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De planer jag länge hyst om att skriva en översikt över utvecklingen inom 
"användarutbildningen", kunde jag med gott samvete skrinlägga då jag i slutet 
av senaste år fann referensen till en kommenterad förteckning över relevant 
litteratur om informationskompetens (Rader, Hannelore B. 2002). Jag har inte 
sett artikeln utan koncentrerar mig här enbart på personliga erfarenheter från 
den naturvetenskapliga världen inom Helsingfors universitet. 

60-talet – intresset för undervisning vaknar 

Få biblioteksfunktioner har under årens lopp haft så många namn som 
"undervisning i biblioteksanvändning". Undervisningen gick ut på att 
studenter, lärare och forskare lärde sig att i "sitt" eller "sina" bibliotek snabbt 
hitta den litteratur de behövde för sina studier respektive undervisning och 
forskning, att skilja relevant från irrelevant litteratur och att använda den funna 
litteraturen i beskrivningar av forskningsresultat. 

Under min studietid på 60-talet hade jag förmånen att på genetiska 
institutionen få mina första glimtar av forskningens värld under ledning av 
professor Esko Suomalainen. Då räckte det ofta med handledarens förslag på 
litteratur och en viss kännedom om citeringar, litteraturförteckningar och 
bibliotek för att få tillräckligt med information för att skriva sin 
gradualavhandling. Vi elever var med på forskarnas kollokvier, som hölls i 
biblioteket och fick sålunda en mycket handgriplig uppvisning i bibliotekets 
förträfflighet, då både de egna forskarna och internationella storheter direkt 
kunde ta ner en bok eller tidskrift från hyllan för att visa på något intressant i 
samband med det som just då diskuterades. De vetenskapliga tidskrifterna var 
en angelägenhet för forskarsamhällets egna institutioner och så gott som all den 
dåtida litteraturen om genetik, som kommit ut i hela världen fanns på 
institutionens bibliotekshyllor. 

Mängden information ökade och i slutet av 60-talet insåg lärarna att det kunde 
vara befogat med undervisning i litteratursökning. "Sökapparaturen" bestod då 
i huvudsak av bibliografier och tryckta referatpublikationr (ss t.ex. Biological 
abstracts, som fortfarande används, och BBB Berichte der Biologie und 
Biochemie,som avslutats). Då biblioteken tillhörde institutionerna och befann 
sig i samma utrymmen som laboratorierna, föreläsningssalarna och forskarnas 
arbetsrum var det lätt att integrera denhär undervisningen med den övriga. 
Kurserna hölls ofta i samband med seminarier eller vid tiden för skrivande av 
gradun.  
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På genetiska institutionen startade de dåvarande assistenterna Liisa Halkka 
och Marja Sorsa och jag, som skötte biblioteket på halvtid, en kurs i hur man 
skriver en vetenskaplig artikel. Kursen hette "Tieteellinen informatiikka" 
(ungefär "vetenskaplig informatik"). Den räckte i en vecka och var delad i tre 
avsnitt: 

1. Den vetenskapliga litteraturen, informationens struktur, skrivande av 
artiklar, 

2. Kommunikationsprocessen inom det vetenskapliga samfundet, 
kommunikationen mellan forskarna, 

3. Bibliotekets roll vid informationsförmedlingen, informella och formella 
informationskällor. 

Ämnesområdet var mycket begränsat, det gällde enbart genetik. Så gott som 
alla böcker och tidskriftsartiklar (många av dem som särtryck som biblioteket 
fått i utbyte) fanns i det egna biblioteket. Det innebar att alla övningar i att söka 
litteratur verkligen gav konkreta resultat i form av publikationer. Fjärrlån var 
då ett irrelevant begrepp eftersom all litteratur var direkt tillgänglig. 
Citeringarnas betydelse poängterades och eleverna lärde sig både att skriva 
litteraturförteckningarna enligt alla konstens regler och att använda dem vid 
litteratursökningar.  

Genetiska institutionens bibliotek var det första inom Helsingfors universitet 
som skaffade Science Citation Index, (Nuvarande Web Of Science), vars 
användning inte var helt okomplicerad, men oerhört nyttig. Som tur var sände 
producenten ISI med en diaserie och en kassett som kunde användas vid 
undervisningen. I övrigt användes bara papper och penna i undervisningen, inte 
ens kopieringsmaskiner fanns att tillgå.  

Referenshanteringen bestod i att man skrev kort, som i mycket påminde om 
bibliotekens katalogkort, men som ofta innehöll mera uppgifter ss t.ex. abstrakt 
och kommentarer om innehållet och om var boken eller tidskriften kunde 
hittas. 

70-talet- mängden information ökar, mera undervisning behövs 

Under 70-talet ökade intresset för och behovet av användarutbildning, som det 
hette då. Vi som var bibliotekarier på institutionerna berättade för varandra hur 
vi undervisade och vad vi tog upp. En del av oss lärde oss något om pedagogik 
på infokursen andra fick lära sig det under sin bibliotekarieutbildning. Många 
skrev vägledningar om att söka information och om informationskällor inom 
sina respektive ämnen. De guiderna var mycket bra och är användbara ännu, i 
synnerhet för dem, som i likhet med mig fick lov att undervisa inom många 
olika discipliner, vilka alla hade sina speciella källor att ta upp.  

Naturvetenskapliga avdelningen inom Helsingfors universitet hade bildats och 
man deltog i biblioteksundervisningen på institutionerna inom Matematisk-
Naturvetenskapliga fakulteten t.ex. botanik, zoologi, mikrobiologi, fysik, kemi. 
Ibland var bibliografierna de viktigaste källorna, ibland abstractpublikationer, 
ibland nomenklaturer eller farmakopeer, eleverna fick lära sig alla olika 



ingångar och register. Under kurserna fick eleverna själva analysera en artikel, 
dess uppbyggnad och innehåll, skriva referat och ge nyckelord De lärde sig på 
det sättet åskådligt rent praktisk länkarna i kedjan: forskning - publikation - 
förlag – referatpublikation - sökning – ny forskning. De fick också analysera 
tidskrifter, rapporter, konferenspublikationer etc för att avgöra vilka källor som 
är relevanta i olika sammanhang.  

Det är viktigt att veta skillnaden mellan populärvetenskapliga och 
vetenskapliga tidskrifter, mellan, översiktspublikationer och sådana som 
publicerar nya rön, att känna till tvärvetenskapliga, och internationella 
tidskrifter, sådana som är kommersiella och sådana som ges ut av 
vetenskapliga sällskap. Ofta besökte vi andra bibliotek, t. ex. för att få se hur 
onlinesökningar gick till eftersom institutionerna sällan hade tillgång till 
datorer för det ändamålet. 
Kopieringsmaskinerna gjorde det möjligt att skriva kompendier för eleverna 
och ge dem övningsuppgifter. 

80-talet - evalueringarnas tid 

I början av 80-talet kunde man redan konkret tala om 
informationssökningsapparater, först endast textskrivare, sedermera "riktiga 
datamaskiner". Online-sökningarna i utländska referensdatabaser hade kommit 
för att stanna och eftersom det var dyrt att söka online så måste forskarna 
undervisas i hur man söker effektivt, också om de sällan sökte själva då . 
Databasvärdarna DIALOG och ESA-Quest med hundratals databaser var de 
viktigaste för naturvetarna. Institutionsbiblioteken fanns kvar inom 
matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och "biblioteksundervisningen" 
sköttes dels av dem själva och dels av Naturvetenskapliga biblioteket.  

80-talet var en livlig tid med nordiska konferenser om evaluering av 
användarutbildningen och nationella kurser i användarutbildning. Innehållet i 
kurserna diskuterades livligt, vetenskaplig kommunikation var fortfarande den 
viktigaste ingrediensen och därnäst bibliotekets roll och funktioner (jfr 
Elisabeth Kihlén 2000). En annan aspekt som diskuterades livligt var kursernas 
längd och på vilken studienivå de skulle hållas, för första årets studenter 
ordnades rundturer i biblioteken och de fick lära sig låna och hitta på 
biblioteket. Själva litteratur- och informationssökningen togs fortfarande upp 
först under andra eller tredje året. Jag minns att jag ofta reflekterade över om 
någon av mina studenter på kurserna skulle fortsätta inom den akademiska 
världen och någon gång i framtiden bli den som bestämmer över hur mycket 
resurser biblioteken får till dels anskaffning av litteratur och dels till annat ss 
t.ex. undervisningen i litteratursökning. Och om det i så fall hade någon 
betydelse hurudan undervisning de själva fått.  

Informationskällorna evaluerades i olika bibliotekstidskrifter, vilket gjorde det 
lättare för oss att lära ut dem åt eleverna. Inom den statliga förvaltningen hade 
man länge haft en organiserad informationsförsörjning med en väl genomtänkt 
anskaffning av litteratur, men först nu började man på ministerierna planera 
informationshanteringssystemen så att tjänstemännen skulle kunna söka själva. 



90-talet – Internet, informationsteknik 

90-talet förde med sig datorbaserad eller datorstödd undervisning i hela dess 
vidd med så mycket datateknik att innehållet i kurserna ofta glömdes bort. Och 
ändå fanns det mycket mera information, på alla områden. Man behövde 
samtidigt både gammal och ny information samt information från många olika 
discipliner samtidigt. Det uppstod nya databaser, fakta, referens och fulltext 
databaser. Formen förändrades både för förmedling och sökning av 
information. För biblioteken blev det mycket mera att lära ut.  

Med Internet hade man fått ett verktyg för såväl informell som formell 
information, liksom för både intern och extern kommunikation. Man talade om 
"Problembaserad undervisning" och att biblioteksundervisningen skulle 
integreras i den övriga undervisningen. 

Inom Helsingfors universitet började en aldrig skådad sammanslagning av 
biblioteken och en samtidig utökning av användare utanför universitetet. 
Vetenskapliga biblioteket i Vik användes av yrkeshögskolor, statliga 
ämbetsverk, skogsbruks- och lantbruksorganisationer, forskningsinstitut och 
liknande. För den, som undervisar i informationskällor på Internet eller om 
inhemska och utländska databaser eller håller ”skräddarsydda kurser i 
informationssökning” inom biologi, farmaci, biokemi, bioteknik, ekologi, 
miljövetenskaper, lantbruk, skogsbruk livsmedel och ekonomi så innebär nog 
undervisningen en oerhört stor utmaning. 

Ett nytt årtusende – nätkurser och plattformer 
Var blev diskussionen om kursernas innehåll? 

Det nya årtusendet har fört med sig begrepp som nätbaserad 
undervisningsmiljö och färdiga modeller för nätkurser, virtuella klassrum, fritt 
användbara e-printarkiv, nya billigare publiceringsfora för forskarna ss. 
BioMedCentral . Vi har fått helt nya referenshanteringssystem, vi har 
texthanterings- och bildhanteringssystem på nätet till vårt förfogande i 
undervisningen. 

Alla tidigare nämnda informationskällor och –kategorier finns kvar, men 
frågan är om den äldre litteraturen, som bara finns i tryckt version används 
mera? Hjulet uppfinns på nytt, vilket säkert inte är resursmässigt klokt. Man 
borde satsa på att utforska nya saker och förklara dem istället för att göra 
samma saker på nytt och på nytt. Det handlar om att ta del av och bygga vidare 
på andra personers forskning och erfarenheter. Det är inte lite de nya 
studenterna eller de gamla forskarna och lärarna borde lära sig för att ha den 
relevanta "informationskompetensen".  

För att kunna tillgodose deras behov av information bör de som undervisar 
dem ha åtminstone en viss inblick i vad som sker ute i världen inom just deras 
forskningsområde. Jag anser liksom Raisa Iivonen och Teodora Oker-Blom 
att den som undervisar i informationssökning bör känna till den övriga 
undervisningen på institutionen och alla till buds stående informationskällor 
samt vara en fullvärdig medlem i institutionens planerings- och 



undervisningsgrupp (Oker-Blom 1998). 

De nya sammanhangen är stora och man har svårt att se den enskilda lilla 
människan, förr var sammanhangen små och man kunde lätt nå fram till alla 
också till de ”stora människorna”. Numera utgör inte biblioteket samma 
naturliga länk i den vetenskapliga kommunikationsprocessen, kontakten mellan 
de tre kontrahenterna i informationshanteringen inom den vetenskapliga 
världen forskaren (vetenskapsutövaren), bibliotekarien 
(informationsöverföraren) och tillämparen (informationsanvändaren) var förr 
helt naturlig. Den funktionen måste på något sätt förtjänas. Man får hoppas att 
biblioteken inte fjärmas från dem som använder dem. 

Resursbrist kompenseras ofta med användning av tekniska hjälpmedel. 
Förmedling av information utgör inget undantag. Till all lycka håller man på 
att utforma systemen så att man inte skall behöva koncentrera sig så mycket på 
teknik utan kan gå direkt på innehållet, såsom det var förr. En intressant, fast 
lite fristående iakttagelse jag gjort under de gångna åren är att det inom det 
tvåspråkiga Helsingfors universitetet finns verkligt få svenskspråkiga kurser i 
"informationskompetens". Själv har jag bara undervisat på svenska för en enda 
institution, och också den lämnade bort kursen senaste år på grund av 
resursbrist! Det har nog onekligen förefallit lite dumt för mig att undervisa på 
finska för svenskspråkiga studenter, men så blev det nu bara. Man får hoppas 
att de nätbaserade kurserna kommer att översättas till svenska.  

Jag upplevde hela tiden den nya tekniken som svår, just då jag lärt mig något 
nytt så bra att jag tyckte att jag kunde ta med det i undervisningen så hade 
utvecklingen gått vidare. Jag är lättad över att inte behöva stå på en WebCT 
eller BSCW plattform om vilken jag vet väldigt lite, men glad över att jag ändå 
genom fönstret hann blicka in i det virtuella universitetets och bibliotekets 
fascinerande värld. Jag är glad över att ha fått stå på tröskeln och se allt det 
nya, om vilket jag kan läsa på Internet också i fortsättningen helt frivilligt och 
när jag så önskar, men samtidigt är jag mycket nöjd över att ha fått undervisa 
under en tid då jag haft personlig kontakt med alla mina elever. 

Litteratur 

Raisa Iivonen och Teodora Oker-Blom 
Improvement of the practising veterinarian’s information literacy by netbased 
education. 19.9.2002 EAHIL, Köln 113  

Elisabeth Kihlén och Agneta Lantz  
Vägar till teknisk vetenskaplig information. 2 rev.uppl. ©TeknologiBiblioteken 
Mars 2000-  

Teodora Oker-Blom 
Integration of Information Skills In Problem Based Curricula 64th IFLA 
General Conference August 16 - August 21, 1998  

Hannelore B. Rader 
Information Literacy 1973-2002: A Selected Literature Review. Library Trends 

http://www.zbmed.de/eahil2002/proceedings/iivonen-proc-pp.pdf
http://www.zbmed.de/eahil2002/proceedings/iivonen-proc-pp.pdf
http://www.bibl.liu.se/utbildning/TGV/Tgv.htm


51(2):242-259 

Maritas arbetserfarenhet:  

• Genetiska institutionen inom Helsingfors universitet 
(forskningsassistent och bibliotekarie) 

• Svenska social- och kommunalhögskolan (överlärare i 
bibliotekskunskap och informatik) 

• Naturvetenskapliga biblioteket inom matematisk-naturvetenskapliga 
fakulteten 

• Vatten- och miljöstyrelsens bibliotek och Vetenskapliga biblioteket i 
Vik (bibliotekarie) 

• Matriprojektet, Lantbruksbiblioteket (projektsekreterare) 
• Hangö Sommaruniversitet (lärare) 

  

Marita Rosengren 
Viikin tiedekirjasto 

marita.rosengren@helsinki.fi 

  

 
 

mailto:marita.rosengren@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/05/rosengren.html
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/05/rosengren.html#top�

