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Abstract. 

Specialet bygger på en analyse og en kvalitativ undersøgelse af, hvordan in-

formationskompetence indgår i sygeplejerskers bacheloruddannelse, hvilke til-

tag der gøres, og hvordan dette kan optimeres. Projektets teoretiske grundlag 

er biblioteksfaglige og sundhedsfaglige definitioner af informationskompetence 

samt tilsvarende kompetence i den evidensbaserede praksis. Undersøgelsens 

empiri er dels en dokumentanalyse og dels tre kvalitative interviews. Inter-

viewpersonerne er to bibliotekarer og en underviser fra University College Lil-

lebælt. Tre temaer bliver indgående analyseret, det er samarbejde, undervis-

ningsformer og undersøgelser af undervisning i informationskompetence. Kon-

klusionen af undersøgelsen er, at informationskompetence er blevet integreret 

i sygeplejerskeuddannelsen. Der forekommer en del samarbejde, men det bur-

de udvides, bl.a. ved, at bibliotekarerne indgår som tutorer. Der mangler un-

dersøgelser omkring undervisningens form og dens effekt, og der bør arbejdes 

hen imod en evidensbaseret biblioteksfaglig praksis. 

 

Abstract in English 

The thesis is based on an analysis and a qualitative study of how information 

literacy is included in the bachelor degree for nurses, which actions are taken 

and how can this be optimized. The theoretical basis for the thesis is definitions 

from library science and health professionals on information literacy and infor-

mation literacy in the evidence-based practice. The Empirical study is partly a 

document analysis and partly three qualitative interviews. The interviewees are 

two librarians and a lecturer at University College Lillebælt. Three themes are 

carefully analyzed, collaboration, teaching methods and studies of the teaching 

on information literacy. The conclusion of the study is that information literacy 

has been integrated in the education for nurses. There is some cooperation 

and collaboration, but it could be expanded, among other things the librarians 

could become tutors. The absence of studies on teaching styles and its effect 

should evolve towards an evidence-based library professional practice. 
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1. Indledning og problemformulering.  

I mit arbejde som bibliotekar på Videncentret på Odense Universitetshospital, 

møder jeg ofte sygeplejerskestuderende, som skal skrive bachelorprojekt. De-

res tilgang til søgningerne er meget varierede, men fælles for dem alle er, at 

de har modtaget undervisning i informationskompetence fra deres uddannel-

sesinstitution. Men hvor meget undervisning, de har modtaget eller har ønsket 

at deltage i, er forskelligt, og derfor blev jeg interesseret i at undersøge, hvor-

dan informationskompetence indgår i deres grunduddannelse. Sygeplejersker-

nes grunduddannelse er, som andre mellemlange videregående uddannelser, 

underlagt krav om professions- og udviklingsbasering, samt tilknytning af 

forskning og skal være funderet på den nyeste viden. For at kunne leve op til 

disse krav kræver det, at sygeplejerskestuderende kan foretage professionelle 

informationssøgninger, sortere og vurdere, samt analysere og fortolke den 

fremfundne litteratur, og det stiller dermed krav til deres informationskompe-

tencer. Der stilles ligeledes krav til udførelse af evidens- og udviklingsbaseret 

sygepleje. Begge dele er en vigtig del af den nye sygeplejerskeuddannelse, 

som er blevet akademiseret og er blevet en professionsbacheloruddannelse. 

Efter den nye lovbekendtgørelse fra 2008 (LBK 29, 2008) er kravene til de stu-

derendes informationskompetence kommet endnu mere i fokus og er eksplicit 

nævnt i loven.  

 

1.1. Problemformulering 

Jeg vil undersøge, hvordan man integrerer, og hvordan man har integreret in-

formationskompetence i den sundhedsvidenskabelige grunduddannelse og har 

specifikt valgt sygeplejersker som målgruppe. Jeg vil i specialet først kort defi-

nere og karakterisere informationskompetence både generelt og derefter spe-

cielt for sundhedssektoren og specifikt for sygeplejerskeuddannelsen. Derefter 

vil jeg indsamle litteratur og dokumentation fra tidligere og nuværende forsk-

ning omkring sygeplejerskestuderendes informationskompetencer, og jeg vil 

vurdere de eksisterende problemstillinger og vil se på forskning og undersøgel-

ser vedrørende især brugerundervisning og andre tiltag indenfor Danmark og i 

Norden. I specialet har jeg som empirisk metode valgt interviews af sygeple-

jerskestuderende, bibliotekarer, samt undervisere indenfor sygeplejerskeud-

dannelsen. Jeg vil sammenholde andres empiri om emnet med mine egen em-

piri. Endelig vil jeg undersøge hvilke muligheder, der er for forbedring og opti-

mering af sygeplejerskestuderendes informationskompetencer, og jeg vil 

komme med forslag til, hvordan man specifikt i bibliotekssektoren kan medvir-

ke til at optimere deres informationskompetencer. 
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2. Metode 

2.1. Dokumentanalyse 

Jeg vil i specialet arbejde med teorien omkring informationskompetence og vil 

arbejde med den nuværende forskning indenfor området. Den anvendte meto-

de er hovedsageligt en dokumentanalyse, hvor jeg dels har udvalgt primær 

litteratur indenfor området, som er fundet på baggrund af litteratursøgninger i 

Danbib, Artikelbasen og Forskningsdatabasen.dk. Dels vil jeg anvende supple-

rende litteratur fra pensum, som indgik på begge moduler under studiet og 

endelig anden litteratur, som ved hjælp af kædesøgning er fundet fra referen-

celisterne i den udvalgte litteratur. Litteraturen består af udvalgte nationale og 

nordiske værker om undersøgelser og empiri af informationskompetence, samt 

litteratur om emnet indenfor uddannelsessektoren og specifikt indenfor syge-

plejen.  

 

2.2. Interviews 

Jeg har valgt at anvende kvalitative interviews som empirisk metode i min un-

dersøgelse af holdninger, opfattelser og fænomener. De er svære at kvantifice-

re. Derfor er interviews, som kvalitativ undersøgelsesmetode et passende valg, 

idet disse kan anvendes både eksplorativt og hypoteseafprøvende (Kvale, 

2009). I interviewene indgår emnet studerendes brugeradfærd og informati-

onskompetenceniveau og emnet om, hvordan de studerende har mulighed for 

at blive informationskompetente under uddannelsen. For eksempel vil jeg un-

dersøge hvilke metoder, der anvendes af bibliotekarerne og underviserne for at 

opnå dette, samt om de har gennemført undersøgelser af deres undervisning i 

informationskompetence. Endelig vil jeg også undersøge, hvilke mulige samar-

bejdsrelationer der er mellem bibliotekarerne og underviserne. 

 

Jeg tog i november 2011 kontakt til både den ledende bibliotekar og uddannel-

seskonsulenten på sygeplejerskeuddannelsen på University College Lillebælt 

(UCL) i Odense, og jeg fik etableret kontakten igennem min nuværende ar-

bejdsgiver Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB). Jeg erfarede, at de gerne 

ville samarbejde omkring interviews og ville hjælpe med at finde eventuelle 

interviewpersoner. UCL er en samarbejdspartner til min nuværende arbejds-

plads Videncentret, som er et bibliotek, der er opstået i et samarbejde mellem 

SDUB og Odense Universitetshospital. Her er sygeplejersker blot én af låner-

grupperne, jeg betjener. Jeg fik uddannelseschefen på UCL til at hjælpe med at 

lægge en annonce på ”Fronter”, som er deres intranet (se bilag 3). I uge 1 i 

2012 og annoncerede jeg her efter sygeplejerskestuderende, som eventuelt 

kunne have interesse i at deltage i interviews i uge 3 i januar 2012. Inter-

viewene var berammet til kun at skulle vare ½ time og skulle finde sted på de-

res egen uddannelsesinstitution. Det lykkedes desværre ikke at få de sygeple-

jerskestuderende til at finde tid til interviews, og det tilskriver jeg først og 
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fremmest, at de på det tidspunkt var til eksamen. Jeg har derfor måttet und-

være deres kommentarer og input til opgaven, og har måttet nøjes med at ar-

bejde med de undersøgelser, som jeg havde fundet frem til i min dokument-

analyse, hvor sygeplejerskestuderende er inddraget. Det, at de studerende ik-

ke blev en del af min empiri, betød at specialet indeholder mindre om bruger-

adfærd, end jeg havde forventet. Til gengæld lykkedes det at få lavet aftaler 

om interviews med to bibliotekarer, én fra UCL Vejle og én fra UCL Svendborg, 

samt én underviser fra UCL Odense. Jeg ville gerne have interviewet flere un-

dervisere, men efter flere gange, at have opfordret underviserne til at deltage, 

og de endda valgte at tage mine opfordringer om interviews med på deres per-

sonalemøder, måtte jeg erkende, at der kun var én underviser i den travle ek-

samensperiode, som kunne afse tid til det. Den underviser, som reagerede på 

min opfordring, havde meldt sig frivilligt, mens de to bibliotekarer var blevet 

udpeget som mulige interesserede interviewpersoner af den ledende bibliote-

kar. Jeg kontaktede derefter selv alle tre personer på e-mail, for at beramme 

tid og sted. Ingen af de interviewede personer kendte mig i forvejen. 

Interviewene blev gennemført som semistrukturerede interviews som tog ud-

gangspunkt i en interviewguide (Brinkmann, 2010; Kvale, 2009; Trost, 2010), 

og de kan ses i bilag 4.2. og 4.3. Der er anvendt to forskellige interviewguides, 

én til bibliotekarerne og én til underviseren. Spørgsmålene er forsøgt tematise-

ret, så det letter det efterfølgende analysearbejde. Bibliotekarerne og undervi-

seren blev kontaktet pr. e-mail umiddelbart inden interviewene, og de modtog 

alle spørgsmålene fra interviewguiden, inden interviewene fandt sted. Begrun-

delsen herfor var, dels for at interviewpersonerne kunne forberede sig grundigt 

inden og dels for, at de kunne finde relevante dokumenter frem til mig, som 

jeg har anvendt i specialet. Under alle tre interviews blev der anvendt en digi-

tal diktafon, for, at lette den senere transskribering, som kan læses i sin hel-

hed i bilag 5.1. til 5.3. Interviewpersonerne er benævnt ved fornavn eller for-

bogstav, for at sikre anonymiteten. Interviewene er transskriberet så ordret 

som muligt. Det er valgt, idet transskriptionerne skal anvendes for at kunne 

gengive samtalerne så præcist som muligt. Det danner grundlag for de temaer, 

der er valgt, hvor citater herfra bliver udgangspunkt for en analyse. Kun det, 

som var relevant for specialet, er transskriberet. Det betyder, at hvis der under 

interviewet blev talt om emner, der ikke var direkte relevante, er det enten 

udeladt eller angivet i en refererende form. I alle tre interviews er der anført, 

hvilken anciennitet interviewpersonerne havde på den pågældende uddannel-

sesinstitution for at tage deres erfaringsgrundlag med. Desuden er deres ud-

dannelsesbaggrund ligeledes anført i bilag 5.1. til 5.3.. Alle tre interviews fore-

gik på de adresser, hvor de er ansat. Det valgte jeg dels for, at de ikke skulle 

have ulejlighed med transport til min arbejdsplads eller en anden lokation og 

dels for, at interviewet foregik i kendte og trygge rammer. Interviewene fore-

gik i midten af januar og i starten af februar 2012. Alle interviews blev indledt 

med en kort debriefing af motivationen for interviewet.  
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Antallet af interviews resulterede i en begrænset empirisk feltundersøgelse og 

danner derfor ikke i sig selv et tilstrækkeligt validt resultat, men jeg har an-

vendt dem til min analyse for at understøtte udtalelser og holdninger, som jeg 

har fra de øvrige inkluderede empiriske undersøgelser. 

 

 

3. Informationskompetence - Begrebsafklaring og teori 

Evnen til at kunne uddrage brugbar information fra skriftligt materiale er ble-

vet afgørende for, at man kan fungere i det moderne informations-og videns-

samfund, og det er en nødvendighed for, at man kan gennemføre en uddan-

nelse på bachelorniveau eller et højere niveau. Det er en evne, som er mere 

end blot det at kunne læse og forstå en given tekst, og der findes ikke et dæk-

kende dansk ord for det (Bjerg, 2003; Jensen, 2001). Det engelske ord Infor-

mation Literacy er mere sigende og dækker mere end det danske ord informa-

tionskompetence. Da jeg i dette speciale primært koncentrerer mig omkring 

dansk og nordisk forskning på området, vil jeg dog anvende ordet informati-

onskompetence, og de fleste gange anvende forkortelsen IK. I dette kapitel vil 

jeg ud fra international og national forskning om informationskompetence, kort 

gennemgå de mest anvendte teoretikere og deres definitioner af IK.  

Definitionen af IK kan udtrykkes på mange måder, men den væsentligste og 

den, som er citeret flest gange, er definitionen fra American Library Associati-

ons (ALA) Final Report fra 1989. Her definerede man informationskompetence 

som en evne til at søge, evaluere og anvende information: ”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 infor-

mation” (ALA, 1989, s. 1). Informationskompetence er endvidere associeret 

med begrebet “Livslang læring”, og det beskrives som ”information literate 

people are those who have learned how to learn. They know how to learn be-

cause they know how knowledge is organized, how to find information, and 

how to use information in such a way that others can learn from them” (ALA, 

1989, s. 1). 

 

ACRL (The Association of College and Research Libraries), en organisation un-

der ALA, har senere defineret IK ud fra et behavioristisk synspunkt, hvor IK 

skal opfattes som en række individuelle færdigheder og redskaber, som er 

grundlæggende for livslang læring ”An information literate individual is able to: 

Determine the extent of information needed; Access the needed information 

effectively and efficiently; Evaluate information and its sources critically; In-

corporate selected information into one’s knowledge base; Use information ef-

fectively to accomplish a specific purpose; Understand the economic, legal, and 

social issues surrounding the use of information, and access and use infor-



7 
 

mation ethically and legally” (ACRL, 2000 side 2-3). Der er i samme rapport 

formuleret operationelle mål og standarder for, hvad studerende skal opnå af 

kompetencer i forhold til bl.a. informationssøgninger, og de er listet op i fem 

standarder. 

 

En videreudvikling af definitionerne fra ALA og ACRL omkring IK er fra den 

amerikanske biblioteksforsker Christina Doyle, som ud fra en konstruktivistisk 

videnskabsteori opfatter IK, som en form for kognitiv restrukturering hos den 

enkelte. Hun argumenterer for, at et menneskes erkendelse og viden er en for-

tolkning, som bygger på sanseindtryk (Doyle, 1994), og hun definerer IK som: 

”an information literate person as one who:  

 recognises the need for information;  

 recognises that accurate and complete information is the basis for intelligent 

decision making;  

 identifies potential sources of information;  

 develops successful search strategies;  

 accesses sources of information, including computer-based and other technol-

ogies;  

 evaluates information;  

 organises information for practical application;  

 integrates new information into an existing body of knowledge, and;  

 uses information in critical thinking and problem solving.” 

Den australske forsker Christine Bruce, har i sin ph.d. afhandling ligeledes 

skrevet om Informationskompetence, og hendes definition kan især anvendes i 

forhold til studerende. Hendes syn på IK falder godt i tråd med Doyles, da hun 

ser det som den måde, hvorpå den enkelte fortolker og erfarer verden på også 

kaldet fænomenografi. Bruce vurderer, at den mest frugtbare læring sker ud 

fra en relationel tilgang, hvor IK opstår i samspillet og forståelsen mellem 

mennesker og informationsobjekter, og altid situeret i en bestemt kontekst. 

F.eks. en arbejdsopgave i arbejdslivskonteksten eller projektskrivningen i ud-

dannelseskonteksten. I hendes definition er man informationskompetent, når 

man kan: 1. Forstå og finde information. 2. Forstå og anvende informationssy-

stemer bl.a. biblioteker, trykte og elektroniske tekster, databaser og internet-

tet. 3. Forstå søgeprocessen. 4. Være kritisk og kreativt at anvende og tilegne 

sig information. 5. Generere viden af information og formidle denne til andre. 

(Bruce, 1997, kort sammenskrivning af siderne 110-151).  

 

Annemaree Lloyd, som ligeledes er en australsk forsker indenfor området, lig-

ger på linjen med Bruces opfattelse af IK, idet hun ser sin forskning omkring 

IK i arbejdsmæssige sammenhænge, og ud fra teorier om praksislæring, hvor 
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informationsressourcer er noget, man forhandler socialt, og hvor praksis rum-

mer et informationslandskab (Lloyd, 2010, 1 + 2). I informationslandskabet 

indgår tekstlige, sociale og sansemæssige kilder til information, og IK består i 

at vide, hvilken information, der har betydning, og hvordan denne anvendes. 

Lloyd har ligeledes den opfattelse, at viden produceres og distribueres i en so-

cial sammenhæng, som situeres i et praksisfællesskab og altid er afhængig af 

konteksten, og hun taler derfor om informationspraksis. Kontekstbegrebet 

knytter sig til den studerendes lokation, altså uddannelsesinstitutionen, til-

knytningen til andre studerende, til sin egen situation, til læringsmål, pensum 

og andet, som vedrører den enkeltes uddannelse. Med begrebet informations-

praksis forsøger man at udvide og forny forståelsen af IK fra noget, som er in-

dividuelt til noget, som finder sted i en social praksis, hvor den måde, der ind-

hentes information på, er påvirket af den praksis eller den kontekst, som det 

foregår i. 

 

Johnston og Webber er to britiske forskere, der ligesom de føromtalte teoreti-

kere arbejder med informationskompetence. De har specialiseret sig inden for 

de videregående uddannelser. De vurderer, at informationskompetence skal 

ses som de kulturelle, sociale og økonomiske udfordringer, som informations-

samfundet giver, og uddannelsesinstitutionerne er nødt til at tage stilling og 

handle derefter, således at de kan gå i front i stedet for at halte bagefter. De 

vurderer dog også, at der er mere i begrebet informationskompetence, end 

man ville kunne lære over kort tid, f.eks. på et kort bibliotekskursus: ”The 

body of knowledge, methods and skills described as information literacy goes 

well beyond library and information ”search and find” skills og IT fluency char-

acterizations, and requires integration into the curricular structure of higher 

education” (Johnston, 2003, s. 340). Dermed vurderer de, at de studerende 

har de bedste muligheder for at blive informationskompetente, hvis det er in-

tegreret og en del af undervisningen og ikke blot tilbydes separat som et bibli-

otekskursus, hvor man udelukkende lærer om den mere tekniske del af søg-

ningen. 

For at få et mere komplet helhedsindtryk af studerendes kontekst og deres si-

tuation omkring søgeprocessen, er det også vigtigt at inddrage de affektive 

sider af søgeprocesserne. Det har amerikanske professor Carol Kuhlthau ind-

draget og eksemplificeret i sin model ISP (Information Seeking Process), hvor 

omdrejningspunktet er informationssøgningsprocessen Hun belyser både de 

kognitive, handlemæssige og affektive sider i de enkelte faser igennem søge-

processen, og hun giver udtryk for, at standarder kan være med til at definere 

hvad IK er, men advarer samtidigt om, at det ikke nødvendigvis medvirker til, 

at de studerende bliver mere informationskompetente: ”Engaging students in 

inquiry that embeds information literacy inauthentic learning may be more 
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helpful for preparing them to apply their knowledge to the information tasks of 

their lives” (Kuhlthau, 2004). 

Fra den internationale forskning omkring informationskompetence, vil jeg be-

væge mig videre til den forskning, som finder sted i Norden. De finske forskere 

Tuominen, Savolainen & Talja (Tuominen, 2005) skriver om det, at kunne måle 

informationskompetence, og de argumenterer for, at IK hører sammen med 

generiske individuelle kognitive færdigheder, og ikke som en almen færdighed. 

De vurderer, at IK skal ses i sammenhæng med vidensproduktion, -

organisation og -formidling inden for de forskellige faglige discipliner. ”The ba-

sic technical skills of information retrieval and computer use are needed for 

functioning in present-day society, but domain-specific information literacy 

entails muchmore than these basic abilities”. Professor Olof Sundin fra univer-

sitet i Lund argumenterer endvidere for, at man skal se på informationssøgning 

og brugerundervisning i et sociokulturelt perspektiv (Sundin, 2009). 

 

Lars Foldager Jensen bibliotekar på VIA University College (Jensen, 2001) har i 

en artikel i Biblioteksarbejde udformet en opsummering af begrebet informati-

onskompetence, og han konkluderer her, at informationskompetence ikke kun 

vedrører paratviden, men også handler om indsigt i og anvendelse af proces-

serne, som i sidste ende fører til erkendelse, kritisk tænkning og viden. Jensen 

gennemgår bl.a. Christine Bruce syv faser (Bruce, 1997) og kommer med ek-

sempler på praktiske indikationer for, hvad de enkelte faser indeholder. Hans 

fokus er primært folkebibliotekerne og den enkelte borgers behov for at være 

informationskompetent, for at kunne begå sig i et informationssamfund, men 

hans indikationer, kan også anvendes til vurdering af studerendes informati-

onskompetencer. 

 

Bibliotekar Mai Aggerbeck fra uddannelsesinstitutionen CVU-Vita i Holstebro er 

på linje med de to forskere Christine Bruce og Annemaree Lloyd, idet hun ar-

gumentere for, at informationskompetence (IK) altid vil være afhængig af kon-

teksten, og at selve arbejdet omkring viden og vidensproduktion er situativt og 

dermed er afhængigt af de omstændigheder og vilkår, som brugeren og nær-

mere bestemt den studerende befinder sig i (Aggerbeck, 2007). Det betyder, 

at en række faktorer vil være bestemmende for, hvorledes IK kan implemente-

res og integreres i den enkelte uddannelse. Aggerbeck nævner en række situa-

tionelle elementer, som kan være afgørende: Studieordninger, fagbeskrivelser, 

videnskabsteoretiske paradigmer, og den anvendte pædagogik. Dette er altså 

en sociokulturel opfattelse, hvor individet agerer i et rum, hvor bestemte for-

hold, f.eks. en uddannelse, sætter rammerne. 

På de videregående uddannelser i Danmark kan informationskompetence op-

øves i et samarbejde mellem undervisere og bibliotekarer, og bibliotekarerne 

kan være med til at ”udvikle studiemetoder i forbindelse med den enkeltes eg-
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ne læreprocesser. Et vigtigt mål er, at udvikle de studerendes kritiske op-

mærksomhed… ikke bare i forhold til selve informationssøgningsfasen”. (Bjerg, 

2003). Fra rapporten ”Viden i spil” (Bjerg, 2006) defineres IK som ”Den enkel-

tes evne til at finde, udvælge, vurdere og anvende information fra forskellige 

medier til studier, undersøgelsesvirksomhed og beslutningstagen, og til at 

kunne inddrage information i problemløsning og generering af ny viden”. Det 

er en fin definition, som falder godt i tråd med den tidligere nævnte definition 

fra ALA fra 1989 (ALA, 1989). 

 

Der er mange definitioner og mange videnskabsteoretiske vinkler, som man 

kan inddrage omkring informationskompetence, og jeg vurderer, at informati-

onskompetence i forhold til især studerende på videregående uddannelser kan 

opfattes som evnen til at foretage: 

 en klarlæggelse af informationsbehovet 

 systematiske søgninger, bl.a. ved søgeprotokoller 

 herfra udvælgelse og sortering af relevant information, IT-baserede in-

formationsværktøjer, litteratur og dokumentation 

 derefter vurdering, evaluering, refleksion og kritik af samme 

 og endelig, anvendelsen af dette i en bestemt kontekst f.eks. en opgave 

eller et bachelorspeciale. 

 

Min definition, er en sammenfatning af de ovenstående forskeres, hvor jeg til-

lægger informationskompetence et kognitivt og konstruktivistisk læringssyn, 

men får også det sociokonstruktivistiske aspekt med, idet kompetencen altid 

udøves i en bestemt kontekst og i et praksisfællesskab. Ovenstående definition 

havde jeg i tankerne under de forskellige interviews, når jeg spurgte efter in-

terviewpersonernes holdning til eller definition af informationskompetence.  

 

Dette kapitel var en kort gennemgang af både den internationale og den natio-

nale forskning omkring informationskompetencer, samt min egen definition. I 

det næste kapitel vil jeg gå i dybden med samme emne, men indenfor sund-

hedssektoren og helt specifikt omkring sygeplejerskeuddannelsen i Dannmark. 

 

 

4. IK i sundhedssektoren og sygeplejerskeuddannelsen i Danmark  

Når man skal definere Informationskompetence indenfor sundhedssektoren, 

må man først se på et andet relateret begreb nemlig: Evidens og evidensbase-

ret praksis (EBP). Begrebet evidens, som her skal forstås som videnskabelig 

begrundet indsigt, kombineret med praksisbaseret viden, som kan bevise ef-

fekten af f.eks. en behandling. Det er af canadisk oprindelse, og de første defi-

nitioner af begrebet stammer fra det medicinske fakultet på McMaster Universi-

ty i Hamilton, Ontario, i 1970'erne. Her betegnes det som den kliniske strategi 

eller evidens baserede medicin (EBM), som de medicinstuderende skal uddan-

nes efter. De basale principper i evidensbaseret arbejde kan opstilles som en 
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systematisk, trinvis tilgang til løsninger af problemerne i den daglige praksis, 

som er at:  

• Klarlægge beslutningsproblemet og alternative beslutninger 

• Søge systematisk efter evidens 

• Vurdere og udvælge evidens 

• Anvende evidens i beslutningen  

• Evaluere praksis 

(Sackett, 1996) 

 

Professor David L. Sackett på McMaster, definerede evidensbaseret medicin på 

denne måde (i dansk oversættelse): ”Når der skal træffes beslutninger ved 

behandling af individuelle patienter, er evidensbaseret medicin den samvittig-

hedsfulde, eksplicitte og velovervejede brug af den tilgængelige bedste evi-

dens... En evidensbaseret praksis vil sige at integrere den individuelle kliniske 

ekspertise med den bedste, tilgængelige eksterne kliniske evidens, som den 

fremgår af systematisk søgning ”. (Sackett, 1996). Overordnet handler EBM 

om, at man lægger en strategi i forbindelse med fremskaffelse af den viden, 

som er bedst mulig, for at man som sundhedspersonale kan udføre sit hverv 

bedst muligt for patienten. Derudover ønsker man at fremme den livslange læ-

ring, og man vil gøre forskningsbaseret evidens lettere tilgængeligt for både 

læger og det øvrige sundhedspersonale. 

 

Siden Sacketts definition fra 1996, har man arbejdet med at implementere 

evidens i den daglige kliniske praksis på hospitaler. Indenfor de sidste 15 år 

har det udviklet sig til at udgøre en væsentlig del af de skandinaviske hospita-

lers praksis. For at kunne gennemføre EBP og for sygeplejersker specifikt EBS 

(Evidens Baseret Sygepleje) er det en forudsætning, at sundhedspersonalet og 

herunder sygeplejersker er informationskompetente. Idet en større del af EBP 

netop bygger på anvendelsen af strukturerede og systematiske litteratursøg-

ninger, kombineret med, at man indsamler viden, samt at man skal kunne do-

kumenterer og implementer denne viden indenfor praksis (Sackett, 1996).  

 

Når man skal samle de to verdener, bibliotekernes omkring informationskom-

petence og sundhedsvæsenet omkring den evidensbaserede praksis, så kan 

man bl.a. se på et kombineret begreb, som hedder EBLIP. Forsker og undervi-

ser Andrew Booth fra universitetet i Sheffield udviklede i starten af det 21. år-

hundrede en udløber af EBP til begrebet EBLIP (Evidence Based Library and 

Information Practice) (Booth, 2004). Han definerede det således: ”(EBLIP) 

seeks to improve library and information services and practice by bringing to-

gether the best available evidence and insights derived from working experi-

ence, moderated by user needs and preferences. EBLIP involves asking an-
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swerable question, finding, critically appraising and then utilizing research evi-

dence from relevant disciplines in daily practice”. (Booth, 2006). EBLIP er især 

udviklet for, at bibliotekarer bl.a. indenfor sundhedssektoren kan målrette de-

res undervisning indenfor litteratursøgning, og ikke mindst målrette, forbedre 

og dokumentere deres øvrige services for deres lånere (her sygeplejersker, 

læger og studerende indenfor alle sundhedsuddannelserne), således at biblio-

teket bliver en vigtig del af den evidensbaserede praksis. Dermed er bibliote-

kerne medvirkende til at hæve informationskompetenceniveauet for deres bru-

gere, så de igen kan udføre kvalificeret EBP. 

 

Booth sammenligner i en artikel fra 2010 informationskompetence ifølge ACRL 

(ACRL, 2000), med praksis indenfor EBP i den nedenstående tabel (Booth, 

2010, s. 38, tabel 1). 

Information Literacy Competen-

cy (ACRL) 

Corresponding Steps in 

EBP Process  (Booth) 

 

Determine the extent of information 

needed  

Ask  

Access the needed information ef-

fectively and efficiently  

Acquire  

Evaluate information and its sources 

critically  

Appraise  

Incorporate selected information 

into one’s knowledge base  

[Assimilate?]  

Use information effectively to ac-

complish a specific purpose  

Act  

 Asseses 

Understand the economic, legal, and 

social issues surrounding the use of 

information, and access and use 

information ethically and legally 

 

Denne tabel viser med al tydelighed, at begreberne informationskompetence 

og EBP ikke er konkurrerende begreber, men supplerer hinanden, og man kan 

måske endda hævde, at IK er en del af EBP. Der afholdes konferencer om 

EBLIP også i Norden og gennembruddet for EBLIP tankegangen kom i 2009 på 

konferencen der blev afholdt i Stockholm (Johannsen, 2010). 

 

Bibliotekarerne Iben Brøndum og Hanne Munk Kristiansen fra det psykiatriske 

forskningsbibliotek i Århus skrev i 2010 (Brøndum, 2010) en artikel om infor-

mationsspecialisternes eller bibliotekarernes informationssøgeadfærd i forbin-

delse med litteratursøgninger indenfor sygeplejen. I artiklen gennemgås EBLIP 

og den evidensbaserede biblioteksudvikling, og hvordan denne kunne forbedre 

den service, som tilbydes på bibliotekerne. De foretog en empirisk undersøgel-

se i form af interviews af bibliotekarer. Motivationen for undersøgelsen var, at 

de ønskede at ”sætte fokus på, hvordan vi kunne forbedre vores services for 

faggruppen og evt. systematisere og strukturere søgeprocessen mere hen-
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sigtsmæssigt… Vores oplevelse er, at vi inden for vores faggruppe kan have en 

tendens til at bygge videre på antagelser om, hvordan vores brugere/lånere 

agerer”. De argumentere derfor for, at bibliotekarerne selv skal underlægge sig 

en form for evidensbaseret praksis, så de kan give den bedst mulige service. 

Dette vil blive uddybet nærmere i kapitel 5.4. 

 

4.1. Uddannelsen til Sygeplejerske på bachelorniveau i Danmark  

I det forudgående kapitel har jeg beskrevet EBP og EBS, som er de begreber 

de færdiguddannede sygeplejersker møder i den daglige praksis, men min fo-

kusgruppe i dette speciale er de sygeplejerskestuderende. Jeg vil derfor kort 

gennemgå deres uddannelse og derefter beskrive, hvordan informationskom-

petence indgår i uddannelsen. 

 

Den grundlæggende uddannelse til sygeplejerske bygger på Lovbekendtgørelse 

nr. 29 af 2008 om ”Professionsbachelorer i sygepleje”, samt bilaget til denne 

som indeholder den nationale studieordning (LBK 29, 2008; webside om Syge-

plejerskeuddannelsen). Uddannelsen er normeret til at vare 3½ år og indehol-

der både teori og praktik, hvor det sidste er den kliniske undervisning, som 

f.eks. kan varetages af en kliniske vejleder på et hospital. Det sidste udgør ca. 

40 % af uddannelsen. Uddannelsen er bygget op over 14 moduler (se bilag 1) 

med hver sit fokus fordelt over 7 semestre. Hvert semester indeholder to mo-

duler, som afsluttes med en prøve. Uddannelsen færdiggøres på det 7. seme-

ster med et bachelorprojekt. I alle moduler indgår de to væsentligste aspekter 

fra sygeplejefaget: læren om at udøve sygepleje, kaldet curologi og læren om 

at være patient, kaldet patientologi. Desuden indgår der fag fra sundhedsvi-

denskab, naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab. Fagene 

spænder vidt fra anatomi & fysiologi over kommunikation og psykologi til vi-

denskabsteori. Der er 22 uddannelsesinstitutioner i Danmark, hvor man kan 

uddanne sig til sygeplejerske, og 7 af disse er på professionshøjskoler (se bilag 

9; Professionshøjskolerne, 2011). Fra disse udbydes også andre sundhedsud-

dannelser og uddannelser i andre sektorer f.eks. pædagogiske uddannelser. 

Man kan som færdiguddannet sygeplejerske videreuddanne sig til klinisk vejle-

der eller tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse. 

 

4.2. IK i sygeplejerskeuddannelsen 

I den nu historiske lovbekendtgørelse nr. 232 fra 2001 (LBK 232, 2001) om 

sygeplejerskeuddannelsen er sundhedsinformatik for første gang med i lov-

grundlaget og står som et centralt fag under de sundhedsvidenskabelige fag. 

Sundhedsinformatik er informatik indenfor sundhedsfag og indeholder emner 

vedrørende informationsbehandling. Hvilket vil sige: Indsamling, bearbejdning, 

opbevaring, kommunikation og anvendelse af information i sundhedsvæsenet.  

 

Dette fagområde var på daværende tidspunkt næsten ikke beskrevet i den 

skandinaviske faglitteratur, og dette ville norske Cornelia Ruland, som er syge-
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plejerske med en doktorgrad i sygeplejeinformatik, råde bod på og udgav der-

for en bog om sundhedsinformatik i 2002. (Ruland, 2002). Hun beskriver i sin 

bog bl.a., hvordan man anvender webbaseret undervisning, og hvordan man 

anvender viden om IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi) i sygeple-

jefaget. Bogen blev anvendt på de danske sygeplejeuddannelser i en årrække.  

 

Undervisningen på sygeplejerskeuddannelserne har udviklet sig i takt med den 

udvikling, som finder sted ude i praksis, hvor man efterhånden er gået bort fra 

oplæring via mere erfarne sygeplejersker, til at man i stedet arbejder med læ-

ringsformer omkring problembaseret eller gruppebaseret læring (PBL). I un-

dervisningen begyndte man at inddrage eksempler og cases fra det daglige ar-

bejde ude i praksis for herigennem at udvikle de studerendes evner til at lære 

selv og opnå en forståelse for, hvilken virkelighed de vil møde. Den nye læ-

ringsform hænger tæt sammen med udviklingen indenfor den Evidensbaserede 

Praksis (EBP). PBL bliver mere og mere anvendt. Det begyndte i 1960’erne i 

Canada og Holland og kom først i 1980’erne til Skandinavien (Dorthé, 2011). 

Den handler primært om problembearbejdning, selvstyret læring og gruppe-

processer. Det betyder, at de studerende selv skal definere deres læringsbehov 

med udgangspunkt i en given case, og selv skal indsamle den viden, der er 

behov for, og som skal være indenfor rammerne af en studieordning (Ander-

sen, 2004). PBL har dermed fokus på, at den studerende selv skal tage ansvar 

for sin egen læring. Det skal foregå på en gruppebaseret og social læringsmå-

de. Dette burde give bibliotekerne en vigtig rolle i indlæringen, som Lotti Dor-

thé skriver ” Med ett problembaserat lärande får biblioteket en nyckelroll, då 

studenterna förväntas orientera sig och inhämta kunskap på egen hand” (Dor-

thé, 2011). Lotti Dorthé foreslår bl.a. at bibliotekarerne kan blive en form for 

tutorer ved gruppearbejdet. 

 

Sygeplejerskeuddannelsen har udviklet sig mod, at sygeplejersker bliver pro-

fessionsbachelorer. Det tog bl.a. sit udgangspunkt i Bologna-processen, som er 

et bredt europæisk samarbejde om de videregående uddannelser, som igen 

tog udgangspunkt i Bolognadeklarationen af 19. juni 1999, hvor under-

visningsministre fra 29 europæiske lande forpligtede sig til at etablere et "Eu-

ropæisk område for videregående uddannelse”. Fra dette samarbejde udkom 

Bologna rapporten i 2003 (Bologna-rapporten, 2003). Her beskrives de præci-

se kompetencemål, som man ønsker, de studerende skal opfylde indenfor en 

professionsbachelor: 

· Beskrive, formulere og formidle professionsorienterede problemstillinger 

og handlemuligheder 

· Analysere professionsfaglige problemstillinger teoretisk og reflektere over 

praksis 

· Strukturere egen læring 

· Demonstrere indsigt i centrale discipliner, teorier, metoder og begreber 

indenfor professionen 
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· Anvende forsknings- og udviklingsarbejde til at udvikle egen praksis 

(Bologna-rapporten, 2003, s. 17). 

Bologna-rapporten var en stor inspirationskilde til det nye lovgrundlag, som 

blev tiltrådt i 2008 ved Lovbekendtgørelse nr. 29 af 2008 (LBK 29, 2008) ”Pro-

fessionsbachelorer i sygepleje”. I denne lovbekendtgørelse indgår sundhedsin-

formatik helt specifikt. Dels i de sundhedsvidenskabelige fag på modul 5 (om 

tværprofessionel virksomhed) på 3. semester og dels på modul 12 (om selv-

stændig professionsudøvelse) på 6. semester. Under beskrivelsen af begge 

moduler står der, at den sygeplejerskestuderende forventes at kunne ” søge, 

formidle og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden”. Be-

kendtgørelsens bilag 1 beskriver målene for læringsudbytte opdelt i henholds-

vis viden, færdigheder og kompetencer. Under punktet færdigheder står der i 

punkt 1 ”kan søge, sortere og vurdere viden om generelle og specifikke syge-

plejefaglige problemstillinger samt analysere og fortolke disse med anvendelse 

af relevant national og international viden” (LBK 29, 2008). I det samme bilag 

under punktet kompetencer, står der i punkt 13 ”kan opsøge, sortere, tilegne 

sig og vurdere viden med relevans for professionsområdet herunder opsøge ny 

national og international forskningsbaseret viden”. Denne bekendtgørelse gav 

afsæt i nye studieordninger på sygeplejerskeuddannelserne, hvor udgangs-

punktet er den nationale studieordning. (Se bilag 2). I bilag 2 i den nationale 

studieordning står der i kapitel 5.4. om IT ”udvikler den studerendes evne til at 

søge information, til kritisk at udvælge, vurdere, organisere og anvende infor-

mation fra forskellige relevante kilder”. De omtalte færdigheder, samt den må-

de sundhedsinformatik indgår i sygeplejerskestudiet, kræver at de sygeplejer-

skestuderende er eller udvikler sig til at blive informationskompetente, for at 

kunne opfylde målene for studiet. Det fremgår dog ikke af ”Den nationale stu-

dieordning”, hvor eller hvordan målene for IK skal opnås, da det er op til den 

enkelte uddannelsesinstitution, at have en lokal studieordning. 

 

Efter udgivelsen af den nationale studieordning udkom der en del litteratur, 

som beskrev, hvordan man som professionsbachelor og sygeplejerskestude-

rende kan anvende og søge efter litteratur. Bl.a. blev der udgivet en folder 

som var et indstik i Sygeplejersken: Litteratursøgning i praksis (Buus, 2008). 

Her angives trinvis, hvordan man laver søgestrategier, anvender forskellige 

søgeteknikker, og der er henvisninger til relevante databaser, samt angivelser 

af søgemodeler (f.eks. kædesøgninger, og bloksøgninger).  

Senere har Lise Halsted Henrichsen (Henrichsen, 2010), i en mere teoretisk 

udformning beskrevet for sygeplejerskestuderende, hvordan de kan søge litte-

ratur og informationer, både mens de er studerende, og når de bliver professi-

onsudøvende eller forskere. Der angives flere forskellige søgemetoder, og der 

lægges stor vægt på kildekritik.  
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I 2011 udgav Gads Forlag en helt opdateret publikation om sundhedsinforma-

tik i klinisk praksis, og her er der et helt kapitel om informationskompetence 

(Bønløkke, 2011). Her anvender man begrebet informationskompetence sam-

men med begrebet sundhedsinformatik, og her defineres informationskompe-

tence (IK) som: ”evnen til at opdage et behov for ny viden, at kunne finde 

frem til denne viden, samt kritisk vurdere og anvende den identificerede vi-

den”. Videre står der, at ”det er en kompetence, der kræver tekniske færdig-

heder, viden, kreativitet og struktur”. Denne definition falder dermed godt i 

tråd med de tidligere generelle definitioner af informationskompetence, men 

her er det implementeret i de sundhedsfaglige grunduddannelser og ses som 

en del af faget Sundhedsinformatik. For at kunne anvende IK og blive informa-

tionskompetent, skal det ”inddrages i den overordnede uddannelsesplanlæg-

ning og foregå, hvor det er relevant for de studerende” (Bønløkke, 2011). 

Hvordan IK kan inddrages i uddannelsen og undersøgelser vedrørende dette, 

står der mere om i næste kapitel. 

 

4.3 Undersøgelser og forskning af IK for sygeplejerskestuderende 

I de foregående kapitler har jeg gennemgået, hvordan informationskompeten-

ce og evidensbaseret praksis kan forstås, og jeg har beskrevet andres og min 

egen definition af begrebet. Man kan tilføje, at ”IK kan ikke fremstå som en 

isoleret kompetence, idet den kun giver mening hvis den kan indlejres i et fag-

ligt forløb og i en generel lærerproces” (Andersen, 2009).   

 

Hvordan informationskompetence kan integreres som en del af sygeplejerske-

uddannelsen, er der lavet mange undersøgelser om. I det følgende vil jeg kort 

beskrive de mest relevante undersøgelser fra de seneste 10 år indenfor syge-

plejerskeuddannelserne. De tiltag, man har gjort på de forskellige uddannel-

sesinstitutioner, bærer præg af, at de har deres egen lokale studieordning, og 

at der kan være stor forskel på, hvordan de arbejder med informationskompe-

tence (Aggerbeck, 2006).  

Professionshøjskolen VIA dækker byerne Horsens, Silkeborg, Randers, Viborg, 

Holstebro, Thisted og Århus, og de har lavet flere undersøgelser og skrevet 

rapporter og artikler om emnet. Nogle af disse har jeg valgt ud og beskrevet. 

Vibeke Røn Noer (Noer, 2004) skrev en artikel i fagbladet ”Klinisk Sygepleje”, 

om hvordan og hvorfor biblioteket på Sygeplejeskolen i Århus tilbyder under-

visning i informationssøgning, og hvordan de er gået fra at have skemalagt 

undervisning i informationssøgning til at lade det være frivilligt at deltage. 

Dermed vil man fremme, at de sygeplejerskestuderende er ansvarlige for egen 

læring. Hun fremhæver, at det er vigtigt at underviserne og bibliotekarerne 

samarbejder tæt og tværfagligt for det, at gøre de studerende mere informati-

onskompetente. Kun igennem et sådant samarbejde kan det lykkes! 
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Arbejdet omkring samarbejdet mellem undervisere og bibliotekarer på Syge-

plejeskolen i Århus, blev igen taget op 2005. Dette arbejde blev afsluttet i et 

DEFF projekt i 2007 (Schneider, 2005; Christensen, 2005; Larsen, 2007). Pro-

jektet beskriver vigtigheden af at integrere informationssøgningskompetence i 

fagundervisningen. I forbindelse med projektet igangsatte man i 2004 et større 

pilotprojekt i starten af studiet. Her anvendte man forskellige interventions-og 

testmetoder. Hovedprojektet blev afsluttet i 2006. Man anvendte spørgeske-

maer som metode og havde praktiske opgaver til de studerende, som i den 

forbindelse skrev logbøger. Man havde undervejs evaluerende møder med un-

derviserne. Dette blev suppleret med interviews af begge grupper - de stude-

rende og underviserne. Man lavede desuden en før-, efter- og sluttest af de 

studerende før og efter undervisningen i informationskompetence. For at sikre 

validitet i projektet havde man både en interventionsgruppe og en kontrol-

gruppe. Resultaterne viste, at man ved større integration af IK i fagundervis-

ningen opnåede et højere informationskompetenceniveau hos de studerende. 

Også på de kognitive færdigheder kunne man måle en forbedring. Mens man 

ikke kunne foretage præcise målinger på de affektive områder. Det sidste, er 

bl.a. noget, som f.eks. Carol Kuhlthau (Kuhlthau, 2004) lægger vægt på, er en 

del af søgeprocesserne. Forfatterne af projektet mente dog, at resultaterne 

kun er retvisende, idet der ikke er statistiks belæg for en egentlig dokumenta-

tion af de opnåede resultater. Erfaringerne fra undersøgelsen viste en anden 

dimension, som man ikke havde tænkt ind i projektet, at det var problematisk, 

at underviserne på uddannelserne ikke var tilstrækkeligt informationskompe-

tente og derfor havde behov for en opgradering. 

 

På Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg, som hører under professionshøjsko-

len VIA, skrev Anne Trangbæk sammen med tre andre forfattere en artikel i 

fagbladet ”Klinisk Sygepleje” om de sygeplejerskestuderendes informations-

kompetencer i den kliniske praksis (Trangbæk, 2008). I artiklen beskrives et 

projekt med intervention, hvor man interviewede sygeplejerskestuderende og 

de kliniske vejledere fra ”Hospitalsenheden” i Silkeborg. Interviewene blev 

gennemført i fokusgrupper. De studerende, som blev interviewet, var i gang 

med deres 6. semester hvor de skulle skrive en opgave, mens de var i klinisk 

praksis. Projektet fandt sted i efteråret 2006, og foregik i et samarbejde mel-

lem de kliniske vejledere, sygeplejelærerne og bibliotekarer fra sygeplejerske-

uddannelsen. Samarbejdet var en stor udfordring, især for de kliniske vejlede-

re, som fik en anden rolle, end de var vant til, idet de skulle arbejde med både 

litteratursøgninger og problemformuleringer. Dette havde de ikke megen erfa-

ring med. De studerende oplevede en øget fokus på opgaven. De mente, at 

den kom til at hænge endnu bedre sammen med den kliniske praksis. De ople-

vede endvidere, at de blev bedre til at søge litteratur. De blev også mere moti-

verede, fordi opgaven var relevant for den afdeling, som de var i praktik i, og 

de kunne i endnu højere grad forholde sig kritisk til den fremfundne litteratur.  
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Studiekoordinator og lektor Mette Bønløkke fra sygeplejerskeuddannelsen i Sil-

keborg skrev senere en artikel sammen med en række kolleger, hvor de poin-

terer at ”informationskompetence bør integreres i curriculum”, og at de stude-

rende er mest motiverede, når de kan se, at informationskompetence er rele-

vant i forhold til deres fremtidige arbejde som sygeplejersker. (Bønløkke, 

2009). I en artikel fra 2011 beskrev lektor og cand. cur. Else Kobow, hvordan 

man fortsatte arbejdet omkring informationskompetence på sygeplejerskeud-

dannelsen i Silkeborg. I et tæt samarbejde mellem bibliotekarer og undervise-

re på sygeplejerskeuddannelsen, foretog man en ny interventionsundersøgel-

se, hvor man ville kortlægge bibliotekarernes og undervisernes rolle i forhold 

til de studerendes udvikling af informationskompetencer. Man lavede fokus-

gruppeinterviews af studerende, undervisere og bibliotekarer, i forbindelse 

med et forløb med undervisning i informationssøgning over flere moduler og 

med en efterfølgende vejledning (Kobow, 2011). Af undersøgelsen fremgik det 

bl.a., at det var en stor fordel, at bibliotekarerne fik et indgående kendskab til 

formuleringen af opgaverne. Det var ligeledes vigtigt, at de blev mere bevidste 

om uddannelsens forløb, så de på en endnu mere kvalificeret måde kunne 

hjælpe de studerende i deres søgeproces. Underviserne støttede de studerende 

i søgeprocessen, men manglede nogle kompetencer i forhold til metode- og 

kildekritik, og ikke mindst bedre kendskab til databaser og søgemetoder. Det 

sidste mente underviserne primært var bibliotekarernes anliggende. Ligeledes 

manglede der generelt en klar rollefordeling mellem undervisere og biblioteka-

rer. 

 

På UCSyd/CVU Sønderjylland i byerne Sønderborg og Esbjerg, tilbyder man 

også uddannelsen til sygeplejerske Som de forudomtalte uddannelsesinstituti-

oner, har UCSyd ligeledes arbejdet med IK. Ved sygeplejerskeuddannelsen i 

Sønderborg arbejder man med problembaseret læring (PBL), hvor den stude-

rende gøres ansvarlig for egen læring, og samtidigt lærer at arbejde i et ar-

bejdsfællesskab med andre personaler indenfor sundhedsvæsenet og ”I stu-

dieordningen … indgår træning i informationskompetence i alle semestre” og 

det er vigtigt at ”der foregår en progression uddannelsen igennem” (Rath, 

2007). Man forsøger at integrere IK i forskellige læringsforløb og fagområder, 

så det ikke kun finder sted på biblioteket og den undervisning, som tilbydes 

der. Det har derfor krævet, at man på uddannelsesstedet definerede hvad IK 

er, og hvordan man skal fortolke og implementerer begrebet på denne uddan-

nelsesinstitution. Man har her taget udgangspunkt i en konstruktivistisk tilgang 

og anvender Doyle som inspiration til at definere IK (Doyle, 1994). IK indgår i 

kompetencekategorier indenfor: læring, almen it og internet, kildesøgning, kil-

dekritik og formidling (se bilag 10; Rath, 2007). Orientering og undervisning 

om f.eks. kildesøgning ligger i forbindelse med opgaver eller casearbejde, så 

de studerende kan se relevansen i og er motiverede til at søge og reflektere 

over det søgte. UCSyd planlægger fremover at evaluere de studerendes stu-

die- og informationskompetencer. 
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På UCL/University College Lillebælt, som bl.a. huser sygeplejerskeuddannel-

serne i Odense, Svendborg og Vejle, arbejder man med at integrere IK. Man 

anvender her en bred definition, hvor IK omfatter læring og informationssøg-

ning i kombination (Graubæk, 2005). Man har efter Lovbekendtgørelsen fra 

2001 (LBK, 232, 2001) og efter Bologna rapporten i 2003 (Bologna-rapporten, 

2003) arbejdet med at få IK til at indgå på alle de teoretiske semester. Det gør 

man ved at lave korte forløb af 2-8 lektioners varighed, hvor man for hvert 

semester forventer en vis progression. I 2005 lavede man en gennemgribende 

undersøgelse om IK, hvor man dels anvendte spørgeskemaer og samtaler med 

lærere og bibliotekarer. Dels foretog et gennemsyn af flere skriftlige opgaver 

fra de studerende. I undersøgelsen kom man frem til, at underviserne gerne 

ville inddrage IK mere i undervisningen, og de anvendte på undersøgelsens 

tidspunkt ofte forskningsresultater og egne søgeeksempler i undervisningen. 

De erkendte dog, at de havde brug for selv at have bedre informationskompe-

tencer. Dette betød, at der var en varierende succes med biblioteksundervis-

ningen, og at de studerende var mere interesserede i en personlig vejledning 

af bibliotekarerne. Man erfarede, at der var en stor søgning til tilbuddet om 

undervisning på 7. semester, idet de studerende her havde et stort behov for 

hjælp i forbindelse med deres bachelorprojekt. UCL iværksatte i 2008 til 2009 

et projekt om forsknings- og udviklingsviden i sygeplejerskeuddannelsen (Han-

sen, 2009), hvor man udviklede et 4 punkts koncept, med følgende 4 fokus-

områder: 1 udvikling af sygeplejerskeuddannelsen for de studerende. 2. Kom-

petenceudvikling for underviserne. 3. Kompetenceudvikling af de kliniske vej-

ledere. 4. Udvikling af samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionen og den 

kliniske sygeplejepraksis. Man forventede, at aktiviteter udledt af dette pro-

jektarbejde skulle igangsættes i 2009/10. UCL er med i min egen empiriske 

undersøgelse, og dette og andet om informationskompetence bliver beskrevet 

og analyseret mere indgående i kapitel 6. 

 

Andre værktøjer, udover den traditionelle undervisning udført af bibliotekarer 

eller undervisere på uddannelsesinstitutionerne, er tilbuddet om anvendelse af 

webtutorials (Sundin, 2008; Dam, 2010), som er netbaserede informations-

søgningsprogrammer som f.eks. SWIM og Binko. Binko er målrettet sundheds-

uddannelserne. Men i undersøgelserne fra de forskellige sygeplejerskeuddan-

nelser, nævnes der ikke denne mulighed. Muligvis fordi de foretrækker den 

mere traditionelle undervisningsform eller tilbud om vejledning. I interviewet 

med AM fra UCL Odense udtaler hun da også omkring Binko: ”Den hjælper i en 

øvelse, som kun er en øvelse. Men det, som de efterspørger, det er ”Når nu 

JEG arbejder med infektionsmedicinske patienters problemer omkring medici-

nen. Hvordan griber jeg så lige præcis det an?”. AM mener dermed, at de stu-

derende ikke lærer nok, hvis de anvender den type programmer, da det, som 

de studerende efterspørger, er noget helt specifikt. 
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5. Problemstillinger fra kapitel 4.3. 

I dette kapitel vil jeg opsummere de problemstillinger og erfaringer som frem-

går af undersøgelserne fra de forskellige sygeplejerskeuddannelser, og jeg har 

delt det op i fire væsentlige temaer. 

5.1. Samarbejde og integration 

I flere af undersøgelserne blev det pointeret, hvor vigtigt det er at integrere 

undervisningen i informationskompetence direkte i fagundervisningen - såle-

des, at det giver størst mulig sammenhæng og relevans for de studerende. Det 

er derfor essentielt, at der er et samarbejde mellem bibliotekarer og undervi-

sere. Det er især fra undersøgelserne på professionshøjskolen VIA (Noer, 

2004; Schneider, 2005; Christensen, 2005;Larsen, 2007) at relevansen om-

kring samarbejdet fremgår. Der er ingen tvivl om, at der efter den nyeste be-

kendtgørelse fra 2008 (LBK 29, 2008), er kommet endnu mere fokus på, at 

informationskompetence skal være en væsentlig del af sygeplejerskeuddannel-

sen. Derfor kan der 3 år efter udgivelsen af de ovenfornævnte undersøgelser, 

på nuværende tidspunkt forekomme et øget samarbejde mellem bibliotek og 

uddannelsesinstitution på dette område. Dette fremgår faktisk også af inter-

viewene fra min egen empiri, hvor alle tre interviewpersoner udtaler, at de in-

denfor de seneste 10 år har fået et udvidet samarbejde omkring informations-

kompetence. 

I de forskellige undersøgelser er der delte meninger om, hvad der kan få de 

studerende til at møde op til IK undervisningen. Nogle argumentere for, at det 

skal være obligatorisk eller bare skemalagt og med eller uden mødepligt 

(Schneider, 2005). Mens andre er gået bort fra at skemalægge undervisningen 

i informationskompetence, da de studerende selv skal tage ansvaret for deres 

egen læring (Noer, 2004). I de forskellige undersøgelser er der desværre ingen 

diskussioner omkring formen for undervisningen. De er meget traditionelle, 

med kurser i litteratursøgning, ofte lektionsbaseret og instruktivistisk eventuelt 

med hands-on. Men spørgsmålet er, om denne undervisningsform passer til de 

problembaserede læringsformer. I mine tre interviews stillede jeg derfor 

spørgsmål omkring formen. 

 

5.2. IK en del af EBP og den kliniske praksis 

I kapitel 4 beskrev jeg, hvordan informationskompetence (IK) er en del af det 

sundhedsvidenskabelige begreb evidensbaseret praksis (EBP) eller evidensba-

seret sygepleje (EBS). Den evidensbaserede praksis er det, som de studerende 

møder, når de er i praktik i den kliniske praksis, og når de sidenhen bliver an-

sat indenfor sundhedssektoren. I flere af undersøgelserne er der nævnt, at det 

kunne være ønskeligt med et øget samarbejde mellem sygeplejerskeuddannel-

sen og den kliniske praksis, og især omkring de opgaver, som de skal løse, 

mens de er i praktik. Hvis der er en øget kobling mellem de forskellige samar-

bejdspartnere, vil de opgaver, som de skal løse i den kliniske praksis, have en 
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øget relevans for de studerende, som igen vil være endnu mere motiverede for 

både at søge og anvende information og litteratur (Trangbæk, 2008). Det er 

desuden ikke alene vigtigt, at der forekommer et øget samarbejde disse parter 

imellem. Det er lige så vigtigt, at der er en klar rollefordeling (Kobow, 2011). 

Er det bibliotekarerne, underviserne eller den kliniske vejleder, der skal lære 

de studerende om søgeprocesser, metodelære, samt problemformuleringerne? 

Kan der være andre end de studerende, som skal have opgraderet deres in-

formationskompetencer? F.eks. underviserne eller de kliniske vejledere, kan 

have behov for at blive mere informationskompetente. 

 

5.3. Opgradering af kompetencer 

I flere af undersøgelserne fremgik det, at det ikke kun er de studerende, men 

også underviserne og de kliniske vejledere, som mangler eller skal have op-

graderet deres informationskompetencer, samt kendskabet til studie- og in-

formationssøgningsteknikker (Larsen, 2007;Trangbæk, 2008; Kobow, 2011). I 

mine interviews blev jeg da også bekendt med, at man på UCL er ved at gen-

nemføre en række kurser i informationskompetence, som er tilrettelagt specielt 

for underviserne. 

Opgraderingen af kompetence er der dog ikke kun i forhold til informations-

kompetence. Det er mindst lige så vigtigt, at underviserne ved, hvad bibliote-

ket har af ressourcer, og hvilke services de kan tilbyde. Samtidigt er det vig-

tigt, at bibliotekarerne har kendskab til de studerendes opgaver, cases, og de 

pædagogiske læringsmetoder, der anvendes på uddannelsen og de lokale stu-

dieordninger. Begge parter skal hjælpe de studerende, så kvalificeret som mu-

ligt (Kobow, 2011). 

 

5.4. Videreudvikling af services.  

I de nyeste undersøgelser vedrørende informationskompetence på sundheds-

området er man begyndt at vende blikket mod bibliotekernes egen service, 

idet bibliotekarerne også selv skal være mere bevidste om, hvilken søgeadfærd 

og søgeprocesser de anvender sammen med deres brugere. Hanne Munk Kri-

stiansen fra Psykiatrisk Videncenter skrev i 2011 en artikel, om hvordan hun 

har været med til at implementere evidensbaseret bibliotekspraksis (EBLIP) i 

Videncentret. Det har hun gjort og gør det stadig - for at eksisterende og nye 

servicetiltag hele tiden tilpasses og målrettes brugerne (Kristiansen, 2011). 

Hun har bl.a. undersøgt, hvordan relationen og interaktionen mellem sygeple-

jersker og informationsspecialister fungerede. Ved hjælp af interviews af in-

formationsspecialister, eller bibliotekarer, fremkom mønstre og sammenfald 

omkring søgeprocessen, som man kunne arbejde videre med. Det bevirkede, 

at man udviklede søgeformularer og ordlister, så brugerne kunne anvende de 

korrekte søgetermer fra databaserne. Man gennemførte undersøgelsen for, at 
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man var sikker på, at alle dele af søgeprocesserne blev gennemført bedst mu-

ligt. Interaktionen var primært i forbindelse med vejledning af enkeltvise bru-

gere af biblioteket, og var ikke i form af undervisning. Undersøgelsens og Vi-

dencentrets primære brugergruppe er færdiguddannede sygeplejersker eller 

andre med en sundhedsuddannelse. Men Undersøgelsen kan godt anvendes i 

forhold til studerende og på uddannelsesinstitutioner. Man kan godt argumen-

tere for, at når man indenfor sundhedsvæsenet skal kunne dokumentere og 

argumentere for sine handlinger i forhold til patienter, hvorfor skal biblioteka-

rerne indenfor sundhedsvæsenet så ikke på samme vis kunne dokumentere, at 

de gør det, som er bedst for deres brugere, og dermed selv arbejde evidens-

baseret? Dette kom jeg også ind på i mine tre interviews, og det vender jeg 

tilbage til i kapitel 6.4. 

 

 

6. Empirisk undersøgelse og analyse.  

I dette kapitel vil jeg analysere mine tre interviews og, de er udført som kvali-

tative semistrukturerede interviews, med en interviewguide (Brinkmann, 2010; 

Kvale, 2009; Trost, 2010), disse kan ses i bilag 4.2. og 4.3. De transskriberede 

interviews er gengivet i bilag 5.1. til 5.3. Når der i kapitlet gengives et citat fra 

interviewene, er citatet også markeret i det relevante bilag. 

 

Alle tre interviewpersoner tilhører uddannelsesinstitutionen University College 

Lillebælt (UCL), som er en professionshøjskole, hvor man bl.a. kan uddanne 

sig til sygeplejerske. To af interviewpersonerne er bibliotekarer i hhv. Vejle og 

Svendborg. Den tredje er underviser i Odense. UCL har i alt fire uddannelses-

steder, som ligger i Odense, Svendborg, Jelling og Vejle. Alle har en fælles 

studieordning, som tager udgangspunkt i den nationale studieordning (LBK 29, 

2008), dog kan der forekomme lokale forskelle. Hvert uddannelsessted har et 

lokalt bibliotek, som i forhold til lokaler og indretning er vidt forskellige, men 

de har alle en basissamling af litteratur for sygeplejerskestuderende, og alle 

har undervisning og vejledning i informationssøgning.  

 

I det følgende har jeg opdelt interviewene efter fire udvalgte temaer, og jeg vil 

analysere alle tre interviews samlet indenfor hvert tema. De valgte temaer har 

en sammenhæng med de temaer, der blev gennemgået i kapitel 5. 

 

6.1. Samarbejde mellem underviserne og bibliotekarerne 

I undersøgelserne, som er gennemgået i kapitel 4.3., bliver der flere gange 

pointereret, hvor vigtigt det er, at underviserne og bibliotekarerne samarbej-

der. En anden væsentlig pointe er, at de to parter selv skal være informations-

kompetente. Jeg vil først gennemgå den del, hvor deres egne kompetencer 

skal opgraderes.  
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Interviewperson A fortalte om nogle kurser for underviserne, som de havde 

igangsat på UCL ”(man skal) opgradere sygeplejerskelærernes informations-

kompetenceniveau. Der blev lavet en tretrinsraket med et brushup kursus til 

dem, der følte, at de skulle op på bachelorniveau. Så er der lavet et master- 

kandidatniveau, hvor vi prøver at udfordre dem på noget IK. Og så er der en-

delig lavet et overbygningskursus for folk som er interesseret i at gå videre 

med en Ph.d.”. I forbindelse med kurserne er det bibliotekarerne fra Vejle og 

Svendborg, som har stået for de to første niveauer og Syddansk Universitets-

bibliotek (SDU), som har stået for ph.d. kurserne. Underviser AM har selv tidli-

gere været på kurser for at blive mere informationskompetent: ”Jeg har på FPF 

kursus, altså Forum for Professions-bachelorernes Forskningstilknytning, og 

det er i samspil med SDU, og der var jeg på flerdages kursus”. AM fortæller 

også i sit interview om de førnævnte kurser for underviserne. UCL har dermed 

valgt at sørge for, at de personer, som skal undervise de studerende, også selv 

bliver mere informationskompetente. 

 

På spørgsmålet om underviserne, dermed kunne overtage undervisningen i in-

formationskompetence, svarede bibliotekaren A, at selv om underviserne bliver 

mere informationskompetente, overflødiggør det ikke bibliotekarenes indsats, 

idet de stadig kan bidrage især omkring det søgetekniske: ”Jeg tror stadig at vi 

vil være med til at undervise i det søgetekniske”. Videre siger A ”Men der tror 

jeg også, at der er mest idé i at vi underviser, og vi ved hvor skoen trykker”. 

Bibliotekaren L, som på nuværende tidspunkt er den eneste som står for un-

dervisningen i informationssøgning på sin uddannelsesinstitution, har ingen 

forventning om at dette vil ændrer sig. Omkring fordeling af hvem der gør 

hvad mellem bibliotekarer og undervisere siger A: ”Vi kan lære dem det tekni-

ske. Vi kan også lære dem at vurdere, hvad man nu kan vurdere ud fra de op-

lysninger, der nu er fra diverse databaser. Men vi kan ikke sætte det i en rela-

tion til en opgave”.  Det med at sætte det i den rigtige relation eller praksis er 

undervisernes opgave. Fordelingen af undervisningen i informationskompeten-

ce mellem underviserne og bibliotekarerne i Vejle præciseres i bilag 6: ”Under-

visningen gennemføres ved, at underviseren introducerer til informationssøg-

ningen med sygeplejefaglig viden om problemer og faglige søgeord. Biblioteka-

ren bidrager efterfølgende med biblioteksfaglig viden om litteratursøgningens 

redskaber, værktøjer og metoder” (Håndtering, 2011). Og A uddyber endvide-

re: ”underviserne i undervisningen ligger op til, hvad er kvalitativ forskning, 

hvad er metode osv.”  Det betyder, at der er en klar rollefordeling og, at der 

forekommer et samarbejde mellem parterne. Bibliotekarerne i Vejle og Svend-

borg vejleder desuden i forbindelse med opgaveskrivning. Det pointeres af A at 

bibliotekarerne ”skal være en inkorporeret del af læringsmiljøet”. 

 

AM fortæller i sit interview, at hun er meget tilfreds med biblioteket på UCL i 

Odense og fortæller om den omstillingsproces, som også bibliotekarerne har 
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måttet igennem for at følge den pædagogiske linje for at sørge for, at de stu-

derende tager ansvar for egen læring. AM udtaler: ”(det har) været en stor 

udviklingsproces for bibliotekarerne, som er vant til at servicere. Så det tror 

jeg er rigtig vigtigt, at de bibliotekarer, som er på sådan en uddannelsesinsti-

tution, at de er kendt med, hvad vi arbejder med i uddannelsen, så der ikke 

bliver for langt et spring fra de øvelser, som man kan lave og den måde vi ar-

bejder på, og at man også er indstillet på at give de studerende nogle hjælpe-

værktøjer, men ikke overtage det for dem”. AM har også en klar holdning til 

arbejdsfordelingen mellem bibliotekarerne og underviserne: ”Bibliotekarerne 

tager sig jo kun af søgeprocessen og ikke af det, som næsten er det vigtigste, 

nemlig at vurdere kilderne”. Dermed tager AM fat i det som Olof Sundin og 

Tuominen (Sundin, 2009; Tuominen, 2005) påpeger: at informationskompe-

tence skal sættes ind i en faglig/social kontekst, idet man ikke kan relevans-

vurdere eller forholde sig kritisk, hvis man ikke har en faglig baggrund for at 

gøre det. AM er desuden enig med de to bibliotekarer A og L, i vigtigheden af 

den klare rollefordeling, som jo også er en del af samarbejdet mellem parter-

ne. 

 

A omtaler under interviewet en ny samarbejdsform som hedder LPD, Learning 

by Development, hvor man udvider et samarbejde mellem biblioteket, undervi-

serne, de kliniske vejledere og de studerende, som skal til at skrive bachelor-

projekt. Det vil betyde, at de studerende skal arbejde med emner, som er me-

re praksisnære og endnu mere vedkommende. Det betyder endvidere, at der i 

endnu højere grad skal arbejdes på tværs af flere implicerede parter. L omtaler 

en form for øget samarbejde i interviewet, idet hun gerne vil mere ind på hos-

pitalet i Svendborg og undervise de færdiguddannede sygeplejersker, og må-

ske gennemføre en form for brushup kurser, men hun har desværre ikke res-

sourcer til det på nuværende tidspunkt.  

 

6.2. Evidensbaseret praksis og/eller informationskompetence 

Under interviewet ville jeg gerne have afklaret, hvordan informationskompe-

tence og evidensbaseret praksis hænger sammen, og hvordan og om det har 

et samspil, og især hvordan interviewpersonerne opfatter, at det hænger 

sammen i forhold til deres uddannelsesinstitution. Interviewperson A forklarer, 

hvordan han vurderer, at samspillet er: ”Sygeplejerskeuddannelsen har en for-

ståelse for, at informationskompetence er en nødvendig del af uddannelsen til 

sygeplejerske, hvis man skal være klædt på til at komme ud i praksis og delta-

ge i det udviklingsarbejde, som bliver mere og mere et vilkår, fremfor en und-

tagelse, og på den måde er der et link til EBP eller EBS, om du vil”. Interview-

person L er enig med A og siger: ” Ja, det mener jeg… så i forhold til at få gjort 

praksis bevidst om, at der er et område her, som godt kunne prioriteres mere. 

Det er noget, som jeg deltager i”. L vurderer altså dermed, at hun er medvir-
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kende til at danne bro mellem biblioteket og undervisningen, og dermed er 

med til at koble informationskompetence til den evidensbaserede praksis. Un-

derviser og interviewperson AM har en tilsvarende holdning: ”man kan ikke 

sige evidensbaseret praksis uden, at man er i stand til at finde de relevante 

problemer og det skal der en ekspertise til, og så skal man kunne søge og ud-

vælge af det der findes og så skal man kunne bruge det i samarbejde med pa-

tienterne” og AM pointere: ”man kan ikke tale om evidensbaseret, uden at 

man anvender informationskompetence”. Senere i interviewet uddyber hun 

yderligere: ”Så er det heller ikke sikkert, at de kan færdiggøre deres uddannel-

se, for der er jo nogle krav i de sidste prøver, som lægger stor vægt på at de 

kan finde den nye viden, og at de kan forholde sig kritisk til det, at de kan 

bruge det ind i de sammenhænge, som de selv har afdækket som problemer. 

Så det må bestemt betegnes som meget vigtigt”. Ifølge interviewpersonerne, 

og i forhold til den nyeste lovbekendtgørelse (LBK 29, 2008), er informations-

kompetence en nødvendig kompetence, som skal være en del af studiet. De 

studerende skal være informationskompetente for at kunne gennemføre studi-

et og siden kunne fungere som kompetente sygeplejersker.  

 

A definerede også i sit interview hvordan han opfatter informationskompetence 

og siger at, ”De der krav bliver skærpet hele tiden, sådan at man fra bare at 

søge og finde og lokalisere, skal være mere udvælgende, skal være kritisk 

evaluerende og bedømmende, men også at kunne omsætte det til noget prak-

tisk”. Hvor han igen betoner at IK er en nødvendig del af EBP, og at det i sid-

ste ende skal udmøntes i det praktiske og evidensbaserede projekt. L fortæller, 

at hun i undervisningen ”altid (har) noget oplæg på 1 time med noget teori, og 

noget reflekterende indgang til det. For de skal også være bevidste om hvad 

de gør”. Hun vil dermed ikke kun sørge for, at de kan det søgetekniske, men 

også er reflekterende over, hvad de gør, når de søger. AM definere flere gange 

under interviewet, hvad informationskompetence er for hende f.eks. ”et pro-

blemområde, hvor de skulle finde noget materiale, og undersøge det og kom-

me frem med nogle løsninger” og ”de kan have nogle gode søgestrategier, at 

de kan håndtere de forskellige databaser fornuftigt, og det er vigtigt, at de har 

noget at udvælge med, og kan foretage en kildekritik” og videre siger hun ”er i 

stand til at bruge den kildekritik, de har valgt, så de ved, hvad de kan bruge 

kilderne til, og får det ind i det faglige. Altså enten ved at de kan tale om det 

eller skrive om det”. Informationskompetente defineres dermed som et nød-

vendigt vilkår for de sygeplejerskestuderende. AMs definition falder godt i tråd 

med flere af de tidligere omtalte teoretikere (Bruce, 1997; Lloyd, 2010:2; Ag-

gerbeck, 2006; Bjerg, 2003 og 2006). Det blev under interviewene ret tydeligt, 

at begrebet efterhånden er godt indarbejdet i uddannelsen, og derfor er defini-

tionerne fra de interviewede bibliotekarer og underviseren ret enslydende. 
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6.3. Undervisning i informationssøgning - en del af curriculum 

Under interviewene blev der spurgt til om, hvordan undervisningen i informati-

onssøgning indgår, og på hvilken måde den udøves på de enkelte uddannel-

sesinstitutioner. På alle tre uddannelsesinstitutioner blev jeg oplyst om, at man 

havde lavet et program for undervisningen i informationskompetence (se bilag 

6 til 8) og på alle tre institutioner var IK nu efter 2008 helt inkorporeret, som 

en del af den almindelige undervisning. 

 

I Vejle, hvor der er ansat to fuldtidsbibliotekarer, svarede A uden tøven på 

spørgsmålet om, hvordan undervisningen af informationskompetence indgår i 

uddannelsen: ”Det er skemalagt simpelthen”, for her ”opfatter de undervisnin-

gen i IK som så væsentlig, at det skal være tydeligt for de studerende, at det 

er en vigtig kompetence på linje med andre akademiske kompetencer”. På sy-

geplejerskeuddannelsen i Vejle deles underviserne og bibliotekarerne om un-

dervisningen i informationskompetence. Der er undervisning i informations-

kompetence på 8 af de 14 moduler (bilag 6). På modul 1, 3, 5 og 6 er det al-

mindelig undervisning, med indlagte øvelser, og på modul 7, 9, 10 og 13 er 

det et tilbud i form af workshops. I alt er der planlagt undervisning i 16 lektio-

ner. Derudover tilbydes de studerende ca. ½ times vejledning i forbindelse 

med bacheloropgaven. A udtaler omkring placeringen af bibliotekets undervis-

ning: ”Faktisk har de fået det meste efter modul 5, og det er efter 1½ år. Og 

det er et ønske som uddannelsen har haft, at det skulle skubbes frem”. Alle 

lektionerne i informationskompetence er tilrettelagt i tilknytning til problemba-

serede temaer, cases og opgaver på de enkelte moduler og med afsæt i syge-

plejefaglige problemer. 

På sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg er der ansat én bibliotekar på 30 

timer om ugen, og det er kun hende, som varetager undervisningen i informa-

tionskompetence. Henover de 14 moduler som uddannelsen indeholder, afhol-

des der i alt 17 lektioners undervisning i informationskompetence, som er for-

delt på 9 af modulerne. På modul 1 til 3 er det grundlæggende undervisning, 

hvor de studerende skal forstå sammenhængen mellem søgepraksis og søge-

resultater, og på modul 5 og 7 er det evidenssøgning, hvor der arbejdes med-

systemprofiler og systematiske søgeprocesser. På modul 9 og 10, samt modul 

13 og 14 fortsættes med evidenssøgning med systematiserede søgeprocesser 

og søgeprotokoller, som indgår som et arbejdsredskab. Processerne skal på 

dette niveau kunne forklares og begrundes (bilag 7). L udtaler omkring sin un-

dervisning: ”Jeg er inde og undervise på alle teorimodulerne”. Det vil sige, at 

det kun er de overvejende kliniske moduler, hvor hun ikke underviser, ellers er 

L med på alle de øvrige moduler. Hendes undervisning er ligesom As skema-

lagt, og der er ikke mødepligt til undervisningen i informationssøgning. L tilby-

der derudover vejledning til de studerende, men kun gruppevis, da hun ikke 
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har tid til at vejlede dem individuelt. 

 

I Odense er der fire fuldtidsansatte bibliotekarer, og de skal dække flere ud-

dannelser, hvor sygeplejerskeuddannelsen blot udgør én af dem. Undervisnin-

gen bliver varetaget af både bibliotekarerne og underviserne, og det gør de i et 

parløb. Primært omkring opgaveskrivninger, men den præcise fordeling frem-

går dog ikke af materialet, som jeg fik udleveret. Der undervises i informati-

onskompetence på 10 ud af de 14 moduler, men der er ikke oplyst et præcist 

antal lektioner (bilag 8). AM underviser blandt andet de studerende i informa-

tionskompetence, og det gør hun primært på modul 9 på sygeplejerskeuddan-

nelsen, hvor de studerende har fokus på forskningsbaseret viden og arbejder 

med at finde forskningsbaserede artikler. AM uddyber i interviewet, hvordan 

hendes undervisning skal bruges ”en guide til at lave kvalitetsvurdering på 

den, og så bruger vi de resultater, de studerende kommer frem til med artik-

lerne til at tale om hvilken sygepleje patienten har brug for eller hvilke pro-

blemer patienterne har afhængig af hvad litteraturen siger noget om”. AM for-

tæller, at de studerende under studiet arbejder med en portfolio, som er en 

mindre opgave, hvor de bl.a. skal kunne forklare og argumenter for deres sø-

ge- og arbejdsprocesser.  Portfoliometoden er et godt redskab, hvor den stude-

rende skal lære at arbejde procesorienteret og reflekterende, og ”hvor præsen-

tationsportfolien er udgangspunkt for diskussion af tidligere læring og plan-

lægning af fremtidig læring” (citat fra dokument om portfolio, set på webside 

for UCL). 

 

Lovbekendtgørelsen fra 2008 (LBK 29, 2008) har medført, at bibliotekerne har 

endnu bedre muligheder for at komme på banen, og dermed har mulighed for 

at opgradere informationskompetencerne hos de sygeplejerskestuderende. Det 

udtrykker både A og L stor tilfredshed med. De antager begge, at det gør dem 

mere synlige og giver dem en anerkendelse for deres hidtidige arbejde med 

informationskompetence. L fortæller, hvordan det var før 2008: ”Der var ingen 

reflektering omkring, hvad man gjorde. Det var rent håndværksmæssigt, søge-

teknisk”. På spørgsmålet om de studerende henover årene, og især efter 2008 

er blevet mere informationskompetente, svarer L: ”Der (er) meget mere fokus 

på det. Så de bliver helt klart bedre”. 

 

På de videregående uddannelser er der typisk ikke mødepligt til undervisnin-

gen. De studerende er selv ansvarlige for, at de opnår den nødvendige læring 

og nødvendige kompetencer, så de kan bestå deres eksaminer. Undervisningen 

omkring informationskompetence er blevet udvidet og er skemalagt, så den er 

synlig på uddannelsesinstitutionerne, men der er heller ikke mødepligt. Derfor 

spurgte jeg, om de studerende så møder op til undervisningen i informations-

søgning? A siger: ”Så må vi acceptere at nogen gange kommer alle, nogen 
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gange kommer kun halvdelen, og andre gange ikke ret mange” og senere siger 

A: ”Men nogle studerende er måske ikke blevet så informationskompetente, for 

de har måske valgt det fra, det er jo ikke obligatorisk”. AM fortæller om sam-

me emne, at selv om man tilbyder undervisningen, så er det ikke ensbetyden-

de med, at alle bliver lige informationskompetente. Hun siger: ”Der er nogle, 

som selv til bachelorspecialet, står famlende over for en systematisk søgning, 

og kan have besvær med at forklare deres søgeproces og kan være meget 

famlende over for en kildekritik”. Med hensyn til de studerendes fremmøde til 

undervisningen i informationssøgning, vil det altid være præget af holdningen 

”what´s in it for me?” Altså kan de studerende bruge det her til noget lige her 

og nu, så har det relevans. Hvis de ikke blive motiveret af deres undervisere, 

eller ikke selv har behov for at opgradere informationskompetencerne, ja, så 

møder de ikke op. AM omtaler fremtiden for undervisningen i informations-

kompetence, hvor det bliver endnu mere nødvendigt for de studerende at være 

informationskompetente. Hun forklarer: ”Men vi står med nogle udfordringer 

med PBL, på den måde, at de studerende selv skal vælge deres litteratur, og 

det vil betyde, at vi i mindre grad har pensum, og det har jeg ret svært ved. 

Så der ligger en udfordring i, at de studerende meget hurtigt bliver dygtige i 

informationskompetence, så de er i stand til at vælge relevante tekster til de-

res studie”. Hvilket igen vil give en højere relevans for de studerende, med den 

effekt at de sandsynligvis vælger at følge undervisningen i IK. 

 

A fortalte endvidere, at ”det bliver skemalagt fremfor, at det bare er et tilbud. 

Det giver sådan en form for legitimitet”. L gjorde opmærksom på, hvor vigtigt 

det er, at hendes undervisning ligger sammen med opgavebesvarelser: ”(jeg) 

kommer ind der, hvor behovet er. Der hvor de skal til at skrive opgaver” og 

hun fortsætter: ”Ellers er det fuldstændig lige meget”. Senere i interviewet for-

tæller L, hvordan hun lærer de studerende at lave søgeguides og senere søge-

protokoller. L vurderer, at hun er med til at gøre de studerende mere informa-

tionskompetente bl.a. ”søgeguiden skal de opfylde, som en fastlagt studieakti-

vitet, det vil sige, at der er afleveringspligt til læreren”. Fordi motivationen skal 

være til stede, og det er den bl.a. når de studerende skal aflevere opgaver, 

hvor informationskompetence er en væsentlig del af det.  AM er da også helt 

enig, idet hun siger: ” Vi prøver at være meget konsekvente med, at de krav, 

der er til prøven til modulet, at det er noget der bliver øvet gennem undervis-

ningen og afprøvet også i nogle opgaver… Således at vi undervejs i studiet har 

haft særlig fokus på visse dele af informationskompetencerne”. 

AM har også erfaret, at det er nødvendigt for, at motivere og øve de studeren-

de, at der stilles krav til dem i form af opgaver, som skal bedømmes. Hun si-

ger: ”Opgaver undervejs, som de også skal have tilbagemeldinger på, altså de 

her portfolier, hvor standardportfolien kræver, at man skriver ned, hvordan 

man har søgt litteratur, og hvordan har man vurderet det, man har fundet”. 
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Alle tre interviewpersoner har tydeligvis fokus på, at informationskompetence 

skal være en del af konteksten, og at man lærer bedst, når der er sammen-

hæng mellem teori og praksis. Altså mellem undervisningen på skolen, opga-

ver, og når de kommer ud i den kliniske praksis og dermed arbejder i et prak-

sisfællesskab. Dette understøttes også af teoretikerne Christine S. Bruce og 

Annemaree Lloyd (Bruce, 1997; Lloyd 2010 1+2). 

 

På spørgsmålet om hun vurderer, om man kan gøre noget for at flere kommer 

til undervisningen i informationskompetence, og hvordan de kan blive mere 

motiverede, fortæller AM, at: ”Vi (har) haft deltagelsespligt i sygeplejetimer” 

og på samme vis som A fortæller hun om fraværet fra timerne i informations-

kompetence: ” Og det er jo det, at hvis der kommer 4, og der skulle have væ-

ret 36, så kan man sige, at nu har de fået tilbuddet om at øve i databaserne, 

og så har de 32 jo valgt, at sige at det kan de selv finde ud af”. Hun fortæller 

senere i interviewet ydereligere omkring den opgave, som de skal aflevere på 

modul 9, og hvor det virker motiverende: ”At det, at portfolierne indeholder, at 

de skal lægge deres søgestrategi frem, og at vi kan diskutere, hvordan de bru-

ger kilderne. Det er med til at motivere dem, for så får de øjnene op for, hvad 

de skal blive dygtigere til”. 

 

Hvordan formen for undervisningen er, vil være forskellig for hvert uddannel-

sessted, men ofte er der mulighed for hands-on, altså mulighed for at søge el-

ler arbejde med øvelser, og dette er som regel i kombination med tavleunder-

visning, hvor underviseren eller bibliotekaren alene forklarer eller viser noget 

instruktivt. Undervisningen kan foregå både på biblioteket og/eller i klassevæ-

relset. Undervisningsformen var alle tre steder meget traditionel, og det virke-

de ikke, som om den var integreret i forhold til den problembaserede læring 

med projektarbejde. A fortalte, at han underviser fra et ”Pædagogisk værksted 

hvor der er 14 faste pc’ere”. Han siger videre, at ”fra i år engang bliver det så-

dan, at vi går ud i de enkelte holds klasseværelser”. I Vejle er undervisningen i 

den første del af studiet mest almindelige tavleundervisning, hvor de stude-

rende får vist søgninger, og ikke har hands-on og øvelser. Men senere under 

bibliotekets workshops, har de mulighed for at prøve søgninger af selv. 

Hvilke databaser, der undervises i på sygeplejerskeskolerne, vil altid være i 

forhold til, hvor de kan finde de nødvendige artikler og andre dokumenter. Der 

tegner sig et ret enslydende billede, idet det typisk er deres eget katalog, samt 

bibliotek.dk, som man i begyndelsen underviser i. Progressivt vil man undervi-

se først i de nordiske databaser og derefter i de internationale databaser. Her 

vil man bl.a. undervise i Cinahl og Pubmed. Google er efterhånden også blevet 

en del af undervisningen, idet en del databaser kan findes i pdf versioner. Som 

A siger: ”Mange offentlige udredninger og rapporter, de bliver offentliggjort på 
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den måde”. Derfor bliver man nødt til også at undervise i Google, så de stude-

rende også bliver bedre til søgninger, i dette søgeværktøj. 

 

6.4. Test eller undersøgelse af undervisning i informationssøgning 

Under interviewene spurgte jeg de tre interviewpersoner, om de havde testet 

deres studerende i forbindelse med deres egen undervisning i informations-

kompetence, men det havde ingen af de tre gjort endnu. Som A siger: ”Det er 

muligvis, fordi det her med evaluering ikke har vundet indpas hos os selv”. 

Men A vurderer dog, at det kan komme med tiden, men han er ikke blevet af-

krævet evalueringer af sin undervisning endnu. L er mere positiv, men vurde-

rer, at hun mangler redskaber og tid til at kunne gennemføre test af sin under-

visning. L fortæller, at hvis hun havde muligheden, ville hun gerne teste: ”Un-

dervisningsmetoder og former, og indhold osv. Og så er der laget der hedder, 

hvad kan de faktuelt”. I et forsøg på at teste hvad de studerende har lært, fik 

L på et tidspunkt mulighed for at læse nogle bachelorprojekter igennem. Hun 

så på metoderne, søgeprotokollerne og litteraturlisterne. L sagde, at hun ople-

vede en progression i læringsprocessen omkring informationskompetence, men 

kunne desværre ikke dokumentere det.  

AM skrev i 2005 en rapport (Graubæk, 2005), hvor hun beskrev, hvordan un-

dervisningen i informationskompetence blev udøvet, men hun har ikke direkte 

testet de studerende i forbindelse med hendes egen undervisning i IK. Man har 

på biblioteket for UCL Oddense heller ikke lavet en tilsvarende test. AM er dog 

ikke afvisende for, at der i fremtiden kan være behov for eller lige frem stilles 

krav om mere dokumentation omkring undervisningen. Hun siger: ” I forbin-

delse med akkreditering, kan der også blive brug for at dokumentere, hvordan 

der bliver arbejdet. Så det må vi se”. 

 

 

7. Opsummering og forslag til optimering 

I dette kapitel vil jeg opsummere problemstillinger og analyser fra tidligere ka-

pitler og derefter komme med forslag til optimering af undervisningen i infor-

mationskompetence eller andre tiltag, som kan videreudvikle de sygeplejer-

skestuderendes informationskompetencer. Jeg vil sammenholde min egen un-

dersøgelse med de problemstillinger, som fremgår af de øvrige empiriske un-

dersøgelser, som er omtalt i kapitel 4.3. Jeg har inddelt dette kapitel i 3 fokus-

områder. 

 

7.1. Samarbejde 

I alle de hidtidige undersøgelser - samt i mine egne interviews - lægges der 

stor vægt på samarbejdet mellem bibliotekarerne og underviserne. Det er især 
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vigtigt, at bibliotekarerne har et indgående kendskab til, hvad fagundervisnin-

gen indeholder. Det kunne være en god idé, hvis bibliotekarerne måtte læse 

udvalgte studieopgaver, så de dermed kunne få et direkte indblik i, hvad de 

studerende arbejder med, og hvordan de løser litteratursøgningsopgaverne. 

Underviserne skal for deres del vide, hvad bibliotekerne råder over af ressour-

cer, hvilke services, de kan tilbyde, og hvad en bibliotekar kan. Når begge par-

ter har et godt kendskab til hinandens områder og et godt samarbejde, så vil 

der være en bedre sammenkædning mellem læring og informationssøgning. 

Hvilket igen kan give sammenhæng og relevans for de studerende. Ifølge mine 

egne interviewpersoner er der på nuværende tidspunkt en klar rollefordeling. 

En optimering i forhold til det hidtidige samarbejde kunne f.eks. være, at bibli-

otekarerne fungerer som tutors for de studerende. F.eks. når de arbejder i ba-

sisgrupper i forbindelse med den problembaserede læring (PBL), hvor læringen 

udøves i et praksisfællesskab. En tutor skal her forstås som en vejleder, og det 

vil betyde, at bibliotekaren ikke kun skal udfører den traditionelle undervisning 

og så bagefter tilbyde f.eks. ½ times vejledning. Nej, her følge bibliotekaren 

basisgruppen, og læser deres hypoteser og søgeprocesser f.eks. fra intranetsi-

den ”Fronter”. Ud fra præcist den enkelte basisgruppes problemstilling, under-

viser bibliotekarerne derefter i de relevante databaser og hjælper de studeren-

de videre i søgeprocessen og giver dem direkte feedback. Konsekvensen vil 

blive, at de studerende gruppevis vil få den vejledning, som de præcist har 

brug for, og det betyder selvfølgelig, at bibliotekarerne skal forberede sig på 

en helt anden måde, idet dette er en meget individuel undervisningsform. Det 

medfører, en omlægning og en revurdering af den nuværende undervisning. Til 

gengæld passer denne undervisningsform bedre til den problembaserede læ-

ring. Jeg forestiller mig, at der også er en faglærer koblet til basisgruppen, så 

der ligeledes er en faglig vurdering af gruppearbejdet.  

En anden optimering kunne være et endnu tættere samarbejde mellem syge-

plejelærere, bibliotekarer og de kliniske vejledere. Her kunne det være ønske-

ligt med mere undervisning på hospitalerne i den kliniske praksis. Således at 

de kliniske vejledere er klædt endnu bedre på til de kommende opgaver, hvor 

de studerende i endnu højere grad selv skal vælge og selv definere deres ca-

ses. Underviserne på UCL har for nyligt fået testet deres informationssøgnings-

kompetenceniveau, og der er i den forbindelse igangsat brushup kurser for 

dem. Men måske har de kliniske vejledere et tilsvarende behov for at få op-

graderet informationskompetencerne. Man burde undersøge, om der er et uop-

fyldt behov for de kliniske vejledere og i så fald udvikle målrettede kurser for 

denne gruppe. 

 

7.2. Undervisningen i IK 

Fra mange af undersøgelserne, samt fra empirien fremgår det, at det kan være 

både bibliotekarer og undervisere, som bidrager til udviklingen af de studeren-
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des informationskompetencer i form af kurser eller som en direkte del af un-

dervisning. Der er igennem de sidste 10 år - og især efter den nye lovbekendt-

gørelse fra 2008 - kommet et stort fokus på, hvor nødvendig informations-

kompetence er, for at de studerende kan blive studiekompetente og kan virke i 

en problembaseret og evidensbaseret praktisk virkelighed. Der skal være en 

form for progressivitet i undervisningen. De programmer, som interviewperso-

nerne fra UCL præsenterede mig for under interviewene viste at det bestræber 

man sig for. Det virkede, som om underviserne på UCL tog undervisningen i 

informationskompetence alvorligt. På de tre uddannelsesinstitutioner har man 

valgt at skemalægge undervisningen, så den er koblet direkte til den øvrige 

undervisning. Et forslag til optimering kunne være en gentagelse af forslaget 

om, at bibliotekarerne indgår som tutors. Et andet forslag kunne være, at man 

i endnu højere grad koblede undervisningen sammen med opgaver. F.eks. en 

portfolio, hvor man giver en bedømmelse i form af en karakter. Eller en udta-

lelse fra bibliotekarerne og faglærerne i forhold til de studerendes søgeproces-

ser, litteraturlister og metodevalg. Dette vil give en god sammenhæng for de 

studerende i forhold til metode, informationssøgning og metodekritik. 

 

7.3. Test eller undersøgelser 

I de undersøgelser, som jeg har gennemgået, og i mine egne interviews frem-

går det, at man indtil videre ikke har lavet tests eller undersøgelser direkte på 

undervisningen i informationskompetence. Indtil videre har man mest under-

søgt, hvordan informationskompetence kan integreres, og hvordan samarbej-

det mellem de forskellige aktører omkring sygeplejerskeuddannelsen kan sam-

arbejde. Men der er endnu ikke lavet indgående undersøgelser af, hvilken virk-

ning eller effekt undervisningen i informationskompetence reelt har på de stu-

derendes kompetenceniveau. Man har heller ikke undersøgt, hvilke undervis-

ningsmetoder som virker bedst. Når bibliotekerne, som betjener sygeplejer-

skestuderende, skal undersøge og vurderer deres egen undervisning, ville det 

være relevant at arbejde problem- eller evidensbaseret, og se på biblioteka-

rernes egen søgeadfærd og kompetencer. Hanne Munk Kristiansen og Iben 

Brøndum, har igennem foredrag og artikler argumenteret for, at også bibliote-

kerne skal arbejde med evidensbaseret praksis, også kaldet EBLIP idet biblio-

tekerne på samme vilkår som i den medicinske og den sygeplejefaglige praksis 

bør kunne dokumentere den biblioteksfaglige praksis. (Kristiansen, 2011; 

Brøndum, 2010). De igangsatte i 2011 en undersøgelse af 10 informationsspe-

cialister, bl.a. bibliotekarer ansat på biblioteker, som betjener sygeplejen. De 

satte undersøgelsen ind i Andrew Booths rammer og anvendte SPICE-modellen 

(Booth, 2004): 

•Setting: Ti informationsspecialisters egne fysiske rammer (biblioteket) 

•Population: Den enkelte informationsspecialist 
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•Intervention: Analyse af søgestrategier og den egentlige udførelse af inter-

views 

•Comparison: At foretage litteratursøgninger for sygeplejen ligesom de plejer 

•Evaluation: At identificere og evaluere fælles mønstre der kendetegner infor-

mationsspecialisters søgeadfærd ved sygeplejefaglige litteratursøgninger. 

 

Motivet for undersøgelsen var at belyse informationspecialisters søgeadfærd og 

søgestrategier indenfor sygeplejen, og metoden var kvalitative interviews. Re-

sultat af undersøgelsen blev, at man kunne påvise fælles træk ved litteratur-

søgningerne, men ikke nok til, at man kunne udarbejde en søgemodel. Der-

imod valgte man at gemme søgeprotokollerne således, at man ved næste søg-

ning kunne genanvende tidligere søgninger. Man valgte desuden at lave en 

ordgenerator, så man havde et helt katalog af synonymer. I artiklerne, som 

gengiver undersøgelsen står der, at man overvejer at anvende andre søgeme-

toder til fremtidige undersøgelser, og at man vil fortsætte med at afdække sø-

gespecialisternes søgeadfærd og praksis. (Kristiansen, 2011; Brøndum, 2010).  

Der findes mange undersøgelsesmetoder, og det er vigtigt, at hver uddannel-

sesinstitution eller hvert bibliotek, tager udgangspunkt i egne ressourcer, så 

det undersøgelsesdesign man sammensætter også er realiserbart. Hver gang 

man vil igangsætte en undersøgelse, skal der afsættes tid og ressourcer til det. 

Måske skal der ligefrem tilføres mere personale. Den mindst ressourcekræven-

de metode er nok spørgeskemaer. Man kan selv vælge hvor omfattende det 

skal være, og man kan få inspiration hos f.eks. Niels Henrik Hansen (Hansen, 

2008). 

En anden inspirationskilde til at udvikle egne tests, kunne være konsulent og 

underviser Penny Beile fra The University of Central Florida. Hun har udviklet 

en valideringsmetode, hvor universitetsbiblioteket evaluerede sin biblioteksun-

dervisning. Testen er en multiple choice-test. Den blev anvendt på de stude-

rende på universitetet (Beile, 2009). Projektet var baseret på standarder fra 

Association of College and Research Libraries (ARCL, 2000) og International 

Society for Technology in Education (ISTE). Testen bevirkede, at universitets-

biblioteket fik evalueret og valideret sine bibliotekskurser, som indeholder for-

løb om informationskompetence. Det bevirkede, at de fremover kunne tilrette-

lægge og målrette deres undervisning endnu bedre. 

En helt anden metode er, at man anvender logbøger eller dagbøger, hvor de 

studerende beskriver deres arbejds- og søgeprocesser. Dette kan f.eks. gøres 

via en blog eller på intranettet ”Fronter” (Tverskov, 1998). Logbøger er an-

vendt bl.a. på Sygeplejerskeskolen i Århus (Larsen, 2007). Bibliotekarerne og 

underviserne skal have adgang til logbøgerne, og dermed vil de kunne hjælpe 

de studerende, mens de arbejder med søgeprotokollerne. Denne metode kun-

ne f.eks. bruges i forbindelse med basisgruppearbejdet. 
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En mere velkendt metode er fokusgruppeinterviews (Kvale, 2009; Trost, 

2010), hvor man interviewer en større gruppe studerende. Dette kunne ligele-

des være i forbindelse med føromtalte basisgruppe, hvor man kunne lade in-

terviewene foregå omkring søgeprocesserne og blive en del af tutorrollen. Ma-

terialet fra interviewene ville man derefter kunne bruge i det videre arbejde 

med at vurdere sin egen praksis. Denne metode er dog meget ressourcekræ-

vende. 

 

Endelig har man mulighed for at anvende observationer af søgeadfærd og sø-

geproblemer f.eks. i form af ”Tænke-højt-metoden”. Denne kender man fra 

usability test metoder (Nielsen, 1993). Her fortæller den enkelte bruger eller 

studerende om søgeprocessen, imens vedkommende søger sammen med en 

observatør f.eks. en bibliotekar. Hvis man har brug for yderligere inspiration til 

et undersøgelsesdesign, kan man også læse Professor Niels Ole Pors mange 

undersøgelser bl.a. den fra 2005 (Pors, 2005). 

 

8. Konklusion og perspektivering 

I specialet ville jeg som udgangspunkt undersøge, først hvordan man integrere 

informationskompetence i sygeplejerskernes grunduddannelse, og dernæst 

hvilke tiltag bibliotekarer og undervisere på nuværende tidspunkt gør for at de 

studerende bliver mere informationskompetente. Endelig ville jeg undersøge, 

hvilke muligheder der er for, at bibliotekarerne kan optimere deres indsats. 

Jeg har beskrevet den generelle definition af, hvad informationskompetence er, 

og har eksplicit beskrevet de tilsvarende definitioner indenfor sundhedssekto-

ren. Her fandt jeg frem til, at informationskompetence indgår som en væsent-

lig del i det sundhedsfaglige begreb ”Evidensbaseret praksis” (EBP) eller ”Evi-

densbaseret sygepleje” (EBS). I den nyeste lovbekendtgørelse for sygeplejer-

skers bacheloruddannelse (LBK 29, 2008) indgår informationskompetenceud-

vikling også som en væsentlig kompetence, og denne, samt den medfølgende 

nationale studieordning, har givet et øget fokus på informationskompetence, 

og har været et godt afsæt for et øget samarbejde mellem bibliotekarer og un-

dervisere. 

 

Som metode valgte jeg at analysere andres empiri og undersøgelser, og jeg 

valgte som supplement at foretage en mindre empirisk undersøgelse i form af 

tre interviews. Interviewene har jeg anvendt til at understøtte eller afdække 

problemstillinger, som fremgik af de øvrige undersøgelser. En begrænsning i 

mit speciale har dog været de manglende interviews med sygeplejerskestude-

rende, og jeg har derfor i mindre grad kunnet arbejde med deres søgeadfærd. 

Igennem undersøgelserne og fra interviewene fik jeg afklaret, hvordan infor-

mationskompetence er integreret i undervisningen. Jeg er nu ikke i tvivl om, at 
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IK er blevet en integreret del af i undervisningen. Problemstillingerne fra un-

dersøgelserne samt mine tre interviews, kan jeg inddele i tre gennemgående 

temaer. 

Den første problemstilling, som jeg fandt frem til, var omkring samarbejde. 

Her fremgik det af flere af undersøgelserne, at der var et klart ønske om mere 

samarbejde mellem bibliotekarer og undervisere og desuden mellem disse to 

og de kliniske vejledere. Især gennem min egne interviews fremgik det, at 

man var opmærksom på nødvendigheden af samarbejdet mellem uddannelses-

institution og bibliotek. Jeg har foreslået, at man som bibliotekar indgår i et 

endnu tættere samarbejde med uddannelsesinstitutionen, f.eks. som tutor i 

basisgrupperne omkring den problembaserede læring, og at der ligeledes kob-

les en faglærer på gruppen. 

Den anden problemstilling, som jeg fandt frem til var omkring de tiltag, som 

bliver gjort for, at de studerende kan blive informationskompetente. Jeg fandt 

frem til, at der ikke blev arbejdet så meget med formen, da man arbejdede 

med en meget traditionel undervisningsform. I flere af undersøgelserne efter-

spørges mere integration af informationskompetence i undervisningen. Derfor 

har jeg foreslået, at bibliotekarerne får en endnu mere synlig rolle, f.eks. som 

tutors. Et positiv element er, at de fleste undervisningslektioner i informations-

kompetence er skemalagt, og at der er et stort fokus på vigtigheden af infor-

mationskompetence i grunduddannelsen. En positiv tendens i mine interviews 

var desuden, at alle tre interviewpersoner mente at kunne registrere en vis 

progression i de studerendes informationskompetenceniveau. Desværre kunne 

de ikke dokumentere det. 

Den tredje problemstilling blev derfor, at der mangler undersøgelser af under-

visningen og effekten af samme. Et forslag og måske et fremtidigt krav kunne 

derfor blive, at man skal kunne dokumenterer sin evidensbaserede biblioteks-

faglige praksis. Jeg foreslår i den forbindelse, at man for at optimere sin un-

dervisning anvender en række forskellige undersøgelsesmetoder, som kan 

gennemføres på bibliotekerne. 

 

UCL og de øvrige professionshøjskoler er godt på vej til at integrere informati-

onskompetence i sygeplejerskernes bacheloruddannelse, men undervisningen 

kan stadig optimeres, og der mangler undersøgelser omkring effekten og be-

tydningen af undervisningen. For mig er der derfor ingen tvivl om, at perspek-

tivet for bibliotekarerne fremover bliver, at de både kan og skal fortsætte med 

at højne niveauet i informationskompetencer for de studerende, og at de skal 

sørge for, at deres services og undervisning er baseret på en evidensbaseret 

biblioteksfaglig praksis, så de studerende kan blive mere kompetente i den 

evidensbaserede sygeplejefaglige praksis end tilfældet er i dag. 
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Fag og fagenes placering på modulerne på sygeplejerskeuddannelsen.  

Fra BEK. 29, 2008. 
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Bilag 2.  
Krav til håndtering af litteratur, uddrag fra Bekendtgørelse nr. 29, 2008.  

 
Modul 1. Søge og udvælge praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret viden … i relation 

til modulets tema 
 

 

Modul 2: Sammenfatte praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret viden … i relation til 

modulets tema 
 

Modul 3: Søge og anvende praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret viden … i relation 
til modulets tema 
 

Modul 4: At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis‐, udvik-

lings‐ og forskningsbaseret viden … i relation til modulets tema 

 

Modul 5: Søge, formidle og anvende praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret viden … 

i relation til modulets tema 
 

Modul 6: Udvælge og anvende praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret viden … i re-
lation til modulets tema 

 

Modul 7: At søge og anvende praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret viden … i rela-
tion til modulets tema 

 

Modul 8: At begrunde valg af sygeplejeinterventioner på baggrund af praksis‐, udvik-

lings‐ og forskningsbaseret viden … i relation til modulets tema 
 

Modul 9: At søge, sortere og kritisk vurdere praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret 
viden … i relation til modulets tema 

 

Modul 10: At søge, sortere og anvende praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret vi-

den … i relation til modulets tema 
 
Modul 11: At argumentere for vurderinger og interventioner ift. Centrale sygeplejefag-

lige problemstillinger på baggrund af praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret viden… 
 

Modul 12: At søge, sortere tilegne og vurdere praksis‐, udviklings‐ og forskningsbase-
ret viden 

 

Modul 13: At kritisk vurderer praksis‐, udviklings‐ og forskningsbaseret viden og at 

udvælge, beskrive og foretage litteraturundersøgelse af en selvvalgt sygeplejefaglig 

problemstilling samt at diskutere udviklings‐ og forskningsarbejde. At reflekterer over 

muligheder og barrierer for implementering af udviklings‐ og forskningsresultater. 
 

Modul 14: At kritisk undersøge, vurdere og formidle praksis‐, udviklings‐ og forsk-

ningsbaseret viden …At læse og forstå international faglitteratur og forskningsresulta-
ter. 
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Bilag 3. Annonce i Fronter 
 

Invitation til deltagelse i interview  

Tirsdag d. 18. og onsdag d. 19. januar 2012 

i tidsrummet Kl. 9 til 15 

Jeg vil gerne invitere sygeplejerskestuderende til at blive interviewet. Interviewene skal bruges 

i forbindelse med mit studie: Master i biblioteks – og informationsvidenskab fra Det Informati-

onsvidenskabelige Akademi (IVA), hvor jeg skriver speciale om informationskompetence og 

bibliotekskurser og jeg har valgt at målgruppen er sygeplejerskestuderende. 

 

Hvert interview har en varighed af maks. 30 min. Jeg skal bruge 10-15  

sygeplejerskestuderende som gerne vil interviewes. 

 

Uddrag fra problemformulering: Jeg vil undersøge hvordan man integrerer og hvordan man 

har integreret informationskompetence i den sundhedsvidenskabelige uddannelse og efterud-

dannelse og vælger sygeplejersker som målgruppe. Sygeplejerskeuddannelsen er, som andre 

mellemlange videregående uddannelser, underlagt krav om professions- og udviklingsbasering, 

samt tilknytning af forskning og skal være funderet på den nyeste viden.  

For at kunne leve op til disse krav kræver det at sygeplejersker og sygeplejerskestuderende er 

informationskompetente. 

Interviewene vil finde sted på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ. Lokale oplyses senere. 

Hver informant (interview-person) får direkte besked om tid og lokale via e-mail.  

Udfyld venligst blanket nedenfor med foretrukne tid og dato. 

 

Vigtigt: 

 Jeg vil optage interviewet på en diktafon. 

 

 Alle interviewede optræder anonymt i opgaven. 

 

På forhånd tak for hjælpen 

 

Med venlig hilsen 

Berit Elisabeth Alving 

bibliotekar på Videncentret OUH/SDUB 

2012-01-03 
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Blanket med ønske om interview 

 

Jeg vil gerne deltage i et interview: 

 

Navn: _________________________________________ 

 

E-mail:_________________________________________ 

 

 

Jeg går på: ________ semester (skriv nummer) 

 

Jeg kan tirsdag d. 17. januar kl. ____ (i tidsrummet 9-15) 

 

Jeg kan onsdag d. 18. januar kl. ____ (i tidsrummet 9-15) 

 

 

Deadline for tilmelding er tirsdag d. 12. januar 2012. 

 

 

Denne blanket sendes udfyldt til: 

Berit Elisabeth Alving 

E-mail: b.alving@videncentret.sdu.dk  

eller 

balving@hotmail.com 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

mailto:b.alving@videncentret.sdu.dk
mailto:balving@hotmail.com
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Bilag 4. Interview guides 

 
Bilag 4.1. Interviewguide studerende 
 

Informationssøgning 
Fortæl mig hvad du typisk gør og hvor du søger, når du skal søge efter infor-
mationer eller litteratur. 

 
Kan du give eksempler på hvornår du har brug for at søge efter informationer 

eller litteratur? 
 

Hvilke krav stiller lærerne omkring det at kunne søge efter informationer og 
litteratur? 

 

Bliver der stillet krav til det i forbindelse med opgaveskrivning? 
 

Har du under studiet lært noget om hvordan man sortere og vurdere relevant 
litteratur? 

 
Har du lært noget om kildekritik? 

 
Hvor under studiet (hvilket semester) vil det være relevant for dig at kunne 

søge efter litteratur? 
 

Nævn nogle situationer, hvor du tror, at du får brug for at kunne søge og an-
vende litteratur eller information i dit fremtidige job som sygeplejerske? 

 

 
Biblioteket på UCL 
Hvordan og hvornår bruger du biblioteket? 

 
Har du været på bibliotekets kurser eller andre kurser hvor man kan lære at 

søge, og blive mere kildekritisk? 
 

Har du forslag til forbedring af bibliotekets kurser for de studerende? 
 

Hvad kunne motivere dig til at lære noget mere om at søge og anvende infor-
mation og litteratur? 

 
Skal kurserne være frivillige eller obligatoriske? 

 
Hvor på dit studie, og i hvilken forbindelse ville det være relevant at lægge 

kurser i søgning? 
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Bilag 4.2. Interviewguide underviser 

 

Informationskompetence 
Bibliotekarer arbejder med et begreb der hedder informationskompetence.  

Hvad dækker det begreb over for dig? 
 

Hvilke samspil har det med Evidens baseret praksis (EBP)? 
 

Er der i din undervisning elementer som du mener, kan henregnes under be-
grebet informationskompetence? 

 
Hvilke krav stiller du i forbindelse med opgaveskrivning? 

 

Er informationskompetence noget som du anser for vigtig for den færdigud-
dannede sygeplejerske? 

 
 

Biblioteket 
Hvilken rolle mener du biblioteket har eller skal have på en uddannelsesinstitu-

tion? 

 
Hvordan opfatter du de studerendes interesse for informations- og litteratur-

søgning? 
 

Samarbejde 
Har du konkrete forslag til hvordan bibliotekarer og undervisere kan samarbej-

de? 

 
Hvordan vil det eventuelt øge motivationen hos de studerende? 

 
Hvor går grænsen for hvad bibliotekarerne skal undervise/vejlede i? 
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Bilag 4.3. Interviewguide bibliotekar 
 

Er biblioteket medvirkende til at der er et samspil mellem Evidens baseret 
praksis/Sygepleje (EBP/EBS) og informationskompetence? Og hvordan? 

 
Hvilke kurser har man på biblioteket for de studerende? 

 
Hvilke databaser har man valgt ud og hvorfor? 

 
Hvorfor har man valgt at undervise på biblioteket?  

 
Kunne en tilsvarende undervisning være en del af pensum og varetages af en 

underviser? 

 
Hvornår på sygeplejerskestudiet (på hvilke semestre) har man bibliotekskurser 

og hvorfor ligger de på det tidspunkt? 
 

Hvilken undervisningsform har man? Hands-on eller tavleundervisning? 
 

Hvordan vurder du som bibliotekar de sygeplejerskestuderendes niveau som 
informationskompetente (indenfor en 10 årig periode)? 

 
Har I foretaget undersøgelser eller test af de studerende i forbindelse med Je-

res kurser eller i forhold til deres informationskompetenceniveau? 
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Bilag 5. Transskriberede interviews.  

 

Bilag 5.1. Interview af bibliotekar på UCL Vejle 

Tirsdag d. 17. januar 2012 fra kl. 13.30. Optaget interview varer 45 min. 

Interview af Anders fra UCL Vejle. Han har været ansat i stillingen i 13 år, og 

han er uddannet bibliotekar. Der er ca. 500 studerende på årsbasis på UCL 

Vejle. 

Anders er her benævnt A og forfatteren benævnt B. 

 

B indleder kort om motivet og baggrunden for at indkalde ham til et interview, 

og fortæller lidt om specialet, og at hun ved gennemlæsning af diverse rappor-

ter er kommet frem til at IK og EBP hænger sammen. 

B. Hvordan får I EBP eller EBS og IK til at spille sammen, hvordan er i medvir-

kende? IK er jo nok det mere oprindelige bibliotekariske begreb. 

A. Jeg vil godt prøve at finjustere, eller finpudse din forståelse af Informations-

kompetence, med den måde jeg ser det på og måske den måde som sygeple-

jerskeuddannelsen ser det på. Fordi den her fagbeskrivelse (henviser til Hånd-

tering af Litteratur, 2011) er informationskompetence i undervisningen af sy-

geplejerskestuderende her i Vejle. Det bunder i at sygeplejerskeuddannelsen 

har en forståelse for at informationskompetence er en nødvendig del af uddan-

nelsen til sygeplejerske, hvis man skal være klædt på til at komme ud i praksis 

og deltage i det udviklingsarbejde som bliver mere og mere et vilkår, fremfor 

en undtagelse, og på den måde er der et link til EBP eller EBS om du vil. Nu 

siger du at IK er noget som mest har noget med biblioteker at gøre.. 

B. Eller det er der man er startet oprindeligt jo. 

A. Det er jeg enig i. 

B. og jeg kan jo se at jo længere jeg kommer ind i min opgave, jo mere kan 

jeg se hvordan EBP hænger sammen med IK, og IK er en del af EBP. 

A. Ja, jeg skal ikke gøre mig klog på EBP, men der er helt sikkert et samspil, 

fordi der i uddannelsesbekendtgørelsen til sygeplejerskeuddannelsen, står en 

hel masse krav om hvad de skal kunne honorere, og vi har taget nogle citater 

ud her (henviser igen til Håndtering af Litteratur, 2011) fra de forskellige mo-

duler, og det er jo alt sammen noget der går på at man skal kunne søge i 

praksis, udviklings, og forskningsbaseret viden i relation til modulets tema. Og 
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de der krav bliver skærpet hele tiden, sådan at man fra bare at søge og finde 

og lokalisere, skal være mere udvælgende, skal være kritisk evaluerende og 

bedømmende, men også at kunne omsætte det til noget praktisk, i det her til-

fælde så nok i en opgave, altså de skal jo lave en bacheloropgave, hvor de skal 

kunne vise at de kan bruge det her akademiske værktøj. Jeg er sikker på at 

sygeplejerskeuddannelsen mener at IK er en akademisk kompetence på linje 

med andre kompetencer. For at illustrere det kan jeg fortælle at sygeplejerske 

uddannelsen her for 2 år siden fik vores efter- videreuddannelse til at arrange-

re et kursus som skulle opgradere sygeplejerskelærernes informationskompe-

tenceniveau. Der blev lavet en tretrinsraket med et brushup kursus til dem der 

følte at de skulle op på bachelorniveau. Så er der lavet et master- kandidatni-

veau, hvor vi prøver at udfordre dem på noget IK. Og så er der endelig lavet et 

overbygningskursus for folk som er interesseret i at gå videre med en Ph.d. 

B. Og det var lærerne, kurserne sigtede mod? 

A. Ja det er underviserne, og sygeplejerskeuddannelsen har besluttet sig for at 

lave det her, fordi de tænker at hvis ikke underviserne er klædt på til det her, 

så kan de ikke give det videre. Og min kongstanke er, at vi ikke kan gøre det 

alene her fra bibliotekets side. Vi kan lære dem det tekniske, vi kan også lære 

dem at vurdere, hvad man nu kan vurdere ud fra de oplysninger der nu er fra 

diverse databaser. Men vi kan ikke sætte det i en relation til en opgave, såle-

des at de studerende siger ”jo, det er vigtigt”. Nej, det er underviserne som 

skal kunne det, og så jo mere kompetente de er, så kan de bedre anspore de 

studerende til det, og så skal det altså med at i den her forståelse af informati-

onskompetence, der er det ikke alene litteratursøgning og andre bibliotekariske 

færdigheder, nej der er det også evnen til at læse artikler, og evnen til at vur-

dere artiklerne og vurderes deres metodiske kvaliteter. Nu skal jeg ikke gøre 

mig klog på hvad der ellers er af elementer, men det er helt klart at det ikke 

kun er den bibliotekariske forståelse.. 

B. Nej det er ikke bare søgning. 

A. Det er ikke bare søgning, det er også noget med hvad bruger man det til, 

og hvordan laver man et fokuseret spørgsmål, som udgangspunkt for en søg-

ning. Det skal vi heller ikke bilde os ind at vi er eksperter til, men der kan vi 

nok bidrage med nogle ting. 

B. Teknisk? 
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A. Men vi kan også sige at det er fornuftigt at bruge Piccolo modellen, til at hu-

ske på, at alle facetter af en problemformulering, skal være repræsenteret, og-

så i søgeordene. Så jeg vil sige at de næsten 13 år jeg har været her, der har 

det hele tiden været min ambition at få uddannelsen så meget på banen som 

overhovedet muligt for at få de studerende til at forstå at det her er en kompe-

tence som I skal kunne for at bruge. 

B. Hele tiden ja, på hvert eneste semester. 

A. Det vil nok ikke være alle som lige udviklingsorienterede når de er færdige 

ude i praksis, men lige som så mange andre ting de får af vide, og så har de 

også lært det, og får de så brug for det, så har de et fundament. 

B. Ja de har noget at bygge ovenpå, når de f.eks. kommer ud til os på Viden-

centret. 

A. Ja. Og jeg er meget glad for som bibliotekar at vi er nået så langt som vi er 

med den her fagbeskrivelse, og det er uddannelsen som har lavet den, og vi 

har givet inputtet til det, og det her (henviser igen til Håndtering af Litteratur, 

2011) det skal så følges op med at underviserne i undervisningen ligger op til, 

hvad er kvalitativ forskning, hvad er metode osv. Og det køre så sammen, og 

det er jeg meget tilfreds med, og meget stolt af at jeg har været med til. Ikke 

fordi jeg tror at jeg har gjort det alene, men det startede lidt tilfældigt fordi jeg 

kom til at snakke med en bestemt underviser, som har ansvaret for indførelse 

af PBL orienteret undervisning i uddannelsen og vi blev enige om at vi skulle se 

på det her og det er faktisk hende som har ført pennen hvor jeg har leveret 

noget af inputtet. 

B. Og så kom den nye lovbekendtgørelse i 2008. 

A. Ja, og så har vi aftalt at vi skal mødes engang i mellem og se på om der er 

brug for justeringer og sådan noget. Så det er ideelt, men også krævende, der 

er jo meget undervisning. Så på den måde synes jeg at jeg er med til at klæde 

de studerende på til at være en aktiv og udviklende del af EBP, når de nu en-

gang bliver færdige. 

B. Ja det lyder jo godt. Og derfor skrev jeg også ordet samspil (i spørgsmål 1). 

Men hvad er det så at I tilbyder? Jeg kan jo se at I er en del af det flere steder 

på studiet, men hvor er det så at I går ind i det fra bibliotekets side? 

A. Jamen, det er jo i det søgetekniske og forståelsen af hvad man kan læse sig 

til i posterne i de forskellige databaser, og noget med hvordan man kan skaffe 
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det, hvordan finder man ud af hvor materialerne er, og kan man skaffe dem. Vi 

har jo købt en masse licenser som gør at vi kan skaffe en masse i fuldtekst, 

men der er også noget hvor de er nødt til at få vores hjælp til at skaffe det, og 

det skal de jo også undervises i, at det kan vi og gør vi. 

B. Men tilbyder i kurser til dem, altså bliver det hængt op eller.? 

A. Det er skemalagt simpelthen. Den her fagbeskrivelse fortæller på moduler vi 

er der og hvor længe, hvor mange lektioner og hvad der undervises i. 

B. Så der kommer I ind, kommer I ind i klasselokalet eller..? 

A. Vi har noget der hedder pædagogisk værksted hvor der er 14 faste pc’ere, 

men jeg tænker at det fra i år engang bliver sådan at vi går ud i de enkelte 

holds klasseværelser og foretager undervisningen der af den grund at nu bliver 

det muligt for de studerende at printe ud fra deres egne bærbare, det kunne 

de ikke før, der skulle de herned alligevel. Men nu tror jeg at vi i højere grad 

skal ud til dem. De har deres egen pc. Men det bliver ikke slået op, som man 

gjorde før, det er skemalagt, og så må vi acceptere at nogen gange kommer 

alle, nogen gange kommer kun halvdelen, og andre gange ikke ret mange. 

B. Så det er obligatorisk, men de får ikke karakterer eller? 

A. Nej det er ikke obligatorisk, der er få timer her på stedet hvor der er møde-

pligt.  Det er et studie, og de er sygeplejerskestuderende og ikke elever, det 

hed det for mange år siden. Men nu har de ansvar for egen læring. Vores un-

dervisning er delt op sådan at, decideret søgning er første halvdel af studiet. 

Faktisk har de fået det meste efter modul 5, og det er efter 1½ år. Og det er et 

ønske som uddannelsen har haft, at det skulle skubbes frem, fordi de skal 

kunne inddrage det mere og mere i uddannelsen, for at belyse problemstillin-

ger. Og i med at underviserne også bliver mere informationskompetente, så 

forestiller jeg mig, men det er langt fra sikkert at, der også bliver krævet 

forskningsbaseret viden tidligere. 

B. Bliver det så mere underviserne end jer der står der? 

A. Nej det tror jeg ikke, jeg tror stadig at vi vil være med til at undervise i det 

søgetekniske, men hvor de lægger mere op til, hvor kan vi så bruge det, og 

det har de forudsætninger for og i deres vejledning kan de måske også i højere 

grad sige noget om det søgetekniske, men jeg tror aldrig at det bliver sådan at 

underviserne overtager det her, for det tror jeg ikke at de har lyst til, det er 

ikke interessant nok. Men der tror jeg også at der er mest ide i at vi undervi-
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ser, og vi ved hvor skoen trykker. Men det er ikke til at spå om fremtiden. Men 

jeg ved at der er meget respekt om bibliotekets indsats her. Og det er jo dej-

ligt. Altså i og med at der er et fag, som ligger op til at vi skal på banen. I før-

ste del er der meget undervisning i databaser, hvor der er indlagte øvelser. 

B. Meget søgeteknik. 

A. Ja, vi prøver at gøre det sådan at de til sidst også får mulighed for at søge 

på egen hånd efter egne emner. Men nogen gange er der så mange spørgsmål, 

så vi når ikke dertil. Så må de gøre det på anden vis. Vi har et tilbud til dem, 

hvor vi kan hjælpe hvis de er løbet panden mod en mur, så kan de bestille ½ 

times vejledning, så hjælper vi dig videre. 

B. Altså en book-en-bibliotekar? 

A. Ja, men vi synes at der er en pointe i at vi også er vejledere, så derfor kal-

der vi det sådan. For det er også en del af læringen. Vi skal være en inkorpore-

ret del af læringsmiljøet. Senere i studiet er vores undervisning tilrettelagt som 

workshops, hvor de som kommer, kan bede om at få genopfrisket noget, deci-

deret blive undervist i noget og det ryster vi så ud af ærmet og ellers er det op 

til dem at bede om hjælp til noget, til et projekt, en opgave. Og hvis de ople-

ver at, der er sat to lektioner af til det, og hvis de har fået svar på det de ville 

så går de bare igen, og det er sådan det er og det er der lagt op til. Og så er 

der nogen som bliver som så kan få en ekstra god vejledning, fordi vi så er så 

få. 

B. Så har jeg skrevet noget om hvilke databaser det er, men det kan jeg næ-

sten læse mig til. 

A. Ja det står der jo, det er de sædvanlige Cinahl, Pubmed osv. Og så er det 

sådan at først i studiet er det vores egen database, altså kataloget, og biblio-

tek.dk. Sygeplejerskeuddannelsen er jo meget rettet mod det nordiske.  

Vi prøver at lave en progressiv stigning i kravene, eller det gør uddannelsen. 

Så vi starter med det nære og så går vi videre til Pubmed, Cinahl, Psychinfo. Vi 

har valgt ikke at gøre noget specielt ud af Cochrane i og med at man i en god 

søgning kan finde det i Pubmed. Det er det vi får af vide af folk vi har konsul-

teret. Og så er det at gøre for meget ud af det. Og så underviser jeg også i at 

søge på Google. For der er mere og mere især på dansk. 

B. Ja det er nemt at bruge Google, men svært at lave præcise søgninger. 
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A. Ja det er jo et vilkår. Fordi mange offentlige udredninger og rapporter, de 

bliver offentliggjort på den måde, og vi er nødt til lige at skanne internettet. 

Og det skal vi blive bedre til. Hvor jeg i en årrække har sagt at det kan vi godt 

bruge hvis der ikke lige er andet. Men vi bør faktisk bruge det. 

B. Ja jeg bruger det jo også, altså til mit speciale, her har jeg fundet rapporter 

som ikke var i bibliotek.dk. Jeg kan google dem og så ligger de som en pdf. 

A. Ja, så det er det vi har valgt at undervise i, og igen i et samspil med uddan-

nelsen. Og det er det som er så godt, at få det skrevet ned, og de er jo med-

bestemmende og de studerende kan se, at det er jo noget som uddannelsen 

mener. Det er ikke bare noget bibliotekaren siger at vi skal. 

B. Men de hører vel også underviserne sige at det og det har vi fundet i Pub-

med eller.. 

A. Ja og i og med at underviserne bliver bedre og bedre klædt på, så bliver det 

også mere naturligt at man siger, jamen vi laver da lige en søgning i Pubmed 

eller Cinahl. 

B. Men hvem har så undervist underviserne? Er det dig eller? 

A. Jamen det er jo det som vi er ved, vi er ved at lære underviserne at søge, 

via det der kursus for opgradering. Så der er vi så blevet hyret til at undervise 

på det der master/kandidatniveau. Det er jeg og Lise i Svendborg (også UCL). 

Men det er meningen at det de lærer, skal komme andre til gode. Og måske 

bliver det overtaget af andre, og så vi kan sikre at det også bliver en kompe-

tenceudvikling for os. 

B. Alle bliver mere kompetente! 

A. Forhåbentligt. 

B. På UCL Odense har de vist også et samarbejde med SDU, hvor de har lavet 

nogle kurser for underviserne og bibliotekarerne. Men I samarbejder ikke med 

SDU omkring det? 

A. Jo i Ph.d. kurset, der underviser de i søgning. Og vi bibliotekarer har haft 

nogle møder med SDUB, og har hjulpet med noget inspiration til vores del af 

det. Ja vi har et samarbejde, men vi kan da være fuldt ud tilfredse og stolte af 

det vi gør. Jeg har overværet undervisningen på universitet og der synes jeg 

da at vi lever op til næsten det hele, altså vi har ikke den samme akademiske 

baggrund, men jeg overværede undervisningen af et hold masterstuderende 

og der synes jeg at det var stort set det som jeg også gør. Det er jeg bevidst 
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om at jeg skal ud og se andre. 

B. Kurserne er altså ikke obligatoriske og er fordelt over modulerne.. 

A. Ja de studerende har det med at sige, er det noget vi skal, og hvad skal vi 

bruge det til. Og det bliver skemalagt fremfor at det bare er et tilbud. Det giver 

sådan en form for legitimitet. Og hvis vi så oplever at underviserne bliver mere 

klædt på, og helt naturligt kan sige, så skal i gøre sådan og sådan, så tror jeg 

at det vil have en effekt på de studerendes opfattelse af at det er vigtigt, eller 

også er en kompetence som de skal have. 

B. ja og det er jo ærgerligt, hvis det kommer helt frem, og kløjes i det til ba-

chelorprojektet. 

A. Jo, men de bliver trukket igennem det flere gange før så, de fleste har haft 

mulighed for at prøve det før, og ved at det er ikke for sjov. 

B. Hvor længe har I undervist sådan her? 

A. Den er fra 2008, ja det er den nye bekendtgørelse, og det her er kommet 

efter. Og er lavet på baggrund af bekendtgørelsen. Så det er de sidste par år, 

at vi har kørt det her. Tidligere var der ansatser til det, men da var det ikke 

skrevet ned. Og jeg har hele tiden forsøgt at komme på banen og der har væ-

ret stor genklang fra sygeplejerskeuddannelsen her i Vejle, men det er blevet 

udvidet, med bekendtgørelsen er det blevet udvidet i forhold til tidligere, og 

det er især af hensyn til workshops, som skal støtte op om de studerendes læ-

ring. Og det passer som fod i hose, med den beslutning som sygeplejerskeud-

dannelsen har taget, at de vil gennemføre PBL som gennemgående lærings-

måde, og det gør at de skal kunne selv. 

B. Så er der formen, har i meget hands-on? 

A. Både og. Vi sidder i et undervisningslokale hvor de bliver opfordret til at 

logge sig på, og i den første del af undervisningen er det jo også baseret på at 

vi skal igennem nogle bestemte databaser og de skal lære en masse funktio-

ner, som de skal prøve af, og de får måske mulighed for at søge lidt selv. Men 

i anden halvdel af studiet er der lagt op til at det er meget hands-on. Og har 

de brug for det, er der vejledning, hvor vi hjælper til. De første, der er det me-

get med goddag jeg hedder osv. Sådan traditionel biblioteksorientering, og der 

er næsten ikke hands-on, for det første år er det så pensumorienteret så da 

har de ikke så meget brug for det. 

B fortæller lidt om sine erfaringer med de studerende som kommer på Viden-
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centret. 

A. Der er sket meget omkring tankerne på informationskompetencer på ud-

dannelserne her indenfor de sidste 10 år. Men nogle studerende er måske ikke 

blevet så informationskompetente, for de har måske valgt det fra, det er jo 

ikke obligatorisk. Før var kravene ikke så store på uddannelsen, og mit håb er 

at i og med at underviserne bliver bedre klædt på, så vil de snakke mere med 

de studerende om kvaliteten af deres litteratursøgning, og måske på den måde 

indskærpe og kræve noget mere. 

B. De skal jo dokumentere hvad de har søgt på? 

A. Også det ja. 

B. Hvordan vurderer du, sådan over de sidste 10 år at de studerende har ud-

viklet sig i forhold til IK? 

A. Jeg tror at i og med at kravene til dem er steget, så bliver de tvunget til at 

søge noget mere, så alt andet lige, så må de blive mere IK. Der er også langt 

flere som gør det selv, og de gør det jo bare. 

B. Og spørger på et højere niveau? 

A. Ja, men det er ikke alle, og der er jo også forskel i IK blandt underviserne, 

men det er de jo fra uddannelsen ved at kompensere for. Man skal passe på 

ikke at stille for store krav, og forventninger, men jeg synes at de over tid er 

blevet bedre. 

B. Har i prøvet at teste deres IK? 

A. Nej det har vi ikke. 

B. Ingen spørgeskemaer eller? 

A. Nej det har vi ikke. Og det er muligvis fordi det her med evaluering ikke har 

vundet indpas hos os selv. Men vi har fået akademisk uddannede bibliotekarer 

som kolleger og vi har fået en ny chef som vil have at vi skal gøre det så godt 

som overhovedet muligt, så kunne jeg godt forestille mig at det var noget man 

også kunne. Altså der er jo denne selvtest for underviserne, for at finde ud af 

på hvilket niveau de er på, altså skal jeg have et brushup kursus først eller.. 

og det var der nogen som vurderede at det havde de brug for. Og den test var 

der nogle akademiske bibliotekarer som havde udviklet. Så på den måde så er 

der ansatser. 

B. Men ikke for de studerende endnu? 

A. Nej, og jeg har ikke aktuelle planer om det og jeg har ikke hørt det omtalt. 
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Men jeg har stillet spørgsmålet til uddannelsen, hvad nu når vi skal vurdere om 

de kan leve op til de krav, skal vi så være med indover, og være med til det de 

skriver i deres metodeafsnit, er det tilstrækkeligt, er det godt nok? Men jeg har 

ikke hørt noget om vi skal være med til det. Men jeg ved at der er gjort forsøg 

på Sygeplejeskolen i Århus, men det er ikke sædvanen at man gør det. Men 

jeg håber at det at underviserne bliver klædt bedre på, at det også skærper 

kravene lidt. For det er det som gør de studerende bevidste om at det betyder 

noget. 

B. Og have det med i bedømmelsen af opgaverne? 

A. Ja. Og det er mit mål, men Rom blev ikke bygget på en dag, og det er et 

sejt langt træk vi har været igennem og jeg er glad for at vi er kommet så 

langt. 

B. Skal man vide hvordan man kan gøre det bedre, så må man jo også vide 

hvor niveauet er? 

A. Ja, men det er korrekt. 

B fortæller lidt om sine erfaringer med gymnasieelevers IK, og deres mangel-

fulde referencelister fra en tidligere arbejdsplads. 

A. I bacheloropgaven er et krav bl.a. at der skal være flere videnskabelige ar-

tikler/forskningsresultater med. Og det skal have påvirket problemformulerin-

gen eller metodeafsnittet, noget der viser at de har anvendt det. 

B. Og de skal også have med i bilaget, hvordan de har fundet frem til det, alt-

så selve søgningen? 

A. Ja emneord, inklusionskriterier osv. Og man har valgt noget ud og inddraget 

det i opgaven. Så man viser at man har forståelse for hvordan det inddrages. I 

hvert fald oplever jeg at underviserne siger at de skal gøre rede for det. 

B. Og så er det jo også en del af projektet.. 

A. Ja. Vil du høre om en ny måde at undervise på bachelorprojektet? 

B. Jo gerne. 

A. Det er en undervisningsform som sygeplejerskeuddannelsen har fået inspi-

ration til i Finland. LBD, som ikke er Learning by Doing, men Learning by De-

veloping. Der bliver lavet en lille gruppe som består af en række personer fra 

praksis (f.eks. fra Vejle Sygehus), sygeplejelærere, og så en til to studerende. 

Så bliver der taget en konkret praktisk problemstilling, som man ønsker løs-

ningsforslag til. Det er til bachelorprojektet, og da er der tanker om at bibliote-
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ket skal være aktiv som vejledningsfunktion, men ikke kun overfor de stude-

rende og underviserne, men også i forhold til praksis. Det er kun på tankesta-

diet det her, men tanken er at vi skal være med, og kan give kvalitet til pro-

jektet. Og de studerende skal tage afsæt i noget virkeligt, i noget man gerne 

vil have en løsning på. Og det læringskoncept synes jeg er en spænende ud-

vikling. 

B. Men det er ikke lige nu. 

A. Ikke lige nu, men det er tanker som er lige under overfladen. Men det er for 

at fortælle dig at man tænker i de her baner, at informationskompetence, og 

litteratursøgning er en del af et godt projekt. Og så føler vi også vi gør en lille 

forskel og det er rart at få et håndgribeligt bevis på det. Vi er jo i bund og 

grund en servicefunktion, og så er det jo godt at blive nævnt, at være med, og 

blive værdsat for det man gør. 

B. Hvor meget samarbejde I med de andre i UCL? Det her er jo kun Jer ikke? 

A. Altså de underviser på deres måde, og de underviser i stort set det samme, 

og de tilbyder vejledning og sådan noget. Og i kraft af projektet om opgrade-

ring af undervisernes IK, så har vi haft nogle møder, os Sygeplejebibliotekarer 

imellem (fra Odense, Svendborg og Vejle), sådan at vi har hævet niveauet, og 

på den måde tror jeg at vi har koordineret vores indsats. Nu er det Lise i 

Svendborg og jeg som forestår undervisning i litteratursøgning, og i Odense 

har de undervisning i Refworks, som ikke bruges her endnu, det har uddannel-

sen ikke valgt. 

B. Har I ikke et andet referenceværktøj? 

A. Nej, altså vi har adgang til at bruge Refworks, men det bruges ikke, og det 

er ikke et krav. Men det kunne blive en afledt ting af det her kursus. 

B. Ja det har de jo glæde af på kandidat og ph.d. niveau. Vi har jo Refman og 

Endnote (på OUH). 

A. Ja. 

Snakker lidt om generelt om UCL om opbygningen af undervisningen fra biblio-

tekernes side. 

A. Uddannelsesbekendtgørelsen styrer. 

B. Ja det er svært at komme udenom, når der står der. 

A. Men uddannelsen ønsker heller ikke at kommer udenom det. 

B. Nej, men det behøver ikke nødvendigvis være biblioteket, som står for den 
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undervisning. 

A. Nej det kan man sige, men der er en tradition for på uddannelses, mellem-

lange- videregående uddannelser at der er ret pæne biblioteker efterhånden, 

og det er jo dejligt, ikke bare for bibliotekarerne, men også fordi det er så vig-

tigt for deres læringsudbytte at de kan det her. 

B. Og bibliotekarerne kan noget specielt her? 

A. Det vil jeg mene, og hvorfor skal alle også være lige gode til alt, man kan 

lige så godt betjene sig af noget fagfaglig ekspertise.  

B. Ja så har jeg ikke mere, så tak fordi jeg måtte komme forbi. 
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Bilag 5.2. Interview af bibliotekar på UCL Svendborg 

Torsdag d. 19. januar 2012 fra kl. 14.00. Optaget interview varer 46 min. 

Interview af Lise fra UCL Svendborg. Hun har været ansat i stillingen i 10 år, 

og hun er uddannet bibliotekar. Der er ca. 150 studerende på årsbasis på UCL 

Svendborg. 

Lise er her benævnt L og forfatteren benævnt B. 

 

Inden interviewet bliver B vist rundt på UCL, og de sætter sig bagefter ind i 

biblioteket. B indleder interviewet med at fortælle om baggrunden og motivet 

for det. 

B. Jeg besøgte A sidste tirsdag og kan forstå at I har noget undervisning sam-

men. 

L. Ja det gør vi for underviserne. 

B. Og så vidste han mig denne (Viser Håndtering af litteratur, og ser på siden 

om kurser i IK fordelt på moduler). Og hvordan indgår I så, altså er biblioteket 

medvirkende til, at der er et samspil mellem EBP og IK og hvordan? 

L. Ja, det mener jeg. Jeg har deltaget i forskellige projekter, hvor der også er 

indgået kliniske vejledere, eller folk på efteruddannelse, så i forhold til at få 

gjort praksis bevidst om at der er et område her som godt kunne prioriteres 

mere. Det er noget som jeg deltager i. Så det er sådan en projektdeltagelse, 

og jeg har også haft lidt med klinisk vejlederuddannelse at gøre, men det har 

jeg ikke mere fordi de gik bort fra det, da uddannelsen er så kort, så de gik 

bort fra at tilbyde litteraturundervisning. Men inden da gjorde jeg det. 

B. Er det en del af sygeplejerskeuddannelsen? 

L. Nej, klinisk vejleder er en overbygning man tager når man er færdig, og har 

været ude i praksis og man så skal stå som vejleder for de nye studerende i 

afdelingen. Og det er en 6 ugers uddannelse og den skal man have så man kan 

vejleder for de studerende. 

B. OK, så bliver tiden for presset hvis du også lige skal indover. 

L. Ja, og så er det noget med, at efterhånden så kommer de studerende, som 

jeg har haft med at gøre, de kommer jo ud i praksis, så det går jo bare sådan 

stille og roligt. 

B. OK og så kommer de tilbage til dig. 

L. Ja, og de kommer her, jeg kommer ikke ud på sygehuset. Tidligere var der 
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en bibliotekar på Svendborg Sygehus, men den blev nedlagt og det kom ind 

under OUH. Og så har det noget med at gøre, at jeg kun er ansat på 30 timer, 

så lige nu har jeg ikke ressourcer til at udbyde det. Men det er en af de ting 

som jeg har liggende i skuffen, for jeg synes at det kunne være spænende. 

Men tid, tid. 

B. Ja og så har du alle de bachelorstuderende. Hvor mange er der af dem? 

L. Vi har.. i år er det, og også sidste år er det små bachelorhold, med de små 

årgange. Men de nye hold er på omkring 35 og 40, men de er ikke kommet op 

igennem alle modulerne endnu. Vi har haft årgange helt ned til 15. Vi har to 

hold pr. år. 

B. Så 60-70 på de store (årgange). 

L. Ja, og det er dejligt at det er vendt nu. Og med søgninger. Og vi har endda 

ventelister, og det er dejligt, for det har været smalhals, og vi har gjort meget 

for at kunne bevare uddannelsen hernede, så det hele ikke bliver centraliseret. 

Der snakkes lidt om kæmpesygehuset i Odense. 

L. Der er en strategi fra UCL der hedder, at der skal være tre campusser i 

Svendborg, Odense og Vejle, og sådan er strategien nu. Hernede er pædagog-

uddannelsen og sygeplejeuddannelsen, og man ved godt, at man taber mange, 

hvis folk bliver centraliseret ind til Odense. Så er der mange der ikke får en 

uddannelse. 

B. Og i forvejen er uddannelsesniveauet på Fyn for lavt. 

L. Så der er også samspil der. 

B. Hvilke kurser har man på biblioteket? 

L. Jeg har en oversigt over hvad jeg laver (udleveres). Jeg startede i 2008, 

med at lave denne beskrivelse, og det er udpenslet hvad jeg laver på de enkel-

te moduler, og jeg er inde og undervise på alle teorimodulerne. Jeg har samlet 

hvad der står i studieordningen for Odense, Svendborg, det er den samme, 

hvor Vejle har sin egen lokale. Og jeg har udpindet hvad der har relation til 

litteratur og informationssøgning, og har samlet det.  

B. Og så følger I den nationale studieordning? 

L. Ja, altså allerøverst ligger den nationale studieordning, og nedenunder er 

der de lokale studieordninger og det er udmøntningerne og de kan variere fra 

sted til sted, og det gør de. Og så gør jeg det, at hver gang jeg har nogle un-

dervisningstimer så lægger jeg et papir ud (giver et papir med Evidenssøgning 
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III til modul 9), og det er bare et eksempel, jeg ligger det ud til de studerende 

så de ved hvad det går ud på og hvad jeg har tænkt mig at lave, og hvad de 

kan gå glip af, hvis de ikke kommer. 

B. Ja for det er ikke obligatorisk, det er skemalagt? 

L. Ja det er det. Da jeg startede her for 10 år siden, da udbød jeg kurser, det 

var kun et grundlæggende kursus på 3 timer og et videregående kursus på 3 

timer, og der var ingen reflektering omkring hvad man gjorde, det var rent 

håndværksmæssigt, søgeteknisk. Det indførte jeg, da jeg kom herned i 2003 

og da så den nye studieordning kom i 2008 så havde jeg gennemtænkt på for-

hånd hvad det var, jeg ville udbyde og jeg havde et godt informations flow fra 

vores studierektor, som var med, hun er formand for det udvalg som barslede 

med den nye nationale studieordning, og så kunne jeg være på pletten allere-

de fra første semester, med relevante kurser. Og der er blevet revideret og det 

bliver ajourført løbende på baggrund af erfaring. De første bachelorer (efter 

den nye ordning) de er jo komme ud her i sommeren 2011, og der havde jeg 

en ambition om, at der skulle jeg lige tage det op til den helt store revision. 

Men det har jeg så ikke får gjort, for så kom EVU projektet indover, sammen 

med A. Med efteruddannelse af underviserne. Og det har A vel fortalt om? 

B. Jo. 

L. Ja og der havde vi så de indledende brushup kurser i foråret 2011, og så 

startede vi med master/kandidat niveauet her i efteråret 2011. 

B. Og hvor fandt de sted? 

L. Brushup var lokalt på de tre steder, og masteren er blevet samlet i Odense, 

for der kommer de et antal undervisere fra hvert sted. De kan jo ikke alle være 

væk i 14 dage. Så vi indgår med 3 dage i et 14 dages forløb. Så det kom lige 

ind over og det er afsindig spænende. Men så ligger det andet lige og venter 

lidt. Men jeg er inde på alle teorimodulerne, og det er i snit 2-3 timer, og jeg 

har altid noget oplæg på 1 time med noget teori, og noget reflekterende ind-

gang til det. For de skal også være bevidste om hvad de gør. Det handler ikke 

kun om at så trykker du på den knap, men der skal også lige lidt ind over. Om 

de så kan huske det, det er jeg langt fra sikker på, men de kan måske huske 

at der er noget man skal tænke over, når man søger og når man får resultater. 

B. Er det kun dig eller er der også nogen undervisere, som har det her? 

L. Det er kun mig. Det er så integreret, så de tænker altid på mig, de kommer 
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til mig og skemalægger mig, så det passer ind i de PBL forhold som er der og 

som foregår på de forskellige teorimoduler. Og jeg indgår også som vejleder i 

nogen forløb. I Vejle køre de parløb med nogle lærer, det har vi gjort på for-

søgsbasis her for nogle år siden, og det er ikke kommet videre. Men jeg føler 

selv at jeg er godt inde i forløbene, og kommer ind der hvor behovet er, der 

hvor de skal til at skrive opgaver, og det er det som er det vigtige, at motivati-

onen skal være der ellers er det fuldstændig lige meget. Plus at det er vigtigt 

at være inde i bevidstheden hos underviserne, for de skal også afkræve noget 

tilbage fra de studerende, og deres vurderinger, har I nu søgt der og har I den 

forskningsartikel med, og har I nu det og det. Ellers kan det også være lige 

meget, der skal følges op på det. 

B. Og der hvor de til sidst skriver deres bachelorprojekt, der skal de vel også 

have med, hvor de har søgt og hvad de har søgt på, det skal de vel dokumen-

tere? 

L. Ja, altså på modul 5, introducere jeg det som jeg kalder en søgeguide, det 

er sådan en forenklet form af en søgeprotokol. Og søgeguiden skal de opfylde 

som en fastlagt studieaktivitet, det vil sige at der er afleveringspligt til læreren, 

men jeg har været med på sidelinjen i forhold til at vurdere dem, forstået på 

den måde at det er uformelt, og jeg har fået en tilbagemelding på hvad de har 

haft svært ved at forstå, så jeg har kunnet forbedre min undervisning. Til ba-

chelor skal de vedlægge en søgeprotokol som bilag, og så skal de skrive en 

prosa også om deres søgeproces, og deres bevæggrunde for deres søgninger, 

og det er så det reflekterende afsnit. Jeg bliver mere og mere brugt i den vej-

ledende funktion, og så kan man booke mig i forbindelse med opgaver, på 

gruppevis. 

B. Ikke individuelt? 

L. Nej så kan jeg slet ikke nå det. Jeg plejer at sige at hvis de er flere enkelt-

studerende som har om nogenlunde det samme emne, så skal de slå sig sam-

men, f.eks. flere som har om det palliative område, så slår de sig sammen, og 

så afsætter jeg 1 time, ½ time er for lidt. 

B. Hvilke databaser har man valgt ud til bibliotekskurserne? 

L. Det er jo simpelthen databaser der er et must for sundhedsvidenskab. Pub-

med, Cinahl, bibliotek.dk, Cochrane, ja de gængse. Og så har jeg jo løbende 

sørget for at få læst litteraturen om EBS, EBM, for at følge med i hvad de for-
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ventes at kunne, og for at holde mig ajour. Og så har jeg haft Videncentret 

som en rigtig god samarbejdspartner, og jeg har nogle gange ringet ind til dem 

og bedt dem om at være kvalitetssikring på det her. 

B. Du har ingen fagreferenter, som du kan trække på? 

L. Nej, jeg kan trække på underviserne, hvis der er noget sygeplejefagligt der 

skal ind over, men søgemæssigt må jeg klare mig selv. Jeg har brugt Viden-

centrets fagreferenter, og bibliotekarerne derinde. 

B. Og hvorfor man vælger kurserne, giver sig selv i forhold til, at det er med i 

bekendtgørelsen. 

L. Og det er rigtig godt, og det er godt at det er indført og så præcist formule-

ret, det kunne man godt bruge på de andre uddannelser, læreruddannelser. 

B. Ja det giver en anerkendelse af bibliotekerne og bibliotekarerne, det må de 

jo gøre her, siden det er dig som underviser i alt omkring litteratursøgning? 

L. Nemlig, det er lige præcis det. Og det er jo en stor fordel, jeg har jo lavet 

arbejdet her igennem næsten 10 år, og jeg er med til vores uddannelsesmø-

der, og det vil sige at det er udbygget at jeg også er med til det pædagogiske 

af det, og det gælder jo om at blive mere og mere integreret. Og i med at det 

nye EVU projekt er kommet i gang, så kommer der endnu mere fokus på at vi 

har nogle kompetencer som de kunne have glæde af og som de skal bruge. 

B. Kunne noget af det varetages af en underviser, det bliver det jo ikke her, 

men..? 

L. Ja det er jo forskelligt hvad man vælger. Det kunne det jo selvfølgelig godt 

være, men så er det jo noget med at sætte sig ned, og der er noget med de 

søgeteoretiske ting, og søgereflektive ting, som jeg kan. Man kan jo øve på 

det, men det handler jo om mere end at trykke på knapper. Så svaret er jo 

både ja og nej. 

B. Det kan de godt, men så bliver det som underviserens egne informations-

kompetencer nu er? 

L. Ja, og vi lægger mine kurser der hvor der er et direkte pædagogisk sigte 

med det, og hvor de bliver afkrævet at det bliver anvendt. 

B. Hvordan er undervisningsformen, er det hands-on eller tavleundervisning 

eller begge dele? 

L. Den er lidt traditionel på den måde at jeg har et oplæg med PowerPoints, 

omkring den søgeteoretiske og en refleksiv tilgang, og den anden del er hvor 
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jeg viser nogle funktionaliteter, og så er det deres opgave selv at bruge det, 

men der er ikke tid til at de kan løse opgaver, måske er der kun 10 min. hvor 

de kan søge selv, og nogen gange er der ikke tid. Men det er sådan at de in-

denfor nogle døgn skal have brugt det, og der er jo afkrævning ved kasse 1. 

Og det gør jo, at det ikke bare er nogle standard eksempler som jeg køre 

igennem, jeg gør det i forhold til modulets indhold, og hvad de aktuelt arbejder 

med, så det kræver forberedelse hver eneste gang. Og på bachelorprojekter-

ne, får jeg af vide hvilke fokus områder de arbejder med, og hvad de forskelli-

ge grupper de gør, så jeg er lidt oppe på mærkerne. Men min form er jo live, 

nogle bruger PowerPoints til det hele, det gør jeg ikke, jeg har lige fra starten 

vægtet det levende medie, og de må gerne søge med. Men det gør jo at der 

kan opstå uforudsete ting, jeg har f.eks. forberedt et forløb og så kommer der 

noget helt andet ud af det, men det sker også for dem, det uforudsete, og så 

man jo improvisere. 

B. Hvordan vurderer du at de sygeplejerskestuderendes IK er henover 10 år? 

L. Jeg synes faktisk at det er blevet bedre med 2008 uddannelsen. Jeg vil sige 

at det var ikke ret godt før, men der blev de heller ikke afkrævet noget. Og da 

var jeg inde med, som jeg sagde 2 gange på studiet á tre timer pr. gang, altså 

6 timer og nu er vi jo oppe på 20-22 timer, som er skemalagt og så er der vej-

ledning derudover. Og så er der meget mere fokus på det. Så de bliver helt 

klart bedre. 

B. Er der lavet test eller undersøgelser? 

L. Nej der bliver ikke lavet nogen systematiske evalueringer. Men der er én 

som har noget med de praktik ansvarlige at gøre som har bedt om mit pro-

gram fordi hun oplevede at nogle af kollegerne (i praksis) havde svært ved 

det, og så møder de nogle studerende som kan noget, og det er jo fint. 

B. Og så skal de jo opgraderes? 

L. Ja det skal de nemlig. 

B. Er der lagt en plan for det? 

L. Det ved jeg ikke, det er ikke mig som opgraderer dem, og jeg har ikke over-

skud til det lige nu. 

B. Jeg tænker omkring det med evaluering, at vi på bibliotekerne vel også skal 

tænke evidensbaseret? Altså EBLIP, hvor det handler om, det er det rigtige 

som vi gør i forhold til vores lånere? Og der skal man vel lave en form for un-
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dersøgelse, og teste af som de gør i praksis? 

L. Ja, jeg synes at det kunne være rigtig fint, altså der er jo to lag i det, altså 

der er det lag med undervisningsmetoder og former, og indhold osv. Og så er 

der laget der hedder, hvad kan de faktuelt, når de er kommet igennem pølse-

maskinen. Og det mangler vi redskaber til. Altså det er jo ikke kun en låner-

evaluering, lige som på folkebiblioteker, det er noget helt andet her. Det kunne 

da være spænende, kan du ikke lige udvikle det? 

B. Haha, det ved jeg nu ikke, men jeg har før i en modulopgave skrevet om 

hvilke målingsmetoder man kan anvende, så man kan måle og evaluere IK, 

her var det dog gymnasielever. 

L. Spænende. 

B fortæller lidt mere detaljeret om modulopgaven, som blev skrevet for en tid-

ligere arbejdsgiver, og fortæller bl.a. om logbøger og spørgeskemaer. 

B. Men det er svært at nå på 30 timer, og så skal du nok have lærerne med 

over, hvis man f.eks. skulle lave logbøger. 

L. Ja, og det vil være et særskilt projekt, hvor der skal tilføres timer. Det lyder 

spænende, for jeg gør noget pr. intuition, hvor man har en fornemmelse af at 

det virker. Jeg har kigget en masse bachelorprojekter igennem, jeg har set på 

de afsnit der indeholder forklaringen på deres søgning, deres litteraturlister, og 

kigget på deres søgeprotokoller, og det lærer jeg også meget af, og der kan 

jeg se at der er sket meget, men jeg kan ikke dokumentere det. 

B. Men måske bliver det en dag afkrævet af os, at vi skal kunne dokumentere, 

at det vi gør virker. 

L. Det har i hvert fald haft enorm stor betydning, at man fik lavet papirerne, 

og den nye studieordning, og det har haft effekt, og jeg kan sagtens se rele-

vansen af, at man får noget dokumentation. 

B. Så det kunne være næste skridt? 

L. Ja, måske. Der har jo været nogle forsøg på Sygeplejeskolen i Århus, med 

interventions- og testmetoder i 2005. Og der har vist også været noget i Hol-

stebro, med forsøg. 

B. Ja, dem har jeg læst, i Århus brugte de logbøger osv. 

L. Men hvis man lige havde det ultimative evalueringsskema, så.. 

B. Jeg har ikke mere jeg vil spørge om, tak fordi du ville medvirke. 
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Bilag 5.3. Interview af underviser på UCL Odense 

Onsdag d. 1. februar 2012 fra kl. 9. Optaget interview varer 33 min. 

Interview af Anne-Mette fra UCL i Odense. Hun har været ansat i stillingen i 

næsten 30 år, og hun er uddannet sygeplejerske cand.cur. og arbejder som 

underviser i fagene sygepleje, forskningsmetodologi og videnskabsteori. Der er 

ca. 500 studerende på årsbasis på UCL Odense. 

Anne-Mette er her benævnt AM og forfatteren benævnt B. 

 

Der blev de første 5 minutter snakket kort om specialet og motivationen for 

interviewet, og for inddragelsen af empiri. 

B. Med hensyn til min empiri, så ville jeg gerne have interviewet nogen syge-

plejerskestuderende, men det kunne jeg ikke komme til, jeg lagde en annonce 

ud på Fronter, men der var ingen som reflekterede på den, og jeg arbejder ik-

ke her, så det er lidt svært at skubbe til underviserne eller nogle andre, og de 

studerende er til eksamen nu, eller er lige begyndt i denne uge, og hvad skal 

de bruge det til? Men du har meldt dig, og det er fint, og det er jo informati-

onskompetence som jeg arbejder med, og jeg kan se at jo mere jeg læser om 

det og om sygeplejerskeuddannelsen kan jeg se at der arbejdes med EBP og 

PBL, og det hænger jo godt sammen med informationskompetence. 

AM. Ja vi arbejder med PBL, og vi har inden arbejdet meget bevidst om infor-

mationskompetence, så der er ikke noget nyt i det. 

B. Nej, og det er også mest fordi jeg vil have nogle nye vinkler på det. Biblio-

tekarer har længe arbejdet med informationskompetence, og det er jo fortsat 

ind i uddannelsessektoren og er også kommet til Jer, og hvad betyder informa-

tionskompetence for dig? 

AM. Jeg har i mange år som underviser, været meget involveret i det, egentlig 

også før man kaldte det informationskompetence, fordi de studerende altid har 

arbejdet i grupper, i teori, med et problemområde, hvor de skulle finde noget 

materiale, og undersøge det og komme frem med nogle løsninger og det gør vi 

jo endnu mere nu og igennem de sidste 10 år. 

B. Hvis du skal definere hvad informationskompetence er for dig, hvordan ville 

du gøre det? 

AM. Hvis jeg skal definere det, så kan jeg sige noget om hvordan vi bruger det 

og hvad der er vigtigt. Jeg underviser mest i den sidste del af uddannelsen, og 
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der mener jeg, at det er meget vigtigt at de studerende er i stand til at finde 

ny viden, således at de kan have nogle gode søgestrategier, at de kan håndte-

re de forskellige databaser fornuftigt, og det er vigtigt at de har noget at ud-

vælge med, og kan foretage en kildekritik, og det træner vi med dem på modul 

9, hvor jeg mest underviser, så de bruger et officielt anerkendt redskab til kil-

dekritik og at de så er i stand til at bruge den kildekritik, de har valgt, så de 

ved hvad de kan bruge kilderne til, og får det ind i det faglige. Altså enten ved 

at de kan tale om det eller skrive om det. Så jeg kunne godt hjemmefra have 

læst på det, men jeg har lavet flere undersøgelser hvor jeg også har brugt det 

og undersøgt hvordan vi arbejder med det i hele studiet og været med til at 

lave en model for hvordan det skal ind på samtlige 14 moduler. Så det vigtige 

det er jo, at kunne søge, kunne udvælge, kan vurderer det man finder og kan 

bruge det man har vurderet. 

B. Og der er jo et samspil med det evidensbaserede, men hvordan ser du at 

der er et samspil? 

AM. Jamen man kan ikke sige evidensbaseret praksis uden at man er i stand til 

at finde de relevante problemer og det skal der en ekspertise til, og så skal 

man kunne søge og udvælge af det der findes og så skal man kunne bruge det 

i samarbejde med patienterne. Så det er et område som ikke bør være ukendt 

på en sygeplejerskeuddannelse, for det bruges jo både i klinikken og i teorien. 

Det er jo et stort spørgsmål, men jeg ved ikke hvad du ellers tænker på, men 

selvfølgelig har det et samspil, man kan ikke tale om evidensbaseret uden at 

man anvender informationskompetence. 

B. Hvordan underviser du i informationskompetence, eller hvordan indgår det? 

AM. Det er med i undervisningen. Jeg underviser på modul 9, hvor vi har me-

get fokus på at bruge forskningsbaseret viden, og det vil sige at vi arbejder 

med forskellige former, både dansk og engelsksprogede forskningsbaserede 

artikler, og bruger en guide til at lave kvalitetsvurdering på den og så bruger vi 

de resultater de studerende kommer frem til med artiklerne til at tale om hvil-

ken sygepleje patienten har brug for eller hvilke problemer patienterne har af-

hængig af hvad litteraturen siger noget om. Og vi har nogle øvelsesopgaverne 

der hedder portfolio, hvor de skal.. hvor sådan en opgave stiller krav om at de 

kan lægge deres søgeproces frem, at de kan forholde sig kritisk til det de fin-

der og at de kan bruge det de har fundet. Så jeg synes nok at vi forsøger fra 
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underviserne side at arbejde med det, men det betyder ikke at det, eller det 

betyder stadig at det også er svært for de studerende. Og der er nogle som 

selv til bachelor, står famlende over for en systematisk søgning, og kan have 

besvær med at forklare deres søgeproces og kan være meget famlende over 

for en kildekritik. Så, fordi vi har ført det ind i studiet, og vi har en model hvad 

der skal ind af informationskompetence, der skal øves på alle niveauer, så er 

det ikke dermed gjort. 

B. Nej, og det er jo ikke sikkert at de kan huske det, når de skal bruge det. 

Når du så underviser i det, er det så altid koblet op på en opgave, eller noget 

som de skal aflevere eller? 

AM. Nej det er det ikke, det kan lige så vel være noget i undervisningen, hvor 

man diskuterer nogle artikler, og hvor det er noget modullitteratur, som vi kal-

der det, du kalder det nok pensum, og hvis jeg har forelæsning så kan det og-

så godt være sådan at jeg undervejs fortæller hvordan min søgeproces har 

været, til de kilder jeg har valgt, altså for at få det med ind, for at være et 

pædagogisk forbillede eller hvad man skal kalde det, eller rollemodel til at også 

vi som er undervisere tænker på hvordan vi har udvalgt kilderne, og hvordan 

vi .. ja. 

B. Er det skemalagt, eller det noget som er en del af din undervisning på dit 

modul? 

AM. Det er beskrevet, altså hver eneste lektion har en studieplan, med nogle 

mål, så det vil fremgå af at, når man træner de forskellige redskaber, eller når 

de selv skal søge noget, eller hvordan det nu er. 

B. Der er ikke afsat et bestemt timetal? 

AM. Nej, men det fylder meget på modul 9, som jeg underviser på, fordi det 

handler meget om den vidensbaserede sygepleje og så har de forskningsmeto-

dologi og videnskabsteori på det modul også så det er meget vigtigt at de ar-

bejder så det kommer til at hænge sammen. 

B. Hvad så med de andre undervisere, altså det er noget i skal alle sammen? 

AM. Ja, vi har studieplaner som er gennemdrøftet og nede på lektionsplan så 

sådan skulle det være. 

B. Hvad så med dine egne informationskompetencer, er du så også blevet 

øvet? 

AM. Ja det er jeg, jeg har været dels på FPF kursus, altså Forum for Professi-
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ons-bachelorernes Forskningstilknytning, og det er i samspil med SDU, og der 

var jeg på flerdages kursus, og her i huset er der jo også gjort et stort arbejde, 

som du nok har hørt om, med at afdække samtlige underviseres informations-

kompetencer og lægge planer for hvordan man bliver opkvalificeret på de for-

skellige niveauer. 

B. Så de studerende også kan blive det? 

AM. Ja, og det er man måske kommet lovligt sent i gang med, kan man sige. 

B. Er det først nu, at man har afdækket det, altså fra 2010, eller? 

AM. Altså det her med afdækningen det er fra efter sommerferien 2011, altså 

sidste år, eller var det et år længere tilbage. 

B. Og så startede opgraderingskurserne i efteråret? 

AM. Ja, og de har jo kørt på forskellige niveauer. 

B. Alt afhængig af om man underviser på bachelor, eller kandidat studerende? 

AM. Ja, eller nej ikke hvem man underviser men hvad man selv har brug for at 

blive videreudviklet med. Og der har jo løbende været nogle forskellige typer 

af kurser lavet mellem bibliotekarerne og os, brushup kursus eller sådan no-

get. Både med søgestrategier og med Refworks. 

B. For de andre undervisere? 

AM. Ja 

B. Ja vi har jo været lidt inde på det med hvilke krav man stiller, og i forbin-

delse med når de skal skrive en opgave. Skal de dér aflevere en søgeprotokol i 

forhold til deres søgninger? 

AM. Ja det skal de, til nogle af opgaverne, sådan at man kan se at der er sær-

lig fokus på informationskompetence og så skal de også kunne dokumentere 

det i deres eksterne prøve. Vi prøver at være meget konsekvente med at de 

krav der er til prøven til modulet, at det er noget der bliver øvet gennem un-

dervisningen og afprøvet også i nogle opgaver, så det kommer til at hænge 

sammen og sådan at det peger i retning af: hvad kræver bachelorprojektet? 

Således at vi undervejs i studiet har haft særlig fokus på visse dele af informa-

tionskompetencerne. 

B. Har du noget papir på det, på noget med informationskompetence? 

AM. Jojo, det har vi, og det må du gerne se. 

B. Godt, jeg har jo også besøgt Vejle og Svendborg, hvor de har skrevet ned 

hvor informationskompetence kommer ind og hvornår de underviser. Det er 
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bibliotekarerne og i Vejle også underviserne som står for det. 

AM. Jeg kender godt deres arbejde, og jeg har også siddet i forskellige ar-

bejdsgrupper gennem årene, både indenfor vores eget UCL og også i forhold til 

Esbjerg, Sønderborg og de andre professionshøjskoler. 

B. Så, mener du, at det er vigtigt for den færdiguddannede sygeplejerske at 

være informationskompetent, for at kunne arbejde evidensbaseret? 

AM. Ja og jeg vil sige hvis de ikke kan det, så er det heller ikke sikkert at de 

kan færdiggøre deres uddannelse, for der er jo nogle krav i de sidste prøver 

som lægger stor vægt på at de kan finde den nye viden og at de kan forholde 

sig kritisk til det, at de kan bruge det ind i de sammenhænge som de selv har 

afdækket som problemer, så det må bestemt betegnes som meget vigtigt. 

B. Da I startede det grundige arbejde med at få det ind i undervisningen, er 

det fra 2008, hvor der kom en ny lovbekendtgørelse? 

AM. Ja der er det blevet, der har vi lavet sådan en oversigt over hvert eneste 

modul, hvilke informationskompetencer der arbejdes med. Men også inden da 

har vi arbejdet med det, dengang hed det akademisk læsning og akademisk 

skrivning, så vi på den måde også støttede hvordan kravene steg til forvent-

ningerne. 

B. Og så er det med tiden blevet mere rodfæstet, og man bliver endnu mere 

opmærksom på det? 

AM. Ja og så har vi jo siden sommerferien 2011, har vi haft deltagelsespligt i 

sygeplejetimer, fordi der har været et stort fravær fra timerne. Men de har ik-

ke deltagelsespligt i alle timer. Og det er jo det at hvis der kommer 4 og der 

skulle have været 36, så kan man sige at nu har de fået tilbuddet om at øve i 

databaserne, og så har de 32 jo valgt at sige at det kan de selv finde ud af. Og 

måske kan de og måske ikke, men vi kan godt få mistanken om at den søg-

ning der er som ekstra tilbud til de studerende, til slut i uddannelsen, der kan 

man se at der er for mange der har fravalgt det undervejs. Og vi bliver mere 

og mere skarpe på at lave opgaver undervejs, som de også skal have tilbage-

meldinger på, altså de her portfolier, hvor standard portfolien kræver at man 

skriver ned hvordan man har søgt litteratur, og hvordan har man vurderet det 

man har fundet. 

B. Og så er de måske mere motiveret til at komme til undervisningen? 

AM. Det ved jeg ikke om det hænger sådan sammen. De unge menneskers ve-
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je er jo uransaglige. 

B. Så har jeg nogle spørgsmål omkring biblioteket, jeg vil gerne spørge om 

hvilken rolle du mener biblioteket har eller bør have? 

AM. De skal have en aktiv plads, som de har her i huset og være nogle biblio-

tekarer som følger de udfordringer som de studerende står overfor og der tror 

jeg da at vi et meget dygtigt bibliotek her, som har vist at være meget med i 

at opkvalificere, selvfølgelig hænger det også på dem når de studerende kom-

mer og bare vil have bibliotekaren til at hente tingene frem og det er jo ikke 

meningen så. 

B. Men det ved bibliotekarerne jo også at de ikke skal? 

AM. Ja de har de jo for længst fundet ud af, at det går jo ikke at overtage, 

men kun hjælpe dem. Og det har jo også været en stor udviklingsproces for 

bibliotekarerne, som er vant til at servicere. Så det tror jeg er rigtig vigtigt at 

de bibliotekarer som er på sådan en uddannelsesinstitution at de kendt med 

hvad vi arbejder med i uddannelsen, så der ikke bliver for langt et spring fra 

de øvelser som man kan lave og den måde vi arbejder på, og at man også er 

indstillet på at give de studerende nogle hjælpeværktøjer, men ikke overtage 

det for dem. Og det er måske også en hård proces, når nu de søde studerende 

gerne vil have en anden hjælp. Men selvfølgelig er det også meget vigtigt at 

man kan hjælpe med at skaffe tingene frem, for ofte har de studerende jo kort 

tid til at lave en opgave. Og der er jo helt fantastisk med DEF Net og al adgang 

til den forskningslitteratur som der er, for de kan få meget gennem de adgan-

ge som vi har, og de kan sidde derhjemme og lave deres søgninger. 

B. Hvordan opfatter du de studerende interesse for informations- og litteratur-

søgning? 

AM. Jeg mener der er utroligt interesserede når det er noget som de skal bru-

ge. Noget af det arbejde som jeg har gjort gennem årene med informations-

kompetence, har jo været at prøve at få det placeret der hvor de er rigtigt mo-

tiverede for at skulle bruge det og hvor de kan gøre sig nogle erfaringer. Det 

er alfa og omega i det her. For det nytter ikke at have en orienterende under-

visning, for de står af overfor det hvis det ikke er noget som de skal bruge. Det 

at man støtte op om, når de er i gang med noget, og kvalificere deres proces, 

men bibliotekarerne tager sig jo kun af søgeprocessen, og ikke at det som næ-

sten er det vigtigste, nemlig at vurdere kilderne. Men det er jo der at samar-
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bejdet også skal være, at nogen fordybe sig et sted, og andre et andet. 

B. Er det så noget som i holder møder om med biblioteket, altså hvordan i for-

deler det? 

AM. Vi er jo fælles om noget af den undervisning der foregår, men vi er fælles 

på den måde at det mest er bibliotekarerne hvor der så også er en underviser 

med. Jeg har været med til nogle af de seancer, som vi har placeret sammen 

med biblioteket, i forbindelse med projektarbejde. Det er godt placeret ind på 

den måde at de studerende skal anvende det som de har lært, og så kan de 

pludselig ikke rigtigt huske det som de har lært, så der bliver det en god kom-

bination, synes jeg. 

B. Har du nogen konkrete forslag til hvordan samarbejdet kan blive endnu 

bedre? 

AM. Jeg vil gerne henvise til det store arbejde som jeg har lavet, og du kan få 

det i kopi og kigge på det (henviser til et dokument til underviserne om infor-

mationskompetence på de enkelte moduler). Det er det som vi bruger til at 

planlægge undervisningen og det har været gældende i lidt over et år, men det 

har jo været under opbygning længe forinden, men dette er færdiggørelsen, og 

det kunne ikke nås før, for vi skulle jo først have kendskab til alle modulerne 

efter den ændring, som fandt sted i 2008, for i 2008 kendte vi ikke de sidste 

moduler, så da kunne vi ikke færdiggøre alt det her materiale så vi har prøvet 

at knytte det op på de læringsmål som ligger der, og de prøver der er. Så jeg 

har ikke nogen konkrete forslag til forbedringer, jeg har jo lavet nogle forslag, 

kan man sige. 

B. Hvordan øger du motivationen hos de studerende? 

AM. Vi sætter ind lige der hvor der skal afleveres opgaver eller lignende. Vi har 

lige får indført på det modul nr. 9 som jeg underviser på at de studerende skal 

aflever en individuel lille opgave, en portfolio, som de får feedback på, og det 

vil sige at de ud fra den undervisning der foregår vælger et område, som de vil 

søge noget litteratur om og så beskrive problematikkerne ud fra den litteratur 

som de har fundet. Og når man har så kort en feedback, så kan man give den 

studerende en tilbagemelding på hvordan de har arbejdet. Det er jo noget af 

det som de efterlyser at få. Men du kan nok forestille dig at hvis der er 100 

studerende på én årgang, at det at komme omkring og give den enkelte feed-

back, kan være noget svært. Så jeg tror at det at portfolierne indeholder at de 
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skal lægge deres søgestrategi frem, og at vi kan diskutere hvordan de bruger 

kilderne, at det er med til at motivere dem, for så får de øjnene op for hvad de 

skal blive dygtigere til. 

B. Henviser i til sådan noget som Binko? 

AM. Ja, og jeg kender den godt, jeg har selv været med i den arbejdsgruppe 

hvor Binko blev udviklet, og jeg ved ikke om den rammer den målgruppe som 

den er tiltænkt, og den måde som studerende arbejder på. Det er måske lidt 

for nørderne og den giver dem jo ikke nogen svar. Den hjælper i en øvelse, 

som kun er en øvelse. Men det som de efterspørger det er ”Når nu JEG arbej-

der med infektionsmedicinske patienters problemer omkring medicinen, hvor-

dan griber jeg så lige præcis det an?”, og det kan de jo have svært ved at fin-

de, så bliver det for generelt. Men for nogen studerende kunne man godt gøre 

dem opmærksom på at det også findes som et hjælperedskab. 

B. Og det kan jo ikke stå alene. 

AM. Nej og det er for kedeligt for dem. Det er opbygget efter de bedste inten-

tioner, med al den type af vejledning, og gode spørgsmål man kan have, men 

er det lige den hjælp som brugerne skal have, når de står med noget bestemt. 

Men det er ét af de redskaber som der er til at hjælpe. 

B. I har delt det op mellem bibliotekarer og undervisere, hvor bibliotekarerne 

har søgedelen, og i har mest det kildekritiske og faglige. 

AM. Vi har prøvet med det materiale som der er lavet om informationskompe-

tence at få peget ud, hvor det er at de studerende skal arbejde med hvilke ba-

ser eller hvor de skal de arbejde med at formulere nogle mere præcise søge-

termer, eller hvad det nu er, og her (henviser til tidligere nævnt skrivelse) står 

der ikke noget om hvordan det udmøntes, altså hvem der tager sig af hvad, og 

hvilke timer. Og der er lavet en studie plan også, med studiemetoder, som 

skulle gøres rimeligt ens med Svendborg. Så der ligger nogle præcise tilbud til 

mindre grupper af de studerende undervejs gennem hele uddannelsen. Hvor 

går grænsen, ja den går jo ved at bibliotekarerne bliver for servicerende, men 

jeg tror ikke at det eksistere her i huset mere, altså at de studerende bare kan 

aflevere noget på disken, og så får de bare noget som de kan arbejde videre 

med, det tror jeg ikke sker. 

B. Har du lavet nogen undersøgelser, altså hvad virker, hvordan gør man dem 

informationskompetente? 
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AM. Nej ikke på den måde, jeg blev bedt af ledelsen om at lave dette materiale 

for at få synliggjort niveauspring indenfor informationskompetence og for at 

hjælpe underviserne til, når vi i teori arbejder med det og det i prøverne, så 

har det med informationskompetence at gøre. Så det redskab har jeg været 

med til at udvikle i samarbejde med underviserne og inden jeg gjorde det, og 

det er nu nogle år siden, rapporten er fra 2005, så det er nogle år siden, og da 

gennemgik jeg hvad de studerende egentligt brugte, og hvordan de i forskelli-

ge opgaver arbejder med det, og den er ikke blevet fulgt op, men det kan må-

ske komme. I forbindelse med akkreditering kan der også blive brug for at do-

kumentere hvordan der bliver arbejdet så det må vi se. Men vi står med nogle 

udfordringer med PBL, på den måde at de studerende selv skal vælge deres 

litteratur, og det vil betyde at vi i mindre grad har pensum, og det har jeg ret 

svært ved. Så der ligger en udfordring i at de studerende meget hurtigt bliver 

dygtige i informationskompetence, så de er i stand til at vælge relevante tek-

ster til deres studie. 

B. Men kontrollere I så om det er godt nok, det som de har fundet frem til? 

AM. Nej, de studerende må fortælle om deres overvejelser, og hvorfor og hvad 

de har valgt, det er pointen i det, og så er der nogle mål for uddannelsen og 

for de enkelte moduler, og de skal se sig selv op mod målene. Og skal ikke ha-

ve den samme litteratur, det skal man også vænne sig til med PBL, at det er 

en gruppe som deler forskellige opgaver mellem sig, så det er ikke alle som 

skal kunne det hele. 

B. Og det skal de jo heller ikke, når de bliver færdige. 

AM. Jeg har arbejdet med det her i mange år, og være ansat i næsten 30 år og 

specielt de sidste 10 år, hvor det er blevet en bacheloruddannelse der er det jo 

blevet meget tydeligt at vi skal bruge både de danske forskningsprojekter og 

også de udenlandske, så det har været en spænende udvikling at være med i. 

B. Jeg har ikke mere jeg vil spørge om, så tak for snakken. 
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Bilag 6.  Fagbeskrivelse af Informationskompetence fra Håndtering af littera-
tur. Uddannelsen 2008, UCL Vejle s. 11-14, februar 2011. 

 
 

Målbeskrivelse for fag/ delfag 
Læringsmålene er, at de studerende: 

 opnår selvstændig informationskompetence og kritisk kan søge, fremskaffe, 
vurdere, inddrage og formidle 

 viden fra professionens vidensområder i eget studie og opgaveløsning 

 kan anvende dokumentationsredskaber ved søgning af litteratur 
 Kan dokumenterer søgestrategier. 

 

Delfagets opdeling på moduler 
Undervisning i informationskompetence indgår i undervisningen på flere moduler og 
gennemføres i forbindelse med undervisningen i fagene og opgaver i modulerne. 
 

Centrale indholdskomponenter 
Modul 1 

 Præsentation af bibliotekstilbudet ved Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle herun-
der lånemuligheder, udlånsregler og service. 

 Undervisning om: bibliotekets hjemmeside og egen biblioteksbase. Fokus er lit-
teratur i UC Lillebælts egne biblioteker. Undervisningen gennemføres med 1 

lektion i introduktionsperioden ved bibliotekar. 
 Praktisk søgning i forhold til udvalgte hjemmesider ved sygeplejefaglig undervi-

ser i 1 lektion. 

 Praktisk søgning efter dansk og nordisksproget litteratur: bøger, rapporter, 
tidsskriftsartikler, der er relevante for et sygeplejefagligt tema.  

 
Undervisningen vil primært være rettet mod søgning i databasen Bibliotek.dk. 

Herunder online‐adgang til dansksprogede artikler. Undervisningen gennemfø-

res med 2 lektioner i forbindelse med tema 5‐6 ved sygeplejefaglig underviser, 
der yder vejledning i forhold til et sygeplejefagligt fænomen og søgeord pri-

mært på dansk. Bibliotekaren yder vejledning i forhold til litteratur søgning. 
 

Modul 3 
 Undervisning om søgebaserne SveMed+ og Norart. Derudover er der mulighed 

for genopfriskning af litteratursøgning i Bibliotek.dk. 
Workshop med fokus på søgestrategier og søgeord i forhold til sygeplejefaglig 
case. 

Undervisningen gennemføres med 1 lektion ved sygeplejefaglig underviser, der 
yder vejledning i forhold til casens problemer og søgeord på dansk, svensk, 

norsk og engelsk, og bibliotekaren, der yder vejledning i forhold til litteratur 
søgning. 

 

Modul 5 
 Undervisning om søgebaserne Cochrane, PubMed, Cinahl, PEDro, OTseeker 

samt UCls online adgang til fuldtekster. 
Praktisk søgning af international litteratur og tidsskriftartikler i forhold til be-

handlende og 

/ eller rehabiliterende opgaver ud fra søgeord på engelsk. 
Undervisningen gennemføres med 3 lektioner ved bibliotekar, der yder vejled-
ning i forhold til litteratursøgning. 
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Modul 6 (Engelsksproget modul) 
 Internet‐based literature search methodology 

 Information retrieval in general 
 How to search the international databases: PubMed, PsycInfo and Cinahl 
 Presentation, exercises and councelling 

 Librarian Anders Dybdal 
 2 lessons 

Modul 7 
 Undervisning om søgebasen PsycINFO. 

Workshop i forhold til case i pædiatrisk og obstetrisk sygepleje med søgning af 

national og international litteratur. I workshoppen gives der mulighed for gen-
opfriskning af litteratursøgningens metoder og værktøj. Det aktuelle indhold af-

tales med bibliotekar.  
Undervisningen gennemføres med 2 lektioner ved sygeplejefaglig underviser, 
der yder vejledning i søgeord på dansk og engelsk rettet mod cases, opgaver 

og eller ekstern prøve, samt bibliotekar, der yder vejledning i forhold til littera-
tur søgning. 

 
Modul 9 

 Workshop i forhold til modulets cases med søgning af national og international 
litteratur. I workshoppen gives der mulighed for genopfriskning af litteratursøg-
ningens metoder og værktøj. Det aktuelle indhold aftales med bibliotekar. 

Undervisningen gennemføres med 2 lektioner ved sygeplejefaglig underviser, 
der yder vejledning i søgeord på dansk og engelsk rettet mod cases, opgaver 

og eller ekstern prøve, samt bibliotekar, der yder vejledning i forhold til littera-
tur søgning. 

 

Modul 10 
 Workshop i forhold til modulets cases med søgning af national og international 

litteratur. I workshoppen gives der mulighed for genopfriskning af litteratursøg-
ningens metoder og værktøj. Det aktuelle indhold aftales med bibliotekar. 

Undervisningen gennemføres med 2 lektioner ved sygeplejefaglig underviser, 
der yder vejledning i søgeord på dansk og engelsk rettet mod cases, opgaver 

og eller ekstern prøve, samt bibliotekar, der yder vejledning i forhold til littera-
tur søgning. 

 
 

Modul 13 
 Workshop i forhold til intern prøve modul 13 og bachelorprojekt med søgning af 

national og international litteratur. I workshoppen gives der mulighed for gen-

opfriskning af litteratursøgningens metoder og værktøj. Det aktuelle indhold af-
tales med bibliotekar. 
Undervisningen gennemføres på hold med 2 lektioner ved sygeplejefaglig un-

derviser, der yder vejledning i søgeord på dansk og engelsk, samt bibliotekar, 
der yder vejledning i forhold til litteratur søgning 
 

 

Undervisningens tilrettelæggelse 
Undervisning i informationskompetence er tilrettelagt i relation til modul 1‐13. Under-

visningen gennemføres i tilknytning til problembaserede temaer, cases, fag og opga-
ver i modulerne; ofte med afsæt i sygeplejefaglige problemer. 

 



78 
 

Undervisningen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde mellem bibliotekar og 
underviser ved det enkelte modul for at sikre sammenhæng mellem faglig og teknisk 
viden og færdighed. Samarbejdet parterne imellem omhandler forud for undervisnin-

gen didaktiske drøftelser om casens problemfelter, søgeord 
der er centrale set ud fra case og øvrige fag i modulet, dokumentationsredskaber der 

tænkes at indgå i undervisningen, samt tilgangen til at analysere og vurdere materia-
lerne. Undervisningen gennemføres ved at underviseren introducerer til informations-
søgningen med sygeplejefaglig viden om problemer og faglige 

søgeord. Bibliotekaren bidrager efterfølgende med biblioteksfaglig viden om litteratur-
søgningens redskaber, værktøjer og metoder. 

 
Der udleveres redskaber til hjælp i søgeprocessen af underviser og bibliotekar. 
 

Fokus i modul 1‐3 er søgninger inden for dansk og nordisk sprogområde. Fra modul 5 
indgår der endvidere søgninger inden for engelsk mfl. sprogområde. 

 

De studerendes læringsaktiviteter 
Det forventes, at de studerende deltager aktivt i undervisningen og selv medbringer 
problemstillinger og emner, der lægger op til teoretisk belysning og litteratursøgning. 

Det forventes også, at de studerende selvstændigt arbejder videre med at opnå kom-
petencer i at søge og vurdere litteratur. 
 

IT‐ faciliteter 
Læseplanen for informationskompetence placeres i det fælles fronterrum. 
 

Prøve og bedømmelse 
Der fortages ikke selvstændig prøve i informationskompetence, men elektronisk litte-
ratursøgning indgår i alle eksterne prøver, hvor også søgestrategier skal beskrives. 
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Bilag 7.  Faget Viden- og evidenssøgning. Sygeplejerskeuddannelsen i 
Svendborg, november 2011 

 
Vejledning af grupper eller enkeltpersoner tilbydes i forbindelse med større opgaver — 

dette tilbud gælder også studerende tilknyttet Efter- Videreuddannelsen. 
 
Modul I  Vidensøgning A  2x1 lektion + 2 lektioner 

Studiestart: Introduktion til eget bibliotek (halve hold å I lektion) 
 

Oplæg ved underviser: 
UCL biblioteksbase: fornyelsesprocedure (repetition) 
Internet / avanceret google / dokumentvaliditet 

Problematisering af søgeord ifl. fortælling, temperatur, hygiejne 
Problematisering af søgepraksis 

Søgemetode generelt 
Vurdering af søgeresultater 
Sammenhæng mellem bibliotekssystemer 

Bibliotek.dk (artikelsøgning) 
Wayf fjernadgang 

Deffnet - UCL fuldtekstadgang 
 
Del af PBL forløb:  

Artikelsøgning (kropstemperatur/kropspleje/hygiejne med patientologisk/ 
curologisk udgangspunkt) /Færdighedstræning 

 
Modul 2  Vidensøgning B  2 lektioner 

Oplæg ved underviser: 
Søgeprocessens forløb 
Søgemetode: kombinationssøgning 

Bibliotek.dk (systemprofil) 
ldunn - Norart 

Internetsøgning 
Statens Seruminstitut 
Sundhedsstyrelsen 

 
Del af PBL forløb:  

Søgning i Bibliotek.dk ud fra en konkret infektionspatologisk 
eller hygiejnisk problemstilling (bl.a. respiration, kredsløb, ste-
rilisering, desinfektion) / 

Færdighedstræning 
 

Modul 3  Vidensøgning C  2 lektioner 
Oplæg ved underviser: 

Søgemetoder (repetition) 

Søgeprofil 
Forskel ml. økonomisk og potentielt tilgængelig viden / kritisk tilgang 
Fagspecifikke og ikke-fagspecifikke søgebaser: indhold, samspil, muligheder 

Introduktion Pubmed 

 
Del af PBL. forløb: 

Konkret søgeprofil anvendes til søgning 
- i sygepleje på patofysiologiske fænomener med henblik på 

sygeplejefaglig intervention 
- i ernæringslære på ernæringsbehov og én konkret 

ernæringsmæssig problemstilling 
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Færdighedstræning 
 

Modul 4  helt klinisk modul 

(egen søgning til belæg for sygeplejeinterventioner ud fra viden om grundlæggende 
klinisk virksomhed) 

 
Modul 5 Evidenssøgning I  3 lektioner  Tværfagligt modul 
 

Oplæg ved underviser 
Søgestrategisk analyse af problemstilling / baggrund for informationsbe-

hov 
Valg af begrænsninger (simple inklusionskriterier) 
Søgestrategi 

Søgeprofil (repetition) 
Søgemetode (repetition) 

Strategi for udvælgelse af søgeresultater 
Søgeguide: eksemplificering og anvendelse (forenklet søgeprotokol) 

 

Cinahl (systemprofil) 
 

Del af tværfagligt forløb 
Anvendelse af søgeguide som dokumentation for fastlagt studieaktivitet 

- til tværprofessionel opgave med vægt på sundhedsfremme 
- generelt til sundhedsfremmende, forebyggende. 
diagnosticerende, behandlende og/eller rehabiliterende 

opgaver 
Søgning i Cinahl med anvendelse af egen søgeguide/Færdighedstræning 

 
Modul 6  overvejende klinisk modul 

(som modul 5 —diagnosticerende, +lindrende) 

(egen søgning på viden i forb. med folkesygdomme, kroniske sygdomme, 
kroniske patienter, gravide, børn, familier og ældre) 

 
Modul 7  Evidenssøgning II  2 lektioner 
Oplæg ved underviser 

Søgemetode: thesaurussøgning 
Introduktion til centrale begreber og publikationstyper ud fra søgemeto-

disk perspektiv 
Cinahl (thesaurus søgning) 
PubMed (systemprofil + repetition) 

Psyclnfo APA (systemprofil) 
 

Del af PBL forløb: 
Anvendelse af søgeguide 

- til synopsis - opgave med vægt på menneskelige relationer 

og interaktioner, herunder psykologiske, pædagogiske og 
kommunikative aspekter som grundlag for sygeplejefaglige 

vurderings- og interventionsmuligheder. 
 

Konkret udgangspunkt er patientens møde med sundheds 

væsenet: det syge barn og dets pårørende eller den 
nydiagnosticerede patient med livstruende, forventet kronisk 

og/eller invaliderende lidelse/sygdom. 
Søgning i PubMed og Psyclnfo med anvendelse af søgeguide / 
Færdighedstræning 
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Del af prøveforløb:  Argumentere for søgning, valg og anvendelse af viden, der er 
præsenteret i synopsis. 

 

Modul 8 overvejende klinisk modul (psykiatri) 
(sygeplejeinterventioner — sygeplejevirksomhed af relationel, kommuni-

kativ, vejledende karakter) 
(egen søgning til belæg for sygeplejevirksomhed elle sygeplejeintervention 
i forbindelse med psykologiske, psykiatriske eller sundhedspædagogiske 

problemstillinger). 
 

Modul 9  Evidenssøgning III  3 lektioner 
 
Oplæg ved underviser 

PubMed, Cinahl, Psyclnfo (repetition) 
Centrale publikationstyper og begreber ud fra søgemetodisk perspektiv 

(repetition) 
Søgeprotokol 
Forklaring af søgning 

 
Del af projektforløb: 

Anvendelse af søgeprotokol i de nævnte baser, forklaring af søgeproces, 
anvendelse af specifikt referencesystem i forbindelse med skriftlig ekstern 

prøve ud fra selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling. 
Færdighedstræning 
Tilbud om gruppevejledning 

 
Modul 10  Evidenssøgning IV  2 lektioner 

Oplæg ved underviser 
Cochrane (systemprofil) 
Kliniske retningslinjer i hasesammenhæng (forberedelse til modul 12) 

Omtale af andre evidenskilder 
Alerts i basesammenhæng 

 
Del af PBL forløb: 

Søgning på evidensbaseret viden i forb. med akut kritisk sygdom, lidelse 

og forestående død bl.a. med udgangspunkt i patientperspektivet. 
Søgning på viden om kvalitetsudvikling indenfor sygeplejerskens virksom-

hed 
Søgning i Cochrane, PubMed, Cinahl / Færdighedstræning 

 

Modul 11 + 12  helt klinisk modul 
 

Modul 13 + Modul 14 Evidenssøgning Bachelorprojekt  1 lektion 
 
Bachelorprojekt 

Dialog og opsamling af spørgsmål i forbindelse med basesøgning, søgepro-
tokol, referencesystemer og formalia ved opgaveskrivning. 

 
2 x 3 lektioner åben vejledning 
 

Tilbud om gruppevejledning og individuel vejledning = vejledning pr. enhed 
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Bilag 8.  Informationskompetence. UCL, Sygeplejerskeuddannelsen i Odense,  
 december 2010 
 
 

Modul 1 

 

 
 

 

Modul 2 
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Modul 3 

 

 

Modul 5
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Modul 6 

 

 

Modul 7 

 

 



85 
 

Modul 8 

 

 

Modul 9 
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Modul 10 

 

 

Modul 14 
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Bilag 9. Geografisk placering af professionshøjskolerne. Fra Professionshøjsko-

lerne i tal, 2011. 
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Bilag 10. Illustration om IK fra Rath, 2007 

 

 

 


