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Abstract                     The Swedish academic libraries have gone trough radical changes           
                                                 during the last decades  . The development of information technology,   
                                                 the educational expansion and new pedagogical ways of learning within   
                                                 the higher educational system have changed the conditions, not only for   
                                                 the academic libraries, but also in many ways for the librarians.  
                                                 The aim of this Master's thesis is to examine how Swedish librarians   
                                                  experience their pedagogic role and task in the context of a academic   
                                                  library. The following four questions in this investigation were asked:               
                                                  How do the librarians experience the formal task that they have? How do   
                                                  the librarians experience the physical library environment? How do the   
                                                  librarians experience the co-operation with others involved in their   
                                                  work? How do the librarians experience their own pedagogic knowledge        
                                                  and competence in their daily practice? The study showed that these  
                                                  librarians believed the physical environment to be very important and is   
                                                  seen as a pedagogical tool in their daily work. The co-operations with   
                                                  others involved needed to become better, especially with the teachers.   
                                                  The librarians felt that their pedagogic role and task is becoming more   
                                                  important. They also feel a need for more pedagogic knowledge to  
                                                  handle the increasing demands from the students using the academic  
                                                  libraries. 
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1 Inledning 
 
De svenska högskole- och universitetsbiblioteken har under de senaste decennierna 
genomgått stora förändringar. Framväxten av informationsteknologin tillsammans med en 
omfattande utbildningsexpansion i samhället, har på ett genomgripande sätt förändrat 
högskolebibliotekens roll. Denna förändring kan skönjas på flera plan och har blivit mer 
märkbar under de senaste åren. Inom biblioteken har förändringar skett i form av ökad 
kunskapsmängd och ökad fysisk tillgänglighet till information, exempelvis genom tillgång 
till öppna samlingar, mer läseplatser för fler studenter och framförallt införandet av 
informations- och kommunikationsteknologin (IKT). Idag ska högskolebiblioteken fungera 
som en viktig pedagogisk resurs för en allt större grupp av studenter. 
 
I denna utveckling har också bibliotekariernas arbetsuppgifter delvis förändrats. En del av 
själva kärnverksamheten, exempelvis att tillhandahålla och låna ut litteratur, kan numera 
studenter och övriga användare, genom datoriseringen, i hög grad själva sköta på ett 
bibliotek. Istället formuleras i olika biblioteksutredningar och statliga måldokument att 
bibliotekariernas roll och uppgift bör vara att tillgodose studenternas behov av att kunna 
behärska sitt eget informationsanvändande. Man talar i sammanhanget om att studenterna 
skall bli informationskompetenta. Detta begrepp har en vidare innebörd som innebär att 
studenterna skall tillägna sig de kunskaper som behövs för att de bland annat ska kunna 
söka, finna, reflektera, kritiskt granska och värdera information som kan leda till ny 
kunskap, i ett livslångt perspektiv. Dessa förändringar har också med nya pedagogiska 
riktningar inom utbildningssystemet att göra, och bygger på tanken om det problembaserade 
lärandet (PBL). Detta innebär i praktiken bland annat att studenterna själva, så långt som 
möjligt, ska ta ett större ansvar för sin egen kunskapsinhämtning. Utbildning i hur man 
söker information ingår således som en allt viktigare del av studenternas kunskaper. 
 
Användarundervisning har alltid bedrivits på biblioteken men har haft olika inriktning och 
innehåll. Utvecklingen har gått ifrån att bibliotekarierna introducerat användarna i bok- och 
bibliotekskunskap, till att de idag också lär ut hur man avancerat söker och finner en mängd 
informationsresurser i olika databaser och på Internet. Undervisningsinnehållet har under de 
senare åren således förändrats och blivit mer komplext, och biblioteken har på många sätt 
fått en betydelsefullare roll som utbildningsinstitutioner och läromiljöer. Vad tycker då 
bibliotekarierna själva om denna utveckling och hur upplever de sitt pedagogiska arbete i 
den dagliga praktiken? Upplever de exempelvis att andra krav än tidigare ställs på deras 
pedagogiska kunskaper och kompetens? Dessa förhållanden är intressanta att undersöka och 
avsikten med denna studie är att närmare få en förståelse för hur ett antal bibliotekarier 
själva upplever sin pedagogiska uppgift och roll i en akademisk kontext. 
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Förhållandevis få undersökningar har gjorts kring bibliotekariers egna upplevelser, 
erfarenheter och kunskaper kring det pedagogiska arbetet och den pedagogiska rollen i en 
akademisk kontext. Trots allt är forskning kring bibliotekarier som  
yrkeskår viktig, då det är de som i slutändan möter användarna i olika situationer. Ju mer 
man lyfter fram bibliotekarierna som fenomen inom den biblioteks –och 
informationsvetenskapliga forskningen, desto större möjlighet finns också för denna 
yrkessektor att få ett underlag för reflektion kring den egna yrkesrollen.  
I förlängningen kan detta bidra till att användarna kan möta bibliotekarier med en ökad 
professionalism och större kompetens på biblioteken. 
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mot bakgrund av den inledande diskussionen, är utgångspunkten att högskolebibliotekarier 
har en pedagogisk uppgift och roll som möjligen kan ha förändrats i takt med den 
informationsteknologiska utvecklingen, utbildningsexpansionen och nya pedagogiska 
riktningar inom utbildningssystemet. Syftet med denna undersökning är att närmare 
undersöka hur ett antal högskolebibliotekarier själva upplever sin pedagogiska uppgift och 
roll i en akademisk kontext. Mina frågeställningar är följande: 
 
         -  Hur upplever bibliotekarierna sitt formella uppdrag? 
          
         -  Hur upplever bibliotekarierna betydelsen av den fysiska arbetsmiljön?   

 
-  Hur upplever bibliotekarierna samarbetet med andra inblandade      
   aktörer? 

 
-   Vilken slags pedagogisk kunskap/kompetens upplever bibliotekarierna   
     att de behöver utifrån sin dagliga praktik? 

 
 
1.2 Avgränsningar 
 
Bibliotekens pedagogiska uppdrag och bibliotekariernas pedagogiska roll har möjligen 
samma viktiga funktion och betydelse inom alla bibliotekstyper. Men för att avgränsa mitt 
arbete och snarare ”borra” på djupet istället för att diskutera utifrån en generell nivå, så har 
jag valt att försöka beskriva situationen för de bibliotekarier som är verksamma inom 
högskole- och universitetsbiblioteken. Dessa bibliotekarier har oftast ur en längre tidsaspekt 
haft en undervisande roll genom att de varit tidiga med att bedriva användarundervisning på 
högskolebiblioteken och har kanske i större utsträckning kunnat reflektera över sin 
pedagogiska uppgift och roll. I denna studie har inte användarna problematiserats i någon 
högre utsträckning eftersom det tidigare har gjorts ett flertal studier utifrån deras perspektiv 
och för att mitt fokus och intresse i första hand är riktat mot bibliotekarien som fenomen.   
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Student/Användare  
 
I denna uppsats används i varierande grad både student och användare som begrepp i de olika 
textavsnitten. Termen studenter representerar en specifik grupp som genomför någon form av 
utbildning inom högskola och universitet. Termen användare kan här ses som ett vidare 
begrepp och innefattar, förutom studenterna, också lärare, forskare och övriga som på olika 
sätt använder sig av bibliotekets tjänster och/eller resurser.      
  
Högskolebibliotekarie  
 
Det formella samlingsnamnet för högskole- och universitetsbibliotek är enligt 
Nationalencyklopedin Forskningsbibliotek (Nationalencyclopedien, 2004). Andra 
benämningar är vetenskapliga och/eller akademiska bibliotek. Jag har dock i denna studie 
valt att benämna alla bibliotek för högskolebibliotek och således benämns också 
bibliotekarierna i denna studie för högskolebibliotekarier oavsett om de är verksamma inom 
universitetsbibliotek eller högskolebibliotek.  
 
 
1.4 Egen informationssökning i uppsatsarbetet 
 
För att finna litteratur inom det område jag intresserat mig för i denna uppsats, har jag sökt 
böcker och artikelrefe renser i det nationella bibliotekssystemet LIBRIS som täcker in 
forskningsbibliotekens bestånd samt även gjort sökningar i lokala bibliotekskataloger. 
Tidigare magisteruppsatser och övrig läst litteratur inom ämnet biblioteks –och 
informationsvetenskap samt litteratur inom ämnesområdet pedagogik, har gett mig vidare 
referenser till intressant läsning. Jag har också sökt artiklar i olika databaser som till 
exempel LISA och Academic Search Elite. De söktermer jag använt har kombinerats och 
omformulerats på olika sätt och bestått av bland annat följande: Bibliotekarie- 
Högskole/Bibliotek- Pedagogik- Yrkesroll- Informationskompetens. Men också engelska 
termer som Librarian- Teaching- Library och Information Literacy. Jag har också fått 
litteraturtips av min handledare men även ifrån andra studiekamrater. 
 
 
1.5 Uppsatsens disposition 
 
Denna uppsats börjar med en Inledning (kap.1) som bland annat diskuterar 
högskolebibliotekens- och högskolebibliotekariernas förändrade roll under de senaste 
decennierna. Efter detta följer syfte och fyra frågeställningar. Vidare följer en kortare 
redogörelse för vilka avgränsningar jag har gjort i undersökningen och efter detta definieras 
några olika begrepp som används i uppsatsen. I detta kapitel  
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redogör jag också för hur jag har gått till väga i min egen informationssökning i 
uppsatsarbetet. Nästkommande kapitel (kap.2) är ett bakgrundskapitel som närmare redogör 
för hur högskolebiblioteken har förändrats under de senaste decennierna och hur de numera 
i högre grad ska fungera som utbildningsinstitutioner och läromiljöer. Här belyses också 
bibliotekens och bibliotekariers roll vad gäller begreppet informationskompetens.  
 
I kapitel tre som benämns Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter kommer jag att 
belysa bibliotekariers yrkesroll i förändring och vidare diskuteras pedagogiska idéer och 
pedagogisk kompetens samt teoretiska perspektiv på undervisning och vuxnas lärande. Här 
presenteras också teorier om bibliotekariens olika pedagogiska roller så som de definieras 
inom biblioteksforskningen bland annat av teoretiker som Carol S Kuhlthau, Maj Klasson 
samt Tove Pemmer Saetre. Efter detta presenteras en sammanställning av bibliotekariernas 
olika pedagogiska roller där fyra olika nivåer av pedagogisk interaktion i mötet med 
användarna kan urskiljas. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion, utifrån 
presenterade teorier och tidigare forskning, om vad pedagogik kan innebära för 
bibliotekarier, i den dagliga praktiken.   
 
Efter detta följer ett metodavsnitt (kap. 4) som inleds med val av metod, urval av 
intervjupersoner, vilka förberedelser som gjordes inför intervjuerna och själva 
tillvägagångssättet vid intervjusituationen. Efter detta redogörs för hur intervjuerna har 
bearbetats och analyserats. Vidare följer en analysdel (kap.5) där de intervjuade personerna 
presenteras med fingerade efternamn och här redogörs för  undersökningens resultat. 
Avslutningsvis kommer ett avsnitt med slutsatser och diskussion (kap.6) samt avslutningsvis 
en sammanfattning (kap.7) av hela studien.     
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2 Bakgrund 
 
I detta bakgrundskapitel följer en redogörelse för hur högskolebiblioteken har förändrats 
under de senaste decennierna och hur de numera i högre grad ska fungera som 
utbildningsinstitutioner och läromiljöer. Här belyses också bibliotekens- och bibliotekariers 
roll vad gäller begreppet informationskompetens. Högskolebibliotekens verksamhet påverkar 
och formar i hög grad bibliotekariernas roll och arbetsuppgifter, och att belysa den 
utvecklingen ser jag därför som relevant för denna undersökning. 
 
 
2.1 Högskolebibliotekens förändrade roll  
 
I rapporten Forskningsbibliotek i Sverige (1994) diskuterar Olle Persson (Professor inom 
biblioteks- och informationsvetenskap) bland annat hur kunskap har blivit en strategisk resurs 
för samhällsutvecklingen. Persson menar att ”kunskapshantering, insamlandet, igensökandet 
och organiseringen av kunskap, därför är en nyckelfunktion, särskilt som den tillgängliga 
mängden kunskap ökar, blir alltmer specialiserad och allt svårare att överblicka”. Han 
framhåller att en god informationsförsörjning är en förutsättning för all forskning och högre 
utbildning och menar därför att de vetenskapliga biblioteken har en  viktig roll att fylla. 
Samhällets ökade behov av kunskap sammanfaller med den informationsteknologiska 
utvecklingen och de vetenskapliga biblioteken får därmed delvis helt nya och mer omfattande 
arbetsuppgifter. Samtidigt som en utbildningsexpansion sker och fler användare vänder sig till 
biblioteken, ställer informationstekniken också nya krav på förändring och kompetens i 
biblioteksmiljön (Persson 1994, s.5). 
  
Från statligt håll har man i olika utredningar debatterat bibliotekens situation och satt upp 
olika riktlinjer och mål för dess verksamhet. I statens offentliga utredning En kreativ 
studiemiljö: Högskolebiblioteken som pedagogisk resurs (SOU 1991:72) gav man förslag på 
åtgärder och förbättringar för studenterna och deras studiemiljö (ibid s.7). Man påtalade 
också i detta sammanhang, vikten av att biblioteken bättre borde integreras i högskolans 
arbete och då framförallt inom grundutbildningen. Samtidigt hävdade man att de 
bibliotekarier som ansvarar för information och utbildning bör få en pedagogisk utbildning 
för att bättre klara av lärarrollen. Man föreslog att högskolans bibliotek i ett samarbete med 
lärarna skulle integreras som en pedagogisk resurs i undervisningen, inlärningen och 
examinationen samt ge en bättre träning för studenterna i informationshanteringen. Detta 
menade man skulle bidra till att ge högskolans utbildningar en högre kvalitet. Detta skulle 
även leda till att studenterna blev självständigare i sin kunskapsutveckling genom att de 
lärde sig behärska förmågan till att allsidigt och kritiskt utnyttja vetenskaplig information. 
Utredningen ledde fram till olika förslag som formulerades i tre huvudpunkter: 
 

- gör informationshantering till ett av målen för högskolans utbildning 
- gör högskolebiblioteken till en pedagogisk resurs 
- rusta upp högskolebiblioteken (SOU 1991:72, s.9-10) 
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Några år senare genomfördes en större undersökning av BIBSAM (Kungliga bibliotekets 
avdelning för nationell samordning och utveckling) där man kartlade studenternas behov av 
informationsresurser och bibliotekets roll i utbildningen. Utredningen presenterades i en 
slutrapport i början av 1996 med titeln Studenternas bibliotek (Hagerlid 1996) och här 
redovisas ingående studenternas syn på bibliotekens service. Sju förslag formulerades som 
skulle fungera som en gemensam plattform i den fortsatta utvecklingen av 
högskolebiblioteken: 
 

1. Studenternas förmåga att tillvarata information är avgörande för en hög 
utbildningskvalitet. 

2. Biblioteken ska öppna dörren till den elektroniska informationen på vid  
gavel för studenterna. 

3. Bibliotekets integration i den pedagogiska processen måste fullföljas. 
4. Idag är personalen och dess kompetens bibliotekets viktigaste tillgång. 
5. Utveckla biblioteket som mötes- och arbetsplats inom högskolan. 
6. Det krävs en intensifierad upprustning av den nya högskolan. 
7. Biblioteken bör främja en allmän och vidsträckt tillgång till information 

oavsett ursprung och media (Hagerlid 1996, s.42-45).  
 
Göran Gellerstam analyserar vad som har hänt sedan Studenternas bibliotek kom ut,  i sin 
rapport Den första uppgiften- Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande 
miljö (2000) och menar att högskolebiblioteken under det senaste decenniets 
utbildningsexpansion har fått nya uppgifter i den svenska högskolan. På flera sätt har 
bibliotekens traditionella roller och arbetsförutsättningar förändrats. De flesta 
högskolebibliotek har blivit en allt aktivare arbets- och mötesplats för en allt större, växande 
grupp av studenter. Med den nya tekniken blir biblioteken samtidigt  ”en aktiv nod, ett 
informationscentrum, i det vetenskapliga globala informationsnätverket”. Biblioteken har 
blivit det som med en engelsk term kallas  
The hybrid library och med det menas att informationsresurserna består av både de fysiska 
samlingarna, men man har också direkt tillgång till en enorm mängd elektroniska resurser 
(Gellerstam 2001, s.4f). 
 
Men den nya tekniken och hanterandet av den stora informationsmängden behöver både 
studenter och övriga användare lära sig att behärska. Det gäller inte bara de resurser som finns 
via Internet utan man måste också kunna hantera de vetenskapliga informationsresurserna i 
form av bland annat de databaser som numera finns tillgängliga på biblioteken. Gellerstam 
menar att man tydligt kan se att biblioteken har tagit på sig en utbildningsuppgift för någon 
form av generell informationskompetens. Biblioteken bedriver idag en omfattande utbildning 
kring biblioteksanvändning, informationssökning och informationskompetens för olika 
studentgrupper. Nästan vid varje högskola finns möjligheter för studenterna att dels få dessa 
kunskaper genom den obligatoriska utbildningen eller på frivillig basis i form av fristående 
kurser. Vid mindre bibliotek är det vanligt att hela personalen delar på denna uppgift medan 
man på de större biblioteken oftast har mer specialiserad utbildningspersonal. 
Högskolebiblioteken har alltså fått en mer betydelsefull roll i att generellt lära och stödja 
studenterna med målet att göra dem informationskompetenta. Biblioteken har utvecklats mot 
att bli utbildningsinstitutioner och lärande miljöer (Ibid, s.7).  
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2.2 Biblioteket och studenternas informationskompetens 
 
Betydelsen av informationssökning och informationsanvändning har blivit en central del i 
läroprocessen hos en allt större grupp studenter. Bibliotekens traditionella uppgifter att 
lagerhålla och organisera tryckt material som böcker och tidskrifter har minskat i betydelse till 
förmån för bibliotekets pedagogiska roll i en webbkontext. Särskilt har 
användarundervisningen lyfts fram som en central praktik i bibliotekens verksamhet och 
begreppet informationskompetens är en ofta diskuterad del av det mål man har med 
användarundervisningen. Redan under 1970-talet såg man bibliotekets betydelse i relation till 
den ökade informationsmängden och under 1980-talet hölls en större konferens i USA om 
biblioteks- och informationstjänster. Man sammanfattade att, ett av de viktigaste målen för 
bibliotekens service, var att utbilda och undervisa användarna i hur man kan använda 
bibliotekens resurser. Konferensen bidrog till att bibliotekarier och andra pedagoger som var 
knutna till den amerikanska biblioteksföreningen ALA (Amerikan Library Association) 
sammanställde en rapport där begreppet informationskompetens befästes genom följande 
formulering: 
          
       Ultimately information literate people are those who have learned how to learn. 
       They know how to learn because they know how information is organised, how to  
       find information, and how to use information in such a way that others can learn 
       from them (American Library Association 1989, s.1). 
 
Magnus Petersson diskuterar i sin rapport Det undervisande biblioteket – en ny roll för 
biblioteket vid Högskolan i Borås (1997) hur trender i samhället och inom högskolevärlden 
visar på hur viktigt det är att utbilda studenterna i att få en god kompetens vad gäller 
granskning och värdering av olika medier och informationsresurser. Genom den ökade 
akademiseringen och med nya pedagogiska arbetssätt i form av PBL (Problembaserat lärande) 
ökar kraven på studenterna att de ska ta eget ansvar för sin informationsförsörjning. 
Utbildningarna inom högskolan riktas i allt högre grad mot att ge studenterna en teoretisk bas 
som ska bilda en grund för det livslånga lärandet. Kunskapen om hur man söker, finner och 
kritiskt granskar relevant information som bygger på och utvecklar den kunskap man redan 
besitter är en central del av denna bas. Att utveckla denna kompetens hos studenterna 
markeras också särskilt genom högskolelagen och speglar en syn på vad som bland annat är 
grundläggande i högskolans utbildningsuppgifter.  
 
         Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge studenterna        
         förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt lösa problem samt   
         förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen avser  
         (SFS 1992:1434, 1 kap.9§). 
 
Petersson menar att förutom god tillgång till olika informationsresurser, måste studenterna få 
en kvalificerad utbildning i hur dessa resurser kan utnyttjas. Högskolebibliotekens ansvar 
handlar således inte bara om att lagra och tillhandahålla litteratur, utan också att tillsammans 
med lärare hjälpa studenterna att bli informationskompetenta (Petersson 1997, s.1). 
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För att kunna omsätta begreppet informationskompetens i praktik, konkretiserar man i olika 
sammanhang vad målsättningen med användarundervisning ska vara. I rapporten med titeln 
Informationskompetens- brukerundervisning i universitets- og hogskolebibliotek, presenterar 
Bente Rasch och Unni Trondsen (1999) några teman som rör användarundervisningen på 
biblioteken. De menar att ämnet är aktuellt då man som bibliotekarie idag skall hjälpa 
användarna att utveckla en informationskompetens, vilket är mer komplext än att kunna hitta i 
biblioteken eller söka i några databaser. Det konkreta målet är att användarna skall uppnå en 
informationskompetens som gör att de klarar sig i sin utbildning där ansvar för det egna 
lärandet är en självklarhet, och som en viktig del i livet när det livslånga lärandet blir en 
nödvändighet. Målet med användarnas informationskompetens följer här ALA`s direktiv ifrån 
1989 och är också, enligt Rasch & Trondsen, att användarna ska kunna: 
 
- Identifiera ett informationsbehov. 
- Inse att relevant och fullständig information är grunden för kloka beslut. 
- Identifiera passande hjälpmedel för informationssökning och utveckla effektiva 

sökstrategier, samt använda olika informationsresurser- både traditionella och 
elektroniska. 

- Organisera informationen för praktisk användning och integrera den nya informationen 
med existerande kunskaper. 

- Använda- och förhålla sig källkritisk till informationen.  
                                                                                       (Rasch &Trondsen 1999, s.4) 
 
Agneta Lantz sammanfattar i sitt föredrag Informationskompetens – ett centralt 
utbildningsmål för den högre utbildningen (1996) att en informationskompetent person tar 
ansvar för sitt eget lärande genom att utnyttja tillgängliga informationsresurser. Man använder 
sig av informationssökning för problemlösning och beslutsfattande och ingår i informella 
kontaktnät. Man använder sig av en arsenal av effektiva strategier för att hålla jämna steg med 
utvecklingen inom ett intresseområde. Man har också förmågan att kritiskt granska och 
värdera den information man vill använda sig av. Lantz menar slutligen att en 
informationskompetent person har skaffat sig nödvändiga förutsättningar för att lära för livet 
(Lantz 1996, s.3). 
 
Sammanfattningsvis kan man se att begreppet informationskompetens inte är ett entydigt 
begrepp, utan består av ett mångdimensionellt och komplext innehåll, som kan relateras till 
individers läroprocesser och kunskapstillväxt i ett livslångt perspektiv. Man kan också se att 
det finns förväntningar på att högskolebiblioteken, med dess bibliotekarier, bör ansvara för att 
utbilda studenter och andra användare med målsättningen att de ska nå 
informationskompetens.    
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3 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
 
 
Denna studie fokuserar på hur ett antal bibliotekarier upplever sin pedagogiska uppgift och 
roll i en akademisk kontext. Ett problem har varit att finna undersökningar som beskriver 
bibliotekariernas egna upplevelser av det pedagogiska arbetet inom högskolebiblioteken. Man 
har istället oftare betonat högskolebibliotekens pedagogiska roll. Den tidigare forskning jag 
har funnit, är alltså inte alltid relaterad till högskolebibliotekarien som fenomen men får ändå 
bilda en ram för denna undersökning. Nedan kommer jag att belysa bibliotekariers yrkesroll i 
förändring och vidare diskuteras pedagogiska idéer och pedagogisk kompetens samt 
teoretiska perspektiv på undervisning och vuxnas lärande. Här presenteras också teorier om 
bibliotekariens olika pedagogiska roller samt en sammanställning av olika nivåer på 
bibliotekariers pedagogiska interaktion, i mötet med användarna. Kapitlet avs lutas med en 
sammanfattande diskussion, utifrån presenterade teorier och tidigare forskning, om vad 
pedagogik kan innebära för bibliotekarier, i den dagliga praktiken. 
 
 
3.1 Bibliotekariens yrkesroll i förändring  
 
Under de senaste decennierna har högskolebiblioteken genomgått stora förändringar vilket 
också har påverkat och delvis förändrat högskolebibliotekariernas roll och arbetsuppgifter. 
Från att högskolebibliotekarien i första hand servat forskare och lärare inom den högre 
utbildningen, tycks den pedagogiska aspekten av yrkesrollen bli allt mer framträdande och 
betydelsefullare.  
 
Bibliotekarien och forskaren Maj Klasson ger bland annat en kortfattad historisk 
redogörelse, för hur högskolebibliotekariens yrkesroll har växt fram, i sin avhandling 
Högskolebibliotek i förändring (1984). Bibliotekarier vid universitetsbiblioteken var tidigare 
professorer, doktorer eller licentiater som hade biblioteksarbetet som en bisyssla till det 
ordinarie arbetet de bedrev. Genom att biblioteken så småningom växte i storlek blev yrket 
snart ett heltidsarbete och fler tjänster tillsattes. Kravet var att man minst skulle ha en 
licentiatexamen och helst doktorerat inom något ämnesområde för att kunna inneha en 
bibliotekarietjänst. Utbildningen av bibliotekarierna skedde internt inom 
universitetsbiblioteken fram till man inrättade bibliotekarieutbildningen vid 
bibliotekshögskolan i Borås. År 1974 slopades  kravet på licentiatexamen  men många 
menade att det var en brist att bibliotekarierna inte själva behövde ha en 
forskningsanknytning, då de arbetade i vetenskapliga bibliotek. Det hävdades i debatten, att 
vissa specialkunskaper var en nödvändig merit, med tanke på att det då framförallt var 
forskare och lärare inom den högre utbildningen, bibliotekarierna skulle förmedla service 
till (Klasson 1984, s.63f). 
 
Katrin Glimstedt belyser hur ett antal nutida högskolebibliotekarier upplever sitt yrke i 
magisteruppsatsen: Att samordna, navigera och instruera: En undersökning om 
bibliotekariers uppfattning om sitt yrke och om sin uppgift gentemot forskare, gjord vid 
Ekonomiska biblioteket i Göteborg (1997). I intervjuerna framkommer det att bibliotekets roll 
som informationscentral har blivit allt betydelsefullare.  
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Bibliotekarierna menar att biblioteket inte längre bara är en plats för förvaring av litteratur, då 
tillhandahållandet av olika medier och icketryckt information i allt högre grad efterfrågas. 
Yrkesrollen har förändrats kraftigt på förhållandevis kort tid och detta beror på IT - 
utvecklingen och det ökade informationsflödet i samhället. Kraven på bibliotekariernas 
kompetens har också ökat, vilket innebär att de måste underhålla och utveckla den egna 
informationskompetensen och kunna hantera och samordna all sorts information samt hålla 
sig uppdaterade inom bibliotekets alla övriga verksamhetsområden. De betonar att personliga 
egenskaper som öppenhet, nyfikenhet och lyhördhet inför användarna är av stor betydelse. I 
uppsatsen framkommer också hur viktigt det är för bibliotekarierna att inte känna sig 
främmande inför - eller motvilliga till den allt snabbare utvecklingen av informationstekniken 
(Glimstedt 1997, s.54). 
 
Flera nya undersökningar har under de senare åren bland annat visat på, att bibliotekarier 
framförallt har ett behov av att reflektera över den pedagogiska aspekten av yrkesrollen. De 
resultat som framkommit, visar att bibliotekarier i allt större utsträckning känner att deras 
pedagogiska roll blir allt betydelsefullare. Jesper Ducander tar i sin magisteruppsats Quo 
Vadis bibliotekarie (1997) upp att den identitet som yrkesverksamma bibliotekarier 
poängterar och anser vara den utmärkande i undersökningen han gjorde, är den pedagogiska 
rollen. Den rollen, menar han, kommer att bestå och i viss mån stärkas i framtiden (Ducander 
1997, s.73). Att bibliotekarier anser att pedagogisk kompetens är en viktig fråga framkommer 
också i undersökningen Biblioteken, bibliotekarien och professionen (2000) av Peter 
Almerud, där bibliotekarier ifrån fyra nordiska länder deltar. Här har man ställt frågor till 
bibliotekarier verksamma inom alla typer av bibliotek och syftet med undersökningen är 
bland annat att utreda bibliotekariernas självbild. De har fritt fått berätta om yrkesrollens alla 
olika aspekter. Resultaten av undersökningen visar att många bibliotekarier framförallt 
efterlyser fortbildning i pedagogik. De intervjuade bibliotekarierna menade också att 
användarundervisning blir allt viktigare på biblioteken och att bibliotekariens roll går mot 
rådgivarens och lärarens 
(Almerud 2000, s.8f). 
 
Diskussionen om bibliotekariens pedagogiska roll, pågår också internationellt sedan flera år 
tillbaka, bland annat i USA. I antologin Future teaching roles for academic librarians (2000) 
diskuterar bland annat den amerikanska högskolebibliotekarien och forskaren Alice Harrison 
Bahr, och professor George Allan vad man bör ta i beaktande när det gäller den undervisande 
rollen för bibliotekarier i framtiden. Bahr menar att man inom all högre utbildning måste  
bygga undervisningen på inlärning istället för att lära ut. Här måste man i en 
inlärningssituation lägga fokus på att praktisera learning by doing. Detta innebär att förena 
teoretiska kunskaper med praktiska övningar vilket skapar bättre förutsättningar för lärandet. 
Bahr menar att en bättre samverkan mellan bibliotek/utbildning och bibliotekarier/studenter 
behövs, och att det ska bygga på ett lärande som innefattar det livslånga perspektivet. I denna 
nya utbildningsmiljö får bibliotekarierna en mer betydelsefull och dynamisk roll i att 
medverka och utveckla den undervisning som bedrivs (Bahr 2000, s.3f). George Allan 
diskuterar också i sin text att bibliotekariers nya roll är att fungera som kritiker, mentorer och 
förebilder i användarundervisningen. De skall finnas till hands under hela arbetsprocessen 
som  
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guider och stöd. Istället för att lära studenterna rätt sökstrategier skall de i en dialog istället 
hjälpa dem att learn by doing. Han menar att bibliotekarierna skall involveras i studenternas 
lärande och hjälpa dem med att utveckla en djupare förståelse och mening för 
informationssökningsprocessen som helhet. Bibliotekarier bör samarbeta med lärarna och 
studenterna som ett team, gärna i en klassrumskontext (Allan 2000, s.5f). 
  
 
3.2 Pedagogiska idéer och pedagogisk kompetens 
 
Bibliotekariens pedagogiska roll blir tydligare genom att alltfler studenter och andra 
användare bland annat behöver undervisning i att behärska sitt eget informationsanvändande. 
I följande kapitel förs en diskussion om pedagogiska idéer och vad pedagogisk kompetens kan 
innebära. 
 
Helen Hård af Segerstad (universitetslektor i pedagogik) diskuterar i sin text Vuxenpedagogik 
: att iscensätta vuxnas lärande (1996) att en pedagogisk grundsyn handlar om att bli 
medveten om vilken kunskapssyn man har, vad som är väsentlig kunskap och hur den 
förvärvas. Detta innebär också att bli klar över sin inlärningssyn och med det menas att man 
måste vara medveten om hur lärandet går till och vad som påverkar detta lärande (Segerstad 
1996, s.97).  
 
Pedagogik kan också sammanfattas som ett ämne där man försöker att förstå och förklara 
processer som ska leda till lärande. Ur den pedagogiska processen kan man urskilja tre 
stadier. Det första är uppställandet av mål. Målen styrs av rådande politiska och filosofiska 
värderingar. Det andra är organiserandet och systematiserandet av inlärningstillfällena. Det 
tredje stadiet är utvärdering och kontroll av resultat. Här är det viktigt att komma ihåg att det 
inte enbart handlar om prov och betyg utan också av undervisningen har lett till kritiskt 
tänkande, förändrade attityder och förmåga till självständigt arbete (Nationalencyclopedien, 
2004). 
 
Nya pedagogiska idéer kan ta sig uttryck i olika metoder. Författaren och forskaren inom 
pedagogik, Henry Egidius, menar i sin bok Problembaserat lärande: en introduktion för 
lärare och lärande (1999) att det som är utmärkande för den pedagogiska syn som råder nu är 
självstyrt lärande, delaktighet och medverkan, jämställdhet mellan könen och uppgiftsbaserat 
lärande. Kunskapssökandet hos individerna blir en självstyrande process där lärandet bygger 
på problemlösning som utgångspunkt. Lärarens roll ändras ifrån att vara undervisare till att bli 
handledare. Den arbetsmetoden som oftast nämns när ny pedagogik diskuteras är PBL – 
problembaserat lärande. Egidius skiljer på lärande (till skillnad ifrån inlärning) och menar att 
lärandet handlar om reflektion, utveckling av studieförmåga, lärstrategier, kritiskt tänkande 
och lärande tillsammans med andra. Det problembaserade lärandet bygger på att omforma och 
bearbeta ny kunskap och göra den till något eget, till en personlig egendom (Egidius 1999, s. 
15f). 
 
I boken Det lärande mötet: Ett bidrag till reflekterande utvärdering (2000) diskuterar 
doktoranderna i pedagogik, Monica Sträng och Jörgen Dimenäs, kring begreppet  
pedagogisk kompetens. Författarna vänder sig till alla som sysslar med någon form av  
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undervisning oavsett titel eller utbildning. De menar att medvetenheten hos läraren om de 
komplicerade sammanhang som uppstår i lärandet är en ofrånkomlig grund i den pedagogiska 
kompetensen. Läraren bör ha en medveten kunskap om hur man hanterar undervisningens 
komplexitet, genom att kunna rikta den lärandes tankar mot ett relevant innehåll. Den 
pedagogiska kunskapen består bland annat av att kunna planera en aktivitet, uppmärksamma 
det sociala samspelet och att medvetandegöra målsättningen med undervisningen för den 
lärande. Pedagogisk kompetens innebär inte bara att lära andra att lära i en 
undervisningssituation, utan också att läraren systematiskt reflekterar över sitt eget lärande i 
den praktik som utförs  
(Sträng & Dimenäs 2000, s.123f). 
 
 
3.2.1 Undervisning och inlärning 
 
Den användarundervisning som bedrivs på högskolebiblioteken handlar mycket om att möta 
vuxna studerande. Vuxenpedagogik är ett delområde inom pedagogiken där forskningen 
framförallt handlar om deltagarmönster i termer av vuxnas studiemotivation, sociala bakgrund 
och studievillkor. Vuxenpedagogisk teori, benämns också för andragogik och bygger på att 
det finns vissa beteendemönster hos vuxna som påverkar inlärningen (Nationalencyclopedien, 
2004). 
 
I boken Att vara lärare för vuxna (1982) diskuterar Bengt Björklund (lärare och konsult inom 
pedagogik) att en stor skillnad föreligger mellan undervisning och inlärning. Det är viktigt att 
förtydliga denna skillnaden menar han eftersom mycket av den undervisning som bedrivs 
inom många utbildningssammanhang, än idag, ofta ägnar sig åt undervisning och av olika 
anledningar missar eller bortser ifrån lärandet som är ett mer komplext fenomen.  
 
- Undervisning handlar om att man ordnar en inlärningssituation med syfte att uppnå   
      vissa mål och att åstadkomma inlärning. 
 
- Inlärning handlar om att en individ går igenom en förändring och lär sig något.   
      Inlärning är en aktiv process som sker inom individen. 
 
Björklund diskuterar hur man inom pedagogiken använder sig av olika begrepp för 
undervisnings- och inlärningsprocessen. Några av de begreppen består av motivation, 
aktivering, konkretisering, variation och individualisering. Sammanfattningsvis menar 
Björklund att motivationen att vilja lära hos individen, är grundläggande för det man lär in. 
Eleverna måste också tillåtas vara aktiva i sin egen inlärning genom att läraren skapar 
utrymme för elevernas egna frågor, svar och diskussioner etc. Variation i undervisnings- och 
arbetsmetoder för att undvika upprepning samt att innehållet i undervisningen måste sträva 
efter att göra det ibland abstrakta mer konkret. Slutligen måste undervisningen utgå ifrån 
individerna det vill säga elevernas förutsättningar. Man måste ta hänsyn till att det som 
undervisas inte alltid är det som lärs in. Alla har olika förutsättningar att lära in och att 
försöka pressa in ett undervisningsinnehåll, som är utformat för alla utan att ta hänsyn till 
elevernas förkunskaper, attityder, motivation ämnets svårighetsgrad och lärarens agerande, är 
relativt meningslöst  
(Björklund 1982, s.11f). 
 
 
3.3  Bibliotekariens olika pedagogiska roller 
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Bibliotekariens olika pedagogiska roller har inom biblioteksforskningen definierats av bland 
andra, Maj Klasson, Carol C Kuhlthau samt av Tove Pemmer Saetre. De visar på olika sätt 
hur bibliotekarierna kan förhålla sig, pedagogiskt, i relation till användarna och biblioteket. 
Dessa teoretiska utgångspunkter är intressanta att använda i denna studie då de bland annat 
representerar tre decenniers forskning kring bibliotekariens olika pedagogiska roller. Flera 
gemensamma slutsatser har också grundats hos de olika forskarna trots att de delvis har haft 
olika fokus på bibliotekarier verksamma i olika sammanhang. En kritik som kan framföras är 
dock att det finns en tendens hos forskarna att de strukturerar de olika rollerna inom relativt 
fasta ramar. En mer utvecklad diskussion om en flexibel bibliotekarieroll som i högre grad 
pendlar mellan de olika rollerna, hade varit givande. Eventuellt hade detta bidragit till att 
förmedla en mer komplex bild av bibliotekarien som fenomen. Den typologi som Tove 
Pemmer Saetre inledningsvis talar om i detta kapitel, kan ses som övergripande för 
bibliotekarieroller som helhet eftersom den inte behandlar en specifik grupp av bibliotekarier. 
Detta gör däremot både Kuhlthau och Klasson på ett tydligare sätt, när de talar om 
bibliotekariers pedagogiska roll i förhållande till skol- och universitetsbibliotek. Nedan följer 
de tre forskarnas teoretiska utgångspunkter vad gäller bibliotekariens olika pedagogiska roller. 
 
Tove Pemmer Saetre (folk- och högskolebibliotekarie och forskare i Norge) har i sin rapport 
Biblioteket som laerningsarena och bibliotekarien som pedagog (2001), utarbetat ett underlag 
för hur man kan planera och arbeta pedagogiskt på ett bibliotek. Hon har i denna rapport 
bland annat presenterat en typologi för bibliotekarier som hon har använt som 
diskussionsunderlag tillsammans med över hundra erfarna bibliotekarier, verksamma inom 
olika bibliotekstyper. Typologin är inte baserad på någon systematisk forskning utan bygger 
på Saetres erfarenheter under många år som yrkesverksam bibliotekarie. Den har fått  mycket 
positiv respons ifrån olika bibliotekarier, då den fungerat som ett underlag för reflektion över 
den egna yrkesrollen (Saetre 2001, s.168f). 
 
Tove Pemmer Saetre har definierat följande fyra bibliotekarietyper: 

 
- Tillrättaläggaren är systemorienterad och lägger mest arbete på att utveckla de tekniska 

redskapen till hjälp för användaren. Vidare försöker man skapa en fysisk miljö som är 
attraktiv både när det gäller inredning som organisation. Man håller som person en mer 
låg profil, och anser att den muntliga vägledningen är mindre viktig. Istället satsar man på 
att göra biblioteksmaterialet tillgängligt via IKT- baserade kataloger (Informations- och 
kommunikationsteknologi) men också i ämnesportaler på Internet (Ibid s.169).  
 

- Vägledaren försöker vara tillgänglig för användaren på mesta möjliga sätt. Här förutsätts 
att användarna är aktiva och bibliotekarierna låter dem själva ta initiativ. Bibliotekarien 
stöttar, ger råd och lyssnar då de blir tillfrågade. Vägledaren gör  

 
snabbt en bedömning om vem användaren är och vilka behov de har för att kunna erbjuda 
den bästa hjälpen. Här upptas man ofta av frågor om hur biblioteket bör förmedla sina 
tjänster, dels i grupp eller enskilt (Ibid).    
 

- Agitatorn är en starkt synlig person som gärna frågor men sällan lyssnar på användarna. 
Agitatorn är initiativrik och entusiastisk när det gäller att marknadsföra biblioteket. Ofta 
har agitatorn synpunkter på och idéer om vad som är bra för användarna och det är också 
oftast agitatorn som bland annat sysslar med utställningsverksamhet på biblioteket (Ibid). 
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- Alliansbyggaren är i första hand relationsorienterad och går in för att få ett gott 
förhållande både till användarna och andra. Den renodlade alliansbyggaren kan dock vara 
mer upptagen av att bli vän med och prata med användaren än att lösa referensfrågor och 
förmedla bibliotekstjänster. Alliansbyggaren värnar i första hand om den goda 
biblioteksmiljön och att skapa en positiv bild av biblioteket snarare än att utveckla 
biblioteket som ett effektivt informationsförmedlingssystem (Ibid s.170). 
 

Saetre nämner i sin text att de olika typerna antagligen inte kan existera i sin mest renodlade 
form men att de i olika varianter kan ge rollen som bibliotekarie allsidighet och flexibilitet. 
Hon menar att det är lättare att man får en tydligare roll på de större biblioteken där man 
också har utrymme för att enbart agera ex. Tillrättaläggare. Men på ett mindre bibliotek är det 
viktigt att utveckla en bibliotekarieroll där flera av prototyperna smälter samman till en 
allsidig ”allmänbibliotekarie” som har förmågan att vara flexibel beroende på situation och 
uppgift (Saetre 2001, s.170-171).  
 
 
3.3.1 Bibliotekariens förmedlarroll 

 
Den amerikanska bibliotekarien och forskaren Carol C Kuhlthau, beskriver i sin bok Seeking 
Meaning: A Process Approach to Library and Information Services (1993), hur hon som 
skolbibliotekarie ofta upplevde att studenterna, trots att de fått undervisning om biblioteket - 
och dess informationsresurser, ändå visade tecken på osäkerhet, frustration, ängslan och låg 
motivation inför att starta igång sitt skolarbete. Detta fick Kuhlthau att börja forska kring 
studenternas upplevelse av sin informationssökning och hon utvecklade så småningom en 
teoretisk modell som beskriver informationssökning utifrån de sökande individernas 
perspektiv. Hon använder sig av inlärningsteorier och menar att informationssökning är en 
komplex process där känslor, tankar och handling är en del av inlärningsprocessen  
(Kuhlthau 1993). 

 
Kuhlthau hävdar att hennes forskningsresultat också förändrar förutsättningarna för  
bibliotekarien i dennes roll som förmedlare av information. Hon menar att det finns ett stort 
behov av en mer processinriktad biblioteksförmedling snarare än bara en 
informationsinriktad. Istället för att bibliotekarien bara plockar fram informationsmaterial, 
kan den processinriktade bibliotekarien guida och vägleda  
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användaren mot en egen problemlösning när det gäller hanterandet av information. En 
processinriktad referenssituation innebär att bibliotekarien och användaren samarbetar redan i 
ett tidigt skede av informationssökningsprocessen och för en dialog med varandra (Ibid 
s.133).  

 
Utifrån bibliotekariens roll som förmedlare är det viktigt att definiera hur de kan förhålla sig i 
relation till användarna. Kuhlthau menar att man kan urskilja fem olika nivåer av 
bibliotekariens förmedlingsroller: 
 
-    Organisatör (Organizer). På denna nivå bedrivs ingen undervisning. Organisatören   
      har som främsta uppgift att organisera samlingarna så att användarna kan klara sig     
      själva. Det arbete som utförs av organisatören är grundläggande för bibliotekets   
      funktion, och utan detta systematiska arbete skulle biblioteket inte fungera.  
      Informationssystemet är här i fokus och användarna kommer i andra hand.   
      Kuhlthau menar dock att det inte är ovanligt att denna roll kan dominera inom     
      verksamheten på biblioteken (Ibid s.139). 

 
- Lokalisatör (Locator). Här erbjuds en service i form av kortare referensintervjuer som 

bygger på principen att det i bibliotekssystemet alltid finns ett rätt svar på de frågor 
användarna har. Informationen ses som ett ting eller en produkt som kan överföras mellan 
förmedlare - system- användare. Lokalisatören är inriktad på systemet och lägger mindre 
vikt vid om användaren kanske har problem med själva frågeställningen (Ibid). 

 
-    Identifierare (Identifier). Här bemöts alla användare på samma nivå och det tas inte  

hänsyn till vilka förkunskaper som finns hos användarna. Oftast presenteras en    
överväldigande mängd informationskällor. Informationssökning likställs här med att bara 
finna information, utan att lägga vikt vid att tolka och bearbeta den. Kuhlthau menar att 
Identifieraren inte möter användaren i läroprocessen  
(Ibid s.140). 
 

- Vägledare (Advisor). På denna nivån får användarna mer vägledning. Man visar på 
möjliga källor och förklarar också för användarna hur de kan användas. Men man tar inte 
någon hänsyn till de enskilda individerna i deras läroprocess och på vilken nivå de 
befinner sig. Här förmedlas ofta standardiserade lösningar riktade till dem med samma typ 
av problem (Ibid s.142).  
 

- Rådgivare (Counselor)Här erbjuds interaktion med användaren i informationssökningen, som 
ses som en intellektuell läroprocess, snarare en ett sökande efter de rätta svaren. Man ser 
denna process som unik och dynamisk hos varje individ. Här erbjuds en aktiv rådgivning och 
stöd och en dialog förs mella n användare och rådgivare. Rådgivaren bedriver också 
kvalitetskontroll, utvärdering och uppföljning av arbetet och försäkrar sig om att studenten 
uppnår sina mål på bästa sätt. Kuhlthau menar också att rollen som rådgivare har en viktig 
betydelse också samhällsmässigt, då informationsmängden ökar och människor behöver stöd 
och hjälp med att skapa mening i sin informationssökningsprocess (Ibid s.143-145).    
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Kuhlthau menar att det är viktigt att den rådgivande rollen finns med i inledningen av en 
användares informationssökningsprocess, då känslor av osäkerhet och frustration är vanligt 
förekommande. De första fyra rollerna bygger mer på att förmedlaren kan leverera säkra svar 
med hjälp av informationssystemet. De rollerna fungerar oftast bättre då användaren har 
kommit en bit i sin informationssökning och har ett klart, definierat problemområde 
(Kuhlthau 1993, s.144-145). 
 
 
3.3.2 Bibliotekariens länkroll 
 
Maj Klasson (högskolebibliotekarie och forskare) skriver i sin avhandling Högskolebibliotek i 
förändring (1984), om hur bibliotekariens uppgift är att agera ”länk” mellan 
informationsproducent och informationskonsument. I sin diskussion lånar hon och använder 
sig av en teoretisk modell som behandlar kommunikationssystem för kunskapsspridning och 
kunskapsanvändning (R.G  Havelock). Här ses biblioteket som ett öppet eller slutet system 
där barriärer av olika slag hindrar eller möjliggör meddelanden att cirkulera. För att 
överbrygga barriärer och övervinna kunskapsklyftan mellan resurssystem (databanker, 
experter etc) och användarsystem inför man begreppet länkroll. Länkning definieras som 
någon form av regelbundet samspel mellan användare och resurssystem. Klasson har utifrån 
detta resonemang valt att koppla dessa länkroller till bibliotekarien och dennes pedagogiska 
arbetsuppgifter inom bibliotekssystemet (Klasson 1984, s.74-75).  
 
Dessa länkroller kan således ses som olika pedagogiska roller som bibliotekarierna intar i sitt 
förhållande till användarna. Länkrollerna är relevanta för min studie eftersom de behandlar 
högskolebibliotekariernas olika roller mer specifikt, vilket få andra studier har gjort. Nedan 
följer samtliga länkroller som Klasson definierar i sin avhandling (Ibid s.75-76). 
 
- Förmedlare förmedlar kunskap mellan informationssystem och användare   
      exempelvis då bibliotekarien förmedlar olika media till användarna på biblioteket       
      (Ibid s.75). 
 
- Konsult utför en form av referensarbete med användaren för att identifiera ett problem 

samt lokalisera var resurserna, som behandlar problemet, kan återfinnas. Konsulten länkar 
användaren till andra adekvata resurser och underlättar anpassningen av resurserna till 
användarvänligt skick. Här intervjuas användaren för att identifiera problem som kan 
finnas, samt föreslår och underlättar anskaffning av olika sorters material i tryckt eller 
audiovisuell form. Ställer också resurser till förfogande för tekniska hjälpmedel och kan 
medverka till att sprida resultaten i systemet (Ibid).  

 
- Instruktören överför förståelse , metodik, praktik exempelvis genom      
      användarundervisningen. Kan också framställa översikter över större  
      kunskapsområden eller utvecklingsfält (Ibid). 
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- Ledare kontrollerar överföringen av kunskap i form av inflytande och makt som talesman 
för kunden i förvärvsgrupper. Skapare av databaser inom vissa ämnesområden för vissa 
prioriterade kunder, till exempel forskare (Ibid). 

 
- Innovatör sysslar med interaktiv marknadsföring, och skapar på så sätt spridningseffekter 

i användarsystemet (Ibid). 
 
- Bevakare visar på begränsningar i innovationer. Förser forskare med information i syfte att 

sålla ut ett sämre material som en hjälp för forskarna så att  de undviker att upprepa dåliga 
undersökningar som redan gjorts. Bevakaren motsätter sig också en alltför kvantitativt 
inriktad datorisering (Ibid).   

 
- Sorterare bevakar tillgången till kunskapsbanker samt användandet av dessa.   
      Klasson menar att biblioteken bevakar, tillgängliggör och framförallt väljer ut   
      media vilket är till användarnas fördel då ett slags kvalitetsurval görs på ett tidigt   
      stadium i det stora informationsflödet. Detta kan också spara tid för användarna   
      (Ibid s.75-76).  
 
- Lärarlagsmedlemmen deltar i forskarlaget eller i lärarlaget och har till uppgift att vara 

informationsexpert i sammanhanget. Överför genom praktik och service nyheter inom den 
vetenskapliga forskningen genom samprojekt mellan användare och bibliotek (Ibid s.76). 

 
- Användaren (bibliotekarien) söker egen kunskap och utvecklar sin kunskap genom att  

själv delta i utbildningssammanhang för att kunna bli en effektivare och kunnig länk 
mellan utbildningssfären, biblioteket och användarna (Ibid). 

 
- Participatören grundas inte i Havelocks länkroller utan har utvecklats av Klasson. Hon 

menar att bibliotekarien deltar i participatorisk verksamhet med användarna men också 
med de egna kollegorna. Detta innebär att man länkar sina kunskaper och resurser mellan 
varandra, så att alla blir länkare åt alla (Ibid).        
  

-    Gatekeeper (grindvakt). Med detta menar Klasson att bibliotekarien genom sin   
     expertkunskap om samlingarna också sållar ut informationen för användarna.  
     Kunskapen och bedömningarna av de medier som väljs ut grundar sig inte alltid på  
     vetenskaplig basis, utan är oftast snarare framvuxen ur praxis (Klasson 1984, s.77). 
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3.3.3 Det pedagogiska mötet 
 
Utifrån Saetres, Kuhlthaus och Klassons teoretiska utgångspunkter kring bibliotekariens olika 
pedagogiska roller, kan man urskilja olika nivåer av pedagogisk interaktion i mötet med 
användarna. Bibliotekarien kan kanske i huvudsak vara inriktad på bibliotekets samlingar och 
informationssystem eller aktivt vara en del i användarnas läroprocess. Nedan har jag valt att 
förena flera av de olika rollerna och jag sammanställer här fyra nivåer av interaktion i det 
pedagogiska mötet, som jag också kommer att försöka relatera till, i tolkningen av mitt 
material. 
 
- I den första nivån ägnar sig bibliotekarien åt att organisera biblioteket och dess    
      samlingar, så att användarna kan klara sig själva. Den enda uppgiften här är att   
      förmedla information mellan system och användare. Här sker ingen interaktion    
      mellan bibliotekarie och användare i informationssökningsprocessen. Denna   
      nivån motsvarar Saetres Tillrättaläggare, Kuhlthaus Organisatör samt Klassons   
      Förmedlare. 
 
- På den andra nivån ägnar sig bibliotekarien åt att ge svar på användarnas frågor  
      och ta fram material som bibliotekarien anser vara relevant för användaren. Här   
      sker en viss interaktion genom samtal. Man ser dock inte till användarens behov   
      utan förmedlar gärna en mängd information så effektivt som möjligt utifrån   
      rollen som informationsexpert. Alla användare bemöts här på samma sätt oavsett   
      vilken kunskapsnivå de befinner sig på. Denna nivån motsvarar Kuhlthaus   
      Lokalisatör och Identifierare samt Klassons Sorterare. 
 
- På den tredje nivån guidas och vägleds användarna i sin informationssökning.      
      Man visar på relevanta källor och hur de kan användas. Begränsningen här är att   
      man lär ut hur informationssystemet är uppbyggt och lär ut ett sätt att söka   
      information på, för att användarna ska kunna hjälpa sig själva i större   
      utsträckning. Här sker ingen uppföljning eller utvärdering och man utgår ifrån att   
      alla har samma förutsättningar och kunskaper i sin informationssökning. Denna   
      nivån motsvarar Kuhlthaus Vägledare samt Klassons Instruktör.   
   
- På den fjärde nivån är interaktionen med användaren i dennes 
      informationssökningsprocess total. Bibliotekarien finns med som stöd och    
      rådgivare i sökprocessen och för en aktiv dialog med användaren. Här ser    
      bibliotekarien i ett tidigt skede på vilken nivå användaren befinner sig på för att   
      kunna tillmötesgå de individuella  behov som finns på bästa sätt. Här följer man    
      även upp och utvärderar för att se om användaren har uppnått sina mål.      
      Bibliotekarien strävar efter att få ett helhetsperspektiv på användaren i dennes  
      informationssökningsprocess. Denna nivån motsvarar slutligen Saetres   
      Vägledare, Kuhlthaus Rådgivare samt Klassons Konsult.   
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Sammanfattningsvis kan man, utifrån den forskning och de teorier som denna studie 
refererar till, se att pedagogik för bibliotekariens del, kan handla om att fundera över sin 
egen syn på hur lärande sker, att skaffa sig en pedagogisk grundsyn. Nya arbetssätt inom 
utbildningssystemet ställer numera oftare krav på att de studerande själva ska ställa egna 
frågor och finna relevant information. I denna situation kan en bibliotekarie, som har 
kunskaper om pedagogiska metoder kanske bättre stödja de studerande i deras läroprocess. 
När det gäller de undervisningssituationer en högskolebibliotekarie kan ställas inför, kan 
pedagogisk kompetens innebära att inte bara visa hur man ska göra utan också att fundera 
på vilka behov just den här användaren/gruppen har. Kunskaper om hur man planerar och 
lägger upp undervisningen kan också höja kvalitén och skapa bättre förutsättningar för en 
stimulerande undervisningssituation. En annan aspekt som innebär att man placerar 
användaren i centrum kan vara, hur man utformar den fysiska miljön på ett pedagogiskt sätt 
till exempel genom att tillgängliggöra bibliotekets resurser genom en pedagogisk skyltning. 
Också när det gäller att utforma bibliotekets webbsidor kan man utgå ifrån ett pedagogiskt 
förhållningssätt. Hur lär sig användarna via webben? Pedagogik på biblioteket kan också 
innebära att bibliotekarien reflekterar över den syn de har på användarna och det bemötande 
de ger dem. Bibliotekarien kan antingen välja att ha rollen som expert i förhållande till 
användarna eller så kan de finnas  med vid användarnas sida som handledare.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Metod och arbetssätt 
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Materialinsamlingen för min undersökning bygger på fem kvalitativa intervjuer samt av 
litteraturstudier. Fördelen med kvalitativa intervjuer är att de kan bidra till en ökad och 
djupare förståelse av det ämnesområde som studeras. Med denna metod kommer man 
individerna närmare och kan få fram det säregna och unika eller t o m det avvikande istället 
för det allmänna och generella (Holme & Solvang 1997, s.78). Kvantitativ forskning ser på 
problemet utifrån, medan kvalitativ forskning har ett inifrån perspektiv. Kvalitativa studier 
beskriver på ett nyanserat sätt det som finns och lägger mindre vikt vid hur ofta det finns 
(Repstad 1999, s.14f). Jag är alltså inte intresserad av att presentera mätbara data utan snarare 
av att få en djupare förståelse för bibliotekariernas egna upplevelser och erfarenheter. Den 
kvalitativa metoden lämpar sig bäst då fenomen som åsikter, upplevelser och uppfattningar är 
relativt abstrakta och svåra att mäta på ett kvantitativt sätt. Eftersom jag är intresserad av att få 
reda på bibliotekariernas personliga åsikter och upplevelser kring yrkesrollens pedagogiska 
aspekter i min undersökning, så har valet av metod verkat lämpligt 
 
Objektivitet och reliabilitet (upprepade mätningar ger samma resultat) och validitet 
(man mäter det som man avser att mäta) är begrepp som utvecklats inom den kvantitativa 
forskningen som ett sätt att motivera dess kunskapsanspråk. Dessa begrepp passar sämre in på 
kvalitativ forskning, då syftet inte är att forskaren skall kunna vara utbytbar (reliabilitet) eller 
att det redan är på förhand bestämt vad som skall mätas (validitet). Den kvalitativa forskaren 
måste dock i lika hög grad som den kvantitativa forskaren sträva efter att förhålla sig saklig 
och presentera ett tillförlitligt resultat. Genom att grundligt motivera och redogöra för hur 
man har gått tillväga i forskningsprocessen, har läsaren en större möjlighet att också kunna 
värdera dels forskningen men också dess kunskapsanspråk (Widerberg 2002, s.18). 
 
  
4.1 Urval av intervjupersoner 
 
Jag har valt att intervjua fem bibliotekarier verksamma inom fyra olika universitets- och 
högskolebibliotek som individuellt skiljer sig genom ålder, kön, utbildningslängd och 
anställningsår. De är alla ansvariga för den användarundervisning som bedrivs på respektive 
bibliotek. När jag gjorde mitt urval av högskolebibliotekarier strävade jag efter att framförallt 
få en spridning när det gäller yrkes relaterad erfarenhet genom att de olika bibliotekarierna har 
alltifrån fem års erfarenhet som bibliotekarier till dem som har mer än femton års 
yrkeslivserfarenhet inom högskolebiblioteken. Jag också valt att försöka få en geografisk 
spridning genom att intervjua bibliotekarier verksamma både på de mindre som de större 
universitets – och högskolebiblioteken. Bibliotekarierna skiljer sig också åt genom att de 
arbetar på olika bibliotek som i första hand vänder sig till vissa grupper av användare som 
nyttjar biblioteket för sina specifika programutbildningar. Bibliotekarierna har oftast ansvar 
för vissa av dessa program och de benämns informellt som kontaktbibliotekarie. Detta innebär 
att bibliotekarierna kan ha olika erfarenheter och kunskaper av användare, som skiljer dem åt i 
deras yrkespraktik. Meningen med att göra dessa urval, grundar sig på möjligheten att få fram 
så många olika aspekter som möjligt hos de individuella bibliotekarierna vad gäller deras 
upplevelser, vilket ligger i den kvalitativa forskningens idé. 
 
Valet av hur många man ska intervjua i en kvalitativ undersökning, styrs till stor del av hur 
heterogen miljön är som intervjupersonerna kommer ur. Repstad menar att det inte finns 
några standardsvar på hur många man ska intervjua i en kvalitativ undersökning. En viss 
”mättnad” kan så småningom uppstå som oftast är ett tecken på att man inte längre finner 
något nytt i intervjusvaren. Detta innebär att det kan vara dags att avsluta intervjuandet 
(Repstad 1999, s.70). Jag genomförde en pilotintervju samt fem halvstrukturerade intervjuer 
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med respondenter verksamma inom en relativt homogen miljö. Efter dessa intervjuer, tyckte 
jag mig därefter uppnå en viss ”mättnad” genom att jag inte upplevde att det tillkom någon ny 
information. 

 
Man skiljer oftast mellan begreppen informant respektive respondent. I informantintervjuer 
använder man personer med lokalkännedom som också fungerar som extra observatörer i en 
undersökning. Man kan behöva informanter då man behöver veta något som redan har hänt, 
eller av andra tidsbesparande skäl i en undersökning. Man får information om faktiska 
förhållanden och får genom informanten reda på andras åsikter. En respondent ger istället 
personlig information om sig själv som individ, de egna känslorna, åsikterna och 
uppfattningarna. I realiteten kan oftast samma person vara både informant som respondent 
(Repstad 1999, s.10). Hädanefter kommer dock de intervjuade personerna i denna studie att 
benämnas som respondenter.  

 
 
4.1.2 Inför intervjuerna  

 
Innan det större intervjuarbetet skulle påbörjas och genomföras gjorde jag en så kallad 
pilotintervju för att se om det gick att besvara mina frågor på ett fruktbart sätt. Syftet med 
pilotstudien var inte att formulera frågor som på något sätt skulle ge några  
”rätta svar” utan meningen var att ta reda på om svaren på frågorna kunde ge ett tillräckligt 
intressant och relevant underlag för den kommande analysen. Resultatet av pilotintervjun kom 
till viss del att modifiera - och/eller utveckla vissa av intervjufrågorna. Pilot intervjun har inte 
använts i analysen. 
 
Efter pilotstudien kontaktade jag, via telefon, de respondenter som jag hoppades kunna 
intervjua för att sedan använda i min studie. Respondenterna fann jag via Internet, där 
information om universitets- och högskolebibliotek med dess personal finns utlagda på olika 
webbadresser. I denna kontakt informerade jag dem om vem jag var, samt vad jag ville med 
min undersökning. Jag informerade också om hur lång tid intervjun skulle ta, att jag önskade 
spela in intervjun på band, samt att jag var den enda som skulle att ha personlig tillgång till 
intervjumaterialet. Jag upplyste också om att de  garanterades fullständig anonymitet. 
Respondenterna erbjöds också möjligheten att godkänna den utskrift jag skulle göra av deras 
svar i intervjun, innan jag använde detta material i min analys. Samtliga visade intresse för att 
bli intervjuade och tid och plats bestämdes och bokades in. 
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4.1.3 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
  
Intervjuerna genomfördes under vecka 13 och 14, mars månad 2004 på fyra olika universitets- 
och högskolebibliotek. Intervjuerna utfördes på de respektive bibliotek respondenterna är 
verksamma - och arbetar på. Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av bandspelare och 
stödanteckningar fördes under tiden. En anledning till bandinspelningen var att jag senare 
grundligt kunde gå igenom vad som hade sagts när jag skulle skriva ut intervjuerna. Att 
använda bandspelare kan vara både ett hinder och en hjälp i en intervju beroende på hur 
respondenterna upplever själva känslan av att bli dokumenterade på band. Fördelarna 
överväger dock för den som intervjuar menar Repstad. Intervjuaren kan koncentrera sig på 
vad respondenten säger och hur det sägs. Om man antecknar, kan man inte helt och hållet 
engagera sig i intervjun och fånga upp lösa trådar eller ställa uppföljningsfrågor. I analysfasen 
är det också viktigt att kunna använda sig av en korrekt återgiven intervju utan bortfall av den 
filtrering som anteckningar och minne innebär (Repstad 1999, s.70-71). Detta bidrar delvis 
också till att studiens reliabilitet stärks. 

 
Intervjuer varierar oftast i grad av struktur och öppenhet. I denna studie valde jag att använda 
mig av en halvstrukturerad intervju. Denna intervjuform kändes bäst då jag efter att ha sökt -
och läst in mig på litteratur inom ämnesområdet, var relativt klar över vad det var jag ville 
undersöka.  

 
Jag inledde varje intervju med att presentera min undersökning samt att jag berättade lite om 
mig själv. Jag var också noga med att poängtera att de, när de ville kunde avbryta intervjun 
och inte heller behövde svara på alla frågor om de inte kunde eller ville. Detta var ett sätt att 
försöka få en avslappnad stämning. Jag nämnde också att jag var nybörjare när det gällde att 
intervjua och att en viss osäkerhet även fanns hos mig. Jag upplevde att detta ”erkännande” 
till stor del lugnade hela intervjusituationen ifrån start. Respondenten kände sig kanske mer 
jämställd med mig i intervjusituationen och kunde därför stötta och engagera sig i intervjun på 
ett bättre sätt.  

 
Ett problem jag upplevde, var att jag i min första intervju hade en tendens till att vilja leda in 
respondenten på olika spår och att jag gärna själv ibland utvecklade olika kommentarer som 
fällts av respondenten. Detta berodde på min oerfarenhet, och det var något som jag blev 
ytterst medveten om i ett tidigt skede, och därför kunde motverka allteftersom jag utförde 
resterande intervjuer. En konst var också att hålla intervjun inom de givna ramarna. Även 
respondenterna hamnade långt utanför ämnesområdet ibland, men det var då viktigt att på ett 
lättsamt men konkret sätt återkomma till kärnfrågan för att också kunna hålla sig inom 
tidsramarna för intervjun. 

 
Jag avslutade varje intervju med att fråga respondenterna om de hade några mer tankar och 
funderingar att tillägga utöver det vi hade samtalat om. Flera av respondenterna utvecklade 
här fler intressanta tankar och idéer som var relaterade till tidigare frågeställningar i intervjun. 
Detta bidrog till att intervjumaterialet till viss del fick ett större djup. Intervjuerna pågick 
under ca. en timma med varje respondent.  
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4.2 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
 
När jag hade avlyssnat de bandade intervjuerna och skrivit ut dem på papper, påbörjades 
själva analysen. I denna bearbetning av intervjumaterialet, sorterades och grupperades svaren 
efter de olika frågor som ställts. Under varje frågeställning i resultatavsnittet, presenteras de 
grupperingar som har gjorts av frågeområdena, samt  
en översiktlig sammanfattning. 
 
De citat som redovisas i resultatavsnittet är ett urval ur materialet. Urvalet har gjorts på så vis 
att citaten så tydligt som möjligt ska illustrera respondenternas uppfattningar. Citaten är i 
möjligaste mån ordagrant återgivna, men jag har valt att ta bort en del upprepningar och 
talspråk för att underlätta läsningen av texten. 
 
I denna studie har det varit viktigt för mig att lyfta fram respondenternas egna röster i så stor 
utsträckning som möjligt då det är bibliotekariernas egna upplevelser som är i fokus. Därmed 
har deras åsikter och uppfattningar fått ett relativt stort utrymme i analysen. 
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5 Resultat 
 
5.1  Presentation av respondenterna 

 
Jag har valt att använda fingerade efternamn på de respondenter jag har intervjuat. För att 
hålla respondenterna så anonyma som möjligt kommer bara en kortfattad beskrivning av 
utbildningsbakgrund och anställningsår nämnas. Respondenternas specifika ålder och kön 
utelämnas på grund av att det annars kan vara lättare att skönja personerna bakom 
uppgifterna, om de förmedlas tillsammans med den övriga informationen. De intervjuade 
befinner sig i olika åldrar mellan 30 -55 år. Eftersom respondenterna arbetar på olika bibliotek 
som tillhör både de mindre som de större högskole- och universitetsenheterna och att det på 
grund av detta kan skilja sig något mellan deras beskrivningar av sina upplevelser, så har jag 
valt att presentera de respondenter som är verksamma inom de mindre högskolebiblioteken 
först. Med mindre högskolebibliotek menar jag att de tillhör högskole- och universitetsenheter 
som har färre utbildningsprogram och att de geografiskt sett är placerade på mindre orter. 
Respondenterna som tillhör dessa bibliotek representeras av Andersson och Bengtsson. 
Övriga tre respondenter är alla verksamma på bibliotek som ingår i mycket större högskole- 
och universitetsenheter på en mer central huvudort.  
 
Andersson 
Har arbetat som bibliotekarie i 5 år. Har en naturvetenskaplig grundutbildning. Har också en 
lärarbakgrund och har genom detta en relativt grundlig pedagogisk utbildning.  
 
Bengtsson 
Har en humanistisk grundutbildning. Har arbetat som bibliotekarie i mer än 15 år. Har ingen 
lärarutbildning men har fortbildad sig genom några enstaka korta kurser i pedagogik. 
 
Carlsson 
Har en humanistisk grundutbildning. Har arbetat som bibliotekarie i snart 13 år. Har fortbildat 
sig främst i olika kortare kurser- och utbildningar inom pedagogik.  
 
Davidsson 
Har en humanistisk grundutbildning varav en grundkurs i pedagogik på universitetet. Har 
arbetat som bibliotekarie i snart 20 år. Har också läst en kortare kurs i bibliotekspedagogik för 
ett antal år sedan. 
 
Enarsson 
Har en humanistisk grundutbildning. Har arbetat som bibliotekarie i närmare 15 år. Gick en 
kortare kurs i pedagogik för några år sedan. 
 
 
 
 
 
 
5.2 Upplevelse av sitt uppdrag 
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I detta avsnitt belyser jag hur respondenterna upplever sitt formella uppdrag, och hur de 
uppfattar sina arbetsuppgifter i den dagliga praktiken. Samtliga av respondenterna är 
kontaktbibliotekarier för olika utbildningsprogram och de bedriver alla användarundervisning 
på biblioteken. Genom att respondenterna är verksamma på både mindre som på större 
bibliotek, skiljer sig också arbetssituationen delvis för dem. De flesta av respondenterna har 
arbetat i relativt många år som bibliotekarier och kan också uttala sig kring frågan om de 
upplever att bibliotekarierollen har förändrats eller ej de senaste åren.  
 
Det formella uppdraget 
 
De flesta av respondenterna är mycket aktiva i att nå ut med vad biblioteken kan erbjuda och 
menar att biblioteken är en serviceinrättning som numera skall vända sig både mot 
utbildningsinstitutionen men också ut mot offentligheten på alla sätt. 
 
       Vi är ju inte längre en sluten institution som bara har till uppgift att serva forskare och    
        lärare. Vår roll har ju förändrats och vi måste också vara lyhörda för vad som händer   
        samhällsmässigt  och vara flexibla och anpassningsbara. Fler människor studerar i   
        numera i högre utsträckning och under en längre tid i sina liv och vi får en annan   
        betydelse som läromiljö men också som mötesplats för människor (Davidsson). 
 
Flera av respondenterna menar att de historiskt sett alltid har haft specifika uppgifter som 
bibliotekarier inom den akademiska världen, men menar också att det har blivit stora 
förändringar i positiv bemärkelse. 
          
        Vi har alltid haft en speciell funktion som bibliotekarier här på de vetenskapliga   
        biblioteken men numera ska vi erbjuda en generell service åt alla medborgare i sann  
        demokratisk anda och detta har fått positiva effekter på verksamheten tycker jag. Ett   
        bibliotek är en samhällelig tillgång som ska vara öppet för alla även om det är ett   
        vetenskapligt bibliotek (Enarsson). 
 
Enarsson menar att högskolebiblioteken inte egentligen har haft en lika tydlig offentlig roll till 
skillnad mot folkbiblioteken med sin kultur- och folkbildarroll. 
 
       Våra uppgifter har ju tidigare bestått av att samla, lagra, och magasinera och förmedla  
       litteratur och information till forskare och lärare. Vi har inte som folkbiblioteken haft den  
       här folkbildarrollen eller kulturförmedlarrollen. Men kanske är vi på väg mot något annat   
       genom informationstekniken. Vi kanske kommer att få en sådan roll där vi blir en länk   
       och resurs i kunskapssamhället. Vi får en kunskapsförmedlande roll som hela samhället    
       kommer att ha nytta av tror jag (Enarsson).  
 
De flesta av respondenterna menar också att biblioteket har en tydlig pedagogisk roll och 
struktur och fungerar som en pedagogisk resurs. 
 
       Vår pedagogiska roll och uppgift har ju blivit tydligare i takt med att vi har mer och mer 
        studenter som kommer till oss. Den verksamhet vi bedriver är ju till största delen  
        pedagogisk och jag tycker att i stort sett allt genomsyras av en pedagogisk grundtanke när    
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        det gäller allt vi gör här på biblioteket. Hela strukturen ska ju anpassas till att de som är   
        här lätt ska finna det de behöver och det är en form av pedagogik, samtidigt har vi ju vår   
        användarundervisning och det är  ju också en pedagogisk verksamhet. Sen vet jag ju inte   
        om det gör oss här på biblioteket till goda pedagoger men biblioteket fungerar som en     
        pedagogisk resurs (Davidsson).  
 
Bengtsson påpekar samtidigt att det ibland kan vara otydligt vad bibliotekets formella 
uppdrag är och att detta kan upplevas som otydligt även för en bibliotekarie. 
 
       Jag kan tycka att det inte riktigt kommer fram vad vi är och ska göra. När jag började här   
        såg många oss som något slags arkiv där man bara stoppade in böckerna samtidigt har   
        man idag väldigt stora krav på oss. Jag tycker inte bara vi ska stå och undervisa heller   
        hela tiden utan vår webbplats blir ju mer och mer en plattform där vi också ska jobba. Jag   
        tycker att vi har många uppgifter och vi behöver en diskussion oss bibliotekarier emellan   
        bland annat om vilka vi är och vad vårt uppdrag är. Jag tror att det behöver förtydligas    
        också mer formellt (Bengtsson). 
 
 Flera av respondenterna upplevde att själva kärnan i deras formella uppdrag inte har 
förändrats. 
 
       Jag kan tycka att även om biblioteken numera blir mer och mer elektroniska så kommer  
        jag inte att bli överkörd av datorn på något sätt. Jag kommer att ha min uppgift att   
        organisera samlingarna oavsett om de är fysiska eller elektroniska (Carlsson).   
 
Davidsson menar att bibliotekarier mer och mer närmar sig tydliga roller dels som handledare 
men också som rådgivare. 
 
       Jag tycker nog att vi mer och mer närmar oss en utpräglad handledarroll. Det är ju det vi   
        gör i stort sett hela dagarna, att vi visar alla som kommer hur de kan nå information på  
        olika sätt. Vi har också en rådgivande roll som också är viktig och tydlig tycker jag   
        (Davidsson).         
 
 
Arbetsuppgifter 
 
Vilka arbetsuppgifter respondenterna kan ha, skiljer sig åt beroende på om de är verksamma 
på de större eller de mindre biblioteken. Andersson menar att man på ett mindre bibliotek kan 
ha mer varierande arbetsuppgifter. 
 
       Man är ju ansvarig för vissa program och skall se till att de grupperna får en   
        biblioteksintroduktion och att de senare även får undervisning i hur man söker   
        information. Man bevakar även vilken litteratur de är i behov av. Jag köper även in annan   
        övrig litteratur som jag katalogiserar i Libris. Sen har man sedvanliga ”diskpass” (arbete i   
        informationsdisken) och sköter tidskrifter och andra beställningar som fjärrlån. Är också   
        delaktig i olika ledningsgrupper inom biblioteksverksamheten. En av oss här, är ju också   
        kontaktbibliotekarie för alla distansstuderande som också är en grupp som blir större och   
        behöver mycket hjälp ifrån oss här på biblioteket. Arbetet varierar mycket men vi är  
        stränga med uppdelningen här bland personalen för vi har alltid så fullt upp (Andersson). 
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På ett större bibliotek kan arbetsuppgifterna bli mer uppdelade då vissa mest ägnar sig åt att 
katalogisera ny litteratur och andra i högre grad sysslar med användarundervisning. Enarsson 
nämner just dessa förhållanden är vanligare på de större biblioteken. 
 
       Ja, vi har det så här att det man känner att man behärskar bra och är intresserad av det  
        söker man sig mer till. För min del har det blivit så att jag tar mycket undervisning och   
        tycker det är kul medan andra av mina kollegor helst sitter med katalogisering och de är   
        bra på det. Jag tycker att det fungerar bra så här men det finns inget som hindrar någon   
        här ifrån att byta arbetsuppgifter (Enarsson). 
 
Samtliga respondenter hävdar att användarundervisningen är en prioriterad del av 
verksamheten både på de större som de mindre biblioteken. Enarsson menar att den tar mer 
och mer tid i anspråk och att det är en av bibliotekens viktigaste huvuduppgift. 
 
        När jag började här bröt man upp specialiseringen och ville att alla skulle göra allt på   
        biblioteket. Men nu är vi tillbaka till att dela upp arbetsuppgifterna. Man menar att man   
        är bra på olika saker och det måste man ta tillvara på och undervisningen tar mycket tid   
        numera. De som vill hålla på med det får tid till det och stöd ifrån ledningens sida. Detta    
        har ju blivit ett av bibliotekens viktigaste ansvarsområde, det att lära ut hur man söker    
        information (Enarsson). 
 
Bengtsson menar att det också kan finnas vissa nackdelar med att arbeta på ett mindre 
bibliotek. 
 
       Jag tycker att det kan vara för mycket undervisning ibland. Jag valde ju inte det här yrket            
        för att stå och undervisa egentligen. Själv passar det mig bättre att sitta mer med   
        katalogisering men det går inte att dela upp det så eftersom vi är för lite personal    
        (Bengtsson). 
 
 
Sammanfattning 
 
Ovan har jag belyst hur respondenterna upplever sitt formella uppdrag, och hur de uppfattar 
sina arbetsuppgifter i den dagliga praktiken. De flesta av respondenterna är aktiva i att nå ut 
med vad biblioteken kan erbjuda och menar att biblioteken är en serviceinrättning som 
numera skall vända sig både mot utbildningsinstitutionen men också ut mot offentligheten på 
alla sätt. De menar att man ska vara lyhörd för vad som händer samhällsmässigt och att man 
bör vara flexibel och anpassningsbar inför förändringar. Respondenterna menar att 
bibliotekets roll har förändrats då allt fler människor studerar under en längre tid i sitt liv och 
biblioteken får därför en mer kunskapsförmedlande roll och en större betydelse som läromiljö 
och mötesplats för människor.  Det framkom uppfattningar om att också biblioteken har en 
tydlig pedagogisk roll och struktur och fungerar som en pedagogisk resur s. Några av 
respondenterna menade att de traditionella bibliotekarieuppgifterna, att organisera och 
strukturera bibliotekets samlingar, skulle vara bestående trots att mer och mer material 
överförs till elektronisk form. Många av respondenterna upplevde också att de i allt större 
utsträckning närmar sig en handledarroll och en rådgivande roll som bibliotekarier. Men det 
framkom också att det fanns en osäkerhet vad gäller bibliotekets och bibliotekariens formella 
uppdrag och vad det ska representera och att detta i högre grad behöver diskuteras 
bibliotekarierna emellan och förtydligas mer formellt.  
 
Vilka arbetsuppgifter respondenterna kan ha, skiljer sig åt beroende på om de är verksamma 
på de större eller de mindre biblioteken. Det framkom att man på ett mindre bibliotek kan ha 
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mer varierande arbetsuppgifter medan på ett större bibliotek kan arbetsuppgifterna bli mer 
uppdelade då vissa mest ägnar sig åt att katalogisera ny litteratur och andra i högre grad 
sysslar med användarundervisning. De flesta respondenter hävdar att användarundervisningen 
är en prioriterad del av verksamheten både på de större som de mindre biblioteken och att den 
tar mer och mer tid i anspråk samt att det är en av bibliotekens viktigaste huvuduppgift. Men 
det framkom också att alltfö r mycket fokus på undervisning kunde upplevas som negativt hos 
respondenterna då man menade att man inte hade valt yrkesrollen för att man tyckte det var 
stimulerande med undervisning.  
 
5.3 Upplevelse av den fysiska arbetsmiljön 
 
I utredningen En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs (se kap.2.1) 
ställs det bland annat krav på att högskolebiblioteken ska rustas upp för att bättre främja 
studenternas möjlighet att kunna utnyttja biblioteken när de bedriver sina studier. Också i 
Bibsams rapport (2.1) lyfter man fram att det krävs en intensifierad upprustning av den nya 
högskolan och att man bör utveckla biblioteket som mötes- och arbetsplats inom högskolan. 
Detta innebär att den fysiska miljön har stor betydelse för att biblioteket skall kunna erbjuda 
en god pedagogisk verksamhet för användarna. Användarna har behov av olika typer av 
arbetsplatser; tillgång till datorer, tysta läseplatser och enskilda grupprum. För 
bibliotekariernas del innebär det att det också måste finnas tillgång till exempelvis 
lektionssalar för att kunna bedriva en bra användarundervisning. I detta avsnitt följer en 
redogörelse för hur respondenterna upplever den fysiska arbetsmiljön på sina respektive 
högskolebibliotek.    
 
Den fysiska arbetsmiljön 
 
Samtliga av respondenterna upplevde att utformningen av biblioteksmiljön har betydelse för 
hur verksamheten kan bedrivas.  
 
       De senaste åren har vi tittat mycket på hur vi ska kunna främja en god studiemiljö på  
        biblioteket. Den fysiska planeringen är viktig för att det ska kunna fungera både för oss   
        som arbetar här och för dem som använder biblioteket för studier eller bara som   
        mötesplats (Davidsson). 
 
Enarsson påpekar också hur viktigt det är att skylta på ett tydligt och pedagogiskt sätt så att 
samlingarna blir synliga. 
 
      Vi strävar på många sätt efter att skapa ett självinstruerande bibliotek och det gör vi bäst  
       genom att tala om, med hjälp av pedagogiskt utformade skyltar och annat, hur besökarna  
       kan klara sig själva åtminstone delvis när de söker litteratur här på biblioteket   
       (Andersson). 
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Några av respondenterna talar också om hur man har placerat mindre informationsdiskar i 
biblioteket som användarna kan söka upp när de behöver hjälp. 
 
       Stora diskar kan verka avskräckande på en del  som kommer. Vi har löst det med att ha    
       några mindre enheter för informationsfrågor istället för en jättedisk där man måste köa  
       och där alla kan höra vad man frågar om vilket kan vara jobbigt för många (Davidsson). 
 
Ett problem många av respondenterna upplevde var att man nästan vuxit ur sina lokaler. 
 
       Vi kämpar med att organisera samlingarna men det växer ständigt och vi får bara fler och  
        fler böcker. Det ökande studentantalet har gjort att vi har det lite trångt eftersom vi måste  
        få plats för sittplatser och studieplatser också (Bengtsson). 
 
Enarsson upplevde också att det var ett problem att lokalerna inte egentligen är anpassade för 
det ökade mediabeståndet och den större tillströmningen av studenter. 
 
       Lokalerna är egentligen för små. Huset är gammalt och är inte anpassat efter all den  
        litteratur, datorutrustning och alla de studenter vi har idag. Här har vi trappor och   
        korridorer och nischer överallt känns det som och det blir ett väldigt springande i dessa   
        trappor (Carlsson). 
 
Enarsson påpekar att biblioteket som fysiskt rum har ändrat karaktär ganska mycket sedan 
hon började arbeta på bibliotek. 
 
       Då (ca. 15 år tillbaka) fanns det någon dator på biblioteket som stod för sig och som alla  
        där var lite rädda för. Nu kan jag inte  föreställa mig ett bibliotek utan en dator. Datorn  
        har blivit en förlängning  av biblioteket tycker jag (Enarsson).   
 
Davidsson menar att biblioteket delvis kommer att förändras på sikt när det gäller 
inredningen. 
 
       Vi ser redan nu hur det elektroniska biblioteket mer tar form. Det blir nog så att alla  
        tidskrifter kommer läggas in direkt i olika databaser så de försvinner ifrån hyllorna. Man   
        ser också att fler platta skärmar kommer, att utrustningen blir mindre och smidigare.  
        Mängden information kommer bara att öka men kommer att hanteras i en smidigare form  
        (Davidsson).  
 
 
Läseplatser, grupprum och lektionssalar 
 
När det gäller uppfattningen om tillgången till läseplatser så ansåg samtliga respondenter att 
det finns bra med sittplatser på de respektive biblioteken men att det alltid behövs mer ändå. 
 
       Jag märker att besökarna här behöver mer enskilda sittplatser än vad vi kan erbjuda i alla  
        lägen. Det är inte alltid så roligt att grupparbeta mitt i lokalen med folk runtom även om   
        det finns gott om plats just där (Enarsson). 
 
De flesta av respondenterna upplevde att det fungerade bra i de tysta läsesalarna som 
finns på deras respektive bibliotek. 
 
       I de tysta salarna har vi bara enskilda sittplatser som är lite avskärmade och här   
        respekterar man också att det ska vara tyst då studier pågår. Studenterna håller i ordning på detta   
         själva (Carlsson). 
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På de flesta biblioteken har man också enligt respondenterna möjlighet att slappna av i sköna 
fåtöljer och soffor. 
 
       Det är en del av att möta användarna här på ett bra sätt. Man kanske vill sitta ner en stund   
        och vila och det tycker vi att biblioteket också ska kunna erbjuda  (Davidsson). 
 
Alla respondenterna upplevde att det fanns grupprum men att det skulle behövas ännu mer på 
samtliga av biblioteken. 
 
      Detta är alltid ett problem att alla bokar upp sig framförallt inför ett större examensarbete 
       och då räcker inte rummen till. Alla väljer i första hand att använda sig av grupprummen  
       för att man vill arbeta eller diskutera i fred. Så egentligen är det en ständig brist   
       (Enarsson). 
 
 
På de flesta av de större biblioteken där tre av respondenterna arbetar finns lektionssalar eller 
datasalar som används då man har kurser i informationssökning. 
 
       Vi har generellt sett en god tillgång till datasalar som vi kan bedriva undervisning i och  
        här finns också utrustning så att vi kan stå där framme och visa vid tavlan istället för att  
        gå runt till varje enskild person och titta så att de gör rätt (Carlsson). 
 
Ibland kan det vara svårare med tillgången till datasalar om man är på ett mindre bibliotek 
menar Andersson. 
 
       Vi har ju inte den möjligheten här på detta biblioteket att använda oss av en egen datasal  
        varje gång utan vi får boka in oss på de lediga lektionssalar som finns här på högskolan  
        när vi ska ha en större grupp som ska undervisas (Andersson).  
 
Datorer och annan teknisk utrustning 
 
När det gäller åsikten om antalet datorer och vilken kvalité de har, anser samtliga av 
respondenterna att de är mycket nöjda. 
 
       Vi har gott om datorer tycker jag och programvaran håller hög kvalité. Vi har också flera  
        Internetdatorer utspridda i hela biblioteket som man både kan använda tillfälligt eller  
        sätta sig vid under en längre stund. Datorerna används precis hela tiden dessutom, det är   
        dit man söker sig oavsett vad man är ute efter (Carlsson). 
 
Enarsson hävdar att det vore orimligt om inte biblioteken skulle kunnat erbjuda datorer med 
bra kapacitet. 
 
       Har vi inte en bra datorutrustning så flyter ju inte verksamheten här alls.  Alla som   
        besöker oss  men även  personalen skulle bli galna av irritation om inte uppkopplingen  
        fungerar bra eller att utrustningen i övrigt är bristfällig. Tänk  ett föråldrat  
        ordbehandlingsprogram, det fungerar bara inte i denna miljön idag (Enarsson). 
Sammanfattning 
 
I ovanstående avsnitt har jag belyst respondenternas upplevelse av den fysiska arbetsmiljön. 
Gemensamt för respondenterna var att de såg utformandet av biblioteksmiljön som mycket 
viktig. De menade att man bör sträva efter att skapa ett så självinstruerande bibliotek som 
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möjligt och att det kunde göras med hjälp av pedagogiskt utformade skyltar och annat, så att 
besökarna till viss del kan klara sig själva när de söker information på biblioteket. Några av 
respondenterna menar att det kan verka avskräckande för användarna med en stor 
informationsdisk så därför har man  också på några av biblioteken placerat ut mindre 
informationsenheter för användarna för att de skall slippa att komma fram och ställa frågor 
vid en stor disk där det kan vara många andra som lyssnar. Respondenterna var generellt sett 
inte så nöjda med antalet studieplatser och menade att det oftast var för lite utrymme och för 
få grupprum. Man menade också att några av biblioteken inte egentligen är anpassade fysiskt 
efter dagens förhållanden då de är planerade och byggda efter äldre förhållanden. På de flesta 
biblioteken har man satsat på att placera ut sköna fåtöljer och soffor och man menar att det 
också är en del av vad biblioteket ska kunna erbjuda.  
 
En av respondenterna utvecklade tankar kring hur framtidens bibliotek ser ut och talade om 
det elektroniska biblioteket där alla tidskrifter försvinner ifrån hyllorna för att återfinnas i 
elektronisk form. Respondenten menar också att den tekniska utrustningen kommer att bli 
mycket smidigare och ta allt mindre utrymme även om informationsmängden ständigt ökar. I 
övrigt upplever samtliga respondenter att datorutrustningen och datorkapaciteten och andra 
hjälpmedel som olika programvaror i datorn som finns på biblioteken är av mycket god 
kvalité. De menar också att ett bibliotek utan en hög standard på den elektroniska utrustningen 
mer eller mindre är en orimlighet, då studenter och andra användare men också personalen har 
krav på att det ska finnas samt att det ska fungera effektivt. Detta eftersom datorerna används 
i stort sett till allt och i alla sammanhang hela tiden på biblioteken. 
  
 
 
5.4 Upplevelse av samarbetet med andra aktörer i det pedagogiska    
       arbetet  
 
Högskolebiblioteken ska serva utbildningsinstitutionerna med dess forskare, doktorander, 
lärare och studenter och övriga användare. I utredningen En kreativ studiemiljö: 
Högskolebiblioteken som pedagogisk resurs (se kap. 2.1) påtalar man vikten av att 
biblioteken bättre bör integreras i högskolans arbete och då framförallt inom 
grundutbildningen (SOU 1991:72). I de intervjuer som genomfördes framkom i första hand, 
och betonades främst hur respondenterna såg på samarbetet med lärarna på de olika 
universitets –och högskolorna, men också på kontakten med de studerande. Det framkom 
också hur man upplevde samarbetet med andra kollegor inom högskolans bibliotekssektor.  
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Samarbete med lärare  
 
Upplevelsen av hur samarbetet med lärarna fungerade varierade stort hos respondenterna. 
Man hade såväl negativa- som positiva omdömen. Till stora delar handlar det om hur och vad 
lärarna vet och känner till om biblioteket, menar respondenterna. Andersson som tidigare 
själv har en lärarbakgrund menar att bibliotekarier och lärare på många sätt tillhör olika 
världar. 
  
       De bästa är när man kan mötas i olika sammanhang, på kurser och liknande. Det är då vi  
        på biblioteket kan ”lobba” för vår verksamhet och tala om vad biblioteket kan erbjuda. Vi    
        måste komma in i verksamheten på ett bättre sätt, så att vi också vet vad studenterna  
        håller på med så att det inte blir så att vår verksamhet hamnar vid sidan om. Det är viktigt   
        att lärarna kan visa eleverna på att vi finns, så att de ser att vi kan vara en hjälp. Vi  
        försöker att öppna vägarna mellan oss, men ibland är det svårt (Andersson). 
 
Andersson menar också att många av lärarna är okunniga om bibliotekets utbud. Men 
samtidigt kan bibliotekarierna ha problem med att hinna med att presentera detta. 
 
        Sen är det ju en del (av lärarna) som bara tror att vi bara har en massa böcker. De sista  
        åren med utvecklingen av en enorm mängd databaser, som vi har fått, har gått så väldigt  
        fort så att vi inte hinner att meddela detta. Vi imponerar varje gång vi berättar om allt vi  
        har tillgång till. Man önskar att lärarna mer visste om vilket utbud som finns och kunde  
        stimulera studenterna att använda detta material (Andersson). 
 
Bengtsson upplever också att personalen på biblioteket har varit drivande när det gäller att 
etablera mer kontakt med lärarna. För det mesta har bibliotekarierna sökt upp och föreslagit 
och erbjudit lärarna användarundervisning för deras studenter, och detta har oftast bemötts 
med  intresse men också ibland skepsis ifrån lärarhåll. 
 
       Jag kan föreslå lärare att de kan få användarundervisning på biblioteket och ibland blir  
        svaren ifrån lärarna att ”ja, det kan du väl göra om du tror att det är nödvändigt” eller  
        ”varför vill du det?”. De flesta är dock intresserade, och en del sitter gärna med under de  
        pass jag undervisar. Det har blivit bättre tycker jag, och fler vet numera om vad vi gör.  
        Det blir som ringar på vattnet när också lärarna tipsar varandra om   
        användarundervisningen på biblioteket (Bengtsson). 
 
På de större högskolebiblioteken upplever inte bibliotekarierna att de har samma möjlighet 
varken tidsmässigt eller praktiskt, att nå ut till lärarna. På grund av det stora studentantalet 
som ständigt kommer till biblioteken för att få användarundervisning, känner inte 
bibliotekarierna att de aktivt måste gå ut för att marknadsföra biblioteket. Carlsson menar 
dock att alla lärare är väldigt olika och att det påverkar samarbetet i hög utsträckning. 
 
       Det är väldigt olika hur relationen till läraren är, väldigt personligt. Det finns de som är  
        jätteintresserade och har detta (användarundervisning) som en del i hela sin planering i  
        sin terminsundervisning. De är tydliga med vad studenterna ska kunna och ger oss på  
        biblioteket ett väldigt tydligt uppdrag. De vill att studenterna ska lära sig databaser och så  
        och då är läraren en kompetent person. Andra lärare kan istället mena att allt på ”nätet” är   
        självinstruerande och vad ska man då med biblioteket till (Carlsson).  
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Respondenterna menar att det är oerhört viktigt att föra en dialog med lärarna. Det är vanligt 
att  studenter alldeles i början av en termin och under första kursåret, får en uppgift att lösa på 
biblioteket som de inte har någon övning i att klara av. Det kan vara en vetenskaplig artikel 
som ska sökas fram i en databas. Davidsson menar att en dålig undervisningsplanering när det 
gäller studenternas utbildning också påverkar bibliotekets möjligheter att erbjuda en bra 
service. 
 
       Jag har påtalat detta, att det är en omöjlig uppgift för studenterna att börja en kurs med en  
       sådan här uppgift. Man förstår inte när man är ny. Man kanske har sökt en mer praktiskt   
       inriktad utbildning och så börjar terminen med till exempel forskningsmetodik. Och i det  
       läget förstå hur man skall söka fram vetenskapligt material är att ställa för höga krav på  
       studenterna. Jag påtalar detta men det är svårt att få gehör då mycket av planeringen för   
       utbildningarna följer väldigt fasta ramar och ingen tycks vilja ändra på något (Enarsson). 
 
Flera av respondenterna kände också ett behov av att få respons ifrån lärarna i samband med 
användarundervisningen. De menade att detta sällan förekom eftersom ingen direkt formell 
utvärdering görs av bibliotekets användarundervisning. De kände ändå att de överlag var 
relativt uppskattade ifrån lärarhåll och att samarbetet med de flesta lärarna fungerade 
tillfredställande. Davidsson menar att det också är viktigt att bibliotekarierna kan bemöta 
lärarna på rätt sätt. 
 
       Vi arbetar ju i ett serviceyrke och måste möta lärarna som kommer till biblioteket på ett  
        bra sätt. Jag  tycker det är viktigt att man har ett gott humör och är lyhörd inte bara inför  
        användarnas behov utan också att man verkligen försöker etablera en bra kontakt med  
        lärarna för att på det viset också nå studenterna (Davidsson).  
 
 
Kontakt med studerande  
 
Samtliga respondenter sade sig ha en bra kontakt med de studerande och att de blir bra 
bemötta. Ett problem, som också samtliga respondenter påtalar, är dock att studenterna oftast 
kommer under mycket korta perioder i samband med någon studieuppgift de ska göra. 
 
       Man hinner inte bygga upp en riktig relation med studenterna. Oftast kommer de bara en   
        kortare period och vill ha specifik hjälp med något. Det blir inte så mycket prat om annat  
        vilket skulle vara givande om det fanns mer tid (Enarsson). 
 
Flera av respondenterna nämner att kontakten med studenterna kan påverkas av hur läraren 
uppfattar biblioteket. Är läraren positiv till biblioteket blir ofta kontakten med 
studenterna bättre.  
 
      Det märks så tydligt när de kommer om de har med sig en inställning att man faktiskt kan  
       ha nytta av biblioteket och att de är intresserade av vår hjälp. De nämner oftast då att  
       läraren har rekommenderat dem att komma hit även om de inte alltid har en studieuppgift  
       som ska göras (Davidsson). 
 
Att det första mötet mellan bibliotekarie och användare är viktigt ansåg samtliga av 
respondenterna. Carlsson menar att det är viktigt att möta studenterna utifrån deras egen nivå. 
 
       Ofta är det studenter som kommer direkt ifrån gymnasiet och många är unga och lite  
        osäkra och hur man bemöter dem är ju viktigt. Det är ju i den första kontakten oftast  
        biblioteket ”sätter sig” och det påverkar hur de ser på biblioteket och på oss som arbetar  



  34 

        här i fortsättningen (Carlsson).  
 
 
Samarbete med övriga bibliotekarier 
 
Respondenternas upplevelse av samarbetet mellan bibliotekarierna skiljer sig delvis på om de 
är verksamma på ett större eller ett mindre bibliotek. Enarsson menar att de på ett större 
bibliotek är många som arbetar ihop och framförallt delar användarundervisningen vilket gör 
att de ofta diskuterar upplägget och problem eller framgångar när det gäller undervisningen. 
 
       Även om det är vi själva som bestämmer hur vi vill lägga upp undervisningen så har vi  
        ofta hjälp av varandra att lösa vissa problem som uppstår. Vi är ju många här med samma  
        arbetsuppgifter och samma grupper som kommer ifrån samma utbildningsprogram  
        (Enarsson). 
 
Andersson menar tvärtom att bristen på personal och en strikt uppdelning av ämnesområden 
mellan bibliotekarierna gör att de inte kan gå in på varandras områden lika lätt. 
 
       Vi är så uppdelade för att hinna med och vi har lite olika förutsättningar så vi går inte lika  
        lätt in och kan diskutera de problem som kan uppstå. Vi gör ju helt olika sökningar i helt   
        olika databaser i vår undervisning och där behöver man mer diskutera och det kan inte vi 
        riktigt göra på ett bra sätt (Andersson). 
 
Bengtsson tycker också det saknas tid för en diskussion mellan bibliotekarierna men vill 
samtidigt inte lägga för mycket vikt vid att förändra något som fungerar relativt bra ändå. 
 
       Jag kan känna att jag verkligen behöver mer diskussion kring det här med hur man bäst  
        ska bedriva användarundervisning men samtidigt är det skönt att styra allt själv och göra  
        det man tycker fungerar bäst. Ibland känns det som om man inte vill röra till det mer än  
        nödvändigt för i slutändan blir det bara ännu mer arbete som ska göras och det är ont om  
        tid som det är (Bengtsson). 
 
 
Sammanfattning 
 
I detta avsnittet har jag beskrivit hur respondenterna upplever samarbetet med olika aktörer i 
den dagliga praktiken. Det samarbete som förekommer sker framförallt med lärare, studenter 
och övriga bibliotekarier. Upplevelsen av hur samarbetet med lärarna fungerade varierade hos 
respondenterna. Man hade såväl negativa- som positiva omdömen. Till stora delar handlar det 
om hur och vad lärarna vet och känner till om biblioteket, menar respondenterna. Flera av 
respondenterna menar att många av lärarna är okunniga om bibliotekets verksamhet och att 
man ofta får söka upp dem för att erbjuda bibliotekets tjänster. Andra menar att det finns 
många bra lärare som  
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samarbetar med bibliotekarierna självmant och ser till att studenterna besöker biblioteket även 
om de inte har en specifik studieuppgift som ska göras. På de mindre biblioteken tar man 
oftare kontakt med lärarna till skillnad mot de större biblioteken där man menar att man redan 
har så många studenter som kommer vilket gör det svårare, mycket på grund av tidsbrist, att 
aktivt öka samarbetet med lärarna. 
 
Respondenterna menar också att det är oerhört viktigt att ha en dialog med lärarna. Det är inte 
ovanligt att  studenter alldeles i början av en termin och under det första kursåret, får en 
uppgift att lösa på biblioteket som de inte har någon övning i att klara av. Respondenterna 
menar att en dålig undervisningsplanering när det gäller studenternas utbildning också 
påverkar bibliotekets möjligheter att erbjuda en bra service. Flera av respondenterna kände ett 
behov av att få respons ifrån lärarna i samband med användarundervisningen. De menade att 
detta sällan förekom eftersom ingen direkt formell utvärdering görs av bibliotekets 
användarundervisning. De kände ändå att de var relativt uppskattade ifrån lärarhåll och att 
samarbetet med de flesta lärarna fungerade tillfredställande.  
 
Samtliga respondenter sade att de hade en bra kontakt med de studerande och de upplevde att 
de blev bra bemötta. Ett problem, som också samtliga respondenter påtalar, är dock att 
studenterna oftast kommer under mycket korta perioder i samband med någon studieuppgift 
de ska göra och att man inte hinner etablera någon djupare kontakt med dem. Samarbetet med 
övriga bibliotekarier upplevde respondenterna på olika sätt. Möjligheten att diskutera och 
analysera arbetssituation upplevdes som lättare på de större biblioteken där man är fler 
anställda som har samma arbetsuppgifter medan det är svårare på de mindre biblioteken på 
grund av mer uppdelade arbetsområden.   
 
 
5.5 Upplevelser av sin pedagogiska kunskap och kompetens utifrån       
      den dagliga praktiken 
 
Det dagliga arbete bibliotekarierna utför på högskolebiblioteken kan till stor del sägas handla 
om pedagogik. Dels har man pedagogiska möten med studenter och andra användare i den 
användarundervisning eller det referensarbete som utförs, dels ansvarar man för den 
pedagogiska utvecklingen av verksamheten i övrigt.  
 
I följande text presenteras hur respondenterna upplever sin pedagogiska kunskap och 
kompetens utifrån sin dagliga praktik. För att få fram fler aspekter på hur respondenterna 
själva upplever sin pedagogiska kunskap och kompetens, så har jag valt att dela upp 
frågeställningen i tre delar. I den första delen belyser jag hur respondenterna upplever mötet 
med de studerande och övriga användare på biblioteket i sin dagliga praktik. I den andra delen 
redogörs för hur respondenterna upplever hur det kan vara att lära ut och undervisa på 
biblioteken. Den sista delen handlar om hur respondenterna upplever att målet med 
undervisningen är och bör vara och vad det ska leda till.   
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Mötet med studenter och övriga användare  
 
Samtliga respondenter menar att det är viktigt att försöka möta studenter och övriga 
användare utifrån deras förutsättningar. 
 
       Det är viktigt att ha förståelse för att alla som kommer hit inte alltid är så säkra och vana  
        vid den nya tekniken eller studietakten. Högskolorna och universiteten är ju idag öppna  
        för alla som kan och vill studera och det betyder att man måste ta hänsyn till detta i mötet  
        med de dem som kommer. Kanske är de också biblioteksovana och behöver mer 
        vägledning och hjälp på biblioteket sådant måste vi ju också tänka på (Enarsson). 
 
Davidsson nämner hur vik tigt det är att inte hänvisa alla studenter att använda samma material 
eftersom användarna oftast befinner sig på så olika kunskapsnivåer. 
 
       Jag kan ju inte utgå ifrån att en student som just har påbörjat sin utbildning ska ha samma  
        studiematerial som en doktorand. Där är referensdialogen så viktig och den måste man ge 
        lite tid. Ibland tar det en stund innan vi har lokaliserat vad användaren är ute efter   
        (Davidsson).   
 
Andersson menar att en god service inte bara handlar om att erbjuda användarundervisning 
utan att finnas tillgänglig på biblioteket i alla situationer. 
 
       Jag möter biblioteksbesökarna i alla situationer och hjälper dem om det så bara är att  
        kopieringsapparaten trasslar. Vilka frågor de än har så måste jag vara lyhörd för vad de  
        undrar över (Andersson). 
 
Davidsson talar också om att finnas till hands och vara flexibel i sin roll på biblioteket. 
 
       Min uppgift är att ge bästa service och det innebär att jag ska finnas till hands och inte  
        bara sitta i disken (informationsdisken) med datorn och knappa. Det ställs andra krav idag   
        på mig som bibliotekarie om jag nu ska syssla med den yttre verksamheten. Service är ett  
        nyckelord numera tycker jag (Davidsson).  
 
Davidsson pekar också på den fördel bibliotekarien har i mötet med den studerande då man 
inte har samma funktion som lärare när det gäller att betygsätta eller värdera de studerande. 
 
       Det är en fördel för oss bibliotekarier att inte behöva poängsätta eller bedöma de studenter  
        som vi har användarundervisning med. Jag tror det kan skapa en mer avslappnad relation  
       mellan oss.  Jag tycker inte det är bibliotekets roll eller uppgift att ha den funktionen även   
       om vi skulle finnas med mer som en obligatorisk del i utbildningen (Davidsson). 
 
Carlsson upplever dock att det är viktigt att som bibliotekarie vara tydlig i sin roll i mötet med 
användarna framförallt när det gäller användarundervisningen. 
 
     Jag försöker framförallt skapa en roll eller relation i samband med att jag undervisar  
     användarna som de kan känna igen. Då är jag läraren i det läget. Jag är ingen  
     databasdemonstratör eller någon person som bara står där i informationsdisken eller mellan  
     hyllorna utan de måste förstå att de är på en lektion även om det är på biblioteket  
     (Carlsson). 
 
 
Att lära ut 
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Samtliga respondenter talar om hur viktigt det är att förbereda sig inför de grupper som får 
användarundervisning. De menar att studenterna och övriga användare ställer krav på deras 
kunskap och kompetens på olika sätt.  
 
      Jag gör oerhört mycket sökningar innan jag ska ha undervisning med en grupp. Då jag går  
       från bas till bas (databaser) för jag måste veta att jag hittar rätt när studenterna behöver   
       vägledning. Jag måste veta hur jag gjorde vissa sökningar och varför det blir rätt eller fel  
       och detta kan jag sedan visa och förklara för studenterna. Samtidigt tycker jag att jag  
       behöver mer utbildning just för att kunna möta dessa olika situationer. Mer pedagogiska  
       kunskaper helt enkelt. (Bengtsson). 
 
Andersson menar att det ligger mycket planerande bakom användarundervisningen. 
 
       För det mesta har jag färdiga söktermer som de ska söka på men oftast snappar jag upp  
        något hos en student och tar hellre det för då kan det bli mer spännande. Jag funderar  
        mycket över hur jag ska framföra det på ett sådant sätt så att de blir intresserade och  
        stimulerade (Andersson). 
 
Andersson menar att just användarundervisning på högskolebibliotek har en lång tradition och 
tillhör kärnverksamheten men att undervisningsinnehållet har ändrat sig mycket på bara ett 
årtionde. 
 
       Förr pratade vi mycket om vetenskaplig publicering, hur det går till. Vi höll på med  
        petgrejer med blanketter för beställning av litteratur i magasin å sådant. Idag skulle jag  
        aldrig få för mig att nämna såna petitesser utan jag visar dem på en länk på vår hemsida  
        där de kan beställa artiklar och sådant. Undervisningen idag är mycket mer generell och  
        bredare. Vi pratar inte så mycket om biblioteksregler utan vi lämnar biblioteket och ser  
        hur man kan nå Sverige, världen genom att behärska kunskaper om informationssökning  
        (Andersson). 
 
Davidsson poängterar också hur undervisningsinnehållet har förändrats. 
 
       Det är väldigt stora förändringar när det gäller undervisningsinnehållet tycker jag. Vi har  
        alltid haft god datortillgång  men nu finns det ju så mycket mer innehåll i datorerna.  
        Innan pratade vi mer bibliotekskatalogen när den kom men nu har vi alla databaser och  
        ”nätet” (Internet). Det har blivit en väldigt stor skillnad i positiv bemärkelse tycker jag  
        (Davidsson). 
 
Några av respondenterna kände att de inte alltid var säkra på vilken nivå de skulle lägga sig på 
i sin användarundervisning. 
 
       Väldigt många av studenterna har så lite förståelse för vad de ska använda det här till. De  
        är så inriktade på att få ett snabbt svar. Jag kan tycka att dessa databaser är på för hög  
        nivå och det är egentligen forskarna som mer kan ha nytta av dem (Bengtsson). 
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Davidsson menade att man också kunde ha för låga förväntningar på studenterna . 
 
       Jag kan börja med att utgå ifrån att de bara vill ha vetenskapligt material på svenska men  
        så börjar jag min undervisningstimma och massor av frågor kommer och vi diskuterar  
        och det blir så intressant och det slutar med att vi är inne på de tyngsta databaserna som  
        då är på engelska. Man kan inte förutsäga hur personerna är som kommer hit för det har  
        absolut inte med vad de går för utbildning att göra. Vissa är jätteduktiga andra är mer  
        ointresserade (Davidsson).  
 
Några av respondenterna efterlyser ett större samarbete mellan bibliotek och lärare så att man 
kan planera in användarundervisningen i samband med en större studieuppgift som 
studenterna ska göra. 
 
        Användarundervisningen måste ske i samband med någon uppgift som studenterna ska  
         göra. Man måste ämnesintegrera detta. Det är ju först då vi ser hur studenterna tar till sig  
         det här med att lära sig söka information (Enarsson). 
 
Davidsson menar också att det är viktigt att informationssökning är ämnesintegrerat för 
studenterna och att det finns en pedagogisk tanke kring arbetsuppgiften. 
 
       Jag tycker att informationssökning ska vara ämnesintegrerat för att de ska förstå vad de  
        håller på med och om de ska komma ihåg vad de har sökt. De är inte intresserade om de  
        inte letar efter någonting. Jag tycker allmänna informationssökningar är ointressanta och  
        de ger sällan något. Det är väldigt viktig att ha en pedagogisk tanke bakom det man gör  
        och jag kan känna att jag behöver mer pedagogiska kunskaper och utbildning kring det  
        där (Davidsson). 
 
Carlsson menar att detta tar för mycket tid och kan vara svårt att praktiskt genomföra. 
 
       När jag undervisar mina grupper så får de anpassa sig till de söktermer jag har valt. Jag  
        vet inte hur vi skulle kunna ha tid att få ihop en planering med lärarna. Jag tycker inte  
        heller att det behövs för man lär ut grunderna i hur databaserna fungerar och det räcker  
        långt (Carlsson). 
 
Målet med undervisningen 
 
Enarsson menar att man ständigt för en diskussion bland personalen om vad målet med 
användarundervisningen ska vara. 
 
       Vi är ju flera personer som undervisar och vi talar om vad det ska innebära och vad det  
        innehåller och hur studenterna ska få detta. Men sen kan jag ju se att det nästan bara är  
        bibliotekarier som pratar om det här med informationskompetens. Innehållet i det  
        begreppet är så mycket större och jag tycker att det är universiteten eller högskolan som  
        egentligen ska ta ansvar för att studenterna ska bli informationskompetenta. Om inte  
        lärarna är medvetna om detta så hjälper det inte hur mycket vi än försöker här på  
        biblioteket (Enarsson). 
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Andersson menar att man inte ska överdriva målsättningen med användarundervisningen. 
 
       När det gäller det här med informationskompetens så kan jag nog säga att min  
        målsättning inte är så hög i min undervisning, mycket på grund av tidsbrist. Jag vill att de  
        ska kunna förstå att de behöver information och sen var de kan hitta den. De måste våga  
        försöka även om de söker och får mängder av träffar och måste förstå hur de ska avgränsa  
        sitt sökområde. Jag vill att de ska förstå skillnaden mellan ”nätet” och en databas. Jag går  
        ganska allmänt in på det faktiskt.  Vi får inte överdriva det här för studenterna kommer  
        hit och får grunderna och de kommer tillbaka om de känner att de behöver mer hjälp  
        (Andersson). 
 
Carlsson menar att bibliotekarierna inte är ämnesspecialister utan att det handlar om att lära 
studenterna behärska vissa saker när de söker information för sin egen skull. 
 
       Det handlar om att lära studenterna hur man ska strukturera vad de ska söka. Vart de ska  
        vända sig för att få information. Det är ju de som ska kunna sitt ämne. Jag är ju inte  
        fackspecialist utan det är ju dom som ska kunna veta och vara intresserade av att finna  
        eget material. Min roll är att lära studenterna söka själva, att de får hjälp till självhjälp  
        helt enkelt (Carlsson). 
 
Davidsson nämner att nya pedagogiska arbetssätt i form av problembaserat lärande (PBL) blir 
allt vanligare inom högskolevärlden vilket påverkar bibliotekets roll. 
 
       Det blir mer och mer att man diskuterar det här med problembaserat lärande inom den  
        högre utbildningen. Biblioteken får en mer betydelsefull roll i det sammanhanget tror jag,  
        då vi ska stötta studenterna i deras mer självständiga kunskapsökande. Man kommer inte  
        längre till biblioteket med stenhårda kurslistor ifrån läraren med färdiga frågor som ska  
        ge de rätta svaren utan man måste lära sig tänka på ett annat sätt (Davidsson). 
 
Bengtsson menar också att biblioteket får en viktigare roll när man i högre utsträckning börjar 
arbeta mer med det problembaserade lärandet. 
 
       Det problembaserade lärandet kommer att göra att man mer vet hur man ska tillämpa det  
        här med informationskompetens. Det hör ihop på något vis genom att man lär sig tänka  
        mer kreativt när man söker information och när man ska tillägna sig nya kunskaper och  
        då får biblioteken också en större uppgift (Bengtsson).  
 
Davidsson menar att det hade varit bättre om biblioteket också formellt finns med i 
planeringen som en integrerad del i utbildningarna. 
 
       Jag tror det hade varit bra om vi ligger med där som en röd tråd genom hela  
        undervisningsplanen. Nu har man det mer som ett enskilt moment vid sidan av som är  
        frivilligt. Men vi måste samarbeta mer om detta ska gå att genomföra för vi kan inte driva  
        allt detta själva med alla dessa studenter. Vi måste kunna komma in vid olika lämpliga 
        tidpunkter i undervisningen så att studenterna får med sig detta med informationssökning  
        på ett bättre sätt (Davidsson).    
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Sammanfattning 
 
I avsnittet ovan presenteras hur respondenterna upplever sin pedagogiska kunskap och 
kompetens i sin dagliga praktik. I mötet med studenter och övriga användare, upplevde de 
flesta respondenter, att det ställs krav på deras pedagogiska kunskaper och kompetens genom 
att de som kommer till biblioteket befinner sig på olika utbildningsnivåer och därför har olika 
behov. De flesta av respondenterna upplever att ett av bibliotekets viktigaste uppgift är att 
kunna erbjuda en god service dels i  
referenssituationer men också genom att finnas till hands och vara tillgänglig på biblioteket 
även när det gäller andra mindre praktiska problem som måste lösas. Flera av respondenterna 
upplevde också att det är en fördel att slippa värdera och poängsätta de studerande i samband 
med den användarundervisning som bedrivs och att detta förmodligen också ger en bättre och 
mer avslappnad relation mellan användare och bibliotek. Några av respondenterna upplevde 
också att det var viktigt för dem att förmedla en tydlig roll eller relation som studenterna kan 
känna igen framförallt i samband med den användarundervisning som bedrivs. I den 
situationen menar de, ska studenterna uppfatta bibliotekarien som en lärare som har en lektion 
även om det sker i en bibliotekskontext. 
 
När det gäller att lära ut eller undervisa talade samtliga respondenter om hur viktigt det är att 
förbereda sig och planera inför de grupper som får användarundervisning. De menar att 
studenterna och övr iga användare ställer krav på deras kunskap och kompetens på olika sätt. 
Det framkom att flera av respondenterna upplevde att det kunde vara svårt att veta på vilken 
nivå de ska anpassa sin undervisning till då alla studenter har så olika förkunskaper och 
behov. Flera uttalade också ett behov av mer utbildning inom pedagogik för att bättre kunna 
möta dessa problem. Flera av respondenterna efterlyser också ett större samarbete mellan 
bibliotek och lärare så att man kan planera in användarundervisningen i samband med en 
större studieuppgift som studenterna ska göra. Att förena undervisning i informationssökning 
med en studieuppgift skulle ge ett bättre resultat samt skapa ett större intresse och en större 
förståelse hos studenterna när det gäller varför man ska ha användarundervisning. Men det 
fanns också hos respondenterna uppfattningen att det saknades tid att utveckla ett sådant 
samarbete och att en allmän och generell undervisning i informationssökning också fungerade 
bra för studenterna. 
 
När det gäller målet med undervisningen varierar åsikterna relativt lite hos respondenterna. 
Det framkom att begreppet informationskompetens upplevdes av de flesta respondenter som 
något alltför stort och komplext för att det enbart skulle ligga på bibliotekets 
användarundervisning och bibliotekariernas ansvar att förmedla detta. Flera av 
respondenterna menar att det nästan bara är bibliotekarier som diskuterar begreppet 
informationskompetens och att det inte finns samma medvetenhet om detta begrepp hos 
exempelvis lärarna. De menar att universiteten och högskolorna i högre utsträckning bör ta 
ansvar för att utveckla en informationskompetens hos studenterna men att det kan ske i 
samarbete med biblioteket. De flesta av respondenterna hävdade att deras målsättning inte var 
så hög med undervisningen vilket kunde bero på bland annat tidsbrist. De försöker i första 
hand undervisa studenter och andra användare i  
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grundläggande färdigheter i hur man söker och finner information i databaser och på Internet 
och vad som också skiljer dessa informationsresurser åt.  Flera av respondenterna menar dock 
att ju mer man går över till nya pedagogiska arbetssätt i form av PBL (problembaserat 
lärande) inom den högre utbildningen, desto större betydelse får biblioteken för studenterna 
och övriga användare. Biblioteken får då en tydligare roll genom att fler måste använda sig 
mer aktivt av bibliotekens resurser och därav också i högre utsträckning av bibliotekariernas 
kunskaper och kompetens. Flera av respondenterna menar också att det vore bra om 
bibliotekens utbildningar i informationssökning mer ligger som en integrerad del genom hela 
studentens utbildning och används vid rätt tillfälle, istället för att ligga som ett moment vid 
sidan av som det oftast gör nu. 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
De svenska högskole- och universitetsbiblioteken har under de senaste decennierna 
genomgått stora förändringar. Framväxten av informationsteknologin tillsammans med en 
omfattande utbildningsexpansion i samhället, har på ett genomgripande sätt förändrat 
högskolebibliotekens roll. Allt fler människor väljer att fortsätta utbilda sig inom den högre 
utbildningen där nya pedagogiska arbetssätt blir vanligare, och där kraven ökar på 
studenternas förmåga att ta ansvar för sin egen kunskapsinhämtning. I denna process får 
högskolebiblioteken ett större ansvar genom att allt fler studenter och andra användare 
vänder sig till biblioteken för att bland annat använda sig av bibliotekets 
informationsresurser och få undervisning i informationssökning. I följande kapitel redogör 
jag för de slutsatser som jag har dragit ur teori och empiri samt för en diskussion kring dessa 
resultat.    
 
Den första frågeställningen jag utformade för att besvara studiens syfte var hur 
bibliotekarierna upplevde sitt formella uppdrag i en högskolebib liotekskontext. Jag ville 
dels undersöka om de upplevde att det formella uppdraget hade förändrats och dels 
undersöka om detta i så fall har påverkat deras arbetsuppgifter. Enligt Gellerstams rapport 
(kap. 2.1) framkommer det att bibliotekens traditionella roller och arbetsförutsättningar 
under de senaste decennierna, har förändrats på flera sätt. Biblioteken har utvecklats mot att 
bli utbildningsinstitutioner och lärande miljöer för ett allt större antal studenter (Gellerstam 
2001, s.4f).  
 
Flertalet av respondenterna menar att bibliotekets roll har förändrats genom att allt fler 
människor studerar inom den högre utbildningen, och att biblioteket inte längre bara ska 
vända sig till forskare och lärare som institution. Högskolebiblioteken har fått en 
betydelsefullare uppgift som läromiljö och som mötesplats för människor. Många lyfte fram 
bibliotekets uppgift att fungera som en offentlig serviceinrättning och hur viktigt det var att 
som bibliotekarie vara flexibel, lyhörd och anpassningsbar för vad som händer 
samhällsmässigt. I Almeruds undersökning av bibliotekarier (kap. 3.1) framkommer bland 
annat att många bibliotekarier ser användarundervisningen som allt viktigare, samt att 
bibliotekariens roll närmar sig rådgivarens och lärarens (Almerud 2000, s.8f). Flera av 
respondenterna i denna undersökning menade också att de närmar sig en handledarroll och 
en rådgivande roll som bibliotekarier. Det framkom också att användarundervisningen är en 
alltmer prioriterad verksamhet på såväl de mindre- som de större högskolebiblioteken samt 
att det är en av bibliotekens viktigaste uppgifter att kunna erbjuda användarna detta.  
 
De slutsatser jag drar av ovanstående resultat är att flertalet av respondenterna är 
förändringsbenägna och intresserade av att anpassa sin roll och uppgift efter de förändringar 
som sker inom utbildningssystemet men också samhällsmässigt. Det är tydligt att en 
förskjutning delvis har skett, ifrån en specialiserad bibliotekarieroll inom högskolesektorn, 
till en allmän eller mer generell bibliotekarieroll, nu vänd ut mot offentligheten, och i allt 
högre grad pedagogiskt inriktad. Det verkar dock som om de förändringar som sker inom 
biblioteken oftast initieras utifrån (samhället,  
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utbildningssystemet) och mer sällan inifrån den egna biblioteksverksamhe ten. I detta 
förändringsskede kan ett behov uppstå då man behöver diskutera kring- och delvis  
omdefiniera sin yrkesroll och det uppdrag man har på ett tydligare sätt, vilket också 
framkom hos en av respondenterna. Högskolebibliotekarien tycks stå mitt i en brytningstid 
genom att biblioteken också blir allt mer elektroniska. Men det framkom att de flesta, 
oavsett eventuella förändringar, såg sitt traditionella uppdrag att samla och organisera 
bibliotekets samlingar, som själva kärnan i yrkesrollen och biblioteksverksamheten. Detta 
skulle förmodligen, enligt de flesta av respondenterna, inte komma att förändras.   
 
Den andra frågan jag undersökte var hur respondenterna upplevde utformningen av den 
fysiska arbetsmiljön på sitt högskolebibliotek, vad gäller användarnas behov men också 
utifrån deras egen arbetssituation. Genom att antalet studenter och andra användare ökar, 
och i allt högre utsträckning vänder sig till biblioteken, ökar också kraven på att den fysiska 
biblioteksmiljön är utformad så att många kan nyttja utrymmena och bland annat själva 
kunna orientera sig bland hyllorna i biblioteket. Användarna ska också kunna använda sig 
av en bra teknisk utrustning och möjligheter att nå informationsresurser lätt och snabbt. 
Gellerstam konstaterar bland annat hur biblioteken numera har blivit det som med en 
engelsk term kallas The hybrid library (kap 2.1) vilket innebär att biblioteken både består av 
de fysiska samlingarna men också av direkt tillgång till en enorm mängd elektroniska 
globala informationsnätverk (Gellerstam 2001, s.4f).  
 
Det framkom att samtliga respondenter upplevde att utformandet av den fysiska 
biblioteksmiljön var mycket viktig för att kunna erbjuda användarna en bra verksamhet. De 
problem respondenterna upplevde, handlade mycket om att biblioteken oftast inte var 
anpassade till ett större antal studenter, då de byggdes innan utbildningsexpansionen 
startade. Här finns brister som kan uppfattas som att respondenterna inte är riktigt nöjda 
med den service de kan erbjuda när det  gäller exempelvis tillgång till grupprum åt alla som 
är i behov av det. Det framkommer dock på ett tydligt sätt, att respondenterna reflekterar 
över hur de ska kunna planera och utforma biblioteket med dess resurser. Detta för att kunna 
underlätta för studenterna och andra användare när de kommer till biblioteket för att 
exempelvis studera eller använda dess resurser på annat sätt. I den typologi Saetre 
presenterar i sin forskning, nämns bland annat tillrättaläggaren, som gärna strävar efter att 
skapa en attraktiv och välorganiserad biblioteksmiljö (Saetre 2002, s.169-170). En slutsats 
är att samtliga av respondenterna ser biblioteket som en viktig del av användarnas läro- och 
utbildningsmiljö och att de tar ansvar för att utveckla och utforma en så god pedagogisk 
miljö som möjligt för dem som nyttjar högskolebiblioteken. 
 
Den tredje frågeställningen som jag sökte svar på var hur respondenterna upplevde 
samarbetet med andra aktörer i den dagliga praktiken. Samarbetet skedde främst med lärare 
men också med studenterna och andra kollegor inom bibliotekssektorn. I utredningen En 
kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs påtalar man vikten av att 
biblioteken bättre bör integreras i högskolans arbete och då  
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främst inom grundutbildningen. Att ge studenter kunskaper att kunna söka och finna 
information bidrar till att höja kvalitén på högskolans utbildningar (kap 2.1). Upplevelsen av 
hur samarbetet fungerar, varierar, och respondenterna har såväl negativa- som positiva 
omdömen när det framförallt handlar om kontakten med  
lärarna. Flera upplever att samarbetet kan vara problematiskt då lärarna i många fall inte vet 
eller är intresserade av vad biblioteken kan erbjuda i form av exempelvis olika 
informationsresurser men framförallt i utbildningar i hur man söker information. De flesta 
respondenter påtalar hur viktigt det är att försöka föra en dialog med lärarna för att få 
information ifrån dem om vad som sker inom de olika utbildningarna så att biblioteket kan 
samverka på bästa sätt.  
 
Utifrån de resultat som framkommit, drar jag slutsatsen att respondenterna till övervägande 
del vill ha mer kontakt med lärarna än vad de får eller har tid med. Det tycks som om 
mycket hänger på hur intresserade lärarna är, vilket direkt eller indirekt också kan påverka 
kontakten med de studerande och vilken relation de studerande får till biblioteket. En 
slutsats är att kontakten ofta består av en envägskommunikation, från bibliotekarie till 
lärare, även om de flesta av respondenterna menar att de har en bra relation till lärarna. En 
av de länkroller Klasson nämner är användaren, vilket innebär att bibliotekarien söker egen 
kunskap och deltar i utbildningssammanhang för att kunna bli en effektivare och kunnigare 
länk mellan utbildningssfären, biblioteket och användarna  
(Klasson 1984, s.76). Denna länkroll kan relateras till flertalet av respondenterna i denna 
undersökning när det gäller mötet med- och viljan till att utveckla ett bättre samarbete med 
lärarna, även om responsen oftast är dålig ifrån lärarnas håll.  
 
I kontakten med studenter och andra användare, upplevde respondenterna att det överlag 
fungerade bra men att det sällan fanns möjligheter att kunna fördjupa en bättre och 
långvarigare relation då de oftast använder sig av biblioteket under kortare perioder. I 
Saetres typologi över bibliotekariens olika roller nämns alliansbyggaren, som skapar 
kontakt och vill bygga relationer med användarna (Saetre 2002, s.169-170). Denna 
bibliotekarieroll tycks ha sämre förutsättningar att kunna utvecklas i en 
högskolebibliotekskontext, mycket på grund av att de målgrupper som besöker och 
använder sig av biblioteket, oftast nyttjar det i studiesammanhang och ofta under en viss 
tidspress. 
 
När det gäller relationen till övriga bibliotekarier/kollegor, tycks samarbetet fungera bäst då 
man arbetar i ett större arbetslag, på ett större högskolebibliotek. Här finns mer möjligheter 
att kunna diskutera och reflektera, kollegor emellan, över olika situationer som kan uppstå i 
exempelvis det pedagogiska arbetet. Här framstår en av Klassons länkroller participatören 
som intressant i sammanhanget. Här länkar bibliotekarierna sina kunskaper och resurser 
mellan varandra, och detta skapar kanske en mer kreativ arbetsprocess (Klasson 1984, s.76). 
Denna länkroll tycks till viss del fungera sämre på de mindre högskolebiblioteken, då 
respondenterna oftare upplever att de saknar möjlighet till ett större samarbete eftersom 
arbetsuppgifterna är mer uppdelade och att tiden inte räcker till, mycket på grund av att det 
är färre personal på biblioteket.  
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Den fjärde frågeställningen jag utformade för att kunna besvara studiens syfte, berör 
respondenternas upplevelse av sin pedagogiska kunskap och kompetens i den dagliga 
praktiken. I mötet med studenter och övriga användare, upplevde de flesta respondenter, att 
det ställs krav på deras pedagogiska kunskaper och kompetens  
genom att de som kommer till biblioteket befinner sig på olika utbildningsnivåer och därför 
oftast har olika förkunskaper och behov. Detta ställer krav på respondenterna, som menade 
att de måste vara mycket noga med att förbereda den användarundervisning som bedrivs. 
Flera av respondenterna hade behov av att vara tydliga i sin undervisande roll, att de skulle 
uppfattas som lärare framförallt i samband med användarundervisningen. Men de flesta 
uttalade också att de tyckte det var en fördel att slippa bedöma och poängsätta studenterna i 
den användarundervisning som erbjuds, då de menade att detta skapade en bättre och mer 
avslappnad relation mellan användare och bibliotek. Respondenterna poängterade vikten av 
att förena utbildning i informationssökning i samband med en större studieuppgift som 
studenterna skall genomföra eller att denna utbildning skulle ligga som en integrerad del 
under studentens hela utbildningstid. Respondenterna menade att detta skapar en bättre 
förståelse och ett större intresse hos studenter och användare när det gäller utbildning i 
informationssökning. De flesta av respondenterna menade också att studenternas- och 
övriga användares möjligheter att bli  informationskompetenta bäst kan uppfyllas om en 
bättre samverkan mellan bibliotek/utbildningsinstitution och bibliotekarie/lärare/studenter 
kan utvecklas. 
 
När det gäller bibliotekariens olika pedagogiska roller, sammanställdes i teorikapitlet fyra 
nivåer av interaktion i det pedagogiska mötet med användarna (kap. 3.3.3). De fyra nivåerna 
beskriver i vilken mån bibliotekarien kan välja att interagera med användarna i deras 
informationssökningsprocess på biblioteket. Flera av respondenterna uttryckte att deras roll 
alltmer går mot handledarens och att de också har en viktig rådgivande funktion. De önskar 
en större samverkan mellan bibliotekarie/lärare och menar att detta kan främja studenternas 
kunskapsutveckling bättre. De flesta av respondenterna tycks sträva efter att i mesta möjliga 
mån vara delaktiga i användarnas sökprocess och kunskapsutveckling. Detta visar enligt 
min mening att respondenterna i denna studie kan placeras, i den fjärde och högsta nivån av 
pedagogisk interaktion, framförallt när det gäller vilka intentioner de har i mötet med 
användarna. På den fjärde nivån är interaktionen med användaren i dennes 
informationssökningsprocess total. Här följer bibliotekarien upp- och utvärderar för att se 
om användaren har uppnått sina mål, samt försöker få ett helhetsperspektiv på användaren i 
dennes sökprocess. Den fjärde nivån representerar en sammanställning av olika pedagogiska 
roller och består av Saetres vägledare, Kuhlthaus rådgivare och Klassons konsult (kap. 
3.3.3).  
 
Dock framkommer i resultaten att respondenterna, på grund av tidspress och ett ofta dåligt 
samarbete med lärare samt alltför korta möten med studenter och andra användare, men 
också personalbrist och en pedagogisk osäkerhet, inte alltid har möjlighet att interagera fullt 
ut i användarnas informationssökningsprocess. En slutsats är, bland annat på grund av 
ovanstående nämnda problem och hinder, att respondenternas möte med användarna, mer 
tycks motsvara den tredje nivån av  
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pedagogisk interaktion, i den dagliga praktiken. Den tredje nivån representeras i denna 
studie av Kuhlthaus vägledare samt Klassons instruktör (kap. 3.3.3). Respondenterna kan 
guida och vägleda användarna i deras informationssökning och visa på relevanta källor och 
hur de kan användas. De kan lära ut hur informationssystemen är uppbyggda och lär ut ett 
sätt att söka information på, så att  
användarna ska kunna hjälpa sig själva i högre utsträckning. Här sker ingen uppföljning 
eller utvärdering och även om respondenterna inte utgår ifrån att alla användare har samma 
förutsättningar och kunskaper, när det gäller att kunna behärska informationssökning, så 
tycks respondenterna ha relativt små möjligheter att kunna anpassa användarundervisningen 
till de olika nivåer användarna befinner sig på. Dessa förhållanden kan också bidra till att 
högskolebibliotekets uppdrag, att kunna erbjuda alla studenter och övriga användare 
möjligheten att bli informationskompetenta, till viss del kan vara svårt att genomföra och 
förverkliga. Björklund poängterar i sin text (kap. 3.2.1) hur viktigt det är att den 
undervisning som bedrivs, sker utifrån människors olika individuella förutsättningar, för att 
ett riktigt lärande ska uppstå (Björklund 1982, s.11f). 
 
Sammanfattningsvis visar denna studie bland annat att högskolebibliotekarierna ser sig som 
en viktig resurs- och del i högskolans utbildningssystem och att de flesta tar ett 
övergripande ansvar för att kunna erbjuda studenterna och andra användare en god 
pedagogisk miljö och verksamhet. Respondenterna upplever att yrkesrollen har förändrats, 
bland annat  genom att den utbildningsexpansion som sker, för in nya grupper av studenter 
och användare som behöver en annan form av biblioteksservice. Nya pedagogiska arbetssätt 
inom den högre utbildningen gör också att fler vänder sig till högskolebiblioteken för att få 
hjälp och respondenterna menar också att deras roll som handledare och rådgivare blir 
tydligare genom dessa förändringar. Dock framkommer också i studien att flertalet av 
respondenterna upplever att olika hinder som till exempel tids- och personalbrist, en 
pedagogisk osäkerhet samt en dålig respons ifrån lärare, kan försämra möjligheten att 
bedriva en god pedagogisk verksamhet.     
 
Avslutningsvis vill jag tillägga de tankar och funderingar som har stärkts hos mig under 
arbetet med denna uppsats, och som berör högskolebibliotekarien nu, och inför framtiden. 
För att stärka och utveckla högskolebibliotekarien i sin pedagogiska roll, kunde ämnet 
pedagogik ingå som en grundläggande och viktig del inom den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildningen. Vidare skulle bibliotekarier kunna erbjudas 
kontinuerlig fortbildning inom ämnesområdet pedagogik tillsammans med andra inom 
yrkeskåren. Detta för att de gemensamt ska kunna få ett underlag för reflektion kring 
exempelvis frågor om vad pedagogik på biblioteket kan innebära, och vad bibliotekariens 
pedagogiska roll ska representera. I denna studie framkommer också att flera respondenter 
har behov av fortbildning inom pedagogik. Även Almeruds undersökning (kap. 3.1) visar att 
många bibliotekarier, oavsett vilken sorts bibliotekstyp de är verksamma inom, efterlyser 
fortbildning i pedagogik (Almerud 2000, s.8f). Att högskolebibliotekarier är pedagogiskt 
utbildade och har en mer formell pedagogisk kompetens, skulle också kunna ge 
bibliotekarierna en annan  
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säkerhet i den pedagogiska rollen. Denna formella kompetens skulle eventuellt också kunna 
bidra till en bättre respons ifrån lärare och utbildningsansvariga, och kanske ytterligare 
stärka uppfattningen om högskolebibliotekens betydelse som pedagogisk resurs inom 
högskolorna.   
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7 Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning har varit att nå en förståelse om hur ett antal 
högskolebibliotekarier upplever sin pedagogiska roll och uppgift i en akademisk kontext. 
Högskolebiblioteken har under de senaste decennierna, genomgått stora förändringar, dels 
genom utbildningsexpansionen och dels genom den informationsteknologiska utvecklingen 
samt nya pedagogiska riktningar inom utbildningssystemet. Högskolebibliotekarierna kan i 
denna förändring bland annat uppleva att andra krav ställs på deras pedagogiska kunskaper 
och kompetens, då allt fler studenter och andra användare bland annat behöver bli 
informationskompetenta. Följande fyra frågeställningar formulerades:  
 
- Hur upplever bibliotekarierna sitt formella uppdrag? 
 
- Hur upplever bibliotekarierna betydelsen av den fysiska arbetsmiljön? 
 
- Hur upplever bibliotekarierna samarbetet med andra inblandade aktörer? 
 
- Vilken slags pedagogisk kunskap/kompetens upplever bibliotekarierna att de behöver 

utifrån sin dagliga praktik? 
 
I ett bakgrundskapitel redogörs för hur högskolebiblioteken har förändrats och utvecklats 
under de senaste decennierna, och hur de numera ska fungera som pedagogiska 
utbildningsinstitutioner och lärocentra för ett allt större antal studenter. Detta kapitel belyser 
således också högskolebibliotekariernas förändrade roll och uppgift inom biblioteken. 
 
I avsnittet tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter presenteras bibliotekariens 
yrkesroll i förändring, samt hur den framtida yrkesrollen, med betoning på den pedagogiska 
rollen, kan komma att se ut. Vidare presenteras forskning som rör pedagogiska idéer och 
pedagogisk kompetens samt ett resonemang kring vuxnas undervisning och inlärning. Efter 
detta följer teoretiska perspektiv på bibliotekariernas olika pedagogiska roller så som de 
definieras inom biblioteksforskningen bland annat av teoretikerna Maj Klasson, Carol C 
Kuhlthau samt Tove Pemmer Saetre. Efter detta presenteras en sammanställning av 
bibliotekariernas olika pedagogiska roller där fyra olika nivåer av pedagogisk interaktion i 
mötet med användarna kan urskiljas. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion, 
utifrån presenterade teorier och forskning, om vad pedagogik kan innebära för 
bibliotekarier, i den dagliga praktiken.   
 
Denna studie bygger på litteraturstudier samt intervjuer med fem bibliotekarier verksamma 
inom fyra olika högskole- eller universitetsbibliotek. Genom att använda en kvalitativ metod 
har det varit möjligt att lyfta fram bibliotekariernas personliga åsikter och upplevelser kring 
yrkesrollens pedagogiska aspekter, på ett tydligare sätt.  
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Intervjuerna pågick under ca. en timma med varje respondent. För att hålla respondenterna 
anonyma har jag valt att kalla dem vid fingerade efternamn.  
 
Den första frågeställningen som undersöktes handlade om hur bibliotekarierna upplevde sitt 
formella uppdrag i en högskolebibliotekskontext. De flesta av respondenterna visade sig 
vara aktiva i att nå ut med vad biblioteken kan erbjuda och menar att biblioteken är en 
serviceinrättning som numera ska vända sig både mot utbildningsinstitutionen men också ut 
mot offentligheten på alla sätt. Flertalet av respondenterna menade att bibliotekets roll har 
förändrats då allt fler människor studerar under en längre period i sina liv, och att 
biblioteken genom detta har fått en mer kunskapsförmedlande roll och större betydelse som 
läromiljö och mötesplats för människor. Flertalet av respondenterna upplevde att de i allt 
större utsträckning närmar sig en handledarroll och en rådgivande roll som bibliotekarier. 
Vilka arbetsuppgifter respondenterna kan ha, skiljer sig åt beroende på om de är verksamma 
på de större eller de mindre biblioteken. Det framkom att man på ett mindre bibliotek kan ha 
mer varierande arbetsuppgifter medan på ett större bibliotek kan arbetsuppgifterna bli mer 
uppdelade. De flesta respondenter hävdade att användarundervisningen är en prioriterad del 
av verksamheten både på de större som de mindre biblioteken och att den tar mer och mer 
tid i anspråk samt att det numera är en av bibliotekens viktigaste huvuduppgift. 
 
Den andra frågeställningen som undersöktes var hur respondenterna upplevde utformningen 
av den fysiska arbetsmiljön på högskolebiblioteken. Gemensamt för respondenterna var att 
de såg utformandet av biblioteksmiljön som mycket viktig. De menade att man bör sträva 
efter att skapa ett så självinstruerande bibliotek som möjligt och att det exempelvis kan 
göras med hjälp av pedagogiskt utformade skyltar och annat, så att besökarna till viss del 
kan klara sig själva när de söker information på biblioteket. Respondenterna var generellt 
sett inte så nöjda med antalet studieplatser och menade att det oftast var för lite utrymme 
och för få grupprum. De framkom tankar kring hur framtidens bibliotek kan komma att se ut 
där bland annat alla tidskrifter försvinner ifrån hyllorna för att återfinnas i elektronisk form. 
I övrigt upplevde samtliga respondenter att datorutrustningen och andra hjälpmedel som 
olika programvaror i datorn som finns på biblioteken är av mycket god kvalité. De menade 
också att ett bibliotek utan en hög standard på den elektroniska utrustningen mer eller 
mindre är en orimlighet, då studenter och andra användare men också personalen idag, har 
krav på att det ska finnas samt att det ska fungera effektivt.  
 
Den tredje frågeställningen som undersöktes, handlade om hur respondenterna upplevde 
samarbetet med andra aktörer i den dagliga praktiken. Det samarbete som förekom med andra 
inblandade aktörer, sker främst med lärare, studenter och övriga kollegor inom 
bibliotekssfären. Upplevelsen av hur samarbetet med lärarna fungerar, varierade hos 
respondenterna. Flertalet av respondenterna menade att många lärare är okunniga eller rentav 
ointresserade om vad biblioteken kan erbjuda. Det framkom att flera av respondenterna ville 
ha en mer aktiv dialog med lärarna så att de kunde få mer information om studenternas 
kommande studieuppgifter vilket skulle ge bibliotekarierna bättre möjligheter att kunna stötta 
de studenter som kommer till  
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biblioteket för att få hjälp. I mötet med studenterna menade samtliga av respondenterna att det 
fungerade bra, men att en nackdel var att de allra flesta besökte biblioteket under en alltför 
kort tidsperiod då de i första hand hade en studieuppgift att lösa. Detta innebär att de som 
bibliotekarier inte hinner etablera någon längre eller djupare kontakt med studenterna. 
Samarbetet med övriga bibliotekarier upplevde respondenterna på olika sätt. Möjligheten att 
diskutera och analysera arbetssituation upplevdes som lättare på de större biblioteken där man 
är fler anställda som har samma arbetsuppgifter, medan det är svårare på de mindre 
biblioteken på grund av mer uppdelade arbetsområden. 
 
Den fjärde frågeställningen som undersöktes berörde respondenternas upplevelse av sin 
pedagogiska kunskap och kompetens i den dagliga praktiken. I mötet med studenter och 
övriga användare, upplevde de flesta respondenter, att det ställs krav på deras pedagogiska 
kunskaper och kompetens genom att de som kommer till biblioteket befinner sig på olika 
utbildningsnivåer och därför har olika behov. När det gäller att lära ut eller undervisa talade 
samtliga respondenter om hur viktigt det är att förbereda sig och planera inför de grupper som 
får användarundervisning. Flera av respondenterna uttalade ett behov av mer utbildning inom 
pedagogik för att bättre kunna möta dessa problem. När det gäller målet med undervisningen 
varierar åsikterna relativt lite hos respondenterna. Det framkom att begreppet 
informationskompetens upplevdes av de flesta respondenter som något alltför stort och 
komplext för att det enbart skulle ligga på bibliotekets användarundervisning och 
bibliotekariernas ansvar att förmedla detta. Flera av respondenterna menar att det nästan bara 
är bibliotekarier som diskuterar begreppet informationskompetens och att det inte finns 
samma medvetenhet om detta begrepp hos exempelvis lärarna. De menar att universiteten och 
högskolorna i högre utsträckning bör ta ansvar för att utveckla en informationskompetens hos 
studenterna men att det kan ske i samarbete med biblioteket.  
 
Sammanfattningsvis visar denna studie bland annat att högskolebibliotekarierna ser sig som 
en viktig resurs- och del i högskolans utbildningssystem och att de flesta tar ett 
övergripande ansvar för att kunna erbjuda studenterna och andra användare en god 
pedagogisk miljö och verksamhet. Respondenterna upplever att yrkesrollen har förändrats 
bland annat genom att den utbildningsexpansion som sker, för in nya grupper av studenter 
och användare som behöver en annan form av biblioteksservice. Nya pedagogiska arbetssätt 
inom den högre utbildningen gör också att fler vänder sig till högskolebiblioteken för att få 
hjälp och respondenterna menar också att deras roll som handledare och rådgivare och blir 
tydligare genom dessa förändringar. Dock framkommer också i studien att flertalet av 
respondenterna upplever att olika hinder som bland annat tids- och personalbrist, en dålig 
respons ifrån lärare, alltför korta möten med användare, men också en pedagogisk osäkerhet 
kan försämra möjligheten för bibliotekarierna att bedriva en god pedagogisk verksamhet på 
högskolebiblioteken.     
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8 Källförteckning 
 
8.1 Otryckta källor 
 
Intervjuer med fem bibliotekarier, utförda under vecka 13 och 14, mars 2004. 
Band och utskrift i uppsatsförfattarens ägo. 
 
8.2 Tryckta och elektroniska källor 
 
ALA (1989). Information Literacy : Final Report. Chicago, Ill.: American Library 
Association Presidential Committee on Information Literacy.  
 
Allan, George (2000). Ingår Bahr Harrison, Alice, Future teaching roles for academic 
librarians. New York: London: Hawort Press. 
 
Almerud, Peter (2000). Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från fyra 
nordiska länder, DIK förbundet. 
 
Bahr Harrison Alice (2000). Future teaching roles for academic librarians. New York: 
London: Haworth Press. 
 
Björklund, Bengt (1982). Att vara lärare för vuxna. Lund: Studentlitteratur.  
 
Ducander, Jesper (1997) Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en analys av de 
fyra utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige.(Magisteruppsats 
1997:90). Borås: Bibliotekshögskolan. 
 
Egidius, Henry (1999) Problembaserat lärande: en introduktion för lärare och lärande. Lund 
 
Gellerstam, Göran. (2001). Den första uppgiften: Högskolebiblioteket som 
utbildningsinstitution och lärande miljö. Rapport sammanställd på uppdrag av BIBSAM, 
KUNGL. Biblioteket.  

 
Glimstedt, Katrin (1997) Att samordna, navigera och instruera: En undersökning om 
bibliotekariers uppfattning om sitt yrke och om sin uppgift gentemot forskare, gjord vid 
Ekonomiska biblioteket i Göteborg. (Magisteruppsats 1997:35). Borås: Bibliotekshögskolan. 

 
Hagerlid, Jan (1996) Studenternas bibliotek. En analys av högskolebibliotekens utveckling. 
Stockholm. (BIBSAM: Studenternas bibliotek. Slutrapport) 
 
Holme, Idar Magne, & Solvang, Krohn Bernt (1997) Forskningsmetodik : om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Hård af Segerstad, Helen (1996) Vuxenpedagogik: att iscensätta vuxnas lärande. Lund 
 



  52 

Högskolelagen SFS nr. 1992:1434 1 kap 9§. 
 
Klasson, Maj (1984). Högskolebibliotek i förändring: från autonoma bildningsinstitutioner 
till lokala serviceinrättningar med särskild hänsyn tagen till bibliotek som betjänar 
förskollärarutbildningar. Malmö: Gleerup.  
(studia psychplogicaet paedagogica, Series Altera 71). Diss. Lunds universitet. 
 
Kuhlthau, Carol, Collier (1993). Seeking Meaning: A Process Approach to Library and 
Information Services. Noorwood, NJ:Ablex.  
 
Lantz, Agneta (1997) Informationskompetens: Ett centralt utbildningsmål för den högre 
utbildningen. Ingår i Informationskompetens och användarutbildning: proceedings från 
Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningars förbunds konferens : Linköping, Sverige 19-20 
november 1996/NVBF 96. Red: Thornell, Liselott och Lantz, Agneta. Linköping Univ. 
 
Nationalencyklopedin (2004). Forskningsbibliotek.(http://www.ne.se) [2004-08-24]  
 
Nationalencyklopedin (2004). Pedagogik. (http://www.ne.se) [2004-08-24] 
 
Nationalencyklopedin (2004). Vuxenpedagogik. (http://www.ne.se) [2004-08-24] 
 
Persson, Olle (1994). Forskningsbibliotek i utveckling: En studie av ansvarsbibliotek i 
Sverige. BIBSAM, KUNGL. Biblioteket. 
 
Petersson, Magnus. (1997) Det undervisande biblioteket: en ny roll för biblioteket vid 
Högskolan i Borås. – Borås. (Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås 1997:3) 
 
Rasch, Bente & Trondsen, Unni (1999). Informationskompetanse: brukerundervisning i 
universitets- og hogskolebibliotek. Oslo: Riksbibliotektjensten. 
 
Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Saetre Tove Pemmer (2002). Biblioteket som laeringsarena med bibliotekaren som pedagog. 
Bergen: Hogskolan i Bergen. 
 
SOU 1991:72 (1991). En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. 
 
Sträng, Monica & Dimenäs, Jörgen (2000). Det lärande mötet: Ett bidrag till reflekterande 
utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 
 
Widerberg, Karin (2002) Kvalitativ forskning i praktiken.  Lund: Studentlittertur. 



  53 

Bilaga: Intervjumanual 
 
- ålder? 
- Utbildning? 
- Pedagogisk utbildning? 
- Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
 
-    Vilka är dina arbetsuppgifter? 
- Förändring av arbetssituation? 
- Förändring av yrkesrollen? 
 
-    Användarnas krav på högskolebiblioteken? 
- Problem med det ökade antalet användare? 
- Positivt med det ökade antalet användare? 
 
- Bedriver du användarundervisning? 
- Har du någon specifik titel som ansvarig för undervisningen? 
-     Vilken form av undervisning bedrivs? 
- Vilka grupper undervisar du? 
- Hur ofta sker undervisningen? 
- Var sker undervisningen? 
- Hur bestäms undervisningens form och innehåll?  
- Vad är målet med undervisningen? 
- Hur bedömer du resultatet av undervisningen? 
- Upplever du att du har behov av fortbildning? 
- Samarbetet med andra aktörer? 
- Hur ser framtidens bibliotekarieroll ut inom högskolesektorn? 
- Har du några övriga tankar och funderingar att tillägga? 
 
 




