
Med metoden ”flipped classroom” [1] kan du utnyttja den värdefulla tiden 
i klassrummet mer effektivt. Studenterna får läsa/titta/lyssna på 
kursinnehåll före lektionen, vilket ger större utrymme till diskussion, 
tillämpning och fördjupning i klassrummet. 
 
Vi testar sedan ett år tillbaka detta upplägg på läkarprogrammet vid 
Göteborgs universitet. Studenterna kan sedan en tid tillbaka välja att 
påbörja sitt examensarbete när som helst under sin utbildning. Därför 
behöver information om litteratursökning finnas tillgängligt i 
lärplattformen, så att studenterna kan ta del av den när de har behov. Vi 
utvecklade ett digitalt lärandestöd, se http://bit.ly/RB58do, som 
innehåller det vi tidigare brukat ta upp i föreläsningsform. 
 
 
 

Vi träffar fortfarande studenterna i klassrummet i samma omfattning som 
tidigare, men numera ber vi dem att läsa in vissa delar av det digitala 
lärandestödet inför varje träff. Lektionerna inleder vi med att diskutera 
frågor och funderingar som uppkommit under inläsningen. Vi har då 
möjlighet att såväl repetera och befästa som fördjupa kursinnehållet. 
Genom att vi kunnat skala bort en stor del av den rena föreläsningstiden 
får vi också mer tid över till att handleda studenterna individuellt kring de 
informationssökningsuppgifter som är knutna till kursen. 
 
Nedan finns våra erfarenheter av arbetssättet beskrivna. Vi har använt oss 
av TPACK, en pedagogisk modell för att undervisa med hjälp av teknologi, 
för att strukturera framställningen [2]. 

       

 
• Våga släppa kontrollen i 

klassrummet –  var öppen för det 
oväntade  

• Våga  spela in film – fast det inte 
blir perfekt 

• Inte mer innehåll – utan mer tid 
till innehållet 
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• Skifta fokus under lektionen från 
sökverktyg till tillämpning och 
kritiskt tänkande 

• Var noga med vilket material som 
är tänkt för självstudier och vilket 
material som ska användas på 
lektionen 

• Allt innehåll behöver inte flippas 
• Dela upp det flippade materialet i 

små portioner – tänk tapas 
 

 
 
 

 
• Välj det medium som passar ditt 

syfte bäst; skärminspelning, text, 
film…  

• Bejaka det amatörmässiga när det 
gäller filmer – det behöver inte se 
proffsigt ut! 

• Ta med i beräkningen att 
resurserna kommer behöva 
uppdateras 
 

 
 

• Perspektivskifte från läraren som 
förmedlare till studenten som 
medskapare  

• Ökat engagemang och interaktivitet 
bland studenterna 

• Mer tid för gruppdiskussioner och 
individuell handledning 

Teknik Innehåll 

Pedagogik 

www.freepik.com 
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möter gammalt

NU-biblioteket är ett medicinskt bibliotek inom NU-sjukvården i Västra Götalandsregionen.
Vi har varit ett traditionellt bibliotek, men är nu mitt uppe i en omorganisering där

slutresultatet skall innebära att det enbart finns e-böcker i våra hyllor.

Gamla optiska hjälpmedel som prismaglasögon funkar utmärkt att läsa e-böcker med.

Efter att ha testat olika kampanjer, kände vi att vi träffade rätt när vi i december

2013 anordnade ett e-bokskafé för personalen på sjukhuset. Konceptet var

nytt möter gammalt.

I och med att vi la kaféet utanför
biblioteket fick vi ett mervärde i att fler

personer fick upp ögonen för e-boken.

Nytt

E-bokskaféet bjöd på

peppparkakor och glögg.

I en miljö från 1900-talets början kunde våra låntagare sätta sig ned vid kafébord och få information,

stöd och undervisning av bibliotekspersonalen i hur e-böcker fungerar på olika tekniska enheter.

Peka på bilden för att höra NU-sjukvårdens

personalkör ÄggliKören sjunga att det finns
e-böcker på NU-biblioteket.



Sveriges lantbruksuniversitet 
Swedish University of Agricultural Sciences 
www.slu.se 

• Hitta det viktigaste på två klick. 
• Cirkelform – skrivprocessen är inte linjär. 
• Det spelar ingen roll hur bra innehållet är om 

ingen hittar fram till det – spendera tid på 
struktur och navigation! 

• Klarspråk och tydliga rubriker hjälper användare 
och sökmotorer. 

 
 
 

Hur utvecklade SLU-biblioteket ett användarvänligt, modernt och inspirerande 
verktyg? Hur involverade vi våra kunder i arbetet?   

 
Kristina Lundin 
SLU-biblioteket 
 
kristina.lundin@slu.se 

SÖK- OCH SKRIVGUIDEN 

Besök guiden: www.slu.se/sok-och-skrivguide 

Vad innehåller guiden? 
 

Enkelt att hitta Involvera kunderna 

Ledord  

• Statistik från Google Analytics – vilka sidor 
användes mest i vår tidigare guide? 

• Inledande enkät – vad vill studenterna ha? 
• Tester med studenter under arbetets gång – 

är strukturen logisk? Hittar de rätt? Våga 
testa tidiga embryon! 

• Snabbenkät till lärare. 

Återanvänd med  
Creative Commons 

• Webbaserad handledning i grundläggande 
informationskompetens – huvudmålgrupp 
studenter. 

• Fem moduler – söka, källkritik, referera, skriva 
och upphovsrätt & plagiering.  

• Interaktiv – filmer, chatt och sociala 
delningsfunktioner. 

• Vi använde andras material märkt med CC-
licens – varför uppfinna hjulet igen? 

• Guidens textinnehåll licenserades med CC 
för dig som vill fortsätta återanvända. 

 

Exempel på sida i guiden Vår CC-licens 

Guidens struktur 

Enkelt, visuellt, uppdaterat och interaktivt. 
 



 

 

Enter search statements in Swedish or English, retrieve 

citations from Scandinavian medical journals! 

SveMed+ - a Scandinavian PubMed 

The Database 
SveMed+ is a bibliographic database covering 

Scandinavian medical journals. The data 

structure closely mimics that of PubMed. 

Likewise, many features of the interface were 

inspired by PubMed.  

Search statements entered are automatically 

mapped to medical terminology. The mapping 

algorithm is based on the MeSH thesaurus. 

This thesaurus has been translated into several 

languages, allowing multilingual mapping. 

The People 
SveMed+ is produced by the University Library 

of Karolinska Institutet (KIB). The tasks of 

entering data and creating the interface involve 

staff categories such as librarians, information 

specialists, web designers and system 

developers. Ylva Gavel and Per-Olov 

Andersson, system developers at KIB, have 

published a paper about the technical solution. 

The Technology 
The Web Interface of SveMed+ was 

implementerad using C# and ASP.NET Web 

Forms. The system architecture involves a 

bibliographic database, a separate thesaurus 

database, and a free text index based on Solr. 

The technical details are described in the paper 

on SveMed+.   

Further Reading  
Ylva Gavel and Per-Olov Andersson. 

Multilingual query expansion in the Svemed+ 

bibliographic database: a case study. 

Journal of Information Science 2014; 

40(3):269 – 280 

Web Pages 
http://svemedplus.kib.ki.se (Search Page) 

http://mesh.kib.ki.se (Swedish MeSH) 

http://publications.ki.se (Repository with Open 

Access version of the paper) 

 

  

 

Ylva Gavel and Per-Olov Andersson 

Per-Olov and Ylva are involved in 

development work in the fields of 

information retrieval, interlibrary 

loan and bibliometrics. 
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Och böckerna samlades på hög… 
  
Gallring och katalogisering kan beskrivas som traditionellt biblioteksarbete. En 
förutsättning för kvalitativ service. Sånt vi bara gör. Löpande. Men på Biomedicinska 
biblioteket hade det blivit något av ett dåligt samvete. Ommärkning, nya 
hylluppställningar, personalförändringar – det fanns ett otal orsaker till att monografier 
och avhandlingar samlades på hög. Vad göra? Be fakulteterna forska mindre? Anstifta 
bokbål? Nja, knappast aktuellt. Här behövdes en laginsats och en handfast metod för att 
komma ikapp! Lösningen på vårt dilemma hette Scrum – en metod med anor i 
systemutveckling och, ja… rugby.   
 … i väntan på Scrum   

 
Men hur skulle då metoden appliceras på våra arbetsuppgifter? Scrum är rik på 
begrepp, de flesta främmande i biblioteksvärlden. Viss anpassning skulle behövas 
– vi omdefinierade ett begrepp här och strök ett annat där. Men i övrigt formade 
sig metoden överraskande smidigt efter våra behov: att tillsammans, under 
begränsad tid och med avgränsad uppgift, arbeta mot ett tydligt mål. Begreppen 
tydliggjorde arbetet. Uppgift, målsättning, tidsåtgång, plats, lagarbete/lagledare, 
avstämning, utvärdering – ja, listan kan göras lång på funktioner som ibland 
”hänger löst” men här fick struktur och tydliga konturer. Några av de tongivande 
begreppen, i all korthet: 
 
• Scrum team. Teamet sitter och arbetar tillsammans, ett tillfälle att både 

kompetensutvecklas och svetsa samman teamet. Avstämning sker i s.k. daily 
scrums. 

• Sprint. Uppgifter och beräknad tidsåtgång, t ex gallring av böcker efter 
ommärkning, sprintperiod tisdagar och torsdagar vecka 22-24.  

• Backlog/Burndown chart: Att-göra-lista, post-it-lappar samt diagram över 
utfört arbete. 

Resultat 
 
Böcker gallrade 
Vi gallrade 13,80 meter böcker och flyttade 6,61 meter böcker till magasin 
 
Avhandlingar katalogiserade  
Vi katalogiserade 213 tryckta avhandlingar och 213 elektroniska  … Och nu då? Scrum har gett mersmak, kanske kan metoden användas i det löpande 

arbetet? Inte bara i eftersatt, utan också förekommande? Tisdagar är frigjorda, det är 
Mediateamets Scrum-dag. Alla 11 i teamet är då utan pass och annan schemalagd 
verksamhet. Näst på tur står troligen gallring av tidskrifter, men det finns också andra 
uppslag. Har ni några idéer? Klistra gärna upp förslag på arbete ni tror skulle lämpa sig 
för Scrum! 

Scrum på plus… 
Scrum tyglar och avgränsar uppgifter, snarare än låter dem svälla över. Med en tydlig och 
lätt anpassningsbar metod blir det fokus på en arbetsuppgift.  
Teambildande: Vi arbetar tillsammans med gemensamma arbetsuppgifter och 
målsättningar. Stimulerande, sammansvetsande och ofta direkt underhållande!  
Kompetensutvecklande. Några hade inte katalogiserat förr och fick i grupp lära sig 
hantverket. Även våra kollegor utanför mediateamet visade intresse, och några deltog 
också i sprintarna!  
För att underlätta SCRUM-arbetet har vi dessutom plockat fram några nya manualer som vi 
även i framtiden kan ha glädje av. 
Och det kanske viktigaste, kvalitetsökning – bättre katalog, avhandlingar synliga och 
tillgängliggjorda och gallring rensade bort inaktuell medicinsk litteratur som vi inte sparar i 
våra magasin. 
…  och minus 
Inte överraskande handlade hindren ofta om samordning, t ex schemasvårigheter, andra 
pressande arbetsuppgifter, inhopp i informationsdisk och möten. I synnerhet under den 
första sprinten, katalogisering av avhandlingar, var frånvaron stor. Våra andra 
arbetsuppgifter fick inte heller bli lidande, så ibland måste det kompromissas och 
prioriteras.  

Våga testa! 
Våga prova andra arbetsmetoder. Anpassa dem så de passar för ert arbete. Bjud in dina 
kollegor. Gör det tydligt och enkelt. Ingen förkunskap behövs. Framförallt: kvaliteten på 
servicen ökar (en avhandling som inte katalogiserats hittas inte). 
  
Tänk på att…… det är viktigt att förankra metoden på hela arbetsplatsen. För att få kontinuitet 
i arbetet bör tid schemaläggas för den grupp som ska ”scrumma”. Här stötte vi i början på 
patrull. Vi hade inte förstått svårigheten i att samla alla i teamet för en sprint. Nu har vi dock 
från ledningshåll lyckats frigöra en dag i veckan för scrummande. Så på tisdag pressar vi, som 
ett rugbylag, bollen framåt! 

Scrum i rugby: axel-mot axel pressar 
 ett lag gemensamt bollen framåt.  
Termen överfördes i början av 90-talet till  
att beskriva en metod för produktutveckling. 

Och böckerna samlades på hög… 
  
Gallring och katalogisering kan beskrivas som traditionellt biblioteksarbete. En 
förutsättning för kvalitativ service. Sånt vi bara gör. Men på Biomedicinska biblioteket 
hade det blivit något av ett dåligt samvete. Ommärkning, nya hylluppställningar, 
personalförändringar – det fanns ett otal orsaker till att monografier och 
avhandlingar samlades på hög. Vad göra? Be fakulteterna forska mindre? Anstifta 
bokbål? Nja, knappast aktuellt. Här behövdes en laginsats och en handfast metod för 
att komma ikapp! Lösningen på vårt dilemma hette Scrum – en metod med anor i 
systemutveckling och, ja… rugby.   
 

… i väntan på Scrum   
 
Scrum är rik på begrepp, de flesta främmande i biblioteksvärlden. Viss anpassning skulle 
behövas – vi omdefinierade ett begrepp här och strök ett annat där. Men i övrigt formade 
sig metoden smidigt efter våra behov: att tillsammans under begränsad tid arbeta mot ett 
tydligt mål. Begreppen tydliggjorde arbetet.  
 
• Scrum team. Teamet sitter och arbetar tillsammans, ett tillfälle att både 

kompetensutvecklas och svetsa samman teamet. Avstämning sker i s.k. daily scrums. 
• Sprint. Uppgifter och beräknad tidsåtgång, t ex gallring av böcker, sprintperiod 

tisdagar och torsdagar vecka 22-24.  
• Backlog/Burndown chart: Att-göra-lista, post-it-lappar samt diagram över  utfört 

arbete. 
 

Resultat 
 

                           Vi gallrade 13,80 meter  
                           böcker och flyttade 6,61  
                           meter böcker till magasin 
 
                            Vi katalogiserade 
                            213 tryckta avhandlingar  
                            och 213 elektroniska  

Scrum på plus... 

Fokus. Scrum tyglar och avgränsar uppgifter. 

Teambildande. Stimulerande, sammansvetsande och ofta direkt 
underhållande!  
Kompetensutvecklande. I grupp lär man sig hantverket. Även kollegor 
utanför mediateamet visade intresse, och deltog  i sprintarna!  
Manualer. För att underlätta SCRUM-arbetet har nya manualer för gallring 
och katalogisering framtagits vilka vi kan ha glädje av även i framtiden. 
Kvalitetsökning. Inaktuell medicinsk litteratur gallrad och avhandlingar 
synliga och tillgängliggjorda . 
 

… och minus  
Hindren handlade ofta om samordning, t ex schemasvårigheter, inhopp i 
informationsdisk, möten  och andra pressande arbetsuppgifter.  

Våga testa! 
Scrum har gett mersmak, näst på tur står gallring av tidskrifter, men det finns 

även andra uppslag. Har ni några idéer? Våga testa! Anpassa metoden så den 
passar för ert arbete, gör den tydlig och enkel. Sedan är det bara att bjuda in 
sina kollegor!  
  
Tänk på att… det är viktigt att förankra metoden på hela arbetsplatsen. För att få 
kontinuitet i arbetet bör tid schemaläggas . Vi har från ledningshåll lyckats 
frigöra en dag i veckan, utöver våra treveckors-sprintar,  för scrummande. Det är 
då mediateamet spelar rugby på sina villkor! 

Mediateamet, Biomedicinska biblioteket, Göteborgs universitetsbibliotek. Kontakt: gm.mediateam@ub.gu.se 
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Vi gallrade 13,80 m böcker och  
flyttade 6,61 m till magasin 
 

Vi katalogiserade 213 tryckta  
avhandlingar och 213 elektroniska 

RESULTAT 
 

Vi gallrade 13,80 m böcker och  
flyttade 6,61 m till magasin 
 

Vi katalogiserade 213 tryckta  
avhandlingar och 213 elektroniska 
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Infotekskaféer 

Mini-infotek 

www.lul.se/infoteket 

Vägledning  Litteratur 

Faktablad 



2. 
Premeeting 

3. Teaching 

4. Follow-
up-

meeting 

5. 
Improved 
teaching 

1. 
Individual 
reflection 

Critical Friends  
– A way of enhancing teaching quality in academic libraries 

Benefits 
The chance to reflect on 
one’s own teaching 

Enhanced knowledge 
about teaching methods  

Tips about what can be 
improved in one’s own 
teaching on basis of 
areas agreed on in 
advance 

Enhanced collegial 
cooperation 

Strengthened 
cooperation across 
organizational units 

Improvement of teaching 
quality through reflective 
practice 

Networking with 
colleauges  

Cheap and simple  

 

 
 

 

 

 

 
 

Starting up at 
Uppsala University 
Library 
We started by organizing a 
meeting for those interested 
in Critical Friends at UUB.  
To prepare ourselves we 
learned about feedback 
(giraffe language, nonviolent 
communication) and 
reflected on our pedagogical 
basic view 

We learned from experiences 
received by others – 
Stockholm University Library 
had run the Critical Friend 
project for a few terms 

We formulated a common 
checklist and divided the 
group into pairs 

Prerequisites 
A tolerant and non-threatening 
atmosphere in the group 

Willingness to develop as a teacher 

Willingness to help a colleague to 
develop as a teacher 

Openness to new ideas 

Commonly agreed rules for how the 
method should be applied 

Courage 

 
 
Uppsala University Library 
www.ub.uu.se 
 
 
Satu Qvarnström 
satu.qvarnstrom@ub.uu.se 

References:  
DARE! Leave Your Comfort Zone and Become a Better Teacher. 
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Handal, Gunnar. (1999). Consulting Using Critical Friends.  
New Directions for Teaching and Learning, No. 79, 59–70. 
Hultman Özek, Y., Edgren, G., Jandér, K. (2012). Implementing the 
Critical Friend Method for Peer Feedback among Teaching Librarians 
in an Academic Setting. Evidence Based Library and Information 
Practice, 7(4), 68–81. 
Samson & McCrea. (2008). Using Peer Review to Foster Good 
Teaching. Reference Services Review, 36 (1), 61–70. 

 

Collaboration with  
other libraries 
A joint project between Stockholm 
University Library and Uppsala started 
2013. These are two libraries where 
teaching is organized differently. The 
project gave us useful, concrete tips on 
how our teaching can be improved and 
an extended network. Many sessions are 
simliar as are the problems.  
 

Good to think about: 
Manage expectations beforehand and 
point out a coordinator for the project.  
A social event is a good start for the 
collaboration.  
 

Further 
development 
of the method 
Due to our positive 
experiences from the 
method we want to 
test to extend the 
UUB-SUB 
cooperation to more 
libraries. We have 
therefore, through 
the mailing list 
BIBLIST, invited 
teaching librarians at 
college and 
university libraries in 
the Mälardalen 
region to participate 
in a Critical Friends 
group. The group is 
planned to start in 
the autumn term 
2014. 

 

 

http://www.ub.uu.se/
mailto:satu.qvarnstrom@ub.uu.se




I praktiken 

•

•

•

•

•

•
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•

Metod 

Bakgrund 

Resultat 

Framgångsfaktorer 
•

•

•

•

•



Välja rätt! – redovisning av sökning och urval på 

läkarprogrammets examensarbeteskurs på KI 

  Miritt Zisser & Magdalena Svanberg 

Utveckling 
Uppgiften behöver förtydligas så att studenterna förstår 

att de förväntas redovisa en systematisk sökning 

 

Vi behöver ett närmare samarbete mellan biblioteket och 

koordinatorer och handledare för att nå en samsyn kring 

målen för informationskompetens och 

bedömningskriterier. En möjlig lösning skulle vara att 

biblioteket tar en mer aktiv roll i bedömningen av 

sökstrategierna.  

 

Uppgift i informationssökning 
Uppgiften ingår i halvtidsrapporten och bedöms av 

koordinatorerna på kursen. Varje student ska välja ut 

fem referenser som de använt i uppsatsen och 

besvara två frågor för var och en av dessa: 

 

SÖKSTRATEGI: Här är det meningen att studenten 

kort ska beskriva hur hen hittat referensen. Hen ska 

ange i vilken databas hen sökt, hur sökstrategin såg 

ut, vilka termer som använts och om några 

begränsningar tillämpats. 

 

URVAL: I det här avsnittet ska studenten ge en 

motivering till varför just den här referensen valts ut. 

Det viktiga är att studenten kan förklara varför studien 

är viktig för uppsatsen. I den här delen anges också 

till vad referensen använts, t.ex. bakgrunden, 

metoddelen eller diskussionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ett exempel på uppgiften  

Resultat  
Uppgiften har fungerat mycket bättre än den tidigare 

uppgiften. Frågan om urval har fungerat bäst. De allra 

flesta studenter verkar ha blivit medvetna om att de 

måste göra ett medvetet urval av vilka referenser som 

ska vara med, och de flesta motiverar sitt urval utifrån 

adekvata faktorer.  

 

Vad gäller redovisning av sökstrategier ser vi att många 

studenter verkar nöja sig med sökningar som ger några 

relevanta artiklar snarare än att söka systematiskt och 

mer uttömmande. Vi ser också exempel på sökningar 

som verkar ha konstruerats i efterhand för att hitta en 

redan känd artikel.  

 

Karolinska Institutet  

Miritt Zisser & Magdalena Svanberg 

Bibliotekarier  •  Universitetsbiblioteket 

Berzelius väg 7B • 171 77 Stockholm 

E-post: miritt.zisser@.ki.se , 

magdalena.svanberg@ki.se   

Telefon: 08-524 84 050 

webbsida: http://kib.ki.se 

Jansen RR, Wieringa J, Koekkoek SM, Visser CE, Pajkrt D, Molenkamp R, et 

al. Frequent Detection of Respiratory Viruses without Symptoms: Towards 

Defining Clinically Relevant Cutoff Values. J Clin Microbiol. 2011 

Jul;49(7):2631-6. 

HUR:  VARFÖR:  

Sökning i PubMed:  

("Respiratory Tract 

Infections/virology"[Majr]) AND 

"Viruses"[Majr]) AND "Case-Control 

Studies"[Mesh] Filters: Humans; 

 English; Child: birth-18 years 

Viktig för att ge en bakgrund till 

diagnostiken av respiratory viruses. 

Visar på ett flertal respiratory viruses 

som asymtomatiska individer bär på.  

Publicerad i en av högt ansedd 

tidskrift inom området Det finns få 

tidigare studier som har använt sig av 

PCR för att titta på närvaron av 

respiratory viruses. 

Referens 

1. Bologna Working Group on Qualifications 

Framework. A framework for qualifications of the 

European higher education area. Copenhagen: 

Ministry of Science, Technology and Innovation; 2005. 

 

Bild: Vi från universitetsbiblioteket som arbetar med 

undervisning på Läkarprogrammet. Kontakta oss 

gärna om du vill veta mera. 

 

Bild: Att välja rätt är inte alltid lätt 

Informationskompetens är en nyckelkompetens inom 

högre utbildning och i det livslånga lärande (1) och 

ingår i Karolinska Institutets kriterier för bedömning 

av examensarbeten. I samarbete med kursansvariga 

på läkarprogrammets examensarbeteskurs har vi 

utformat en uppgift som ska bidra till att målen 

uppnås. Syftet är att stödja studenternas utveckling 

av informationskompetens genom att de får reflektera 

över sök- och urvalsprocessen. 

 

Genom uppgiften ska studenterna utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till litteraturen. Det ska finnas en 

tydlig koppling mellan frågeställningen, sökstrategin 

och de referenser de sedan använder i uppsatsen.  

 



 

The Medical University Library in Umea, Sweden, have had a librarian 
as a part in the advisory board of the Nursing Education since 2003, as 
a consultant in literacy- library- and information seeking questions. 
From the beginning all courses, both bachelor and the specialty master 
programs, made their decisions there. Now they are devided in two 
boards, one for the bachelors programs and one for the graduate 
programs, where the librarian became a member of the board of the 
Nursing Bachelor education and the Radiology Nursing Bachelor 
education. Now the Nursing Bachelor education will develop a new 
curriculum.  
 
At the start meeting, to make a developing group, the librarian 
suggested that she could make all the information searching in all the 
different subject watches; with all different questions that the group 
and also the steering- and the curriculum-group would need to 
investigate. 
 
The members of all the groups could either mail and get the results 
back in mail. The other way was to make an appointment and come to 
the literature searching office and there make the searches with the 
librarian. Several professors and teachers from both the steering group 
and the developing group came for systematic information searching. 
  

Working with the literature searching, and watching for 
the demands in the development of a new Nursing 
Bachelor education. 
 
Karina Sjögren, Umea University, Medical Library  
 

 

What questions and searches were investigated? 
 
The future for nursing, health care and the education were in focus. 
 
Themes like e-health and health 2020, and how they will influence the 
nurses work, and how it will be implemented in the education. Also m-
health (mobile health) including tele medicine was of interest here.  
 
Information about other educations and their curriculum and thoughts 
for the future was also very interesting. 
 
Information round the six most important nursing competencies was 
also searched for. Those competencies are person centered care, team 
work, evidence based nursing, quality development, secure health care 
and medical informatics with computer systems. 
 
To find the inquiried information and articles we made the searches in 
more databases than we usually do for our customers. Not only the 
medical and nursing databases, but now also ERIC and LISTA (Library, 
Information Science & Technology Abstracts) with all our other Ebsco 
databases: Cinahl, AMED, PsychInfo, Academic Search Elite, and of 
course PubMed, Web of Science, Scopus and Google Scholar. I also 
made accounts for RSS and alerts in the databases for all the teachers 
/ researchers to get their searches watched. 
 

Results: The group that worked with the new visions and watch from other 
universities with their searches, has now produced their report. 
 
The base of the education is the scientific ground within nursing and other 
connected scientific fields. 
 
It will be planned with the six important competences related to different 
nursing contexts, theoretical knowledge, techniques and methods, and 
then develop the pedagological tools for it. 
 
Different pedagological models will be used as the education will be both in 
Campus and as distance education in web-based techniques. 
 
There should be projects in the curriculum, where the students can 
participate in active learning with projects for each study group, with 
different theories, legislations or subjects from the medical services. The 
projects will be shared with peer learning. 
 
The education will probably have a nordic-, archtic-, sparsely-populated-
area- and ITC-(information technology and communication) profile  
 
The developing group will now continue with the new curriculum. This 
group have participants from all three campus where we have the Nursing 
School: Umeå, Skellefteå and Örnsköldsvik. Skellefteå and Örnsköldsvik 
are much smaller, so their course will be web-based educations, like the 
one in the fourth campus Lycksele. After this the developing group will 
now make the changes for a new Nursing Education. 
 
References: 
1. The Journal of Continuing Education in Nursing. – 39(2008):10 441-50; 
Boychuk Duckschler J: A process of becoming: The stages of new nursing 
graduate professional role transition. 
2. Journal of Nursing Administration. – 34(2004):7-8 338-45; Beecroft PC 
et al: Bridging the gap between school and workplace: Developing a new 
graduate nurse curriculum. 
3. Journal of Professional Nursing. – 19(2003):5 320-8; Kaplan Jacobs S 
et al: Information literacy as the foundation for evidence-based practice in 
graduate nursing education: a curriculum-integrated approach.  

The photographs are from the advisory board of the Nursing Education, 
with one member that is a part of the developing group to the 
curriculum.  

Northern Sweden (Google maps) 



Eva Hessman 
Linda Hammarbäck 
Veronica Alfredsson 
Undervisningsteamet, Biomedicinska biblioteket, Göteborgs Universitetsbibliotek, biomed.utb@ub.gu.se 
Referens: Bart, W. (2008). Bloom's taxonomy of educational objectives. In N. Salkind (Ed.),  
Encyclopedia of educational psychology. (pp. 111-112). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.  
 

HUR GICK DET SEN? 

Studieuppgift 

Workshop 

Kommenterad 
källförteckning 

Seminarium 

Kollaborativt 
lärande 

Pedagogisk 
utveckling   

BAKGRUND 
Vi vill hitta sätt att bättre följa upp vår undervisning och ta reda på hur studenterna tillämpar det vi gått igenom. 
På sjuksköterskeprogrammet prövar vi därför att använda ett kursupplägg med seminarier som examinationsform. 
Studenternas uppgift är att söka tre artiklar i ett ämne de själva väljer och skriva en kommenterad källförteckning. 
Den skriftliga redovisningen visar stora brister i förmågan att beskriva sökteknik, argumentera för valet av artiklar 
och reflektera över sökprocessen. Eftersom vi själva leder seminarierna kan vi se vad som varit otydligt i vår 
undervisning samt få mer tid till diskussion och reflektion tillsammans med studenterna. 

Vad krävs för detta arbetssätt? 
* Samarbete med lärare/lärarlag 
* Kommunikationskanal  
* Lämplig uppgift 
* Planeringstid 
* Modiga bibliotekarier 

För att visualisera vår metod används 
Blooms taxonomi (Bart, 2008). De olika 
inslagen i kursupplägget har kopplats 
till lärandets steg. 
           = traditionell undervisning.                     
=         = nya inslag. 
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