiteten i fenomenen informations-
behov och informationssökning och att det fanns ett viktigt samband mellan 
informationssökningen och dess belastningsgrad. Informationskällornas 
lättillgänglighet påverkar med andra ord informationssökningen. (Brage, 2005).  

Under inflytande av förändringarna inom den högre utbildningen under 60-talet 
kom biblioteksundervisningen att bli mer specialiserad och allt mer intresse lades ned 
på dess innehåll. Exempelvis Patricia Knapp betonade vikten av att öva studenternas 
problemlösningsförmåga. Knapp ville också se att bibliotekets undervisning 
synliggjordes i kursplaner och hade en vision där biblioteket skulle bli det nya centrat 
för den högre utbildningen. Studenterna var, enligt Knapp, alltför okritiska vid val av 
sina källor och ofta nöjda med ett begränsat antal träffar kring det ämne de sökt oavsett 
källornas reliabilitet och validitet. Kanske vågar vi se Knapp som den som lade grunden 
till den moderna användarundervisningen (Grassian & Kaplowitz, 2001).  

Det var också under 1960-talet som en rörelse uppstod som ville befria studenterna 
från textböcker och ämnen för uppsatser som var förutbestämda av lärarna, det vill 
säga få studenterna att bli självständiga. Detta innebar att bibliotekens undervisning 
kom att bli än mer värdefull. (Hopkins, 1981). Man blev under den här tiden också mer 
intresserad av att experimentera med undervisningen. Nya hjälpmedel fanns nu att 
tillgå, exempelvis OH-projektorer och instruktionsfilmer av olika slag. Dessutom 
började man tala om att studenten behövde mer än ett tillfälle av bibliotekets under-
visning. Tankar om progression började dyka upp. 

De vetenskapliga bibliotekens framtida roll i Sverige diskuterades i Prop. 1965:1, 
bilaga 10 där det går att läsa:   

 
…De vetenskapliga biblioteken kommer inom överskådlig framtid att utgöra 
kärnan i förmedlingen av information. Det primära målet bör därför vara att göra 
dem bättre rustade att svara mot de ökade anspråken genom en utvidgad 
forskarservice… 
 

Dessvärre skrev man inget om studenterna. 
I Storbritannien liksom i USA under åren 1966–70 började man i allt större ut-

sträckning ge nya studenter orientering i biblioteket, vilket något senare även hände i 
Sverige. Även så kallad ”one-shot class instruction” introducerades. Vid universitetet i 
Surrey började man 1967 ge en introduktionskurs för i princip alla nya studenter. Efter 
denna första introduktionskurs fortsatte undervisningen med nya inslag varje år i en 
tydlig progression (Chesshyre & Hills, 1970). 

Det var vid den här tiden det kommande Linköpings högskolas bibliotek (LiHB) 
började planeras. Gösta Ottervik förordade i sin utredning om högskolas biblioteks-
verksamhet att stor vikt bör ”läggas på handledning av biblioteksbesökarna och på 
undervisning i elementär bibliotekskunskap och dokumentationsmetodik” (Ottervik, 
1967). 

Ett datorbaserat system, MEDLARS, introducerades på försök vid Karolinska insti-
tutet 1966 och året efter började det användas på reguljär basis. En av de första kurser-
na i online-sökning gavs vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) 1968. Slutomdömet 
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från de 18 deltagare som hade gått den två månader långa kursen var att den här typen 
av kurser borde vara obligatoriska på alla nivåer i det akademiska livet. 

Trots sådana initiativ under senare delen av 60-talet kunde Phipps (1968) konsta-
tera att många undervisande bibliotekarier kände sig besvikna och frustrerade på 
grund av ”…lack of staff, lack of time, lack of money for experimentation, lack of coop-
eration and interest from the faculty and the administration”. 

 
1970-talet  
Under 1970-talet ökade intresset för användarutbildning, inte minst i de nordiska 
länderna. Många vägledningar skrevs om att söka information och om informations-
källor inom olika ämnen, en hel del var mycket bra och användbara. Fokus låg ofta på 
en så kallad biblioteksorientering där man undervisade om hur man skulle använda 
tryckta abstract- och indexpublikationer. Relativt lite fokuserade på online-sökningar 
förutom vid de universitet där undervisning i medicin, naturvetenskap och teknik be-
drevs. Föga underligt eftersom det var just inom dessa ämnesområden som databas-
erna fanns. 

På 1970-talet expanderade också forskningen om informationssökning, som i högre 
grad än tidigare placerades i kontexten för olika arbetsuppgifter. Man studerade 
också så kallade vanliga medborgares informationsbehov och informationssöknings-
strategier. Forskning om icke-arbetsrelaterade informationsbehov och icke-arbets-
relaterad informationssökning var framför allt vanlig i USA, där man genomförde om-
fattande intervju- och enkätundersökningar av befolkningen. Dessa tidiga studier lade 
i mångt och mycket grunden till våra dagars teori- och skolbildningar inom forsk-
ningen.  

Det är också nu som man började sätta in informationens betydelse i ett 
samhällsperspektiv och undersöka den praktiska tillämpningen av information. 
Man konstaterade att nya kompetenser behövdes för att kunna få till stånd en effektiv 
användning av information men också för att kunna hantera de vetenskapliga databas-
er som nu började få en allt större spridning. En ny yrkesgrupp kom att uppstå: 
dokumentalister eller informatiker.  

Förväntningarna på datateknikens utvecklingspotential var höga. De bibliografiska 
referenshjälpmedel som i bokform registrerade tidskriftsartiklar inom olika ämnes-
områden, till exempel Chemical Abstracts och Engineering Index, lades nu upp som 
sökbara databaser. Genom att ringa upp en dator i Kalifornien fick bibliotekari-
en/dokumentalisten en möjlighet att söka i en mängd databaser vars innehåll inte 
fanns i den lokala samlingen. För bibliotekens användare betydde det att de var bero-
ende av personalen för att få tillgång till informationen. 

En möjlighet i Sverige att göra sökningar online startade redan i början av 1970-
talet, vilket kom att förändra låntagarundervisningen. Dels handlade det om att lära 
användarna att hantera en terminal, dels om att ge dem verktyg så att de kunde lägga 
upp en sökstrategi samt kunskap om hur man kunde utvärdera den framvunna 
informationen. 

Det var också under 70-talet som man började producera ett antal audio-visuella 
stillfilmer som behandlade olika aspekter av biblioteksundervisning. Chalmers hade 
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köpt in ett flertal ifrån framför allt Storbritannien. Dessa kunde övriga bibliotek i land-
et låna från Chalmers under 14 dagar via fjärrlån. 
 

 
Bild 39 Biblioteksundervisning vid LiU under sent 1970-tal. Annika Lindberg/Ekström föreläser. Foto: okänd. 

Användarundervisning startar på LiHB 
I början av 1970-talet startades användarundervisningen vid Linköpings högskolas 
bibliotek så smått. Under 1971 erbjöds biblioteksorienteringar vid Centralbiblioteket 
på Valla och vid Humanistiska biblioteket på Platensgatan. Syftet var att hjälpa lån-
tagare finna sig tillrätta i biblioteket. Under 1973 skisserades tre nivåer på 
undervisningen: 1) Orientering för nya studenter, 2) Kurs i informationssökning och 
biblioteksanvändning för studenter som står i färd med att skriva ett eget arbete, 3) 
Kurs i vetenskaplig kommunikation för doktorander.  

I orienteringskursen fick de nya studenterna veta hur man hittar i biblioteket, hur 
katalogerna fungerar och vilken service som erbjuds. I den bästa av världar hade man 
ett par timmar till sitt förfogande och planerade den schemalagda biblioteks-
informationen tillsammans med ansvarig lärare. Nivå 2 innehöll en demonstration av 
olika hjälpmedel och övningsuppgifter för deltagarna med anknytning till det aktuella 
ämnet.  

Vid utvärderingar av de första årens undervisning visade det sig att man borde und-
vika långa och faktaspäckade föreläsningar. Vid LiHB/LiUB sattes en gräns vid 30 
studenter för hur stora grupperna fick vara. Under övningar och demonstrationer dela-
des deltagarna upp i smågrupper om 7–8 studenter. Biblioteksledningen såg mycket 
positivt på denna utveckling och efterhand inrättades en tjänst med ansvar för plan-
ering och utveckling av användarundervisningen. 
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Under de första åren valde LiUB att upprätta ett an-
tal kompendier för undervisningen, några mer allmänt 
hållna men också specialkompendier med beskriv-
ningar av olika ämnesområden. Vid guidning av större 
grupper och som ett komplement till demonstrationer 
framställdes ett bildband som fungerade som en intro-
duktion till den rundvandring i biblioteket som följde 
därpå. Man framställde också ett videoprogram i sam-
arbete med Saab:s bibliotek i Linköping: Litteratur-
sökning på bibliotek. 

Chalmers bibliotek, som sedan början av 1970-talet 
erbjudit kurser i informationssökning, var många 
gånger en förebild för den undervisning som gavs vid 
LiUB och hade också olika nivåer på sin undervisning 
som mycket påminner om dem som LiUB upprättade. 
Det hela startade 1971 då Chalmers bibliotek kontakt-
ades av Institutionen för Teknisk fysik, som efter-
frågade doktorandkurser och kurser i biblioteks-

orientering. Bibliotekets dåvarande chef Nancy Fjällbrant påtalade 1976 vikten av att 
integrera området i all utbildning på Chalmers. Under 1973 och 1974 höll hon även 
kurser i informationssökning och biblioteksanvändning för teknologer i Linköping. År 
1977 beskrev hon i en artikel i European Journal of Engineering Education den kurs 
som biblioteket gav studenterna från Teknisk fysik. Den var 49 timmar lång och inne-
höll kunskaper i biblioteksadministration, katalogisering, indexering, litteratur-
sökning och rapportskrivande med mera. Så omfattande var dock inte LiUB:s under-
visning.  

 

 
Bild 41 Undervisning för mindre studentgrupp vid LiUB under sent 1970-tal.  

Bo Jernberg demonstrerar indexpublikationer. Foto: okänd. 

Bild 40 Kompendium om informations-
sökning inom pedagogik/psykologi utgivet 

i LiUB:s publikationsserie 1976. 
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Begreppet informationskompetens myntas 
År 1972 kritiserade Palmer i USA bibliotekarierna för att undervisa i ett vakuum, att 
för mycket energi lades på att visa kortkataloger och att det fanns en övertro på att det 
skulle räcka med en timmes undervisningspass för att få studenter med tillräckliga in-
sikter i informationssökning. Den första översiktsartikeln om användar-
utbildning publicerades 1973. Majoriteten av de 29 artiklar som hade inkluderats i 
översikten var kopplade till den undervisning som bedrevs vid universitet och hög-
skolor.  

Zurkowski lär 1974 ha myntat begreppet ”information literacy”, som med tiden kom 
att översättas till informationskompetens på svenska. I Australien fanns en man 
vid namn Ernest Roe som dock redan i mitten av 1960-talet hade talat i termer som väl 
skulle kunna översättas till informationskompetens. Zurkowskis definition, “the ability 
to use information tools and primary resources for on the job problem solving”, var 
utpräglat arbetslivs- och problemorienterad (Webber & Johnston, 2000). En hög 
informationskompetens förväntades ge avkastning i form av ett mera effektivt och pro-
duktivt arbetsliv. Men Zurkowski ville i egenskap av ordförande för Information Ind-
ustry Association också slå ett slag för det ökande utbudet av elektroniska 
informationsprodukter. Sitt stora mål formulerade han i The National Commission on 
Libraries and Information Science (NCLIS):  
 

…top priority should be directed toward establishing a major national program 
to achieve universal information literacy by 1984 (Zurkowski, 1974).  

 
Informationskompetens kom nu också att ses som en viktig ingrediens i ett aktivt 
medborgarskap och kom att kopplas ihop med Media Literacy (MIL). Cees Hame-
link (1976) kritiserade media för att vara allt för styrt av politiska och ekonomiska in-
tressen och såg att informationskompetens i detta sammanhang kunde vara förmågan 
att skaffa sig ett oberoende perspektiv. En besläktad tolkning av begreppet gavs av 
Owens (1976), en biblioteksanknuten New York-politiker, som framhöll informations-
kompetensens betydelse för de demokratiska institutionernas livskraft. Detta eftersom 
väljare med denna kompetens kunde förutsättas vara kvalificerade att göra mera klar-
synta val och fatta bättre beslut än informationsillitterata medborgare.  

I en artikel från 1977 noterade Stevenson att biblioteksintroduktioner i USA allt mer 
skedde under de första dagarna då de nya studenterna påbörjade sina studier, att dessa 
introduktioner hölls av en bibliotekarie, ofta inför en storgrupp under allt från 5 till 45 
minuter. Inte sällan fick studenterna en tryckt biblioteksguide med sig efter 
introduktionen. Ett flertal bibliotek hade en viss form av progression där introduktion-
en övergick till ”bibliographic instruction”. Kursernas omfattning var allt från en 
timme till 30 timmar och låg i nära anslutning till att studenten skulle påbörja uppsats-
skrivande eller liknande. Upplägget gick ofta ut på att studenten skulle kunna lokal-
isera en introduktion till ämnet, kunna nyttja bibliografier, indexpublikationer och 
översiktsartiklar, kunna spåra en tidskriftsartikel, rapporter och patent och ha vetskap 
om ”current awareness”. Citeringspraxis och referenshantering samt övningar i 
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rapportskrivning kunde också ingå (Stevenson, 1977). Artikeln redovisar ett upplägg 
som starkt påminner om det som LiUB hade (och har) på sin undervisning. 

Studenter i Göteborg och Linköping intervjuas 
I en artikel från 1977 beskrev Fjällbrant en undersökning av användarundervisningen 
vid Chalmers och Biomedicinska biblioteket i Göteborg. Anledningen till att undersöka 
just dessa två bibliotek var att litteraturomsättningen inom dessa biblioteks ämnes-
områden var väldigt hög. Man tittade bland annat på användningen av biblioteken och 
deras resurser.   

Vad man i denna första undersökning inte fick svar på var om de beteenden som 
man sett där var representativa för landet som helhet. Av det skälet valde man att göra 
ytterligare en pilotundersökning vid Centralbiblioteket vid Göteborgs universitet och 
vid Linköpings universitetsbibliotek. Anledningen till valet av dessa två bibliotek var 
just att de skilde sig åt. Medan Centralbiblioteket var etablerat var LiUB nytt. Det sen-
are hade öppna hyllor, vilket inte var fallet med Centralbiblioteket i Göteborg.  

Totalt intervjuades 53 studenter från den tekniska fakulteten och 86 studenter från 
den filosofiska fakulteten i Linköping. Svaren jämfördes med dem man fått i den första 
undersökningen på Chalmers och med 83 svar från studenter vid Göteborgs univer-
sitet. Intervjuerna genomfördes via telefon och efterföljdes av en strukturerad enkät.  

I resultatet för Linköping går bland annat att se att studenterna valde att sitta 
hemma och studera 94 procent av tiden, följt av studier på biblioteket 12 procent av 
tiden. I Linköping svarade 54 procent av studenterna att de köpte det mesta av sin 
kurslitteratur. Linköpingsstudenterna hade vidare dålig koll på att det fanns en ämnes-
katalog och skälet till detta trodde man berodde på LiUB:s öppna hyllsystem. Likaså 
var de inte särskilt bevandrade bland index- och abstractpublikationerna. Däremot 
kände studenterna i Linköping väl till möjligheten med fjärrlån, förmodligen av det 
skälet att LiUB ännu hade begränsade egna samlingar. Denna studie hade sannolikt 
stor inverkan på hur vi vidareutvecklade vår undervisning. 

Fortsatta initiativ och fortsatt diskussion kring informationskompetens 
I slutet av 1970-talet förekom en rad initiativ kring användarundervisningen vid 
svenska forskningsbibliotek. Vid KTH:s bibliotek anordnades hösten 1976 en 17 tim-
mars obligatorisk kurs i biblioteksanvändning och informationssökning för studerande 
i maskinteknik. Kursen genomfördes i nära anslutning till övningsuppgifter av projekt-
karaktär och de studerandes examensarbeten för att åstadkomma en naturlig koppling 
mellan informationssökning och den reguljära undervisningen. Att kursdeltagarna 
handgripligen fick lösa sina informationsproblem med hjälp av datorbaserade hjälp-
medel tycktes ha större genomslagskraft än traditionella föreläsningar och broschyrer. 
(Klasén & Sabsay, 1979). 

I Lund 1977 anordnade biblioteket utbildning av förstaårskursare genom använd-
ning av AV-hjälpmedel. Vid Karolinska institutet (KI) 1977–1978 bedrev man låntagar-
undervisning med olika upplägg för målgrupperna: personal vid KI:s institutioner som 
hade hand om biblioteksrutinerna, medicine studerande, vårdyrkeslärare och doktor-
ander.  
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I en rapport från 1978 av Maj Klasson, Universitetsbiblioteket i undervisningen, 
finns i förordet ett uttalande av LiUB:s dåvarande överbibliotekarie, som påpekade 
vikten av att biblioteket skulle finnas i nära anslutning till den forskning och under-
visning som bedrevs vid LiU: 

 
UB kan inte leva ett isolerat liv utan måste anpassa sig till förändringar i under-
visning, forskning och samhället i stort. Framför allt måste dess roll i under-
visningens och forskningens tjänst, omprövas, utvärderas och nya mål och nya 
uppgifter eventuellt föras fram. 

 
I en artikel från 1979 beskrev Fjällbrant vad man måste tänka på när man planerar sin 
undervisning. Hon menade att det först handlade om att definiera vilka mål och vilket 
syfte man hade tänkt sig. I nästa steg behövde man fundera på innehåll och när i tiden 
undervisningen skulle ske tillsammans med funderingar på vilken typ av 
undervisningsmetod och vilka media man skulle tillämpa. Resultatet av dessa steg 
skulle sedan testas i en praktisk situation och utvärderas för att på så sätt kunna utröna 
effektiviteten i upplägget. Målen menade hon kunde delas upp i tre olika grupper, 
kognitiva som handlar om förståelse, affektiva som handlar om känslor och attityder 
samt psykomotoriska som hon hänförde till ”coordinated motor activity”. 

År 1978 presenterade Lars Höglund med flera en informationssökningsmodell. De 
menade att informationsanvändning är den aktivitet en individ vidtar för att söka, 
identifiera, anskaffa och bearbeta budskap i syfte att reducera osäkerhet i en problem-
situation. Definitionen påminner om våra dagars definitioner av informations-
kompetens. Samma år aktualiseras frågan om varför det finns ett motstånd när det 
gäller bibliotekens undervisning. Farber (1978) menade att det i princip fanns en enig-
het hos lärare vid universiteten om nyttan av bibliotekens undervisning, men ställde 
frågan: 

 
…If it sensible, why then is it difficult to get many faculty to work with librarians 
in planning courses, or even to let librarians talk to their classes? It would seem 
that we are all interested in the same end – that is, the teaching/learning process 
and better education for students. Why then are librarians regarded as suspect? 
Why is there not more cooperation? (Farber, 1978) 
 

Dessvärre så förblev frågan obesvarad och författaren ställde den igen 1992: ”But 
there’s still resistance. Why?”  

Sammanslutningen US Information Industries Association (i Garfield, 1979) mena-
de att en informationskompetent person vet vilka tekniker och färdigheter som behövs 
för att kunna använda olika informationsverktyg för att nå fram till lösningar på ett 
problem. Men de insåg att det fanns en klyfta mellan “the information sophisticate who 
knows how and when to use the technology and does so easily and efficiently from the 
information naive who cannot use the technologies and hence has limited access to 
knowledge resources”. 

Vid slutet av 1970-talet började man inse att ett så stort och komplext fenomen som 
informationssökning inte gick att analysera genom att enbart fokusera på ett 
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informationssystems prestationsnivå. Detta mycket tack vare att den sociologiska 
forskningen som började intressera sig för individen och dennes informationsbehov 
och informationsförsörjning. 

 

1980-talet 
Bok- och bibliotekskunskap, som varit den gängse benämningen på bibliotekets under-
visning under årtionden, kom under 1980-talet att bytas ut mot färdigheter i 
informationssökning och man började alltmer att tala om det kritiska tänkandet. 
Många författare poängterade betydelsen av att inkorporera bibliotekets under-
visning i den högre utbildningen, till exempel Ramström (1981) som konstaterade 
att efterfrågan av användarutbildning kommer att öka och att denna undervisning 
måste bli ett självklart moment i all akademisk utbildning.  

Vidare diskuterades vikten av att bibliotekarierna utför egen forskning samt publi-
cerar den, nödvändigheten av att ta till sig nya insikter i hur lärande går till men även 
hur man får till stånd överföringsbara informationsfärdigheter. Men flera författare 
beskrev också ett motstånd mot inkorporering av bibliotekets undervisning i den högre 
utbildningen. Svaret varför det är så kanske man ska söka hos lärarna och forskarna. 
Följande självironiska citat från en professor i biologi kan ge viss vägledning: 

 
…faculty members are disciplinary chauvinists….We faculty don’t want to give up 
the time our students spend on subject matter for training in literature-accessing 
skills. We don’t want to learn from librarians. We feel that the most effective 
learning is learning in our narrow subject matter disciplines. I don’t want to give 
up time in biology for “less important things”. (Stephenson, 1980) 
 

Stephenson menar vidare att vi bibliotekarier behöver ta hänsyn till “these insecurities 
in faculty members”. 

År 1982 gjorde Thompson en studie där hon ställde frågan varför lärarna var ovill-
iga att släppa till tid för bibliotekets undervisning. 16 procent av respondenterna svara-
de att det inte fanns tid i kursplanen. I en uppföljande studie från 1990 svarade hela 
52,5 procent samma sak. Vidare svarade 18,1 procent i studien från 1990 att de inte 
visste hur studenterna lärde sig att använda biblioteket och inte heller kände något 
ansvar för att lära dem det. (Thompson, 1993) I Sverige poängterade Maj Klasson i sin 
avhandling Högskolebibliotek i förändring från 1984 bibliotekariens pedagogiska roll 
och visade att det går bra att få till stånd ett samarbete mellan kursansvariga och biblio-
tekarier. Thomas och Ensor (1984) med flera författare fann ett samband mellan lärar-
nas syn på bibliotekets undervisning och hur de själva lärt sig dessa färdigheter. De 
lärare som själva fått undervisning av bibliotekarier under sin utbildning värderade 
biblioteksundervisningen för studenter högre än de som inte hade fått sådan under-
visning.  

Av svaren på en enkät som Nancy Fjällbrant lät genomföra under 80-talet att döma 
så bedrev de yngre universitetens bibliotek mer undervisning och nådde en större del 
av studentpotentialen i jämförelse med de äldre biblioteken. 
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I USA började man under 1980-talet att examinera studenternas 
informationsfärdigheter. En milstolpe i att anamma informationskompetens står 
att finna i ett måldokument från 1985 från Auraria Library vid universitetet i Colo-
rado, som i begreppet inkluderade förmågan att förstå och värdera information. Man 
underströk också att informationssökningsförmåga inte bör begränsa sig till enbart 
biblioteksmaterial. (i Breivik & Gee, 2005) En annan viktig milstolpe i utvecklingen av 
användarundervisningen är den så kallade Boyer-rapporten (1987) som också kom att 
influera undervisningen vid LiUB. I rapporten kan man läsa att:   
 

…The college library must be viewed as a vital part of the undergraduate experi-
ence …The library staff should be considered as important to teaching as are 
classroom teachers…every undergraduate student must be introduced carefully 
to the full range of resources…students should be given bibliographic instruction 
and to be encouraged to spend at least as much time in the library – using the 
wide range of resources as they spend in classes… 
 

Carol Kuhlthau lanserade 1988 en teori som kopplade informationsbeteendet till 
människors lärprocess och beskrev de olika kognitiva stadier som en individ måste 
genomgå för att få ett bättre grepp om lösningen av sina problem. Så småningom kon-
centrerade hon sin forskning på informationssökning som process och de känslor den 
framkallar hos användaren. När det gäller användarundervisning menar Kuhlthau att 
den borde inriktas på att utbilda studenterna för det livslånga lärandet genom att de 
själva ska kunna bedöma sitt informationsbehov. Vidare att lära dem förstå sin egen 
lärprocess och hur den fungerar. 

Begreppet informationskompetens lanserades på allvar 1989 i American Library 
Association (ALA) Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. 
Rapportens beskrivning av en informationskompetent person citeras ofta och ut-
gör fortfarande grunden för många andra definitioner. Men den har även fått utstå 
skarp kritik, bland annat för att vara bibliotekscentrerad och att den står för en utvidg-
ning av det äldre begreppet bibliografisk instruktion och därmed inte tillför så mycket. 
I korthet ansåg man att studenter måste vara kompetenta inom sex områden: 

 
…Recognising a need for information; Identifying what information would add-
ress a particular problem; Finding the needed information; Evaluating the infor-
mation found; Organising the information; Using the information effectively… 

 
1990-talet 
Ett förändrat synsätt föranlett av förändringar i på det tekniska området och inom 
pedagogik ledde till att begreppet informationskompetens fick fotfäste i Sverige under 
1990-talet på bekostnad av begreppet bibliotekskunskap. Fokus för undervisningen 
gick från att undervisa om redskap till att handla om tankeprocesser kopplade till det 
kritiska tänkandet. Bibliotekens verksamhet vid LiU och andra lärosäten kom succes-
sivt att ändra fokus från forskarna och deras behov mot studenternas. I samband med 
detta ökade vi på LiUB vår undervisning i antal timmar. 
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I utredningen En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs 
(SOU 1991:72) konstaterades att biblioteken hade en relativt omfattande användar-
utbildning som främst riktades mot grundutbildningar och till grupper med mer kvali-
ficerade informationsbehov. Oftast kunde en form av bibliotekskunskap ingå som ett 
obligatoriskt moment i särskilda utbildningar, till exempel läkarutbildningen och 
olika tekniska linjer. Trots att användarutbildningen hade en given och uppskattad 
funktion, särskilt på de högre utbildningsnivåerna, så påpekade man att den hade be-
gränsad effekt och inte bidrog till att öka lärarnas intresse av att dra nytta av biblio-
tekets resurser i utbildningen.  

De förslag man framlade handlade om att utveckla samarbetet mellan biblioteken 
och institutionerna, att högskolans lärare måste få bättre kunskaper om bibliotekens 
nya redskap som kunde stödja studenternas arbeten, att undervisningen på grundnivå 
bättre skulle anpassas till institutionernas pedagogiska upplägg och att lärarna till-
sammans med bibliotekarierna skulle integrera undervisningen i den vanliga 
utbildningen. 

Behovet av att integrera biblioteket i den pedagogiska processen uppmärksamma-
des även av Abigail Loomis och Patricia Herrling vid Steenbockbiblioteket i USA, som 
diskuterade hur man kan skilja på ”course-related instruction” och ”course-integrated 
instruction”. De formulerade fyra kriterier varav tre måste fyllas för att en kurs-
integrering skulle uppstå: 
 

…Faculty outside the library are involved in the design, execution, and evaluation 
of the program; the instruction is curriculum-based, in other words, it is directly 
related to the students’ course work and/or assignments; students are required 
to participate; the students’ work is graded or credit is recieved for participation… 
(Loomis & Herrling, 1993). 

 
Lärande enligt Ramsden (1992) är en kvalitativ förändring i en persons syn på verklig-
heten. Detta innebär ett behov av att sätta in undervisningen i en kontext, 
exempelvis genom att sökstrategier behöver läras ut i en integrerad ämneskontext och 
där studenten kan arbeta med verklighetsanknutna uppgifter. Ett nytt pedagogiskt 
tänk började sakta mogna och man insåg att learning-by-doing var bättre än föreläs-
ningar. Även utvärdering och betygssättning av de insatser som studenterna 
gjorde kom mer i ropet. En annan trend var att undervisa i mindre grupper i seminarie-
liknande former. Det vanligaste hjälpmedlet under den här tiden var krita och svarta 
tavlan samt OH-projektorn. Även många hand-outs producerades. 

I en utvärdering av de nordiska forskningsbiblioteken utförd av Maurice B. Line 
1992 framkom behovet av en bättre integration av biblioteken i högskolan. Line fram-
höll att många högskolebibliotek var allvarligt underfinansierade jämfört med sina 
brittiska motsvarigheter. Han var också förvånad över hur lite högskolebiblioteken an-
vändes, vilket han trodde berodde på högskolornas inriktning på klassrums-
undervisning snarare än självstyrt lärande.  

I sin avhandling Seeking Meaning från 1993 kritiserade Kuhlthau den tidigare 
forskningen för att alltför mycket fokusera på det hon kallar det bibliografiska 
paradigmet. Samla, ordna och klassificera har alltför länge präglat både biblioteks-
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arbetet och forskningen menade hon. Informationsåtervinning har alltså framstått 
som viktigare än att förstå användarnas informationsbehov och önskningar. 

Under 1990-talet var det modernt att försöka beskriva informationssökningen gen-
om modeller. David Ellis (1993) skapade en modell som baserade sig på en studie om 
hur forskare inom samhällsvetenskaperna söker information. Modellen bestod av sex 
mönster i informationssökningen: 1) starting, 2) chaining, 3) browsing, 4) differenti-
ating, 5) monitoring, 6) extracting. Efter fortsatta studier 1993 av bland annat fysiker 
och kemister lade Ellis till ytterligare två nivåer: verifying och ending. 

I ett inlägg i den ständigt pågående debatten om bibliotekets ”plats” i akademin 
skriver Hall (1993), professor vid Earlham College: 

 
…The librarians … are colleagues who display genuine interest in my students. 
They always are interested in what my students are doing in the classes that I am 
teaching. In fact, the librarians may be more interested than other faculty 
members are in the process of my students’ learning. I may talk with colleagues 
in my discipline about common theoretical problems. I am more likely to talk 
with the library faculty about how my students are progressing on a given assign-
ment… 
 

I en rapport från 1994 av Olle Persson, Forskningsbibliotek i Sverige: de veten-
skapliga biblioteken, kan vi läsa att bibliotekarier kan ses som vägledare i 
informationssökningsprocessen som kan hjälpa till med att organisera och värdera 
informationskällor. Christine Bruce gjorde 1994 ett försök att beskriva vad som känne-
tecknar en informationskompetent person och gav bland annat följande karaktäristika: 
man är oberoende och självgående i sitt lärande, vet hur man utnyttjar olika 
informationssystem, har en god kännedom om informationsvärlden, samt har en ut-
vecklad informationsstil och ett kritiskt förhållningssätt till den information man fått 
fram. Användarundervisningen måste enligt Bruce utgå från den nivå studenterna be-
finner sig på och deras erfarenheter och perspektiv. Även om studenterna lärt sig söka, 
värdera och hantera information vid ett tillfälle så innebär det inte att de med auto-
matik kan söka information i ett annat sammanhang som inte är redan känt för dem. 

Ford (1995) menade att informationskompetenta personer är de som lärt sig lära 
därför att de vet hur kunskap är organiserad, hur de hittar information och hur de ska 
använda sig av den så att andra kan dra nytta av och lära av den. I en tidigare artikel 
från 1991 diskuterade han betydelsen av informationskompetens i framför allt tvär-
vetenskapliga miljöer och menade att bibliotekarier kan hjälpa till med att utveckla 
ramar för hur information ska kunna förstås i sådana sammanhang, vilket har varit en 
uppgift för Tema-bibliotekarierna vid LiU. 

I Årsrapport för universitet & högskolor (1995) konstaterades att antalet helårs-
studenter hade ökat och att det fanns ett klart behov av mer användarutbildning i 
biblioteket av olika slag. Flertalet av de tillfrågade studenterna ville veta mer om 
litteratursökning och framför allt om CD-ROM-databaser och Internet. Dessvärre 
kände de inte till vilka tjänster biblioteket i övrigt hade. Endast 35 procent av de till-
frågade ansåg att deras kunskaper om bibliotek och biblioteksanvändning var goda. 
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Förändrade undervisningsformer  
Under 1990-talet hade inslagen av självständigt arbete, grupparbete och problem-
lösning i ökad utsträckning förts in i undervisningen. Sådana undervisningsformer är 
beroende av de studerandes förmåga att självständigt söka och bearbeta information. 
För bibliotekarien innebar det släppa kontrollen i undervisandet och utveckla ett kli-
mat av förtroende för studenternas förmåga att reflektera och diskutera samt själva 
inhämta kunskap (Peterson, 2010). Att studenter som läser utbildningar som har 
problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk metod använder biblioteket annor-
lunda än “traditionella” studenter har beskrivits i litteraturen både i USA, Kanada och 
Sverige. Man framhåller att de besöker biblioteket oftare och stannar längre; frågar 
personalen oftare och har mer komplexa frågeställningar; använder ett större antal 
resurser och sökverktyg, dessutom mer på djupet; efterfrågar träning i informations-
sökning för att på så sätt kunna utnyttja resurserna fullt ut samt kräver att biblioteket 
kan tillgodose att det finns tillräckligt med grupprum, datorer, sittplatser, personal och 
generösa öppettider (Watkins, 1993).  

Detta belyses även av Fridén (1995, 1996), som hävdar att PBL har haft stor betyd-
else för användarundervisningen. Den pedagogiska förnyelsen krävde större insatser 
av biblioteken, men detta var enligt henne positivt på flera sätt och medförde en mer 
intensiv och varierad användning av biblioteken samt att de bättre integrerades i 
undervisningen. Vid PBL-undervisning måste studenten på egen hand formulera frå-
gor kring ett problemområde och vara aktiv i sitt sökande efter kunskap. 

Även för det livslånga lärandet är informationskompetensen central (Lantz, 1996). 
En snabb kunskapsutveckling och kraven på rörlighet och förnyelse på arbets-
marknaden gör att rena fackkunskaper blir relativt mindre värda i förhållande till för-
mågan att effektivt tillgodogöra sig nya kunskaper. BIBSAM-utredningen Studenter-
nas bibliotek från 1996 var det första svenska officiella dokument som innehöll 
begreppet informationskompetens. Utredningens författare Jan Hagerlid krävde att 
informationskompetens skulle skrivas in i alla högskolors måldokument.  

År 1996/97 introducerade Christine Bruce ett konstruktivistiskt förståelseinriktat 
synsätt i sin avhandling The Seven Faces of Information Literacy, där hon gick i pole-
mik mot den färdighetsbaserade uppfattningen av informationskompetens och istället 
satte informationsanvändarens uppfattning av fenomenet i fokus. Vidare an-
såg hon att informationskompetens inte går att mäta eller definiera, utan 
endast kan beskrivas i termer av föreställningar och upplevelser.  

I sin avhandling Att söka information för att lära (1998) fann Louise Limberg att 
det var svårt att tillämpa generella modeller för informationssökning när varje individ 
hade sin egen informationsstil. I en presentation vid en IFLA-konferens 1998 anförde    
Oker-Blom att den som undervisar i informationssökning bör känna till den övriga 
undervisningen vid institutionen och alla till buds stående informationskällor samt 
vara en fullvärdig medlem i institutionens planerings- och undervisningsgrupp. 

Även om man under tidigt 1990-tal börjat diskutera kontextens betydelse för för-
ståelsen av informationskompetens så är det här i slutet av decenniet som forskningen 
tar fart. Informationskompetensen beskrivs som föränderlig beroende av den kontext 
den befinner sig i: i ett utbildningssammanhang, i arbetslivet eller i vardagslivet. Mot 
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denna bakgrund var det centralt för forskarna att utveckla teorier som kunde hantera 
de många olika sammanhang som informationsrelaterade handlingar ingick i och där 
de deltagande individerna tillägnade sig specifika kompetenser. Kontextens betydelse 
har på senare tid också nått vårt sätt att tänka runt vår egen undervisning vid LiUB, till 
exempel försök med ”utsparkskurs” för miljövetare. 

Systematiskt kvalitetsarbete vid LiUB 
Hösten 1995 upprättades en plan för systematiskt kvalitetsarbete vid LiUB. Kvalitets-
arbetet skulle aktivt involvera alla inom biblioteket och totalt skapades tio kvalitets-
cirklar där några områden hade två cirklar, till exempel ”LiUB som pedagogisk resurs”. 
Under våren 1996 sammanträdde de två cirklarna ungefär varannan vecka. Frågor som 
diskuterades var: Har vi alla samma mål för användarundervisningen? Målen måste 
utformas i samarbete med lärarna, men hur? Hur skall vi nå våra målgrupper? Vad 
vet vi om kvaliteten på vår undervisning? Det pedagogiska samtalet och det pedago-
giska förhållningssättet i informationsarbetet var ett annat diskussionsämne, liksom 
vardagens problem med att i praktiken genomföra undervisningen. 

Vårterminen 1996 avslutades med ett öppet seminarium där tre olika fråge-
ställningar diskuterades: 
 

1. Hur skall vi klara av balansen mellan våra högtflygande mål och vår faktiska möjlig-
het att undervisa? 
2. Hur skall vi angripa problemet med att vi kan visa på de stora möjligheterna att 
söka och finna information samtidigt som vi själva har ganska begränsade resurser, 
både av ”informationssökningsverktyg” och av primärinformation? 
3. Vad menar vi med informationskompetens? Besitter våra studenter informations-
kompetens, när de lämnar universitetet? Vad gör vi på biblioteket för att de skall 
tillägna sig denna kompetens? 

 
Vårens cirkelarbete resulterade i en åtgärds- och förslagslista, som bestod av en bland-
ning av policyfrågor och praktiska förslag som illustrerade både existerande behov och 
undervisarnas vardag. Nedan följer några exempel från förslagslistan: 
 

• Verka för integration av undervisningen i grundutbildningarnas kursplaner. 
• Vid varje avdelning/bibliotek finns en person som ansvarar för undervisningen och 

som samlar undervisningsmaterial, kursbeskrivningar och utvärderingsblanketter. 
• Utnyttja de pedagogiska utbildningar, som fakulteterna erbjuder lärarna. 
• Starta en seminarieverksamhet kring pedagogiska frågor. 
• Skola in nya undervisare genom auskultation. 
• Öka kompetensen hos våra undervisare. 
• Bättre kunskaper om universitetet som helhet och de ämnesområden, som man berör 

i sin undervisning i informationssökning. 
• Regelbunden, systematisk utvärdering måste påbörjas och i fortsättningen genom-

föras. 
 

Ett problem med att fastställa vad som skulle konstituera innehållet i undervisningen 
var svårigheten att definiera informationskompetens. Bibliotekets grupp för pedago-
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gisk utveckling (UPP) initierade under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet 
därför ett antal seminarier som ett svar på vad som framkom i förslagslistan från 
kvalitetsarbetet där en rad artiklar (några av de ovanstående) diskuterades. Deltagarna 
fick även ge sin egen syn på begreppet. Nedan följer fyra exempel: 
 

Adam: Det är något vi alla måste få med oss från barnsben och som kan förfinas gen-
om hela livet. Det är inte enkelt att lära ut informationskompetens i grupp eftersom vi 
alla är olika individer och har olika bakgrund. 

 
Cecilia: Informationskompetens är för mig; Insikt = inse sitt behov och begränsning-
arna i behoven, Vilja = att göra något åt sitt behov, Förmåga = att avgöra var man 
ska leta, hur länge, när det är nog, Kritisk = i sitt förhållningssätt till det man fått 
fram, Utvärdera = det man har fått för att eventuellt gå vidare. 

 
David: Informationskompetens för mig är basen för det livslånga lärandet. En 
informationskompetent person har lärt sig lära, har en förmåga att känna igen ett 
informationsbehov, kan söka fram relevant information, tolka och avkoda densamma 
för att sedan kunna nyttja den på ett lagligt och etiskt sätt. Har förmåga att omsätta 
information till kunskap genom att kombinera det nya med det gamla och också en 
förmåga att kommunicera vad som lärts. 

 
Jonas: Jag kan se att man har nytta av att kombinera två definitioner vi mött under 
dessa seminarier. Dels Bruce modell, där man tar hänsyn till ”variation och mångfald 
… beror av den situation som betraktar befinner sig i, vilket syfte, och vilka behov … 
användaren har” (fritt ur Pilerots artikel). Därifrån tycker jag att man kan använda 
Doyles definition, och lägga resp ”situation” (Bruce) på ”rätt nivå” bland Doyles tio 
steg. För TBs studenters del blir det ju, beroende av ämnenas karaktär, rätt mycket 
faktainhämtning, medan man i humanistiska och samhällsvetenskapliga 
sammanhang, mer bedömer, diskuterar, värderar, tolkar. 
 

Det skulle vara intressant att göra en liknande undersökning idag för att se om upp-
fattningarna om informationskompetens förändrats över tid, inte minst när vi behöver 
diskutera och få en förståelse för de nya ”frameworks” som ALA lagt fram. 
 

2000-talet 
Under 2000-talet kom begreppet informationskompetens att användas ännu mer än 
tidigare. I rapporten Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen (2001) betona-
des vikten av informationskompetens och kommunikation. Högskolornas och univer-
sitetens uppgift innebär bland annat att lära studenten söka information och ge dem 
en möjlighet att följa den vetenskapliga kommunikationen och att arbeta självständigt. 
Det är nödvändigt att ha förmågan att på egen hand ta till sig information och värdera 
dess relevans. Undervisningen har efterhand kommit att bli mer teknikbaserad och i 
en del fall även kursintegrerad. Det snarlika begreppet ”information fluency” med 
inslag av problemlösning, kritiskt tänkande, utvärdering samt hantering av inform-
ation kom att på vissa håll ersätta informationskompetensen. 
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I en rapport från 2001 av Göran Gellerstam kan vi läsa att det behövs en omfattande 
utbildning kring biblioteksanvändning, modern informationssökning och 
informationskompetens för olika studentgrupper och att den utbildning som tar sikte 
på informationskompetens bör vara direkt knuten till den konkreta undervisningen, 
till ämnets innehåll, vetenskapliga metoder och problem. Vidare slår rapporten fast att 
det behövs en uppbyggnad av så kallade Learning Resource Centers. Senare skrev 
Gellerstam i rapporten Kvalitetsutveckling och kvalitetsmodeller för högskolans 
bibliotek (2002) att informationskompetens bör ses som en vidgning av begreppet 
informationssökning och att det innebär ett nytt uppdrag för högskolebiblioteken. Han 
efterlyste där samarbete mellan utbildningsansvariga och bibliotekarier. 

En standardmodell för LiUB:s undervisning och en poänggivande kurs 
I Strategiska vägval (2003), en utredning om vetenskaplig informationsförsörjning 
vid Linköpings universitet av Jörgen Dahlgren med flera, finns följande beskrivning av 
bibliotekets undervisning: 

Samtliga kvartersbibliotek (Campus Norrköpings bibliotek, Humanistiska biblio-
teket, Hälsouniversitetets bibliotek, Kvartersbibliotek B och Slöjdbiblioteket) bedriver 
undervisning i informationssökning. Utformningen skiljer sig från ämne till ämne, 
men standardstrukturen är densamma: 

 
1. Studenterna erbjuds en introduktion med visning av LiUB:s katalog och av LIBRIS. 
2. Inför arbetet med den första uppsatsen går man igenom sökstrategier och bibliotekets 

ämnesspecifika resurser presenteras. Studenterna får själva använda relevanta biblio-
grafiska databaser, finna fram tryckta och elektroniska böcker och tidskriftsartiklar och 
söka information på nätet. I sammanhanget introduceras en diskussion om hur man 
kritisk kan värdera texter och faktauppgifter från olika källor. 

3. Vid ett fördjupningstillfälle förfinas sökmetodiken, studenterna får söka i olika ämnes-
portaler och databaser och man diskuterar frågeställningar kring vetenskaplighet och 
källkritik. 

4. Kurser för doktorander och andra grupperingar skräddarsys alltefter behov. Exempel 
på frågor som kan behandlas är: publiceringsetik, värdering av information ur ett 
kvalitetsperspektiv, citeringsteknik, värdering av vetenskapliga tidskrifter och impact 
factors. Det första undervisningstillfället varar oftast en lektionstimme, det andra och 
tredje ett par timmar. För att spara tid och pengar komprimeras ibland de olika kurs-
momenten. 
 

Utöver denna typ av undervisning som alla institutioner/kurser inbjöds att beställa för 
sina studenter, erbjöd varje kvartersbibliotek kortare undervisningstillfällen utan 
anmälningsförfarande, ofta en eller flera fasta tider varje vecka, kring sökning i kata-
loger, e-tidskrifter och databaser. Därutöver gavs poänggivande kurser i informations-
sökning av Campus Norrköpings bibliotek och av Kvartersbibliotek B (KB) till Tekniska 
högskolans studenter och av Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT). 

TGTU60 hette en av de första poänggivande kurserna som gavs av LiUB. Kursen 
innehöll fem moment om vardera 90 minuter och bestod av en kombination av före-
läsningar och övningstillfällen. Det första momentet började med en föreläsning där 
begreppet informationssökning förklarades och olika sökverktyg presenterades. 
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Momentet avslutades med en rundvandring på det dåvarande KB. Moment två inne-
höll en presentation av den lokala katalogen, LIBRIS och andra bibliotekskataloger. 
Man presenterade också hur en sökstrategi byggs upp och introducerade elektronisk 
referenslitteratur. Det tredje tillfället ägnades åt artikeldatabaser, elektroniska tid-
skrifter och avslutades med egna övningar. Vid det fjärde momentet stod Internet, 
olika metasökverktyg och källkritik på agendan. Även detta moment avslutades med 
egna övningar. Det sista tillfället bjöd på en genomgång av patent, Svensk Standard, 
SIS och andra internationella standarder. Kursen avslutades med ett seminarium där 
övningsuppgifterna redovisades. 

 
Bild 42 Datorstödd undervisning vid LiUB 2010. Beatrice Rågård undervisar  

i TekNat-bibliotekets undervisningssal. Foto: Peter Karlsson. 

Ett förändrat informationslandskap och en förändrad pedagogik 
Utvecklingen inom högskole- och universitetsbibliotekens användarundervisning har 
gått från undervisning i bibliotekskunskap till lärande av informationskompetens. 
Detta skifte har enligt Limberg och Folkesson (2006) inte enbart har sin grund i IKT-
utvecklingen, utan också i pedagogiskt nytänkande mot ett mer studentaktivt arbets-
sätt. Högre utbildning baseras alltmer på studenters självständiga lärande, och att 
söka, granska och använda information har kommit att bli allt viktigare (Sundin, 
2005). Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) menade att en djupare teoretisk och 
praktisk förståelse för den lärandes perspektiv skulle kunna hjälpa bibliotekarier att 
välja undervisningsinnehåll på ett mer ändamålsenligt sätt. Undervisningen bör plan-
eras tillsammans med ämneslärare, både för att få den ämnesmässiga anknytningen, 
men också för att studenterna ska få undervisning när de som bäst behöver den, till 
exempel inför uppsatsarbetet. 

Bennett (2008) beskriver hur förändringar i vetenskaplig kommunikation och tek-
nisk utveckling har medfört nya utmaningar i att utveckla ett välfungerande samarbete 
mellan akademiska institutioner och akademiska bibliotek. En annan förändring är att 
bibliotekarier numera är involverade i aktiviteter som har med undervisning att göra 
både på biblioteket och på campus. De akademiska biblioteken har gått från att till-
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gängliggöra och låna ut litteratur till att ha en stor del i hur studenterna tillgodogör sig 
kunskap.  

I en studie publicerad 2009 redogör Laura Saunders för en expertpanels åsikter om 
framtiden för bibliotekens användarundervisning. I studien fick panelen ta ställning 
till tre olika scenarion för användarundervisningen 10 år framåt i tiden. Det första 
scenariot var status quo där förutsättningarna inte har förändrats särskilt mycket från 
nuvarande förhållanden. Det andra scenariot innebar att fakulteterna tar över ansvaret 
för att utbilda studenterna i informationskompetens och bibliotekarierna blir 
marginaliserade. Det tredje scenariot innebar ett utökat samarbete mellan biblio-
tekarier och fakultet där ansvaret för studenternas informationskompetens är delat 
mellan de båda parterna. 

Enligt panelen är det tredje scenariot det mest sannolika. En förutsättning för ett 
fördjupat samarbete mellan bibliotekarier och fakultet är dock att bibliotekarierna 
fortsätter att öka sin pedagogiska kompetens för att bli en jämbördig partner i 
undervisningen. Viktigast av allt är dock att informationskompetens definieras ordent-
ligt för att kunna få en tydlig plats i akademin. Lärarnas förmodan att studenterna re-
dan kan söka information och att bibliotekarierna saknar pedagogisk kompetens kan 
dock enligt expertpanelen vara faktorer som sätter käppar i hjulet för ett utökat sam-
arbete.  

Begreppet Constructive alignment, som myntades i en artikel av John Biggs 
från 1996, har under 2010-talet fått ett stort genomslag. Constructive innebär att 
studenten konstruerar mening, det vill säga förståelse för ett fenomen genom lämpliga 
läraktiviteter. Alignment syftar på konstruktion från lärarens sida genom att lärande-
mål, arbetsformer och examinationer ska hänga ihop. Den svenska översättningen 
”konstruktiv länkning” introducerades i handboken Universitetspedagogik av Elm-
gren och Henriksson 2010. Lärandet ses som en process där studenten genom 
ett aktivt bearbetande av information skapar mening. För att optimera 
studentens möjligheter till att använda den högre ordningens lärprocesser bör alla 
aspekter av undervisning och bedömning vara i samklang.  

Effekten av undervisning i informationskompetens har bland annat mätts 
med diagnostiska tester före och efter ett undervisningstillfälle eller genom att under-
söka antalet referenser och deras kvalitet i olika studentarbeten (till exempel Brage & 
Betmark, 2008). Vår utgångspunkt var att om man som student fått undervisning 
skulle det generera fler referenser av högre kvalitet. 

 Förmågan att hantera referenser och söka information har blivit ett kriterium för 
att bli godkänd på bland annat på miljövetarprogrammet vid Linköpings universitet. 
Detta förutsätter dock ett gott samarbete med lärare. 
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Avslutning 
Efter denna genomgång av vad som har influerat undervisningen vid Linköpings 
universitetsbibliotek genom åren kan vi konstatera att en relativt stor del av vår mo-
derna undervisning fortfarande bygger på tankar från 1960-talet om att kunskap byggs 
upp steg för steg, trots att dessa teorier vederlagts av många forskare. Om man studerar 
de viktigaste milstolparna inom användarundervisningen under de år som passerat 
framstår det tydligt att genom nästan alla decennier har vikten av samarbete mellan 
lärare och bibliotekarie samt integrering av bibliotekets undervisning i kurserna 
betonats. Vid många utbildningar får biblioteket information från institutionerna i ett 
alltför sent skede. Det här är ett problem som finns vid många lärosäten oberoende av 
pedagogisk inriktning eller ämnesinriktning.  

Återstår gör då att ställa frågan: ”Vad behövs för vår gemensamma undervisnings-
plattform?” Kanske är svaret ett genomtänkt koncept för hur undervisningen ska 
gestaltas och hur undervisningen kan ha en koppling till praxis. Olika modeller kanske 
behövs men de måste vara anpassade till de lokala villkoren, integrerat eller inte.  

De grundläggande målen för vår undervisning handlar om att ge studenten kun-
skaper i vetenskaplig kommunikation, att ge kännedom om relevanta informations-
källor inom olika ämnesområden och att studenterna ska kunna tillägna sig en effektiv 
sökteknik. Det innebär att ge dem möjligheter att självständigt och kritiskt söka in-
formation så att de i sin kommande yrkesverksamhet behärskar metoder för 
informationssökning både för problemlösning och för att kunna vidmakthålla och ut-
veckla sin yrkeskompetens. En förutsättning för områdets möjligheter att kunna ut-
vecklas är att kurserna i större utsträckning integreras i ämneskurser i samband med 
något lämpligt projekt och att det finns ett fungerande samarbete med läraren. LiUB 
har förvisso redan ett välfungerande samarbete med många institutioner men kanske 
att vi inte nått alla. 

Som undervisande bibliotekarie är det viktigt att artikulera och medvetandegöra sin 
egen pedagogiska grundsyn då den i så hög grad påverkar planering och genomförande 
av undervisningen. Det finns ett samband, om än ibland svagt, mellan vad man som 
lärare säger att man vill göra i en undervisningssituation och vad man i själva verket 
gör. Det är ofta det outtalade budskapet som tränger igenom.  

Bild 43 Marknadsföring av informationskompetens. Logotyp framtagen 2009 av 
IFLA och UNESCO. 
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Undervisning skall vara något mer än enbart informationsgivande. Läraren skall 
vara något mer än en presentatör och informatör. Läraren skall vara bra på att arrang-
era situationer som är gynnsamma för lärandet. Kunskapen är ett personligt 
förhållningssätt till ett stycke information. Kunskapen är personlig eller privat.  

Om utbildningen ska baseras på studenternas aktiva kunskapssökande måste dessa 
få bra kunskaper i hur man söker, värderar och nyttjar vetenskaplig information. För 
att bibliotekets integration i den pedagogiska processen ska kunna fullföljas krävs att 
biblioteken ses som utbildningsinstitutioner snarare än enbart som service-
inrättningar. 
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