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Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö 

- erfarenheter från ett pågående projekt 
 

Mot bakgrund av frågor som rör bibliotekets roll i vidgat deltagande och retention, startade 

Malmö högskolas bibliotek i januari 2010 ett tvåårigt projekt för att få kunskap och idéer om 

hur bibliotekets bemötande och pedagogiska verksamhet kan utvecklas. Genom att lära mer 

om breddad rekrytering och nya studentgruppers väg in i, genom och ut ur högskolan, vill vi 

bidra till att skapa en mer inkluderande lärandemiljö i högskolan. Vi har valt att presentera 

detta på Mötesplats inför framtiden innan avslutat projekt, eftersom vi tycker att konferensen 

är ett bra forum för en diskussion om bibliotekens roll i en bred rekrytering och i 

högskolornas arbete med inkludering. Vi ser detta som ett bra tillfälle att knyta kontakter och 

ta del av andras arbete med likabehandling och inkludering, på såväl högskole- som 

folkbibliotek. Detta paper och vår presentation på konferensen, är alltså en del av projektet 

och en inbjudan till dialog med andra bibliotek med erfarenhet av mångfaldsarbete. 

 

Bakgrund 

 

Allt sedan proposition ”Den öppna högskolan” 2001 har universitet och  högskolor haft 

som uppdrag att bredda rekryteringen, speciellt med tanke på socialt och etniskt 

underrepresenterade grupper. Vi som arbetar på Malmö högskola, i en högskola som från 

starten haft ett tydligt uppdrag att bredda rekrytering, känner att frågan inte diskuterats i 

någon större utsträckning i biblioteksvärlden. En förklaring kan vara att termen ”breddad 

rekrytering” signalerar rekrytering av nya studenter, en verksamhet som biblioteken i liten 

utsträckning varit involverad i. I Högskoleverkets utvärderingar av universitetens arbete med 

breddad rekrytering, kan man se att fokus för detta arbete under åren flyttats från ren 

rekrytering till frågor om vidgat deltagande och fullföljande av studier, retention (Furusten & 

Lundh  2007 och Inkinen & Furusten 2009). Då anser vi att frågan i allra högsta grad också är 

en angelägenhet för biblioteken inom högskole- och universitetsområdet.  

 

Biblioteket kan vara en plats där studenten känner sig ovan, otrygg och i underläge.  

Biblioteket kan också vara en plats där man får hjälp och stöd att knäcka den akademiska 

koden, där man kan ställa frågor utan att bli bedömd och där man kan finna en trygg och 

utvecklande studiemiljö. Väljer vi att vara medskapare av goda lärandemiljöer måste vi 

kritiskt granska vår roll i detta sammanhang. Vad betyder en bred rekrytering och en 

mångfald av studenter med olika bakgrund, erfarenheter och behov, för biblioteken? 

Främjar den miljö vi erbjuder inkludering och likabehandling? Antar vi den pedagogiska 

utmaning som en allt mer heterogen studentgrupp innebär? 
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Om projektet 

 

För att belysa dessa frågor har Malmö högskolas bibliotek startat ett tvåårigt projekt, 

”Högskolebibliotekets roll i en inkluderande lärandemiljö”. Syftet med projektet är att 

öka kunskapen och medvetenheten om breddad rekrytering, vidgat deltagande och 

retention bland bibliotekspersonalen. Vi vill också tydliggöra bibliotekets och 

bibliotekariens roll i en inkluderande lärandemiljö – för oss själva, för lärarkåren och för 

våra uppdragsgivare.  

 

Efter en intern intresseanmälan formades en projektgrupp bestående av följande personer: 

Ewa Giniewska, Ewa Schmitz, Helén Rasmussen, Ib Lundgren, Linda Karlsson och Lotta 

Wogensen – alla bibliotekarier på Malmö högskolas bibliotek. Projektgruppen startade 

med att utifrån bibliotekschefens direktiv, göra en plan över aktiviteter för det kommande 

året. Gruppen gjorde också en intern rollfördelning efter att ha identifierat följande roller; 

projektledare, processhandledare, samt ansvariga för analys, studiebesök, fokusgrupper 

och läsecirkel. 

 

Istället för en traditionell referensgrupp har projektgruppen kontakt med och återkopplar 

till olika grupper och avdelningar inom högskolan för att stämma av, utbyta erfarenheter 

och testa idéer. Exempel på grupper är högskolans referensgrupp för breddad rekrytering, 

Minternet (Malmö University International Network) och högskolans centrala 

jämställdhets- och mångfaldsgrupp – alla grupperingar där biblioteket finns representerat. 

 

Projektet har två huvudspår; ett kompetensutvecklingsspår och ett analysspår och dessa 

kommer att beskrivas mer utförligt nedan. 

 

 

Kompetensutveckling 

 

Vi har sedan flera år tillbaka systematiskt jobbat med bemötandefrågor på vårt bibliotek, 

t ex genom kurser för all personal i kundbemötande och diskussioner om kollegialt 

bemötande. Detta projekt är ett sätt att ytterligare fördjupa bemötandediskussion i 

personalgruppen, genom att anlägga ett mångfaldsperspektiv. Målet med 

kompetensutvecklingsdelen av projektet är att uppnå en reflekterande medvetenhet kring 

mångfaldsfrågor hos personalen.  

 

På Bibliotek & IT har vi sedan flera år tillbaka en modell, där ett antal fredagsförmiddagar var 

termin är avsatta till gemensam kompetensutveckling för bibliotekarier, it- och 

receptionspersonal. Modellen med kompetensfredagar presenterades av Ewa Schmitz på 

Mötesplats inför framtiden 2008 och finns beskriven i ett konferenspaper. (Schmitz 2008) 

Våren 2010 var temat för dessa kompetensfredagar Mångfald. De planerades i samarbete 

mellan projektgruppen och arbetsgruppen för kompetensutveckling på Bibliotek & IT.  

 

En av projektgruppens första uppgifter var att definiera ordet ”mångfald”. Vi gjorde det i form 

av en brainstorminguppgift som resulterade i en tankekarta. Slående var att vi först och 

spontant associerade mångfald med etniskt mångfald, men att vi successivt vidgade begreppet 

att innefatta mångfald i aspekter som genus, klass, studiebakgrund, ålder, lärstil, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning osv. Det var en viktig lärdom i planeringen av vår 

kompetensutveckling under våren, att ge en vid definition av begreppet mångfald.  
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Mångfald i arbetssätt och aktiviteter lika väl som i tolkningen av begreppet mångfald, fick 

ligga till grund för vår planering av vårens kompetensutveckling. Olika former av fortbildning 

har prövats och utvecklats i vår fortbildningsmodell redan tidigare. Vikten av denna bredd 

blev extra tydlig i samband med att det tematiska innehållet var ”mångfald”. 

Vid det första kompetenstillfället fick vi, genom en föreläsning av en student som i vuxen 

ålder drabbats av en hjärnskada, en inblick i hur det är att studera med funktionsnedsättning. 

Gången därpå var en workshop om bemötande ur ett normkritiskt perspektiv, ledd av forskare 

i genusvetenskap. En annan forskare föreläste om hederskulturer. Tillsammans med kollegor 

från högskolan gick vi på en abonnerad föreställning av ”All we need is love” på Malmö 

stadsteater. Pjäsen bygger på intervjuer med homosexuella män i Malmö och Lund. Vårens 

kompetensfredagar avslutades med ett studiebesök i moskén i Malmö och Islamic center.  

Parallellt med dessa kompetensfredagar med mångfaldstema som vände sig till all personal på 

Bibliotek & IT, skaffade sig projektgruppen ytterligare erfarenheter med hjälp av samtal, 

studiebesök och gemensam läsning. För att lära oss mer om breddad rekrytering läste vi 

högskoleverkets utvärderingar av lärosätenas arbete med breddad rekrytering (Furusten & 

Lundh 2007 och Inkinen & Furusten 2009). Vi bjöd in Patricia Staaf, som leder högskolans 

referensgrupp för breddad rekrytering. Hon gav oss en bild av arbetet med breddad 

rekrytering internationellt, nationellt och på hemmaplan på Malmö högskola.  

Som vi visat ovan finns det rika möjligheter till kompetensutveckling genom att dela 

erfarenheter och kunskap med vår egen högskolas lärare, forskare och studenter. Men även 

inom Malmö stad, har vi hittat spännande och utvecklande kontakter för vårt eget arbete. På 

Rosengårdsbiblioteket mötte vi kollegor som berättade om sitt arbete med IDA-projektet, som 

presenterades på Mötesplats 2009 (Agborg 2009) vi bjöd in personalen på Avdelningen för 

etniska relationer på Malmö stad för att få veta mer om deras arbete med ungdomar. I 

diskussionen väcktes idén om att förlägga någon av deras aktiviteter t ex en workshop i 

högskolebiblioteket.  Vi har tidigare haft besök av elever i olika åldrar från skolor i Malmö. 

Att välkomna och ta emot barn och ungdomar på högskolan, även om det bara rör sig om ett 

studiebesök, kan förhoppningsvis både avdramatisera och tidigt väcka intresse för fortsatta 

studier. 

 

Projektgruppen har också samlat lästips om hur andra bibliotek, framförallt brittiska och 

amerikanska universitetsbibliotek, arbetat med och problematiserat sin roll i studentretention. 

En av artiklarna, ”Keeping them enrolled: how academic libraries contribute to student 

retention” (Bell  2008) användes för en spanarverkstad
1
. Vi tilltalades av det evidensbaserade 

anslaget i artikeln; att samla bevis för att biblioteket gör skillnad. Men många av de konkreta 

förslagen på hur biblioteket jobbar med studentretention, t ex genom att ge förmåner till 

studenter och samarbeta med föräldrar, kändes främmande i en svensk högskolekontext. 

 

Under hösten kommer vi att ha en temadag kring mångfald och bemötande i biblioteket för att 

summera våra erfarenheter av vårens kompetensfredagar och diskutera hur vi omsätter våra 

erfarenheter i praktiken och hur detta ska påverka verksamheten. Ska man anlägga ett 

normkritiskt förhållningssätt gäller det att undersöka och formulera de spelregler som gäller 

på en arbetsplats, för att medvetet kunna välja att utveckla det som är bra och förändra det 

som är mindre bra. Vilka tysta regler förväntar vi oss att studenterna ska följa? Vad är ett 

pedagogiskt förhållningssätt? Är det något fixerat, eller är ett pedagogiskt förhållningssätt 

                                                           
1
  Spanarverkstad som metod finns beskriven i Schmitz 2008, s 4 
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situationsbetonat? Detta är några av de frågor vi kommer att arbeta vidare med under hösten – 

och i en fortlöpande diskussion om vårt bemötande. 

 

Analys av verksamheten 

 

En erfarenhet vi gjort genom att samla intryck av den mångfald som omger oss i 

högskolan och samhället, är vikten av att lyssna på och ta tillvara de erfarenheter som 

finns i en heterogen grupp av besökare på biblioteket – studenter, lärare, forskare och 

allmänhet. Vi har därför på olika sätt försökt fånga våra besökares röster för att kunna 

analysera och skärskåda vår praktik och när det behövs förändra och förbättra den.  

 

Ett snabbt och enkelt sätt att skapa sig en bild av biblioteket som studie- och arbetsmiljö 

för våra besökare var den ”blixtenkät” vi genomförde under våren . Genom att gå ut i 

biblioteket med några få frågor kring arbetsmiljön och hur den kan förbättras, fick vi 

många värdefulla tips. En del av dessa förslag kommer det team som jobbar med 

bibliotekets fysiska miljö, att arbeta vidare med. 

 

Vi har också genom aktionsforskning, skaffat kunskap om våra användare för att se om 

det finns anledning att förändra något i vår praktik för att nå projektets mål om en 

inkluderande lärandemiljö. Aktionsforskning är en metod som passar bra för småskaliga 

forskningsprojekt inom det pedagogiska fältet, och ett sätt att jobba med 

verksamhetsutveckling. Under senare delen av våren och sommaren 2010 har vi 

analyserat ett empiriskt material där studenter själv beskriver sina problem i 

informationssökningsprocessen. Materialet är hämtat från det formulär där studenterna 

bokar handledning i informationssökning. Projektgruppen började med att individuellt 

läsa igenom materialet, som består av studenternas svar på frågorna i 

bokningsformuläret: 

 

 Vad söker du information om?  

 Vilka problem har du stött på när du sökt information? 

 Vilka sökord har du använt och var har du sökt? 

 

Efter att ha grupperat och analyserat de olika problemområdena, framträdde 25 olika 

typer av beskrivningar som låg till grund för vår ”tesaurus”. Vi gick sedan vidare och 

taggade bokningarna utifrån tesaurens termer. Vi började med 400 bokningar från åren 

2008-2009 (även om vårt totala empiriska material är mer än dubbelt så stort). Vi började 

med att kvalitativt analysera materialet för att se mönster och trådar, för att sedan göra en 

kvantitativ innehållsanalys av alla bokningar. Utifrån det analyserade materialet, skrev 

sedan Linda Karlsson en analysrapport där hon presenterar resultaten. Rapporten har 

sedan diskuterats i projektgruppen, där vi nu arbetar vidare med resultaten och hur dessa 

kan påverka vår fortsatta praktik – framförallt i undervisnings- och 

handledningssituationer.  

 

Vad säger oss då alla dessa studentröster? Inte överraskande finns det en stor spridning i 

erfarenheter och behov av stöd. Vi ser allt från den kunniga och drivna studenten som har 

ett språk för informationssökningsprocessens olika delar och tydligt kan artikulera sitt 

specifika sökproblem, till den hjälplösa som inte har orden att formulera sitt sökbehov. 

Vi ser att problembeskrivningarna överensstämmer med och speglar alla momenten i den 
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traditionella beskrivningen av sökprocessen
2
. Studenterna har problem kring att 

formulera sökord, att hitta rätt sökingång, att värdera materialet osv. Men vi ser också 

aspekter som speglar Kuhlthaus beskrivning av de känslomässiga stegen i 

informationssökningsprocessen (Kuhlthau 2004 s. 82). Vi har de entusiastiska som ligger 

i startgroparna och vill närma sig sin problemställning genom att göra en 

litteratursökning. Men många känner sig också förvirrade, osäkra och kan inte tydligt 

formulera ett sökbehov. I denna kategori hittar vi handledningsbokningar som är tydliga 

rop på hjälp. Flera av dessa behöver inte i första hand hjälp med att söka information och 

litteratur, utan har snarare ett behov av att diskutera teori, metod och frågeställning med 

sin ämneshandledare. Vi kan skönja ett mönster där studenter från fakulteter med få 

handledartimmar/student, är överrepresenterade i denna kategori. Följer man Kuhlthaus 

modell ser man sedan de som är i slutet av sin informationssökningsprocess och vill 

stämma av, ha bekräftelse på att de gjort en bra litteraturöversikt, hittat ”allt” och kan 

lämna in sitt arbete. 

 

Vi kan utifrån materialet inte utläsa om studenterna haft någon undervisning i 

informationssökningen eller inte. Här är kontextlösheten i materialet ett problem. Vår 

erfarenhet av de faktiska handledningssituationerna är dock, att bland de 

”duktiga/drivna” studenterna finns både de som vi tidigare träffat i vår undervisning och 

de som tar sin första kontakt med biblioteket. Det samma gäller gruppen 

”hjälplösa/osäkra”. Det finns därför anledning att tro att den spridning vi ser i vårt 

analyserade material, även finns i klassrummet när vi möter studenterna i en 

undervisningssituation. Att möta det heterogena klassrummet är enligt vår mening, den 

största pedagogiska utmaning som en undervisande bibliotekarie står inför. Vår lärdom i 

projektgruppen är att hela tiden ha med oss den mångfald av studentröster vi mött i vår 

analys, i planeringen av undervisning och i mötet med studenterna. Undervisning kräver 

både reflektion och inlevelse. I ett första försök att förändra vår praktik, testade vi ett nytt 

grepp i höstens undervisning för studenter som ska söka information till sitt 

examensarbete. Istället för att betona vad vi tycker är viktigt, utgick hela upplägget från 

andra studenters erfarenheter. Vi använde (anonyma) citat från vårt 

handledningsmaterial.  Ett citat kom från två studenter som i bokningsformuläret skrev: 

”vi är osäkra på om det vi sett är vetenskapligt” Just frågor om att hitta tidigare forskning 

och vetenskapligt material var något som många i vårt analyserade material upplevt som 

problematiskt. Att närma sig frågan ur ett studentperspektiv, kändes som en bra ingång 

för att få studenternas uppmärksamhet och även sätta igång en diskussion. 

Genreförtrogenhet och vetenskaplighet var också temat för en workshop som två av 

projektmedlemmarna höll för lärarstudenter som skulle börja skriva sitt examensarbete. 

Även här tog vi utgångspunkt i andra studenters erfarenheter, genom att använda citat 

från handledningsmaterialet. 

 

Vi kommer också att använda materialets studentröster i kontakten med lärare, när vi 

planerar undervisning tillsammans. Vi kan peka på svårigheter som studenter vid ett visst 

område eller fakultet brukar stöta på. Vi har t ex sett att studenter vid flervetenskapliga 

fakulteter har betydligt svårare att hitta relevanta sökingångar, än studenter vid de 

medicinska fakulteterna där källorna för informationssökning är mer givna.  

 

Som tidigare påpekats är kontextlösheten i vårt material ett problem. Vi kommer därför 

under hösten att arbeta vidare med att analysera de handledningar vi själv genomför. Vi 
                                                           
2
 Så som den beskrivs t ex  i KIBs  Webquest i informationssökning för odontologer på 

http://bridge.kib.ki.se/edu/ped_resurs/webbquest/odontologer/seek/index.html [100913] 

http://bridge.kib.ki.se/edu/ped_resurs/webbquest/odontologer/seek/index.html
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kompletterar vår första analys genom att klassa bokningen utifrån vår tesaurus innan vi 

träffar studenten och sedan efter själva handledningstillfället. Vi har också möjlighet att 

fråga studenten om de fått undervisning i informationssökning. 

 

Ett annat sätt att fånga studenters röster är genom fokusgruppsintervjuer, något vi kommer att 

prova under hösten. Här ser vi en möjlighet för grupper som annars inte kommer till tals, att 

göra sin röst hörd och ge sina synpunkter på biblioteket som lärandemiljö. 

  

Ytterligare en metod att utveckla vår yrkespraktik är att använda oss av kollegial observation. 

Vi har tidigare arbetat med kritiska vänner i undervisningssituationer och vill nu gå vidare 

med mötet i bibliotekets informationsdiskar. 

 

Internationell utblick 

 

Malmö högskola har ett utbyte med University of East London, UEL, som liksom Malmö från 

starten arbetar aktivt med breddad rekrytering. För högskolebibliotekets del har detta främst 

inneburit erfarenhetsutbyte med UEL:s bibliotek. Vid en gemensam workshop i maj togs ett 

första steg mot gemensamma projekt. Arbetsbyten är ett sådant. Ett annat är idéer om ett 

gemensamt projekt för att kartlägga forskningen om högskolebibliotekets roll i en breddad 

rekrytering, och sammanställa detta i en forskningsöversikt som speglar läget. Vi har också, 

genom vår kontakt med UEL, inspirerats till att arbeta mer systematiskt med att fånga 

studentröster, samt till att se över våra kontakter med det omgivande samhället. 

 

Några avslutande ord och frågor 

 

I projektet har vi kommit en bit på vägen med att lära oss mer om vidgat deltagande och 

mångfald. Vi har tagit några steg på vägen mot att förändra vår praktik mot en mer 

inkluderande lärandemiljö. Heterogeniteten i studentgruppen kräver en bred repertoar av 

pedagogiska lösningar. Vi måste fortsätta att kritiskt granska och beforska vår egen 

yrkespraktik även efter avslutat projekt.  Hur kan vi hitta evidens för att bibliotekets 

pedagogiska arbete faktiskt bidrar till ökad kvalitet och genomströmning i högskolan?   

 

En sak som blivit tydlig för oss i detta arbete, är att mångfalden omger oss medan 

bibliotekariekåren är förvånansvärt homogen. Vad beror detta på? Är biblioteken som 

rekryterar personal med spegeln i hand, genom att välja dem som liknar oss?  Är det så att 

bibliotekarier som examineras från utbildningarna liknar varandra i hänsyn till social och 

etnisk bakgrund? Detta är stora och svåra frågor, som inte kan lösas inom ramen för detta 

projekt. Men vi tror att en bred rekrytering till bibliotekarieutbildningarna, är en viktig 

förutsättning för att den heterogenitet vi ser hos våra användare även ska avspeglas i vår egen 

yrkeskår. 
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