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- Tio Guds bud innehåller 93 ord, Amerikas självständighetsförklaring 275 och EU:s 

regler för export av ankägg 27.962 stycken. Informationsflödet ökar hela tiden, 

överallt, och det är därför sambandstrupperna är så oerhört viktiga. 

Rikets tjänst, Alexander Skantze 
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Inledning 

En utveckling som har pågått sedan andra världskrigets slut är att mängden av information har 

ökat i samhället. Både elektronisk och tryckt information ökar. Det sägs att trots datorer och 

Internet trycks det idag fler böcker än någonsin tidigare. De senaste åren har man därför börjat 

tala om att vi lever i ett informationssamhälle där vi ständigt omgärdas av intryck från radio, 

TV, tidningar och Internet. För att kunna fungera i detta samhälle fyllt med information är det 

viktigt att alla människor får lära sig att sovra i informationsflödet för att hitta det som är 

relevant för var och en. Alla måste lära sig både att söka fram information, kritiskt värdera 

den och använda den. Denna förmåga brukar på svenska kallas för informationskompetens, 

vilket kommer från det engelska begreppet information literacy. Första gången termen 

användes i Sverige var i en rapport från BIBSAM 1996 och översattes då som ”förmåga att 

söka, kritiskt värdera och kreativt utnyttja information”.1 Det har blivit bibliotekariernas upp-

gift att förmedla informationskompetens till landets högskole- och universitetsstudenter. 

Vanligtvis sker detta genom s.k. användarundervisning i informationssökning. Agneta Lantz 

definierade i ett föredrag 1996 användarundervisning på högskolebibliotek som bibliotekens 

målsättning att ”genom pedagogiska insatser verka för en höjd kompetens hos studerande, 

lärare och forskare inom området kunskapsorganisation och informationsutnyttjande; 

informationskompetens”.2 Syftet med denna uppsats är att undersöka hur användar-

undervisningen för studenter ser ut vid ett antal svenska högskole- och universitetsbibliotek. 

Stegringen av information i samhället har lett till ett ökat behov av användarundervisning, 

men det finns också andra faktorer som har bidragit till ett ökat behov. Det talas inte enbart 

om att vi lever i ett informationssamhälle, utan även om det s.k. kunskapssamhället. Detta 

innebär att man idag inte som tidigare lär sig för livet, utan den ständigt skiftande arbets-

marknaden gör att alla människor hela tiden måste vara beredda på att lära om. För att kunna 

göra detta är det viktigt att själv kunna söka fram den information man är i behov av och 

känna till hur man bäst använder den.  

För att förbereda studenterna för det  livslånga lärandet arbetar idag många högskolor och 

universitet med nya pedagogiska metoder. Framför allt på de nya högskolorna, men även vid 

inrättande av nya kurser och program vid de äldre högskolorna och universiteten går man mer 

                                                 
1 Studenternas bibliotek (1996). Slutrapport, Stockholm, BIBSAM, s. 48. 

BIBSAM är Kungliga bibliotekets enhet för nationell samordning för forskningsbiblioteken. 
2 Lantz, Agneta (1996). Informationskompetens – ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen,      

från ett föredrag vid Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds konferens, s. 5. 
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och mer ifrån de traditionella föreläsningarna där studenterna matas med information. Istället 

ska studenterna lära sig mer självständigt och själva söka fram den information och litteratur 

de behöver. Samtidigt som det självstyrda lärandet ställer stora krav på studenternas förmåga 

att självständigt söka och värdera information ställer det krav på biblioteken och deras 

personal. Biblioteken ska både tillhandahålla litteratur och information samtidigt som de på 

bästa sätt ska lära studenterna hur man använder sig av den funna informationen. Detta har 

lett till att det blivit viktigt att höja bibliotekariernas pedagogiska kunskaper och vidareutbilda 

dem i pedagogik.  

Samtidigt som mängden information har ökat har även antalet studenter på landets hög-

skolor och universitet ökat. Detta är en utveckling som har pågått sedan 1960-talet. Det ökade 

studentantalet har lett till ett ökat tryck på biblioteken. Man har därför blivit tvungen att 

rationalisera arbetet på biblioteken och ett sätt att minska antalet frågor i informationsdisken 

kan vara att lära studenterna att i större utsträckning själva hitta det de söker, med andra ord 

höja deras informationskompetens. 

1995 genomförde BIBSAM en undersökning av landets högskole- och universitets-

bibliotek som fick namnet Studenternas bibliotek. Undersökningen behandlade delvis 

bibliotekens undervisning. Man jämförde användarundervisningen vid ett antal bibliotek av 

olika storlek och lade samtidigt fram förslag på hur den skulle kunna förbättras.3  

Syftet med uppsatsen är alltså att se hur användarundervisningen i informationssökning 

för studenter ser ut på biblioteken som är knutna till landets högskolor och universitet. För att 

göra detta kommer jag att använda BIBSAM:s undersökning för att se vad som har hänt sedan 

Studenternas bibliotek publicerades och om biblioteken följer de förslag som lades fram. Jag 

kommer att jämföra sex olika bibliotek, dels tre medelstora högskolebibliotek, dels de tre nya 

universitetens bibliotek. De frågeställningar jag vill studera är: Hur är undervisningen upp-

lagd? Hur mycket undervisning ges till studenterna? Är undervisningen poänggivande och 

obligatorisk? Har kraven på de nyutnämnda universitetsbiblioteken ökat vad gäller under-

visning i informationssökning. Samtidigt vill jag studera hur de undervisande bibliotekarierna 

upplever sig själva och sin pedagogiska roll. Känner de att de har tillräckliga kunskaper i 

pedagogik och att de har möjlighet att vidareutbilda sig? 

                                                 
3 Studenternas bibliotek (1995-1996). Stockholm, BIBSAM. 
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Forskningsöversikt 

Sverige 

Om användarundervisning har det skrivits både kandidat- och magisteruppsatser vid alla de 

universitet och högskolor där det bedrivs utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap. 

Några av dessa är bland annat Boel Gustafssons magisteruppsats Informationskompetens – ett 

nytt mål för den högre utbildningen? – Bibliotekarien befäster sin roll som pedagog framlagd 

vid Uppsala universitet 1998. I sin uppsats undersökte Gustafsson forskningsbibliotekens 

undervisningsverksamhet, med betoning på undervisning i informationskompetens. Vidare 

tittade hon på hur de olika utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap förbereder 

blivande bibliotekarier för framtida pedagogiska uppgifter.  

En annan uppsats framlagd vid Uppsala universitet är kandidatuppsatsen Användar-

utbildning – pedagogik på högskolebibliotek skriven av Eva Nordgren och framlagd 1998. I 

denna uppsats tittade Nordgren på vad användarutbildning egentligen innebär och hur man 

kan underlätta genomförandet av användarutbildningen.  

Katrin Glimstedt lade 1997 fram en magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås. 

Den heter Att samordna, navigera och instruera – En undersökning om bibliotekariers upp-

fattning om sitt yrke och om sin uppgift gentemot forskare, gjord vid Ekonomiska biblioteket i 

Göteborg. I denna uppsats tittade även Glimstedt på hur bibliotekarieutbildningarna såg ut, 

om de tog upp en pedagogisk aspekt på bibliotekarieyrket. Uppsatsen innehåller även ett kort 

avsnitt om yrkesverksamma bibliotekariers pedagogiska roll. 

1999 kom en skrift från Rådet för högskoleutbildning som heter Börjar grundbulten 

rosta?. I denna skrift ingår texten ”Information åt alla – en hörnsten i högskolans uppdrag” av 

Göran Gellerstam. I denna skrift talar Gellerstam om högskolebibliotekens utveckling under 

de senaste decennierna. Gellerstam skriver även om de fördomar som fortfarande finns kring 

högskolebiblioteken och deras verksamhet. Det är till exempel många som fortfarande ser 

biblioteken enbart som en lokal dit man går för att låna böcker. Göran Gellerstam kommer 

även med förslag på hur man kan slå hål på dessa fördomar.  

David Herron vid Karolinska Institutet genomförde under hösten 1999 en undersökning 

av tendenserna inom användarundervisning vid svenska forskningsbibliotek. Denna under-

sökning kommer att presenteras närmare längre fram i uppsatsen. 
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Statliga utredningar 

Utbildning i informationssökning har nämnts i två statliga utredningar under de senaste tio 

åren. Den första av dessa är SOU 1991:72, En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som 

pedagogisk resurs, i vilken man tittade på högskolans biblioteksfunktioner. Det konstaterades 

att högskolebiblioteken till stora delar är en outnyttjad resurs för den högre utbildningen. Ut-

redningens syfte var att höja utbildningens kvalitet genom att högskolans biblioteksresurser 

utnyttjas bättre. Man lade fram förslag på att göra ”informationshantering till ett av målen för 

högskolans utbildning” och göra ”högskolebiblioteket till en pedagogisk resurs”.  

1992 kom en SOU som fick nummer 1992:1 och kallas för Frihet, ansvar, kompetens – 

Grundutbildningens villkor i högskolan. Denna utredning undersökte det ökade användandet 

av problembaserat lärande och hur detta påverkar högskolornas bibliotek. Man lade dessutom 

fram ett antal förslag på hur biblioteken kan bli bättre och utnyttjas mer effektivt.  

Studenternas bibliotek 

Som nämnts tidigare gjorde BIBSAM 1995 en undersökning av högskolebiblioteken i Sverige 

och deras verksamhet som har fått namnet Studenternas bibliotek. Undersökningen genom-

fördes under ledning av Jan Hagerlid. Utredningens syfte var att analysera utvecklingen av 

universitets- och högskolebibliotek och att göra detta med fokus på vilket behov studenter har 

av biblioteksservice. Utredningen skulle sedan ge underlag till den fördjupade anslagsfram-

ställningen 1997-1999. Undersökningen resulterade i fyra delstudier samt en slutrapport. Av 

dessa fyra delstudier är det framför allt två som behandlar användarundervisning och därmed 

är intressanta för min undersökning. Dessa är delstudie två som heter Tusen studenter om 

biblioteket – vanor, attityder och krav av Lars Höglund med flera, och den tredje delstudien 

Högskolebiblioteket i en lärande miljö av Krister Hansson och Kerstin Simberg. Jag har även 

tagit del av slutrapportens slutsatser och förslag. 

Delstudie två bygger på ett antal enkäter och samtalsintervjuer om svenska studenters 

förhållande till bibliotek som genomförts vid åtta högskoleorter. Man undersökte hur hög-

skolestudenter använder sig av biblioteket och vilken attityd de har till det, bibliotekarier och 

användarutbildning. Man undersökte även vilka kunskaper studenterna hade i biblioteks- och 

informationsanvändning. Undersökningen visade att högskolestudenter vill lära sig mer om 

litteratursökning och vill ha mer användarutbildning. Studenter vill också ha stöd och hjälp 

med informationssökning och att få fram den hittade informationen snabbt. 
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Delstudie tre inom Studenternas bibliotek tar upp universitets- och högskolebiblioteket 

som pedagogisk resurs. I slutsatserna kom man fram till att både bibliotekens och 

informationsförsörjningens roll måste tas med i dokument av olika typer, till exempel 

måldokument, som finns vid högskolorna. Det är viktigt att biblioteket är delaktigt i 

planeringen av nya utbildningar och kurser. Samarbetet mellan bibliotekarier och lärare måste 

utvecklas och förbättras. Användarutbildningen för studenter behöver integreras i utbild-

ningen samtidigt som den också måste innefatta lärarna. För att kunna genomföra dessa 

förslag måste bibliotekariernas pedagogiska kompetens höjas, dels genom fortbildning och 

dels kanske genom att införa speciella tjänster som utbildningsbibliotekarier. 

Slutrapporten sammanfattar de fyra delstudierna och kommer med ett antal förslag utifrån 

dessa. Av dessa förslag tycker jag att några av de viktigaste är:  

! biblioteken bör involveras i planerandet av nya utbildningar och kurser 

! ett bättre samarbete mellan lärare och bibliotekarier måste utarbetas  

! informationskompetens bör göras till ett mål för högskolans utbildning samt tas med i 

måldokumenten på alla högskolor  

! användarutbildningen för studenterna bör integreras bättre i ämnesundervisningen, till 

exempel genom poängsatta kurser 

! utbildningsuppgiften som biblioteken har måste poängteras tydligare, bland annat genom 

inrättande av utbildningsavdelningar och särskilda tjänster inriktade på just utbildning 

! bibliotekens personal måste få fortbildning i pedagogik.4 

Utländsk litteratur 

I ett föredrag som presenterades vid Nordiska vetenskapliga biblioteksföreningars förbunds 

konferens i Linköping i november 1996 talade Tove Knutsen från Universitetsbiblioteket i 

Trondheim om försök med integrering av användarundervisningen i annan undervisning vid 

biblioteket där hon är verksam. Knutsen talar först allmänt om användarundervisning i Norge 

och hur fler och fler ser det ökade behovet av användarundervisning för studenter. Det norska 

Stortinget har slagit fast att alla studenter måste undervisas i informationssökning. I den 

strategiska planen för universitet i Oslo för åren 1995-1999 stod det att studenter måste ges 

såväl fackkunskap som kunskap om informationssökning. Knutsen går sedan vidare till att 

tala om vilka olika former av användarundervisning som förekommer i Norge och föredraget 

avslutas med en del om Knutsens praktiska erfarenheter från ett försök i Trondheim att 

                                                 
4 Studenternas bibliotek (1996). Slutrapport, Stockholm, BIBSAM, s. 46-50. 
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integrera biblioteksundervisningen i den ordinarie undervisningen för kemiingenjörer. För-

söket har fallit väl ut och gett en god integrering. Studenterna tar nu undervisningen i 

informationssökning mer på allvar eftersom de har lättare att se behovet av den. Samarbetet 

mellan fakultet och bibliotek fungerar bra. 

Det finns många praktiska handledningar om hur man bäst lägger upp undervisning i 

informationssökning. Bland dessa kan nämnas Cheryl LaGuardias Teaching the new Library 

– A How-To-Do-It Manual for Planning and Designing Instructional Programs från 1996 

samt Teaching Electronic Information Literacy av Donald A Barclay från 1995. I dessa hand-

böcker kan man bland annat läsa hur man bäst lägger upp en lektion för att den ska bli peda-

gogisk och effektiv och hur man introducerar nya användare till Internet. 1994 kom Carol 

Collier Kuhlthau med en handbok som heter Teaching the Library Research Process där hon 

beskriver hur man bäst leder studenter genom processen av informationssökning sedan de har 

fått en forskningsuppgift. Några svenska handledningar har jag inte hittat. 

Nancy Fjällbrant och Ian Malley genomförde 1978 en undersökning av användarunder-

visningen vid forskningsbibliotek i Storbritannien, USA, Skandinavien och Australien. Om 

Sverige skriver man att mellan 1974 och 1977 ökade intresset för användarundervisning i 

informationssökning. Bland annat införde man 1974 ämnet ”användarundervisning” på 

Bibliotekshögskolan i Borås. Det genomfördes ett projekt som involverade flera universitets- 

och högskolebibliotek och användarundervisning togs upp på konferenser. De bibliotek som 

var mest aktiva med att marknadsföra sin undervisning 1978 var biblioteken på Chalmers, 

Kungliga tekniska högskolan, Ultuna, Luleå tekniska högskola samt  Linköpings och Lunds 

universitet. Ett av de mest omfattande undervisningsprogrammen utarbetades vid Chalmers 

högskolebibliotek. Sammanfattningen om de skandinaviska biblioteken visar att det var 

biblioteken för teknik, medicin och jordbruk som var bäst på att marknadsföra sin användar-

undervisning. Fjällbrant och Malley tror att detta beror på mängden tryckt material som 

produceras inom dessa ämnen. Författarna skriver att studenter vid små högskolor eller 

universitetsfakulteter har störst chans att få en genomgång av det lokala biblioteket, medan 

studenterna inom teknik, ekonomi, jordbruk och medicin eller de som tillhör en ny högskola 

har större chans att få undervisning i databaserad informationssökning. När undersökningen 

genomfördes var det få bibliotek som hade nedskrivna mål och riktlinjer för sin användar-

undervisning. Bland de bibliotek som hade uttalade mål framhålls framför allt några bibliotek 

i Sverige, dessa är biblioteken vid Kungliga tekniska högskolan, Stockholms universitet och 

Chalmers. Eftersom undersökningen är från 1978 är den idag för gammal för att jämföra mitt 

material med.  
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Colin Harrison har sammanställt utvecklingen av användarundervisningen i Stor-

britannien från 1960-talet till 1980-talet. Han skriver om olika projekt som har genomförts 

inom användarundervisning och hur man har försökt lösa problem som har dykt upp. I slutet 

av 1960-talet framfördes tankar om hur viktigt det är att studenter både lär sig att hitta i det 

fysiska biblioteket och att de självständigt kan söka fram den litteratur de behöver. Man för-

sökte marknadsföra bibliotekens undervisning för att både studenter och lärare skulle se hur 

viktig den är. Harrison skriver om bibliotekariernas kompetens och hur viktigt det är att denna 

tillvaratas när det gäller planering och genomförande av kurser vid de lärosäten som biblio-

teken är knutna till. Han påpekar också hur viktigt det är med ett gott samarbete mellan 

lärarna och bibliotekens personal. 

Avgränsningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur användarutbildningen ser ut idag vid ett antal 

högskolor och universitet. De bibliotek jag har valt att studera är dels de nya universitets-

biblioteken i Karlstad, Örebro och Växjö, dels biblioteken vid högskolorna i Dalarna, Kalmar 

och Kristianstad. Sex bibliotek är lagom att studera för en uppsats av den här storleken för att 

ge en god bild av hur användarundervisningen ser ut vid medelstora högskole- och 

universitetsbibliotek. Undersökningen kan självklart inte ge en fullständig bild av situationen i 

Sverige, men detta är heller inte meningen.  

De tre högskolorna valdes därför att de är ungefär lika stora, vilket gör dem lämpliga att 

jämföra. De har alla tre ca. 6000 – 6500 studenter och kan därför anses vara medelstora.  

De nya universiteten valdes därför att de idag har stora krav på sig när det gäller forskning 

och därmed också informationsförsörjning. Detta gör att de nya universitetsbiblioteken har 

många blickar på sig och det gör dem intressanta att studera för att se hur de lever upp till de 

nya kraven. Jag är medveten om att Boel Gustafsson i sin uppsats också studerade biblioteken 

i Karlstad och Örebro, men jag anser att det är intressant att granska dem igen.5 En fördel är 

att jag kan använda Gustafssons undersökning för att jämföra min egen undersökning med. 

Eftersom Gustafssons undersökning redan är ett par år gammal kan jag undersöka vad som 

har hänt under dessa år. Dessutom har högskolorna som biblioteken är knutna till, som 

nämndes tidigare, sedan dess blivit utnämnda till universitet och det är av intresse att under-

söka om detta på något sätt har påverkat bibliotekens verksamhet vad det gäller användar-
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undervisning. Min undersökning skiljer sig också från Boel Gustafssons genom att jag ska 

undersöka hur bibliotekarier som redan arbetar med användarundervisning ser på sig själva 

och den pedagogiska roll de har. Gustafssons undersökte hur de olika bibliotekarieut-

bildningarna förbereder sina studenter för deras ev. framtida pedagogiska uppgifter.  

Jag har valt bort de stora och äldre universitetsbiblioteken i min undersökning och detta 

beror på att medelstora bibliotek troligtvis är lättare att studera och lättare att få kontakt med. 

På de stora universitetsbiblioteken har man dels en högre arbetsbelastning och dels är de ofta 

indelade i många avdelningar vilket kan göra det svårt att få en överblick. Dessutom har större 

universitetsbibliotek till viss del redan studerats och jag kan i min undersökning relatera till de 

tidigare utförda undersökningarna. Boel Gustafsson har i sin magisteruppsats undersökt fyra 

av landets universitetsbibliotek. Dessa är biblioteken i Linköping, Lund, Stockholm och 

Umeå.  

Jag har även valt bort folkbiblioteken. Till viss del förekommer användarundervisning 

även vid folkbibliotek, dock ännu så länge i begränsad omfattning. Eftersom folkbibliotekens 

undervisning fortfarande är en så liten del av deras verksamhet, och det är högskolornas 

användarundervisning som diskuterats mest de senaste åren, är det den jag har valt att studera. 

Källmaterial och metod 

Undersökningen gjordes i form av en e-post baserad enkät som skickades ut under januari år 

2000. Enkäten bestod dels av frågor till bibliotekschefen, dels till två undervisande biblio-

tekarier vid varje utvalt bibliotek. E-post valdes eftersom detta är ett enkelt och snabbt sätt att 

kommunicera, vilket jag hoppades skulle skapa en dialog mellan respondenterna och mig 

själv, något det också till viss del gjorde. 

I december år 1999 kontaktades bibliotekscheferna på de utvalda biblioteken. För att få 

tag i deras e-postadresser gick jag in på skolornas respektive hemsidor och gick därifrån 

vidare till biblioteken. Där letade jag upp bibliotekschefens adress och skickade ut ett e-brev 

där jag berättade om min uppsats och frågade om de var intresserade av att ställa upp som 

respondenter.6 När de hade svarat skickade jag ut en bekräftelse på att jag hade tagit emot 

deras svar och skrev samtidigt att jag skulle kontakta dem igen med enkäten någon gång i 

början av år 2000.  

                                                                                                                                                         
5 Gustafsson, Boel K (1998). Informationskompetens – ett nytt mål för den högre utbildningen? – 

Bibliotekarien befäster sin roll som pedagog?. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
framlagd vid Inst. för kultur- och biblioteksstudier vid Uppsala universitet. Uppsats nr. 33/98. 

6 Se bilaga 1. 
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Efter att ha gått igenom enkätfrågorna tillsammans med min handledare skickade jag ut 

dem till mina respondenter.7 Enkäten bestod av öppna frågor både till bibliotekscheferna och 

till de undervisande bibliotekarierna. Detta för att inte styra respondenterna i deras svar, utan 

ge dem en möjlighet att fritt tala kring sina egna erfarenheter.  Frågorna behandlade bland 

annat om biblioteket tycker att det satsas tillräckligt mycket på användarundervisning från 

högskolans eller universitetets sida, hur undervisningen är upplagd, om det finns undervisning 

som är poänggivande och obligatorisk för studenterna, om bibliotekarierna har någon ut-

bildning i pedagogik och vilka möjligheter de har att fortbilda sig inom detta.8 När svaren 

kom in behövde en del av dem kompletteras med ytterligare information. Jag skickade då nya 

e-brev till berörda respondenter och bad dem komplettera vissa av sina svar. En nackdel med 

enkäter kan vara just att man får kortare svar än vad man hade fått vid en intervju som hade 

gett möjlighet för mig att ställa motfrågor. Intervjuer hade dock inte varit möjligt för mig att 

genomföra inom ramen för denna kandidatuppsats.  

När svarstiden hade gått ut hade ännu inte alla svarat. Jag skickade då ut en påminnelse 

om enkäten och min uppsats där frågorna samtidigt bifogades igen. Efter att ett antal på-

minnelser hade blivit utskickade fattades ännu svar från en undervisade bibliotekarie i 

Dalarna. Jag försökte kontakta bibliotekschefen via telefon, men fick inte tag på honom. Där-

för deltar endast en undervisande bibliotekarie från högskolebiblioteket i Dalarna. 

Högskolebiblioteket i Kalmar hade vid tiden för enkäten precis genomfört en stor flytt. 

Detta var jag inte medveten om då jag bad dem deltaga i undersökningen. Efter att frågorna 

blivit utskickade ringde en av de undervisande bibliotekarierna i Kalmar och berättade om 

flytten samt att den tillsammans med terminsstarten hade inneburit mycket extraarbete för 

personalen. De tre undervisande bibliotekarierna vid Kalmars högskolebibliotek har därför 

givit gemensamma svar på varje fråga.  

Allteftersom svaren började komma in startade arbetet med att sammanställa dem. För att 

få en överblick över svaren delade jag upp frågorna var för sig och sammanställde sedan varje 

respondents svar på just den frågan. Jag jämförde svaren från de olika biblioteken för att finna 

ev. likheter och olikheter. Därefter analyserades svaren och jämfördes med de förslag från 

BIBSAM och statliga utredningar som nämns i inledningen och forskningsöversikten. Svaren 

presenteras i undersökningsdelen där chefernas och de undervisande bibliotekariernas svar har 

delats upp i två skilda kapitel. I själva uppsatsen namnges inte respondenterna eftersom det 

                                                 
7 Alla e-brev finns i uppsatsförfattarens ägo. 
8 För frågorna se bilaga två och tre. 
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inte är intressant hur varje enskild respondent har svarat utan det är allmänna tendenser jag 

vill få fram. I fotnoterna hänvisar jag dock till respondenternas e-brev med namn och datum. 

På Karolinska institutets bibliotek har en pedagog vid namn David Herron haft en projekt-

anställning. Jag har träffat Herron och bland annat diskuterat användarundervisning med 

honom. Vid mötet fick jag dessutom ta del av den undersökning av biblioteksundervisningen i 

Sverige som David Herron genomförde under 1999. 

För att få en bild av vilken pedagogisk utbildning blivande bibliotekarier får har jag 

studerat de olika bibliotekarieutbildningarnas hemsidor. Jag har även undersökt vilka möjlig-

heter redan yrkesverksamma bibliotekarier har till fortbildning i pedagogik genom att ta reda 

på vilka biblioteksinriktade kurser i pedagogik som ges eller kommer att ges under sommaren 

och höstterminen 20000. 

Tendenser inom användarundervisning idag 

Ett tecken på hur viktig användarundervisning och alla dess aspekter har blivit de senaste åren 

är till exempel att man på Karolinska Institutets bibliotek har anställt en pedagog, David 

Herron. Han har haft en projektanställning där sedan 1998 som avslutas i maj år 2000. Herron 

är inte själv bibliotekarie utan har forskarbakgrund inom cellbiologi och är dessutom pedagog. 

Hans arbetsuppgifter på Karolinska Institutets bibliotek består i att dels ansvara för användar-

undervisningen och dels att leda den pedagogiska utvecklingen inom biblioteket. Han ska 

bygga upp en pedagogisk plattform för hela bibliotekets verksamhet, inte enbart under-

visningen. Vid ett möte med David Herron talade vi om hans syn på användarundervisning i 

informationssökning. Herron påpekar att det är viktigt att synliggöra för den övriga 

personalen på högskolan eller universitetet att man på biblioteket arbetar med pedagogisk 

utveckling. Många ser fortfarande biblioteket som något man endast går till när man vill låna 

böcker.  

David Herron tycker det är viktigt att reflektera kring användarundervisning och att 

diskutera den, han har därför gjort en undersökning av hur användarundervisningen ser ut vid 

ett antal forskningsbibliotek i Sverige. Undersökningen genomfördes under oktober 1999, 

men har tyvärr inte resulterat i någon skriftlig sammanställning. Jag har däremot fått ta del av 

Herrons anteckningar från undersökningen, vilka ger en bild av tendenserna inom biblio-

tekens användarutbildning.9 David Herron påpekar att pedagogik och informationskompetens 

                                                 
9 Herron, David (1999). Otryckt manuskript från undersökning av användarundervisningen vid ett antal 

högskole- och universitetsbibliotek i Sverige. Kopior på manuskriptet finns i uppsatsförfattarens ägo. 
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är centrala begrepp. Användarundervisning behövs för att uppfylla kravet på att alla studenter 

utvecklar sin informationskompetens. Användarundervisningen blir också ett sätt för biblio-

teket att marknadsföra sig själva, sina resurser och bibliotekariernas kompetens. En god 

användarundervisning skulle dessutom kunna leda till att det blir färre frågor i informations-

disken, vilket skulle lätta på arbetsbördan för den bibliotekarie som har arbetspass där.10 

Jag ska här gå igenom de anteckningar från Herrons undersökning som jag har fått ta del 

av. Detta för att ge ytterligare en bild av användarundervisningen i Sverige. David Herron 

gjorde i sin undersökning enkäter vid nio av Sveriges forskningsbibliotek, både bland de 

stora, de medelstora och ett par mindre och nya bibliotek. Enligt David Herrons önskemål 

namnger jag inte biblioteken i min genomgång utan ger endast en generell sammanställning.  

Den första frågan rörde hur användarundervisningen är organiserad. Lite mer än hälften 

av biblioteken svarar att man har kontaktbibliotekarier som undervisar och är ansvariga för 

kontakten med institutionerna. Vid många läroverk är det lärarna som initierar användar-

undervisningen för sina studenter, när den ska schemaläggas och hur mycket undervisning 

studenterna ska ges. Ett av biblioteken påpekar att kontakterna med institutionerna sker med 

varierande intensitet. På ett par bibliotek deltar hela personalen i undervisningen. Ett bibliotek 

svarar att det ingår i bibliotekariernas tjänster att undervisa.  

Nästa fråga handlade om hur användarundervisningen finansieras. I stort sett alla svarar 

att undervisningen betalas av respektive institution. Priset varierar mellan 400 och 800 kronor 

per lektionstimme. På ett par bibliotek ingår användarundervisningen istället helt eller delvis i 

bibliotekets budget. Ett bibliotek svarar att det ingår i deras budget därför att man har som 

tradition att undervisa på biblioteket. 

Den tredje frågan var om biblioteket har en uttalad policy eller ett fastställt pedagogiskt 

förhållningssätt bakom användarundervisningen. Många av biblioteken nämner informations-

kompetens eller kunskap i informationssökning när de svarar på denna fråga. Informations-

kompetens är enligt BIBSAM vad all användarundervisning bör sträva efter att förmedla. Ett 

bibliotek svarar dessutom att kunden sätts i centrum och att man strävar efter att alla kunder 

ska vara nöjda. Endast ett bibliotek svarar att undervisningen är en sekundär verksamhet, 

alltså inte tillhör de viktigaste arbetsuppgifterna på biblioteket. Två svarar att den visserligen 

är sekundär idag, men att man strävar efter att det ska bli en primär verksamhet. De övriga 

svarar att användarundervisningen redan idag är en primär verksamhet vid biblioteket.  

                                                 
10 Herron, David (2000). Enligt muntlig uppgift vid möte med David Herron 2000-02-02. 
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David Herron frågade sedan vilka utvecklingstendenser som finns inom biblioteken och 

vilka planer eller visioner man har när det gäller användarundervisningen. Som svar på frågan 

framkommer tankar om att göra undervisningen poänggivande och obligatorisk för 

studenterna och att den bättre ska integreras i den övriga undervisningen. Ett bibliotek vill 

lägga ut mer undervisningsmaterial på webben för att göra det mer lättillgängligt och göra det 

möjligt för studenterna att ta kursen när de vill. Ett annat bibliotek vill att användarunder-

visningen ska utvecklas till att omfatta alla skolans områden och ämnen. Ett par bibliotek talar 

om bibliotekariernas mer pedagogiska roll. Detta är också något som stora delar av denna 

uppsats handlar om och som många andra utredningar talar om.  

Nästa fråga handlade om vilka tendenser det finns kring webbaserad undervisning. Det 

framkommer i svaren att det kan vara ett bra komplement till den vanliga användarunder-

visningen och att det kan vara ett sätt att klara av det ökade studentantalet. Webbaserad 

undervisning kan dock vara mycket tidskrävande att bygga upp och någon framhåller hur 

viktig den fysiska kontakten ändå är.  

David Herron frågade till sist om det skulle vara önskvärt med nationella riktlinjer kring 

användarundervisning. Endast ett bibliotek svarar sig vara helt positiva till detta och ett annat 

att det kan vara värt att pröva. I övrigt framkommer tvivel på om det verkligen skulle fungera 

eftersom alla tolkar riktlinjer olika och någon undrar vem som skulle utforma riktlinjerna. 

Någon tycker att de bibliotek som är ansvarsbibliotek inom olika ämnen gemensamt kunde 

utforma utbildningsprogram som sedan fick utnyttjas av alla. Någon annan tycker det vore bra 

om BIBSAM kom med rekommendationer istället för riktlinjer. Jag håller med om att detta är 

ett bra förslag. Det skulle, precis som ett av biblioteken i Herrons undersökning påpekar, 

behövas en nationell insats för att marknadsföra bibliotekens roll. Som Göran Gellerstam 

påpekar ses biblioteken fortfarande ofta enbart som ett ställe där man lånar böcker och 

ingenting annat.11 

 

                                                 
11 Gellerstam (1999), s. 89-106. 
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Undersökning 

Användarundervisningens utveckling 

De undervisande bibliotekarierna tillfrågades hur de tror att användarundervisningen har ut-

vecklats under de senaste tio åren. Frågan ingick i enkäten för att ge mig en bild av användar-

undervisningens utveckling och på så sätt få en förståelse för hur den ser ut idag. Tyvärr 

verkar många av respondenterna ha missuppfattat frågan och talar istället mer om hur under-

visningen ser ut idag. Det har även varit svårt att hitta litteratur som behandlar just användar-

undervisningens utveckling. Allmänt kan man dock säga att användarundervisningen på 

landets högskole- och universitetsbibliotek har ökat de senaste åren i takt med att student-

antalet har blivit större och mängden information i samhället har växt. Som nämndes i inled-

ningen har man även börjat undervisa med nya, mer problembaserade pedagogiska metoder 

vid många högskolor och universitet. Detta leder till ett ökat behov av undervisning i 

informationssökning eftersom problembaserad undervisning mycket bygger på att studenterna 

självständigt söker fram den litteratur de behöver. Behovet av användarundervisning och 

informationsförsörjning har även ökat på de mindre lärosätena i och med att forskningen där 

har vuxit under de senaste åren. 

Jag kommer nu att redovisa svaren på frågan till de undervisande bibliotekarierna om hur 

de tror att användarundervisningen har utvecklats under de senaste tio åren. Jag bad dem att 

inte enbart utgå från det bibliotek där de själva arbetar utan att ge en mer generell bild. Jag har 

inte delat upp svaren för respektive bibliotekarie utan återger dem varje bibliotek för sig. 

Detta eftersom det är den allmänna utvecklingen jag vill få fram, inte någon enskild biblio-

tekaries erfarenheter.  

De tankar som kom fram om utvecklingen var bland annat från Örebro där man påpekar 

att kraven på kompetensutveckling hos studenterna har ökat markant. Dessutom skriver 

respondenten att sökspråk och gränssnitt har blivit enklare och detta har möjliggjort för 

användarna att själva söka fram sin information. Internet ställer idag högre krav på systematik 

och ”ordning och reda”. Bibliotekarien från Örebro tror att bibliotekariers uppgift blir att 

bringa ordning, sålla och värdera den information man får fram.12 

Dalarnas bibliotekarie skriver att användarundervisningen självklart har utvecklats. Hon 

säger att för tio år sedan var databaser något man med stor möda ringde upp. Det var inget 
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som studenter varken kunde eller fick använda själva. En annan utveckling i Dalarna är att 

man nu mer försöker utgå ifrån studenternas behov, även i de fall då läraren inte visar så stort 

intresse för användarundervisning. Tidigare var undervisningen mer spontan och skedde mest 

på lärarnas begäran.13 

I Kristianstad svarar man att undervisningen blivit viktigare i och med det ökade 

informationsutbudet och att även efterfrågan på undervisning har ökat. En av respondenterna 

svarar att den nya tekniken har gjort att tyngdpunkten inom användarundervisningen har för-

skjutits från de tryckta medierna till att idag främst handla om elektroniska informations-

källor. Man tror här att undervisningen kommer att utvecklas från att handla mest om data-

baser till att istället handla om att lotsa studenterna fram till de bästa källorna på Internet och 

att träna dem i källkritik. Till sist påpekar en bibliotekarie i Kristianstad hur viktigt det idag är 

att slutanvändarna själva blir informationskompetenta och lär sig både att söka fram infor-

mation och att använda den.14  

I Växjö svarar man att både Växjö och ”andra universitets- och högskolebibliotek har 

satsat på att utveckla användarutbildningen under 1990-talet”. Man påpekar dessutom att en 

följd av att informationsflödet har blivit svårare att överblicka är att användarundervisningen 

blivit viktigare inte bara för studenter utan även för lärare och forskare. Denna utveckling har 

lett till att undervisning tar alltmer av bibliotekariernas tid. Eftersom man under senare år har 

märkt av det ökade behovet har även strukturen av kunskapsförmedlingen förbättrats. Biblio-

tekarierna i Växjö tror att det är en del av yrket som har kommit för att stanna.15 

Kalmars bibliotekarier svarar att användarundervisningen har fått en framskjutande plats i 

och med den nya pedagogiken där informationskompetens är central. Även biblioteket ska 

numera spela en pedagogisk roll genom att hjälpa till i projekt och med problemlösning. Man 

tror i Kalmar att användarundervisningen ständigt kommer att utvecklas.16 

Bibliotekarierna i Karlstad tror att både det s.k. livslånga lärandet och den nya problem-

baserade pedagogiken har gjort att behovet av användarundervisning har ökat kraftigt under 

de senaste åren. Eftersom studentantalet har ökat och studenter numera utgör en mycket 

heterogen grupp med skiftande bakgrund och förkunskaper har det blivit angeläget att hitta 

nya sätt för bibliotekarierna att möta studenternas behov. Här spelar biblioteken en viktig roll 

genom att de bidrar till att öka studenternas informationskompetens. Man påpekar dessutom 

                                                                                                                                                         
12 E-brev från Marie Danielsen 2000-02-17 samt Gunilla Källman 2000-02-07. 
13 E-brev från Karin Petersén-Norås 2000-01-17 och 2000-01-18. 
14 E-brev från Pia Bagge 2000-01-27 samt Gunhild Seebass 2000-01-25. 
15 E-brev från Anita Johnson 2000-01-24 samt Lena Joelsson 2000-01-26. 
16 E-brev från Ann Liljeström 2000-01-28. 
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att användarundervisningen har blivit viktigare i och med att de databaser som man kan nå 

över hela campusområdet, alltså även från sin studentlägenhet eller från publika datasalar, har 

ökat i antal. Dels är det viktigt att veta vilka databaser som finns och dels hur man bäst ut-

nyttjar dessa för sina behov. För att kunna söka igenom sitt ämnesområde är det viktigt att få 

en god överblick över vilket utbud som finns. Dessutom måste användarna övas i att bedöma 

kvalitén på den information man hittar.17 

Svaren visar att användarundervisningen överallt har ökat under senaste åren. Detta beror 

på att informationen i samhället har ökat och blivit svårare att överblicka samt att använ-

dandet av den problemorienterade pedagogiska metoden har ökat i omfattning. Användar-

undervisningen har gått från att tidigare mest behandla tryckta medier till att idag handla mer 

om de elektroniska medierna. Det viktigaste med att ge studenterna undervisning i infor-

mationssökning uppges vara att öka studenternas informationskompetens och att användarna 

måste få övning i källkritik. 

Börjar grundbulten rosta? är en nyligen publicerad skrift från Rådet för högskole-

utbildning som behandlar högskolornas aktuella situation. I skriften finns ett kapitel som heter 

”Information åt alla – en hörnsten i högskolans uppdrag” av Göran Gellerstam.18 Detta kapitel 

behandlar inte enbart användarundervisning utan handlar om högskolebibliotekens allmänna 

utveckling. Gellerstam talar om vilken viktig resurs biblioteket är för studenternas lärande och 

bildning. En förändring som har skett i och med det ökade studentantalet är att bibliotekens 

service även har börjat inriktas på studenterna. Tidigare ansågs forskningsbiblioteken mest 

vara bibliotek för forskare. Bibliotekens uppgift var att serva dem, och inte studenterna, med 

litteratur och information. Alla har inte uppmärksammat hur viktiga biblioteken är trots att de 

fått en ny roll inom den pedagogiska processen under det senaste decenniet. Precis som David 

Herron, påpekar Gellerstam att den gamla föreställningen att biblioteket endast är en plats där 

man lånar böcker fortfarande lever kvar. Detta, menar Gellerstam, kan göra det svårt att få till 

stånd förändringar inom forskningsbibliotekens värld.  

Gellerstam talar om de utredningar kring högskolebibliotekens roll som kommit under 

1990-talet och hur viktiga de är för att ändra synen på forskningsbiblioteken.19 I dessa utred-

ningar talas det om, vilket nämnts tidigare i uppsatsen, hur viktiga biblioteken är för den 

                                                 
17 E-brev från Britt-Marie Klinghagen samt Berit Hjort 2000-01-31. 
18 Gellerstam, Göran (1999). ”Information åt alla – En hörnsten i högskolans uppdrag” ur Börjar 

grundbulten rosta? – En debattskrift om grundutbildningen i högskolan. Rådet för högskoleutbildning. 
Stockholm, s. 89-106. 

19 Dessa utredningar är SOU 1991:72 En kreativ studiemiljö – högskolebiblioteket som pedagogisk resurs 
och BIBSAM:s utredning Studenternas bibliotek från 1995-1996. 
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pedagogiska processen på skolan och för att lära studenterna informationssökning och för-

medla informationskompetens. Det kommer fram förslag på att studenterna behöver ges mer 

undervisning i informationssökning och att biblioteken måste integreras bättre i den ordinarie 

undervisningen samt bli delaktiga i skolornas planering av nya utbildningsprogram och 

kurser. 

De små och medelstora högskolebiblioteken har fått större resurser vilket gjort att man kunnat 

öka till exempel personalresurser, litteraturförvärv och läsplatser. Det har även byggts nya och 

bättre anpassade bibliotek på flera ställen. De stora universitetsbiblioteken däremot har inte 

fått ökade resurser i samma utsträckning, samtidigt som studenternas antal och utnyttjande av 

biblioteken har ökat även där. Gellerstam påpekar också att de nya universiteten ser seriöst på 

sina bibliotek.20 Detta troligtvis därför att de är medvetna om hur viktig informations-

försörjningen är för forskningen vid högskolan. Forskning är i sin tur viktig för att högskolan 

ska kunna uppnå universitetsstatus. 

Bibliotekschef 

Informationskompetens i skolornas måldokument 

För att ge en garanti för att alla studenters informationskompetens höjs har BIBSAM genom 

utredningen Studenternas bibliotek, lagt fram som förslag att informationskompetens bör vara 

ett av målen för högskolans utbildning och att det ska finnas med i måldokumenten på alla 

högskolor.21 Samma tankar kommer fram i den statliga utredningen En kreativ studiemiljö – 

Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs.22 Det är nu fem år sedan BIBSAM:s utredning 

presenterades och nästan tio år sedan statens utredning kom och det är intressant att se om 

någon förändring har skett sedan dess.  

Jag frågade bibliotekscheferna om informationskompetens finns med i skolornas mål-

dokument för att se om förslaget uppfylls. Endast ett bibliotek svarade ja, universitetet i 

Örebro har med informationskompetens i sin IT-strategi.23 Denna strategi är sammanställd av 

IT-debattören Lars Ilshammar och finns utlagd på skolans hemsida. Under rubriken IT i 

undervisning och lärande kan man läsa att: ”De informationstekniska verktygen ska [. . .] 

stödja studentens självständiga lärande, [. . .] utveckla studentens förmåga att söka och 

                                                 
20 Gellerstam (1999), s. 89-106. 
21 Studenternas bibliotek (1996). Slutrapport, Stockholm, BIBSAM, s. 48.  
22 SOU 1991:72, En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs, s. 9. 
23 E-brev från Elisabet Andersson 2000-01-14. 
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värdera information och förmågan till kritiskt tänkande [. . .] ”. Vidare kan man läsa följande 

om skolans bibliotek under rubriken Bibliotek och informationsförsörjning: ”Högskole-

biblioteket ska tillsammans med lärarna inordna kunskap om grundläggande informations-

sökning, inklusive metoder för källkritik i all grundutbildning”.24 Själva ordet informations-

kompetens finns inte med i IT-strategin, däremot kan vissa av de mål man ställt upp sägas 

förespråka informationskompetens för alla studenter. 

Chefen vid Kalmars högskolebibliotek svarade att informationskompetens inte finns med 

i skolans måldokument, men däremot i bibliotekets och att man strävar efter att även få upp 

det på högskolenivå. Han var emellertid inte säker på att det verkligen behövs. Han tycker att 

högre utbildning i sig innebär att alla studenter själva måste ta ansvar för att förvärva 

informationskompetens för att klara sina studier.25 Två av respondenterna svarade att de har  

förhoppningar om att informationskompetens snart kommer att finnas med som ett mål. 

Bibliotekschefen i Växjö svarade att det inte finns med som ett uttalat mål, men att hon snart 

hoppas få med det.26 Karlstads bibliotekschef svarade att det hittills inte varit ett uttalat mål, 

men att universitetet arbetar med att ta fram ett nytt måldokument. 27 

Dessa svar återspeglar det resultat som BIBSAM kom fram till när det gäller förekomsten 

av informationskompetens i skolornas måldokument. I slutrapporten av Studenternas bibliotek 

skriver man att ”Det förekommer i ökande omfattning att informationskompetens [. . .] tas 

upp i [. . .] måldokumenten inom högskolan. Fortfarande är det dock alltför många universitet 

och högskolor, som inte har tagit med detta mål”.28 I denna undersökning är det endast ett av 

universiteten som tar upp informationskompetens för studenterna i ett måldokument. Dess-

utom finns det med i ett biblioteks måldokument. Trots att det har gått fyra år sedan BIBSAM 

påpekade att informationskompetens för studenter fortfarande inte finns med i högskolornas 

och universitetens måldokument verkar det alltså inte ha skett någon förändring. Däremot ger 

svaren en uppfattning av att det är någonting som diskuteras både på högskolor, universitet 

och deras respektive bibliotek. 

                                                 
24 Ilshammar, Lars: IT för lärande – Förslag till strategi för IT-utvecklingen vid Högskolan i Örebro 1999-

2001. http://www.oru.se/internt/IT_strat.html. Hämtad från Internet 000202. 
25 E-brev från Bertil Jansson 2000-01-22. 
26 E-brev från Brigitte Kühne 2000-01-25. 
27 E-brev från Eva Arndt-Kling 2000-01-31. 
28 Studenternas bibliotek (1996). Slutrapport, Stockholm, BIBSAM, s. 19. 



 21 

BIBSAM:s förslag om utbildningsavdelning  

I delstudie tre av BIBSAM:s utredning Studenternas bibliotek, Högskolebiblioteket i en 

lärande miljö, föreslås att biblioteken ska bygga upp särskilda utbildningsavdelningar för att 

lättare kunna ta sig an den växande bördan av användarundervisning. Det föreslås även att 

varje bibliotek ska ”inrätta särskilda tjänster som utbildningsbibliotekarier”.29 En av frågorna 

till bibliotekscheferna var just om det finns någon utbildningsavdelning på deras bibliotek. 

Endast ett bibliotek, Karlstads universitetsbibliotek, svarade att man hade detta.30 Om det är 

en följd av BIBSAM:s förslag, eller om det redan fanns när Studenternas bibliotek 

publicerades framgår dock inte. Kristianstads bibliotekschef svarade att man på sätt och vis 

har en utbildningsavdelning då hon tycker att man kan se det som att de tre ansvariga ”för 

utbildningen utgör en avdelning inom avdelningen”. Vilken avdelning de tillhör idag säger 

hon dock inte. Någon avdelning avsedd för enbart undervisning finns inte och hon säger sig 

inte heller se något behov av en annorlunda organisation idag.31 På universitetsbiblioteket i 

Örebro är det bibliotekarierna på Enheten för ämneskontakter som ger all undervisning, men 

någon speciell utbildningsavdelning finns inte heller här.32 Det är alltså endast ett av de sex 

biblioteken i undersökningen som har utbildningsavdelning.  

Följdfrågan till om det finns någon utbildningsavdelning var om det finns planer på att 

inrätta en sådan där det inte finns idag. Samtliga chefer vid de bibliotek som saknar utbild-

ningsavdelning svarade nej. De flesta svarade även att de inte såg något behov av en speciell 

avdelning för just utbildning. Bibliotekschefen i Växjö svarade att man precis stod inför en 

organisationsöversyn vilken hon trodde skulle kunna visa att det behövdes en utbildnings-

ansvarig, men att denna person troligtvis inte skulle ha en hel avdelning under sig.33 En 

svårighet med att inrätta en ny avdelning enbart för utbildning vid de bibliotek som ingår i 

den här undersökningen är att många av dem fortfarande är små med relativt få anställda. 

Bibliotekschefen i Växjö tar upp detta som ett argument mot en utbildningsavdelning på 

Växjös universitetsbibliotek. I Växjö har man en platt organisation, inte så många anställda 

och är i nuläget inte uppdelad i avdelningar med mellanchefer.34  

Att det kanske inte är genomförbart att inrätta utbildningsavdelningar vid alla bibliotek är 

inte något som BIBSAM verkar ha tänkt på då de kom med förslaget i Studenternas 

                                                 
29 Hansson, Krister & Kerstin Simberg (1995). Högskolebiblioteket i en lärande miljö, Studenternas 
bibliotek, delstudie 3, s. 24-25 och 32. 
30 E-brev från Eva Arndt-Kling 2000-01-31. 
31 E-brev från Kristin Johansson 2000-01-21 och 2000-01-25. 
32 E-brev från Elisabet Andersson 2000-01-14 och 2000-01-25. 
33 E-brev från Brigitte Kühne 2000-01-28. 
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bibliotek.35 Man talar där ingenting om att det finns bibliotek av olika storlek och med olika 

förutsättningar. Det hade varit önskvärt om BIBSAM även hade framfört förslag på hur detta 

ska lösas vid de mindre biblioteken. En undersökning av hemsidorna för de äldre och stora 

universiteten visar att av universitetsbiblioteken i Uppsala, Stockholm, Linköping, Lund, 

Umeå och Göteborg är det endast i Lund som det finns en avdelning för användarunder-

visning som man kallar avdelningen för information och undervisning. 

En lösning för de bibliotek som inte har möjlighet, eller inte vill, inrätta utbildnings-

avdelningar kan vara att vid varje bibliotek ha en eller ett par personer som under chefen har 

det övergripande ansvaret för användarundervisningen. Hur många ansvariga som bör finnas 

beror på bibliotekets storlek. Dessa behöver inte bilda en egen avdelning utan skulle även 

deltaga i bibliotekets övriga arbetsuppgifter. För att man ska utvecklas i sin roll som lärare är 

det viktigt att se alla sidor av det bibliotek där man arbetar. För att kunna lära studenterna om 

bibliotekskatalogen måste man själv även ägna sig åt att katalogisera. För att få kännedom om 

bibliotekets resurser är det viktigt att arbeta med inköp och att sitta i informationsdisken. De 

frågor man får vid ett pass i informationsdisken kan även ge en bild av vad studenterna är 

intresserade av och behöver lära sig.  

Att ha en utbildningsansvarig på biblioteket skulle göra det lättare att organisera och 

planera undervisningen. Den utbildningsansvariga skulle även kunna sköta de övergripande 

kontakterna med högskolan för att göra dem uppmärksamma på vad biblioteket har att erbjuda 

när det gäller användarundervisning. Idag sköts kontakterna med skolornas institutioner ofta 

av s.k. kontaktbibliotekarier som är ansvariga för en institution eller ett visst ämne vid skolan. 

Kontaktbibliotekarier kommer att diskuteras mer senare i uppsatsen i kapitlet om de under-

visande bibliotekarierna. Kontaktbibliotekarierna har ofta många och ibland vitt skilda arbets-

uppgifter. De ska bevaka och köpa in ny litteratur inom ”sitt” ämne, hålla kontakten med 

”sin” institution och undervisa dess studenter. Samtidigt deltar de i alla övriga arbetsuppgifter 

som förekommer vid ett bibliotek. Om det fanns någon som kunde sköta kontakterna med 

skolan skulle kontaktbibliotekarierna få mer tid att ägna sig åt sina övriga arbetsuppgifter.  

Kontaktbibliotekarier behövs fortfarande för att sköta litteraturbevakning och under-

visning inom varje ämnesområde eftersom de blir något av experter på sina kontaktämnen. 

Marknadsföring och övergripande planering av undervisningen kan däremot ligga på någon 

annan. Den utbildningsansvariga kan inte sköta detaljplaneringen av varje enskilt under-

visningstillfälle. Det måste kontaktbibliotekarien göra eftersom det är denna som känner till 

                                                                                                                                                         
34 E-brev från Brigitte Kühne 2000-01-28. 
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studenternas önskemål och behov. Den utbildningsansvariga kan däremot planera hur under-

visningen bäst ska anpassas efter studenternas behov, till exempel när den ska schemaläggas 

och vad varje student bör lära sig. Det skulle även kunna ligga på den som är ansvarig för 

undervisningen på biblioteket att se till att allt praktiskt kring undervisningen fungerar, att det 

finns lämpliga lokaler samt att datorer och annan teknisk utrustning fungerar. De skulle, 

precis som David Herron gör på Karolinska Institutet, arbeta med den pedagogiska utveck-

lingen på biblioteket och göra skolans personal uppmärksam på all den kompetens som ryms i 

biblioteket. 

Satsas det tillräckligt mycket på användarutbildning? 

BIBSAM:s utredning från 1995 visar att högskolebiblioteken får en allt mindre del av hög-

skolornas budget. Detta trots att bibliotekens kostnader har stigit i och med ett ökat antal 

studenter och stora prisökningar, till exempel när det gäller litteratur. Det ökade antalet 

studenter har fört med sig fler undervisningstimmar för biblioteken, vilket också ökar ut-

gifterna. Enligt BIBSAM har bibliotekens anslag sjunkit från 2,73 % av skolornas budget 

1988/89 till 2,57 % 1993/94.36 Sedan dess har siffran stigit igen och ligger idag på 2,77 %.37 

Detta är fortfarande som synes en liten del av den totala budgeten. En sammanställning visar 

att det kan skilja en hel del mellan olika bibliotek. Av högskolebiblioteken i den här under-

sökningen får Dalarna 2,81 %, Kristianstad 2,88 % och Kalmar 2,34 % av högskolornas totala 

budget. Karlstads universitetsbibliotek får 2,61 %, medan Växjö får 3,21 % och Örebro 

4,59 % av universitetets budget.38 Som synes ligger högskolebiblioteken ganska lika, medan 

universitetsbiblioteken får en något högre andel av budgeten, med undantag för Karlstads 

universitetsbibliotek. Karlstads bibliotek ligger dessutom något under genomsnittet precis 

som Kalmar, medan de övriga biblioteken alla ligger över genomsnittet för svenska högskole- 

och universitetsbibliotek. Att Karlstads universitetsbibliotek ligger under genomsnittet för-

vånar eftersom man där har byggt ett nytt bibliotek vilket borde innebära stora satsningar. 

Samtidigt har utnämnandet till universitet inneburit nya användargrupper för biblioteket i och 

med den ökade forskningen, det är troligtvis detta som återspeglas i de högre siffrorna för 

                                                                                                                                                         
35 Hansson & Simberg 1995, s. 24-25 och 32. 
36 Harnesk, Jakob (1995). På lika villkor?, Studenternas bibliotek, delstudie 1, s. 15-16. 
37 Bibliotekets kostnader i procent av högskolans kostnader. Hämtad från Internet 2000-03-21. URL: 

http://www.kb.se/bibsam/statistik/bibkostn.htm. 
38 Bibliotekets kostnader i procent av högskolans kostnader. Hämtad från Internet 2000-03-21. URL: 

http://www.kb.se/bibsam/statistik/bibkostn.htm. Sedan dessa siffror publicerats på Biblist kom det meddelanden 
om att siffrorna för vissa bibliotek inte stämde. Detta gällde dock inte de bibliotek som ingår i denna 
undersökning.  
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Växjö och Örebro. Varför samma sak inte gäller för Karlstad är dock svårt att besvara. På 

samma sätt är det svårt att säga varför Kalmar ligger så mycket under medel. 

Den sista frågan till bibliotekscheferna gällde om de tycker att det satsas tillräckligt 

mycket på användarutbildning från universitets eller högskolans sida. Detta är en fråga som är 

svår att analysera då de flesta av naturliga skäl svarade att nej, det satsas inte tillräckligt. Det 

är sällan någon tycker att det inte kunde satsas mer på den egna verksamheten. Det kan ändå 

vara intressant att titta på deras svar. Vissa talar även om vad de skulle vilja att det satsades 

mer på. Kanske skulle frågan ha varit annorlunda formulerad och istället handlat om vad de 

skulle vilja se att det satsades mer på istället för om de är nöjda med hur mycket det satsas 

idag.  

På högskolebiblioteket i Kalmar verkar man ändå nöjd när man skriver att en ökning har 

skett de senaste två-tre åren, vilket bibliotekschefen tror beror mycket på att man har aktiva 

bibliotekstjänstemän. Chefen skriver vidare att alltfler beställningar nu kommer direkt från 

institutionerna och lärarna. Han påpekar att bibliotekets huvudsakliga arbete borde vara 

undervisning eftersom varje student bör lära sig att klara sig själv i sitt dagliga informations-

sökningsarbete.39 Bibliotekspersonalen i Kalmar har alltså varit duktig på att marknadsföra sig 

själv, något som alltid är viktigt när det gäller att få universitetets och högskolans personal 

medveten om den kompetens och de tjänster som biblioteket kan erbjuda. Även i Karlstad 

verkar man nöjd. Bibliotekschefen svarar att biblioteket klarar av att svara upp mot 

institutionernas nuvarande krav och önskemål.40 Detta alltså trots Karlstads förhållandevis 

låga budget. 

Svaret från bibliotekschefen i Örebro ger uppfattningen att hon inte tycker att det satsas 

tillräckligt. Hon svarar att det inte går att utöka undervisningen inom den nuvarande budget-

ramen. Man koncentrerar sig istället på att utbilda lärare och forskare, medan man hänvisar 

studenter på grundutbildningsnivå till den information om sökmetodik som ligger utlagd på 

bibliotekets webbplats. Hon skriver att hon tycker att lärarna på universitetet skulle kunna ta 

ett ökat ansvar för att utbilda sina studenter på grundutbildningsnivå i informationssökning.41 

Att låta lärarna ta större ansvar för sina studenter kan vara en lösning då biblioteket inte klarar 

av all undervisning. Det får dock inte bli en permanent lösning eftersom det fortfarande är 

                                                                                                                                                         
 
39 E-brev från Bertil Jansson 2000-01-22. 
40 E-brev från Eva Arndt-Kling 2000-01-31. 
41 E-brev från Elisabet Andersson 2000-01-14. 
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bibliotekarierna som besitter den rätta kompetensen att undervisa studenterna i informations-

sökning. 

Växjös bibliotekschef tycker inte heller att det satsas så mycket som det borde, men hon 

hoppas att det snart ska kunna bli bättre. Hon påpekar i sitt svar att det står i högskolelagen §9 

att studenterna ska ges ”förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att själv-

ständigt lösa problem samt förmåga att följa kunskapsutvecklingen [. . .]”42 Hon poängterar 

att detta borde innebära att studenterna självständigt lär sig söka den information de behöver, 

till exempel på biblioteket, och därför är användarundervisning viktig. Hon tror inte att någon 

institution på universitet har med det som ett obligatoriskt moment, men hon tycker att det 

borde vara så. Även om bibliotekets personal är beredd att genomföra detta, tycker hon att de 

får slåss lite mot vissa av institutionerna.43 I svaren från de undervisande bibliotekarierna vid 

Växjös universitetsbibliotek framgår det dock att det finns biblioteksundervisning som är 

obligatorisk, men det är bara för studenter inom ett program som den också är poäng-

givande.44  

Bibliotekscheferna vid de nya universiteten fick frågan om det satsas mer på användar-

undervisningen sedan högskolorna blivit utnämnda till universitet. I Örebro svarar man att 

antalet kontaktbibliotekarier har ökat. Det fanns dock med i den tidigare planeringen och 

chefen i Örebro tror inte att det har något egentligt samband med universitetsutnämningen.45 I 

Växjö har det varit en successiv utbyggnad under hela 90-talet. Man planerar nu för särskild 

användarundervisning på forskarnivå. Universitetet är på väg att utannonsera en ny tjänst som 

ska ha samordningsansvar för forskningen i vilken användarundervisning för forskare ska 

ingå.46 Chefen i Karlstad svarar att man nu har fått nya användargrupper, universitetets 

doktorander. Detta ställer nya krav både på biblioteket och undervisningen.47 Svaren visar att 

trots att de nya universiteten som nämnts tidigare har stora krav på sig vad gäller infor-

mationsförsörjningen så satsas det inte nämnvärt mer på biblioteken idag än vad det gjordes 

innan högskolorna blev utnämnda till universitet. 

Bibliotekscheferna tillfrågades hur stor del av bibliotekets budget som går till användar-

undervisningen. Tyvärr visade det sig vara väldigt svårt att tolka och jämföra dessa svar 

                                                 
42 Högskolelagen SFS 1992:1434,  1 kap. §9. 
43 E-brev från Brigitte Kühne 2000-01-25 och 2000-01-28. 
44 E-brev från Anita Johnson 2000-01-24 samt Lena Joelsson 2000-01-26. 
45 E-brev från Elisabet Andersson 2000-01-14. 
46 E-brev från Brigitte Kühne 2000-01-25 och 2000-01-28. 
47 E-brev från Eva Arndt-Kling 2000-01-27. 
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eftersom alla ställt upp sina svar olika och jag inte har kunskap om hur stora biblioteken är 

och vilken budget de har att förfoga över.  

Även om svaren visar att det inte satsas på användarundervisning i den utsträckning som 

bibliotekens chefer skulle önska så visar svaren att alla bibliotek utom det vid högskolan i 

Dalarna har speciella datasalar som är avsatta för just användarundervisningen. Dalarna har 

ingen egen datasal utan har istället tillgång till en datasal som får bokas och som även är 

tillgänglig för annan undervisning och för studenter.48 En av Örebros universitets biblio-

tekarier svarar att det här med lokaler kan vara svårt eftersom biblioteket måste rationalisera 

samtidigt som det ställs krav på att bibehålla kvalitén. Ibland hålls det i Örebro lektioner i 

hörsalar för en hel kurs i samband med terminsstart.49 Detta är troligtvis ingen idealisk 

undervisningssituation eftersom det kan vara svårt för studenterna att följa med i lektionen i 

en sal av den storleken. Studenterna är antagligen dessutom mindre benägna att ställa frågor i 

en så stor grupp och ges inte heller tillfälle att själva öva sig i att söka. 

Undervisande bibliotekarier 

Undervisningens uppläggning 

För att bibliotekens användarundervisning i informationssökning ska ge bäst effekt bör man 

enligt David Herron gå från helheten till delarna. Det innebär att man börjar med hela infor-

mationssökningsprocessen för att sedan gå vidare till dess olika moment, till exempel hur man 

söker i bibliotekets katalog, hur man läser katalogposter och hur man hittar sina referenser på 

biblioteket.50 Detta förefaller vara en bra uppläggning. Det ger studenterna kännedom både 

om vad informationssökning är och hur man hittar den specifika litteratur man behöver. Alla 

studenter bör ges grundläggande användarundervisning i början av sin utbildning, för att 

sedan få mer och djupare undervisning när det är dags för uppsats eller examensarbete. Det 

vanliga är just att nya studenter får sin första bibliotekslektion i början av sin utbildning. 

Denna lektion består ofta av en introduktion till det egna biblioteket för att studenterna ska 

lära sig att hitta i lokalerna och att söka i den lokala katalogen. Eventuellt ges också en 

genomgång av resurserna på bibliotekets hemsida. Studenterna kommer sedan tillbaka och får 

en fördjupning när det blir dags att skriva uppsats eller examensarbete.  

                                                 
48 E-brev från Karin Petersén-Norås 2000-01-17. 
49 E-brev från Gunilla Källman 2000-02-07. 
50 Herron (2000). 
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Två av biblioteken, Örebro och Karlstad, har en fast tid varje vecka då studenter kan 

komma dit och få hjälp med sökningar. Till biblioteket i Örebro kan studenterna komma när 

de vill och får då tillgång till en bibliotekarie för enskild vägledning.51 I Karlstad finns biblio-

tekarier tillgängliga för handledning i ett infolabb tre timmar per dag. Karlstad erbjuder även 

två timmars ”grundgenomgång” varje vecka då man går igenom bibliotekets lokala katalog 

samt Libris, Artikelsök, Presstext och Mediearkivet.52  

Att ha fria tillfällen då studenterna kan komma till biblioteket och vet att där finns någon 

som kan hjälpa dem är bra. Det är lättare att fråga och att få hjälp i mindre och lite mer infor-

mella grupper. Studenterna kan också gå till biblioteket när de tycker att det passar dem och 

deras studiesituation och få hjälp med konkreta problem. Det är även ett sätt att minska 

arbetsbördan i informationsdisken då studenterna kan få hjälp med att själva lösa problem de 

annars skulle kommit till informationen med. 

Hur undervisningen är upplagd och hur mycket undervisning som ges varierar, både 

mellan de olika biblioteken och mellan olika ämnen. Många av bibliotekarierna svarar att det 

till stor del beror på ämnesläraren hur mycket användarundervisning studenterna får och när 

den kommer in i deras utbildning. En av respondenterna i Karlstad svarar att det t.o.m. finns 

studenter som inte får någon undervisning alls.53 Två bibliotekarier berättar att de studenter 

som vanligtvis får mest undervisning är de inom vårdutbildningarna.54 Troligtvis beror detta 

på att det är inom vårdämnena som de pedagogiska metoderna med problemlösning är mest 

utbredda och har använts längst. Problembaserad undervisning för med sig ett ökat behov av 

användarundervisning för studenterna.  

Hur problemorienterad undervisning i övrigt påverkar användarutbildningen varierar 

mellan de olika biblioteken. Karlstad svarar att ibland påverkar det, men ibland bedrivs 

problembaserad undervisning helt utan att biblioteket ger någon användarundervisning eller är 

involverat i planeringen av den ordinarie undervisningen.55 Vid institutionen för vårdveten-

skap och omsorg i Örebro bedrivs det också problemorienterad undervisning, men kontakt-

bibliotekarien för den institutionen tycker inte att det nämnvärt påverkar användarunder-

visningen.56 Även i Kristianstad och Kalmar förekommer det problembaserad undervisning 

och här märks en viss påverkan på bibliotekens undervisning. I Kristianstad efterfrågar och 

                                                 
51 E-brev från Marie Danielsen 2000-01-17. 
52 E-brev från Britt-Marie Klinghagen samt Berit Hjort 2000-01-31. 
53 E-brev från Britt-Marie Klinghagen 2000-01-31. 
54 E-brev från Marie Danielsen 2000-01-19 samt Pia Bagge 2000-01-27. 
55 E-brev från Britt-Marie Klinghagen 2000-01-27. 
56 E-brev från Gunilla Källman 2000-02-07. 
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får de utbildningarna mer undervisning i sökteknik på Internet och hur man värderar den 

information man hittar där.57 Bibliotekarierna i Kalmar märker att studenterna är flitigare på 

att utnyttja biblioteket och att det i högre grad bokas undervisning för dem.58 Det borde vara 

så att problemorienterad pedagogik leder till ett ökat användande av biblioteket eftersom 

denna form av undervisning till stor del bygger på att studenterna själva ska söka fram den 

information de behöver. Det borde alltså även få följden att användarundervisningen i 

informationssökning ökar. Det är här viktigt med ett gott samarbete mellan biblioteket och 

studenternas lärare. 

För att bibliotekets undervisning ska få bästa effekt är det viktigt att dess personal är in-

volverad i planeringen av högskolornas och universitetens utbildningar så att användar-

undervisningen kommer in vid en tidpunkt då det passar studenterna. Idag är det vanligtvis 

lärarna som hör av sig och bokar in undervisningstillfälle för sina studenter. Det är därför 

viktigt att biblioteken etablerar en god kontakt med universitetens och högskolornas personal 

för att göra dem uppmärksamma på hur betydelsefull användarundervisningen är för 

studenternas arbete. Ett exempel på sådant arbete är universitetsbiblioteket i Växjö där man 

har gjort försök med att bjuda in lärare och forskare för en genomgång av biblioteket. Varje 

institution bjöds in för sig med väldigt olika respons. En del kom och visade stort intresse, 

medan andra inte brydde sig alls. Man påminner även lärarna om användarundervisningen 

inför varje terminsstart. Även detta ger skiftande gensvar.59 

I En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs talas det om hur 

viktigt samarbetet mellan biblioteket och lärarna är för att göra ”informationshantering till en 

självklar del av det vardagliga studiearbetet”. All användarundervisning är viktig, men för att 

den ska bli riktigt relevant måste den vara ett integrerat inslag i den vanliga utbildningen och 

”bättre anpassas till kursernas och linjernas pedagogiska uppläggning”.60 BIBSAM skriver att 

det ofta är svårt för biblioteken att få deltaga när skolorna ska införa nya utbildningsprogram 

eller kurser och att detta även gäller på många av de skolor som har en mer problemorienterad 

utbildning.61 Min undersökning visar att det över lag är sällan som biblioteken är med och 

planerar den ordinarie undervisningen, antingen det vid högskolan eller universitetet bedrivs 

problembaserad undervisning. 

                                                 
57 E-brev från Pia Bagge 2000-01-27. 
58 E-brev från Ann Liljeström 2000-01-28. 
59 E-brev från Anita Johnson 2000-02-02 samt Lena Joelsson 2000-01-26. 
60 SOU 1991:72, En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs, s. 14 – 15. 
61 Hansson & Simberg (1995), s. 11. 
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Som nämnts tidigare är det önskvärt att biblioteken så långt som möjligt deltar i 

planeringen av kurser och utbildningsprogram, både nya och redan existerande. Detta för att 

användarundervisningen i så stor utsträckning som möjligt ska kunna anpassas efter den 

övriga undervisningen och studenternas behov. Även David Herron påpekar att det är viktigt 

att integrera användarundervisningen i studenternas ordinarie undervisning. Han säger att 

användarundervisningen bör ligga i direkt anknytning till projektarbeten eller uppsats-

skrivande för att kännas relevant för studenterna. Efter användarundervisningen skulle biblio-

tekarien kunna vara delaktig i att bedöma studenternas arbeten och bibliotekskurserna skulle 

vara poänggivande. Detta för att motivera studenterna.62  

Idag är användarundervisning sällan obligatorisk, men det förekommer enstaka utbild-

ningar där den ligger med som ett obligatoriskt moment. Det kan vara svårt för en student att 

själv se hur viktig undervisningen i informationssökning är, speciellt om den inte ges vid en 

relevant tidpunkt för det som studeras för tillfället. Många tycker nog också att de redan vet 

hur ett bibliotek fungerar. Detta leder till att studenter ibland helt uteblir från användar-

undervisningen, eller att bibliotekarien upplever att de är oengagerade och inte visar något 

intresse. 

Vid frågan om biblioteken är delaktiga i planeringen av nya program och kurser gavs det 

skiftande svar. Biblioteken i Kristianstad, Kalmar och Karlstad svarade att man inte alls är 

delaktig.63 I Kristianstad deltar man ändå till viss del genom att tre av bibliotekarierna har 

tagit fram en plan för undervisning i informationssökning tillsammans med institutionen för 

hälsovetenskaper. Planen ska gälla samtliga programstudenter på institutionen.64 I Örebro, 

Dalarna och Växjö är man delaktig men graden av delaktighet skiljer sig beroende på vilken 

institution och vilket ämne det gäller.65 Bibliotekschefen i Växjö svarade att vissa av 

kontaktbibliotekarierna deltar när respektive institution planerar, men att de inte kan begära 

att få delta utan det sker på institutionernas premisser.66 Detta återspeglar BIBSAM:s slut-

satser att det ofta är svårt för biblioteken att få deltaga vid planeringen av nya kurser och 

program.  

Det är viktigt att biblioteken tidigt kommer in i planeringen av nya kurser och program 

för att på bästa sätt anpassa användarutbildningen till den övriga undervisningen. På så sätt 

kan man också lättare anpassa den efter studenternas behov och se till att den kommer in vid 

                                                 
62 Herron (2000). 
63 E-brev från Eva Arndt-Kling 2000-01-27, Bertil Jansson 2000-01-22 samt Kristin Johansson 2000-01-21. 
64 E-brev från Kristin Johansson 2000-01-21. 
65 E-brev från Elisabet Andersson 2000-01-25, Rolf Björkman 2000-01-17 samt Brigitte Kühne 2000-01-25. 
66 E-brev från Brigitte Kühne 2000-01-25. 
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en relevant tidpunkt. Det är också viktigt med ett gott samarbete mellan lärare och biblio-

tekarier eftersom de har olika syn och erfarenheter när det gäller undervisning. Om man kan 

öka bibliotekens inflytande när det gäller planering och samtidigt visa lärarna vilken kom-

petens bibliotekarierna besitter kan studenterna i slutändan ha större nytta av den under-

visning som ges i informationssökning.  

Ämnesupplagd och poänggivande undervisning 

Som nämnts tidigare är en bra uppläggning av användarundervisningen att gå från helheten 

till delarna. De undervisande bibliotekarierna fick frågan om undervisningen är ämnesupplagd 

eller mer generellt inriktad på informationssökningsprocessen. Även detta varierar mellan 

olika bibliotek och ämnen, och beror ofta på hur lärarna vill ha det. Vanligt är dock att den 

första introduktionen är generell, medan de senare undervisningstillfällena är mer ämnes-

inriktade. Enligt SOU 1991:72 är detta en bra uppläggning. I utredningen står det att på 

grundutbildningsnivå ska studenterna veta vilket material biblioteket kan erbjuda samt hur de 

hittar och beställer fram detta. Vidare sägs det att kurser på högre nivå bör komma inför 

uppsatsarbeten.67 I Kalmar har man anammat denna uppläggning. Bibliotekarierna där tycker 

att deras främsta uppgift är att lära ut en metod för informationssökning, men man anpassar 

ändå varje undervisningssituation till studenternas ämnesområde.68 Detta är en bra upplägg-

ning då det är viktigt att studenterna lär sig en allmän strategi om informationssökning för att 

sedan även kunna tillämpa dessa kunskaper på andra ämnen än det som studeras för tillfället. 

I slutrapporten av Studenternas bibliotek föreslås poänggivande kurser som ska komma 

vid flera tillfällen.69 Det är endast vid ett av biblioteken i den här undersökningen som 

användarundervisningen är poänggivande, för magisterstudenter i matematik på Växjös 

universitet.70 I Karlstad har den varit det för C-studenter inom företagsekonomi, men är just 

nu under omarbetning och ger inga poäng.71 På de flesta skolor är alltså inte användarunder-

visningen poänggivande. Huruvida undervisningen är obligatorisk eller inte för studenterna 

varierar mellan de olika biblioteken, men den är nästan alltid schemalagd. I Kristianstad på-

pekar man dock att då undervisningen är schemalagd på dagar som i övrigt är undervisnings-

fria är det få studenter som kommer till biblioteket.72  

                                                 
67 SOU 1991:72, En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs, s. 14. 
68 E-brev från Ann Liljeström 2000-01-28. 
69 Studenternas bibliotek (1996). Slutrapport, Stockholm, BIBSAM, s. 49. 
70 E-brev från Anita Johnson 2000-01-24. 
71 E-brev från Berit Hjort 2000-01-31. 
72 E-brev från Gunhild Seebass 2000-01-25. 
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Om det fanns fler bibliotekskurser som var obligatoriska och poänggivande, och som 

dessutom avslutades med någon form av tentamen eller redovisning, skulle detta motivera 

studenter när det gäller användarundervisning. Idag är det många som helt enkelt väljer bort 

bibliotekets undervisning, men om den gav poäng skulle den även vara obligatorisk. 

Användarundervisningens status skulle också kunna höjas och få upp den på samma nivå som 

övrig undervisning på högskolorna och universiteten. I hur stor utsträckning undervisningen 

idag blir schemalagd och obligatorisk för studenterna beror troligtvis på de lärarnas intresse 

och vilken kontakt biblioteket har arbetat fram med dessa. 

Kontaktbibliotekarier 

De undervisande bibliotekarierna tillfrågades huruvida de är kontaktbibliotekarier. Vid hög-

skolor och vid de mindre universiteten har inte varje ämne en egen institution, vilket ofta är 

fallet vid de stora universiteten. Istället ligger många ämnen inom samma område under en 

institution. Dessutom kan det förekomma ganska skilda ämnen inom en och samma 

institution. Alla utom de tre bibliotekarierna vid Kalmars högskolebibliotek svarade att de är 

kontaktbibliotekarier. De flesta är kontaktbibliotekarier för ämnen inom en och samma 

institution, men en del är det för flera och skilda ämnen. Den ena bibliotekarien i Växjö är 

kontaktbibliotekarie för universitetets samhällsvetenskapliga institution där hon berättar att 

det ingår så skilda ämnen som kulturgeografi, geografi, medie- och kommunikations-

vetenskap, statsvetenskap, psykologi, socialpsykologi och sociologi.73 Under institutionen för 

vårdvetenskap och omsorg, för vilken en bibliotekarie i Örebro är kontaktperson, ligger 

ämnena omvårdnad, arbetsterapi, munhälsovård, social omsorg, hörselvetenskap och bio-

medicin ingår.74 Trots att de ligger under samma institution är även dessa väldigt olika ämnen. 

En av bibliotekarierna i Kristianstad svarar att hon är kontaktbibliotekarie gentemot både 

institutionen för beteendevetenskap och institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. 

Dessutom har hon ansvar för lärarutbildningarna. Hon påpekar att detta är ett stort ansvars-

område och att arbetsuppgifterna därför är många.75  

Det är här en utbildningsansvarig skulle kunna komma in och sköta de övergripande 

kontakterna med skolan och marknadsföringen av bibliotekets användarundervisning. Svaren 

visar att många kontaktbibliotekarier är ansvariga för skilda, ibland väldigt olika, ämnen. Det 

är inte heller ovanligt att kontaktbibliotekarierna dessutom undervisar studenter inom andra 

                                                 
73 E-brev från Lena Joelsson 2000-01-26. 
74 E-brev från Gunilla Källman 2000-02-07. 
75 E-brev från Gunhild Seebass 2000-01-25. 
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ämnen. Det är endast två av de undervisande bibliotekarierna som enbart undervisar studenter 

inom det område de är kontakter för.76 Kalmars nej på frågan om de är kontaktbibliotekarier 

tolkar jag som att de undervisar studenter inom skiftande ämnesområden.77 Självklart är det 

svårt att sköta både kontakten med lärare och studenter samtidigt som bibliotekarierna måste 

hålla sig uppdaterade om det senaste inom informationssökning för att kunna ge så bra 

användarundervisning som möjligt. 

Var har bibliotekarierna sin utbildningsbakgrund? 

För att då kunna genomföra en god utbildning i informationssökning är det dels viktigt att 

vara en duktig pedagog, dels att känna att man har en fast grund att stå på inom sitt eget ämne, 

biblioteks- och informationsvetenskap. Om man som bibliotekarie känner sig som expert på 

sitt eget ämnesområde kan man i princip undervisa studenter från alla skilda ämnesområden. 

Som nämnts tidigare är många bibliotekarier kontaktpersoner för ett eller flera ämnen inom 

högskolan eller universitetet.  

Vid frågan om de undervisande bibliotekarierna ser sig som experter på sitt eget ämne 

eller om de ser sig som experter på studenternas ämnen gavs skilda svar. De flesta ser sig mer 

som experter på sitt eget ämne, biblioteks- och informationsvetenskap, än som experter på 

studenternas ämnen. Om undervisningen ska bli bra är det viktigare att vara expert på 

biblioteks- och informationssökning än på det ämne som studenterna läser. Ett exempel på 

detta är att de flesta bibliotekarier idag har en humanistisk bakgrund, men att det ges under-

visning även till studenter inom alla övriga ämnesområden. Däremot är det säkert svårt att 

komma ut som ny bibliotekarie och undervisa helt ämnesinriktat. Viss erfarenhet av det 

speciella ämnets källor är önskvärt för att kunna undervisa. Denna erfarenhet är dock något 

man förvärvar på sin arbetsplats, genom till exempel litteraturbevakning och arbete i 

informationsdisken. Ju mer man undervisar desto säkrare blir man på alla de olika kunskaps-

källor som finns. 

Många av de undervisande bibliotekarierna har läst delar av de ämnen som förekommer 

vid den institution de är kontaktbibliotekarier för medan vissa inte alls har gjort det. Biblio-

tekarien från Dalarnas högskolebibliotek ser sig som expert på biblioteks- och informations-

vetenskap och skriver att det är mer av en slump som hon också har akademiska meriter i 

svenska, som är ett av hennes kontaktämnen.78 Den bibliotekarie i Karlstad som ansvarar för 

                                                 
76 E-brev från Gunhild Seebass 2000-01-25 samt Gunilla Källman 2000-02-07. 
77 E-brev från Ann Liljeström 2000-01-28. 
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ekonomiska institutionen har ingen examen i ekonomi utan känner sig istället som expert på 

biblioteks- och informationsvetenskap.79 Den ena bibliotekarien vid universitetet i Växjö 

tycker inte alls att hon har någon grund i studenternas ämnen utan ser sig istället som en 

allmän informationsexpert.80 

Vissa av bibliotekarierna ser sig som dubbla experter, med goda kunskaper både i sina 

kontaktämnen och i biblioteks- och informationsvetenskap. Växjös ena bibliotekarie svarar att 

hon ser sig som både och. Hon har ämnena statskunskap, kulturgeografi, historia och engelska 

i sin fil.kand. Både statsvetenskap och kulturgeografi är ämnen som förekommer vid den 

samhällsvetenskapliga institutionen som hon är kontaktbibliotekarie för.81 Även en av biblio-

tekarierna i Kristianstad tycker att hon har sin grund både i studenternas ämnen och i sitt eget, 

och hon tycker att den kombinationen är viktig. Hon skriver att ”för att undervisningen skall 

bli så bra som möjligt behövs en säker grund att stå på och den grunden fås genom goda kun-

skaper inom biblioteks- och informationsområdet kombinerat med ämneskunskaper”. Hon har 

läst mycket inom sina ämnesområden både i sin grundutbildning och senare för att kunna för-

kovra sig och stärka sina ämneskunskaper.82 En bibliotekarie som känner sig säker på 

biblioteks- och informationsvetenskap och som samtidigt är intresserad av studenternas 

ämnen ger troligtvis bäst förutsättningar för en bra undervisning. För att bäst få denna kom-

bination är det viktigt att man inom biblioteket försöker lägga upp undervisningen så att 

samma bibliotekarie alltid undervisar inom samma ämnen. Det ger bibliotekarien god känne-

dom om litteratur och andra resurser inom ämnet, samtidigt som det ger viss kontinuerlig 

kontakt med studenterna.  

Bibliotekariens pedagogiska roll 

Katrin Glimstedt skriver i sin magisteruppsats att användarundervisning idag är en av de 

viktigaste arbetsuppgifterna på högskole- och universitetsbibliotek. Undervisningen ses som 

”en av hörnstenarna i bibliotekets arbete gentemot låntagarna”.83 Detta ställer stora krav på de 

bibliotekarier som är involverade i undervisningen att vara goda pedagoger för att på ett 

effektivt sätt kunna undervisa studenter i informationssökning. 

                                                 
79 E-brev från Berit Hjort 2000-01-31. 
80 E-brev från Anita Johnson 2000-01-24. 
81 E-brev från Lena Joelsson 2000-001-26. 
82 E-brev från Gunhild Seebass 2000-01-28. 
83 Glimstedt, Katrin (1997). Att samordna, navigera och instruera - En undersökning om bibliotekariers 

uppfattning om sitt yrke gentemot forskare, gjord vid Ekonomiska biblioteket i Göteborg. Magisteruppsats i 
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Det har varit svårt att hitta litteratur som behandlar hur bibliotekarier ser på denna 

pedagogiska uppgift. David Herron på Karolinska Institutets bibliotek tror att det kan vara 

svårt för bibliotekarier att verkligen se att de har en pedagogisk roll.84 Detta beror troligtvis på 

att trots att användarundervisning har förekommit länge är det först nu man börjat tala om hur 

viktig den verkligen är. I samband med detta har man även börjat diskutera bibliotekariernas 

pedagogiska funktion alltmer.  

Det är viktigt att både blivande bibliotekarier och de som redan hunnit arbeta i några år 

utbildas i pedagogik för att på ett adekvat sätt kunna ta på sig den pedagogiska rollen. En av 

frågorna till de undervisande bibliotekarierna var om de har någon pedagogisk utbildning. 

Svaren visar att många av dem saknar detta. Några svarar att de helt saknar pedagogisk 

utbildning, någon att hon endast har kortare utbildningar och någon att hon inte har någon 

utbildning i pedagogik, men att hon går en kurs just nu.  

Detta återspeglar de resultat som Boel Gustafsson kom fram till i sin undersökning. 

Gustafsson påpekar att ”det finns ett tydligt behov av pedagogisk fortbildning bland under-

visande bibliotekarier”.  Det framkommer även i Gustafssons uppsats att den pedagogiska 

fortbildning som mest efterfrågas är av mer praktisk karaktär och rör frågor som hur man gör 

själva framställningen intressant och hur man motiverar studenterna att söka självständigt.85 I 

delstudie tre av Studenternas bibliotek påpekas att det behöver satsas mycket mer på ”att 

utveckla bibliotekariernas undervisningsförmåga”.86 Det är ovanligt med kurser som är in-

riktade på just användarundervisning, men det är något som börjar komma. Det finns ett antal 

kurser för just bibliotekarier som kommer att beskrivas närmare i nästa avsnitt av uppsatsen. 

Följdfrågan till om de undervisande bibliotekarierna har utbildning i pedagogik, är om de 

har möjlighet att vidareutbilda sig inom området. Alla utom två svarar ja på frågan. Ett par av 

respondenterna låter lite osäkra då en av dem svarar att hon tror att hon har möjlighet till fort-

bildning och en annan att hon hoppas att hon har det.87 Detta kan tyda på att biblioteks-

ledningen vid dessa bibliotek inte till fullo förstått hur viktig vidareutbildning i pedagogik är 

för att hålla en hög klass på bibliotekets användarundervisning. Eftersom ingen av frågorna 

till bibliotekscheferna rör bibliotekariernas pedagogiska utbildning och fortbildning är det 

dock svårt att belägga detta antagande. Det kan även vara så att det är de undervisande 

bibliotekarierna själva som inte ser vikten av vidareutbildning i pedagogik. Detta finner jag 

                                                 
84 Herron, David (2000). E-brev från David Herron till uppsatsförfattaren 2000-01-19. 
85 Gustafsson (1998), s. 78. 
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87 E-brev från Anita Johnson 2000-01-24 samt Pia Bagge 2000-01-27. 
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dock inte så sannolikt eftersom det borde ligga i bibliotekariernas eget intresse att den 

undervisning de ger blir så bra som möjligt. Svaren kan komma från nyutbildade biblio-

tekarier som ännu inte börjat fundera på behovet av fortbildning i pedagogik. 

Vid biblioteken i Örebro, Dalarna, Kalmar och Karlstad har bibliotekarierna deltagit i 

kurser som universiteten och högskolorna ordnar för undervisande personal.88 Den ena 

respondenten från Örebro berättar att två bibliotekarier för tillfället deltar i en pedagogisk kurs 

för lärare som universitetet driver.89 Dessa är alltså allmänna pedagogiska kurser och inte 

direkt inriktade på användarundervisning på bibliotek, men det gör dem inte mindre viktiga. 

Har biblioteket inte själv möjlighet att anordna kurser för sin personal är det en god idé att 

tacka ja till erbjudanden om kurser i högskolans eller universitets regi. Det vore förstås ändå 

önskvärt med fler kurser som är inriktade på bibliotekspersonal och bibliotekens verksamhet. 

På Växjös universitetsbibliotek har man själv ordnat lokala kurser för dem som arbetar med 

undervisningen. Varje vecka avsätter man dessutom två timmar till internutbildning och det 

har då bland annat getts tillfälle till pedagogisk vidareutveckling.90 

Som framkommer av svaren är det inte så vanligt att undervisande bibliotekarier har 

någon utbildning i pedagogik. Svaren visar dock att de flesta anser sig ha möjlighet att fort-

bilda sig inom ämnet. Varför fler inte gör detta är svårt att svara på, men en anledning kan 

vara brist på tid då övriga arbetsuppgifter tar upp för stor del av arbetstiden. Även brist på 

resurser kan förklara varför det är svårt att deltaga i kurser som innebär resor och över-

nattningar. En annan anledning är att många av kurserna fortfarande är nya och därmed har 

möjligheterna till denna typ av fortbildning inte funnits särskilt länge. 

Möjligheter till fortbildning för yrkesverksamma bibliotekarier 

Det finns ett litet antal kurser i pedagogik som inriktas på bibliotek och deras undervisning. 

Några av dessa kommer jag nu att redogöra för. Uppsala universitet kommer att ge en distans-

kurs som heter Biblioteket som pedagogisk resurs, 5+5 p. I denna ingår dels kursen 

Pedagogisk grundkurs och användarutbildning, dels Informationskompetens samt webbteknik 

som pedagogiskt verktyg. Den första kursen vänder sig till alla bibliotekarier och dess mål är 

att de ska öka sin pedagogiska kompetens. Detta ska man uppnå genom att i kursen utveckla 

ett genomtänkt pedagogiskt förhållningssätt. Kursen Informationskompetens samt webbteknik 

som pedagogiskt verktyg ska ta upp frågan hur man lär ut kunskaper i informationssökning 
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och källkritik till användarna. Kurserna är öppna för alla som har bibliotekarieutbildning eller 

två års yrkeserfarenhet som bibliotekarie och eftersom de ges på distans kan alla söka och 

deltaga, oavsett var i landet man arbetar.91 

Lärarutbildningen vid högskolan i Malmö ger en kurs som heter Att utveckla 

informationskompetens, värd fem poäng. Kursen vänder sig till bibliotekarier som är yrkes-

verksamma inom utbildningsväsendet. Det är en praktisk pedagogisk kurs och i kurs-

beskrivningen kan man läsa att dess mål är att deltagarna ska: ”känna till huvuddragen i 

aktuella teorier om lärande, kunna planera och utföra pedagogiska insatser [. . .], ha grund-

läggande kunskaper inom området informationskompetens och vara väl förtrogen med olika 

typer av praktiskt pedagogiskt arbete”. Kursen innehåller bland annat teman som 

presentationsteknik och från undervisning till lärande. Detta är ingen distanskurs utan inne-

håller sex kurstillfällen.92 Beroende på var i landet man bor kan detta kursen svårare att 

deltaga i eftersom det innebär att deltagarna måste ta sig till Malmö.  

Vid Sambiblioteket i Härnösand erbjuder SAB:s arbetsgrupp Folkbildning – Utbildning – 

Forskning en serie seminarier om användarutbildning för ovana grupper. Man ska bland annat 

diskutera ett projekt vid Malmö högskola.93 Även detta innebär att man blir tvungen att resa, 

men eftersom det endast rör sig om en dag kan det bli lättare för yrkesverksamma att deltaga. 

Under våren 2000 kommer en kurs att hållas vid Karolinska institutets bibliotek i 

Stockholm som heter Pedagogik på bibliotek. Kursen vänder sig både till bibliotekarier som 

ska börja undervisa och de som redan idag arbetar med undervisning och tycker att de 

behöver vidareutbilda sig. I presentationen av kursen står det att kursen ska stimulera till nya 

funderingar kring bibliotekens pedagogik och att särskild tonvikt ska läggas vid användar-

undervisning. Man kommer bland annat att gå igenom hur man planerar sin användar-

undervisning och hur undervisningssituationen går till.94  

Sommaren år 2000 ger avdelningen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds 

universitet en intensivkurs tillsammans med NORDINFO för bibliotekarier inom fack- och 

forskningsbibliotek. Kursen ska behandla bland annat informationskompetens, lärarens 

                                                                                                                                                         
90 E-brev från Anita Johnson 2000-02-02. 
91 Biblioteket som pedagogisk resurs. http://www.bibks.uu.se/bibpedres/beskriv.htm. Hämtad från Internet 

000212. 
92 Att utveckla informationskompetens, Malmö högskola, Lärarutbildningen. URL: 

http://www.lut.mah.se/mediotek/informationskompetens/inbjudan.html Hämtad från Internet 2000-02-14. 
93 Enligt e-brev till Biblist från Kerstin Ericsson vid stadsbiblioteket i Norrtälje 2000-02-03. 
94 Pedagogik på bibliotek. Kurs vid Karolinska institutet. URL: http://www.tls.se/utbildn/pedagogik.htm.  
Hämtad från Internet 2000-02-21. 
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respektive bibliotekariens förhållningssätt, hur man använder pedagogik som utvecklings-

verktyg och pedagogiskt ledarskap.95  

Det finns alltså kurser för de bibliotekarier som är intresserade av och tycker att de 

behöver vidareutbildning i pedagogik. Det borde finnas något som passar allas behov, men det 

betyder ändå inte att det alltid finns plats för alla intresserade att deltaga. Ett hinder för att 

medverka kan vara att de flesta av kurserna innebär att man måste resa och kanske även över-

natta på utbildningsorten. För bibliotek med låg budget kan det vara svårt att skicka sina 

anställda till denna typen av kurser, även om man inser behovet. Som nämnts tidigare är även 

många av kurserna fortfarande relativt nya. Kanske kommer man om några år att bättre se 

vilken effekt denna satsning på kurser har gett. 

Vilken pedagogisk utbildning får blivande bibliotekarier? 

Boel Gustafsson undersökte i sin magisteruppsats om det vid de olika bibliotekarieut-

bildningarna i landet ges någon undervisning i pedagogik för blivande bibliotekarier.96  Även 

Katrin Glimstedt gjorde en liknande undersökning i sin magisteruppsats.97 Undervisning i 

biblioteks- och informationsvetenskap ges vid högskolan i Borås samt universiteten i Lund, 

Umeå och Uppsala. Jag har gjort en ny jämförelse för att se hur det ser ut idag och för att se 

vilken pedagogisk utbildning de bibliotekarier har som kommer ut på arbetsmarknaden. 

Varken då Katrin Glimstedt eller Boel Gustafsson genomförde sina undersökningar 1997 

respektive 1998 förekom pedagogik integrerat i utbildningen vid någon av bibliotekarieut-

bildningarna. Eftersom Gustafssons undersökning är den sist genomförda är det den jag här 

använder som bakgrund till min egen undersökning. Jag gjorde min jämförelse i februari år 

2000 och på grund av tidsbrist har jag endast tittat på respektive utbildnings hemsida för att på 

så sätt bilda mig en uppfattning om hur utbildningarnas uppläggning ser ut idag.  

Boel Gustafsson skriver att man vid utbildningen i Uppsala hade planer på att införa en 

kurs i pedagogik. Umeå skulle ta upp frågan till diskussion vid en utvärdering av hela ut-

bildningen. Respondenten i Umeå framhöll dock att det är en generalistutbildning de ger och 

att en ev. kurs i pedagogik därför skulle ges endast som frivillig fördjupningskurs. Kursen 

skulle även vara öppen för redan yrkesverksamma bibliotekarier. Vid högskolan i Borås 

                                                 
95 Nordisk sommarskola i Lund. URL: http://www.kult.lu.se/sommarskola/kursinfor.html. Hämtad från 

Internet 2000-03-21. 
96 För Boel Gustafssons undersökning se hennes magisteruppsats Informationskompetens – ett nytt mål för 

den högre utbildningen? – Bibliotekarien befäster sin roll som pedagog, s. 71-76. 
97 Glimstedt (1997), s. 38-45.  
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svarade respondenten att man där ev. skulle utveckla en centrumbildning för forskning om 

pedagogiska aspekter på biblioteksverksamhet. 

Både utbildningen i Uppsala och i Lund intervjuar sina sökande som ett led i antagningen. 

Vid Gustafssons undersökning framhöll representanterna för dessa båda utbildningar att 

intervjuer är ett sätt att hitta sökande som är utåtriktade. Man försöker på detta sätt att styra 

gruppen av nya bibliotekarier att bli bättre pedagoger. Lund påpekar dock att även om 

metoden är bra så är det inte säkert att egenskapen ”pedagogisk” automatiskt medföljer egen-

skapen ”utåtriktad”. 

Uppsala universitet ger idag en kurs som heter ”Biblioteket som pedagogisk resurs” värd 

tre poäng. Kursen ingår som ett obligatoriskt moment under första året av programmet för 

biblioteks- och informationsvetenskap.98 På hemsidan står det under rubriken ”Vad blir man?” 

att bibliotekariers arbetsuppgifter är många och mångsidiga och att de bland annat kan 

innebära att vara just pedagog.99 

På hemsidan vid bibliotekarieutbildningen i Umeå står det att ett av deras program-

specifika mål är att ”ge studenterna redskap för analys av olika gruppers informationsbehov 

och pedagogiska aspekter på informationsförmedlande verksamheter”. I utbildningens tredje 

kurs ingår ett moment som heter informationsförmedling och pedagogik värd fem poäng. 100 

Någon fördjupningskurs i pedagogik har jag dock inte kunnat hitta på Umeå universitets hem-

sida. En förklaring till att de planerade ändringarna inte har genomförts i Umeå kan vara att 

man där har bytt rektor och att utbildningen sedan detta genomgår stora förändringar. 

Vid Bibliotekshögskolan i Borås kan studenterna välja inriktning. Studenterna ges 

möjlighet att studera användarundervisning i informationssökning både i valbara och i 

obligatoriska kurser beroende på vilken inriktning man väljer.101 Man skriver att det är viktigt 

med kommunikation och att det i detta ingår undervisning och handledning. Kurser inom 

deras tredje kollegium i utbildningen, Användarperspektiv, ska ge ”möjlighet att lägga 

grunden för viss pedagogisk kompetens på biblioteks- och informationsområdet”.102 Vad jag 

har kunnat se finns det ingen centrumbildning för forskning om pedagogiska aspekter på 

biblioteksverksamhet, men däremot finns det forskare som har ett pedagogiskt perspektiv på 

                                                 
98 Biblioteks- och informationsvetenskap. http://www.bibks.uu.se/bibkurs.html. Hämtad från Internet 

000212. 
99 Biblioteks- och informationsvetenskap. http://www.bibks.uu.se/profil.html. Hämtad från Internet 000212. 
100 Biblioteks- och informationsvetenskap. http://www.umu.se/soc/biv/bivutbplan.htm. Hämtad från Internet 

000212. 
101 Ämnesplan, Biblioteks- och informationsvetenskap. http://www.hb.se/bhs/nyutb/plan.htm. Hämtad från 

Internet 000212. 
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sin forskning. Ett exempel är Louise Limberg som lade fram sin doktorsavhandling Att söka 

information för att lära – en studie av samspelet mellan informationssökning och lärande 

1998.103 Limberg undervisar vid Bibliotekshögskolan om pedagogiska aspekter på biblioteks-

användning och informationsförmedling.  

I Lund skriver man i beskrivningen av de blivande bibliotekariernas arbetsområden att 

”Informationsservice liksom kunskaps- och kulturförmedling innehåller både pedagogiska 

vetenskapliga och administrativa arbetsuppgifter”.104 Det står dock ingenstans att någon av 

utbildningens kurser innehåller pedagogiska aspekter.  

Så vitt framgår av bibliotekarieutbildningarnas hemsidor ger alla utom Lund kurser i 

pedagogik för sina studenter. Överallt framhåller man även på något sätt att pedagogik och 

pedagogiska aspekter på bibliotekarieyrket är viktiga. Vid högskolan i Borås förekommer det 

viss forskning kring pedagogik och biblioteksverksamhet. Sammantaget betyder detta att ny-

utexaminerade bibliotekarier idag har vissa pedagogiska kunskaper.  

                                                                                                                                                         
102 Ämnesplan, Biblioteks- och informationsvetenskap. http://www.hb.se/bhs/nyutb/kursinfo.htm. Hämtad 

från Internet 000212. 
103 Limberg, Louise (1998). Att söka information för att lära – En studie av samspelet mellan 
informationssökning och lärande. Skrifter från VALFRID, nr 16.  
104 Bibliotekarieutbildning 80 poäng. http://www.lu.se/stu/studinfo/utbesk/program/Bibliotekariutb.html. 

Hämtad från Internet 000212. 
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Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att studera användarundervisningen i informationssökning för 

studenter vid sex högskolor och universitet för att försöka få en bild av situationen i Sverige. 

Under 1990-talet har det kommit två statliga utredningar samt en utredning från BIBSAM 

som delvis behandlar högskole- och universitetsbibliotekens användarundervisning.105 I dessa 

utredningar framkommer ett antal förslag och synpunkter på hur undervisningen kan för-

bättras. Jag har använt förslagen som utgångspunkt för att jämföra med dagens situation och 

undersöka om de föreslagna förbättringarna har genomförts.  

De tre utredningarna genomfördes bland annat med anledning av att behovet av användar-

undervisningen i informationssökning på högskolornas och universitetens bibliotek har ökat 

de senaste åren. Ökningen beror bland annat på att mängden information i samhället har stigit 

markant och därmed har den blivit mer oöverskådlig. Man talar idag om det livslånga lärandet 

vilket innebär att alla måste vara beredda på att lära om under livets gång. För att kunna göra 

detta krävs att själv kunna söka fram den information man behöver, vilket i sin tur kräver att 

alla behärskar informationssökningens alla processer. Detta kallas för informationskompetens 

och det är dessa processer som användarundervisningen ska träna studenterna i. Det är även så 

att antalet studenter vid landets högskolor och universitet har ökat och detta har lett till en 

ökning av användarundervisningen. 

I sin utredning Studenternas bibliotek lägger BIBSAM fram ett förslag om att 

informationskompetens bör göras till ett mål för all högre utbildning och att det också bör 

finnas med i alla högskolors måldokument.106 I SOU 1992:1 framhålls att alla studenter bör få 

kunskaper i informationshantering.107 Min undersökning visar att av de sex högskolor och 

universitet som ingår är det endast ett av universiteten som har med informationskompetens i 

sitt måldokument, men ingen av högskolorna. I Örebro har man skrivit in informations-

kompetens i universitetets IT-strategi.108 Informationskompetens finns dessutom med i mål-

dokumentet för ett av biblioteken, Kalmars högskolebibliotek. Man säger sig sträva efter att 

                                                 
105 SOU 1991:72, En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. 
SOU 1992:1, Frihet, ansvar, kompetens – Grundutbildningens villkor i högskolan. 
Studenternas bibliotek (1996). Slutrapport, Stockholm, BIBSAM, s. 46-50. 
106 Studenternas bibliotek (1996). Slutrapport, Stockholm, BIBSAM, s. 48. 

        107 SOU 1992:1, Frihet, ansvar, kompetens – Grundutbildningens villkor i högskolan, s. 261. 
108 E-brev från Elisabet Andersson 2000-01-14 
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även få upp det på högskolenivå.109 Bibliotekschefen i Växjö svarar att det inte i nuläget finns 

som ett uttalat mål, men hon hoppas snart få med informationskompetens i universitetets 

måldokument.110 Det är endast ett lärosäte som följer BIBSAM:s råd och har med 

informationskompetens i sitt måldokument. Dessutom finns det med i måldokumentet för ett 

bibliotek. Det är viktigt att informationskompetens finns med som ett uttalat mål för alla 

högskolor och universitet. För att målet att alla studenter ska avsluta sina studier som 

informationskompetenta individer ska kunna uppfyllas är det av största vikt att all personal, 

både lärare och rektorer, inser betydelsen av detta och gemensamt strävar mot att det infrias. 

Samtidigt är det lika viktigt att informationskompetens finns med i bibliotekens 

måldokument. I takt med att behovet av användarundervisning har ökat, har det blivit en 

större och allt viktigare del av bibliotekens verksamhet. Om studenternas 

informationskompetens endast finns med i högskolornas och universitetens måldokument, är 

det lätt att glömma bort hur viktiga biblioteken och deras personal är för att förmedla detta till 

studenterna. 

För att biblioteken ska klara av den ökade bördan av användarundervisning föreslår 

BIBSAM att alla bibliotek ska inrätta utbildningsavdelningar och speciella tjänster för under-

visning. Av biblioteken som ingår i min undersökning är det endast ett som har en ut-

bildningsavdelning.111 Vid de övriga biblioteken säger man sig inte se något behov av en 

speciell utbildningsavdelning och ingenstans finns det planer på att inrätta en sådan. Anled-

ningen till att det idag inte finns, och att man inte heller ser något behov av utbildnings-

avdelningar, är troligtvis att biblioteken är små med relativt få anställda. Detta är givetvis 

något som BIBSAM borde tagit hänsyn till då de kom med förslaget och samtidigt lagt fram 

ett förslag på hur man ska lösa detta vid de mindre biblioteken. En undersökning av de stora 

universitetsbiblioteken visar att det dessutom endast är ett av dessa, Lunds, som har ut-

bildningsavdelning. Detta visar att BIBSAM:s förslag kan vara värt att ifrågasätta då inte 

heller de större biblioteken har sett det som en lösning. 

Speciella utbildningsavdelningar är inte nödvändiga, men däremot är det bra om det vid 

varje bibliotek finns någon som har det övergripande ansvaret för undervisningen utan att för 

den skull ha en hel avdelning under sig. Denna person skulle marknadsföra bibliotekets 

pedagogiska verksamhet och hålla i kontakten med lärarna för att på så sätt minska arbets-

bördan för kontaktbibliotekarierna. I SOU 1991:72 talar man om hur viktigt det är med sam-

                                                 
109 E-brev från Bertil Jansson 2000-01-22. 
110 E-brev från Brigitte Kühne 2000-01-25. 
111 E-brev från Eva Arndt-Kling 2000-01-27. 
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arbete mellan biblioteket och lärarna för att informationshantering ska kunna göras till en 

självklar del av studenternas arbete.112 Det är viktigt att se till så att alla studenter får under-

visning i informationssökning. Idag finns det studenter som går igenom hela sin utbildning 

utan att få någon undervisning från biblioteket. Den bibliotekarie som ska hålla i 

undervisningen måste själv planera de enskilda undervisningstillfällena, men en 

utbildningsansvarig skulle sköta den övergripande planeringen. Detta skulle bland annat 

kunna innebära att tillsammans med ansvarig lärare planera in när undervisningen ska 

schemaläggas för att bäst anpassas till studenternas övriga arbete. En undervisningsansvarig 

bibliotekarie skulle hålla i att det tas fram mål för användarundervisningen som tydligt visar 

vad varje student bör lära sig. Det är också önskvärt att det finns en ansvarig som ser till att 

allt praktiskt kring undervisningen fungerar, till exempel datorer och att det finns lämpliga 

lokaler. Den utbildningsansvarige bör även deltaga i bibliotekets övriga aktiviteter för att få 

en överblick av hela verksamheten och på så sätt få en bild av vad biblioteket kan erbjuda när 

det gäller användarundervisning. 

Inrättandet av en tjänst som utbildningsansvarig betyder inte att de kontaktbibliotekarier 

som finns idag blir överflödiga. Kontaktbibliotekarier behövs fortfarande för att undervisa och 

medan den utbildningsansvarige sköter den övergripande planeringen av bibliotekets under-

visning sköter kontaktbibliotekarien planeringen av sina egna lektioner. Genom att vara 

kontaktbibliotekarie får man en överblick över viktig litteratur och informationskällor inom 

studenternas ämnesområde och vet vad det är studenterna behöver lära sig. Kontakt-

bibliotekarien lär även känna lärarna och till viss del kanske även studenterna och kan följa 

dem under deras utbildning och anpassa användarundervisningen efter deras behov. Alla 

bibliotekarier i undersökningen, utom de i Kalmar, är kontaktbibliotekarier. Detta visar att 

kontaktbibliotekarier troligtvis är vanligt vid våra högskole- och universitetsbibliotek. Många 

är kontaktbibliotekarier för flera och ibland väldigt skilda ämnen. Detta kan förstås göra det 

svårare att överblicka informationskällorna för alla studenter och skapa goda kontakter med 

både lärare och studenter. Det vore bra om varje bibliotekarie ansvarade för enbart ett ämne. 

Detta är svårt att genomföra på mindre bibliotek där det är få anställda som ska dela på hög-

skolans eller universitetets ämnen. Det bästa i den situationen är att så långt som möjligt låta 

kontaktbibliotekarierna ansvara för liknande ämnen inom samma institution.  

För att kunna genomföra bra användarundervisning är det av värde att ha vissa kunskaper 

inom studenternas ämnen. Dessa kunskaper behöver inte komma från egna studier inom 

                                                 
112 SOU 1991:72, En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs, s. 14-15. 



 43 

ämnet, utan jag tror att man får en naturlig känsla genom att arbeta som kontaktbibliotekarie 

och att undervisa. Ännu viktigare för bra användarundervisning är att bibliotekarierna känner 

att de har en grund inom sitt eget ämne, biblioteks- och informationsvetenskap. Min under-

sökning visar att det är här de flesta av de undervisande bibliotekarierna känner att de har sin 

grund, även om vissa av dem även har läst något inom de ämnen som de är kontakt-

bibliotekarier för.  

Lika viktigt som en stabil grund inom ett eget ämne, är att man har pedagogiska 

kunskaper för att kunna lägga upp undervisningen på bästa sätt. BIBSAM skriver i sin slut-

rapport av Studenternas bibliotek att: ”Bibliotekens personal måste få väsentligt mer om-

fattande utbildning/fortbildning i pedagogik”.113 Även de två statliga utredningar som nämns i 

slutdiskussionens inledning talar om vikten av att bibliotekens personal utbildas i 

pedagogik.114 Svaren från de undervisande bibliotekarierna visar att många av dem helt saknar 

utbildning i pedagogik. Detta kan tolkas som att många av de bibliotekarier som idag är 

yrkesverksamma inte har fått någon pedagogisk utbildning. Idag finns det inte så många 

kurser i pedagogik som är inriktade på just bibliotekarier och biblioteksundervisning, men det 

har börjat komma fler i takt med att användarundervisning uppmärksammas alltmer. Eftersom 

kurserna inte är så många och platserna begränsade kan det vara svårt för alla intresserade att 

deltaga. Dessutom kan det vara besvärligt för bibliotek med begränsad budget att låta sina 

anställda åka på kurser som innebär kostnader i form av resor och övernattningar. Ett förslag 

är att BIBSAM erbjuder bidrag för resor, övernattningar och ev. anmälningsavgifter. 

Dessutom måste kurserna marknadsföras för att nå ut till alla intresserade. Ibland erbjuds 

bibliotekarier att deltaga i kurser i pedagogik som anordnas för högskolans eller universitetets 

lärare. Detta är självklart en bra lösning, även om det vore önskvärt med kurser som är 

inriktade på bibliotekens undervisningssituation. En undersökning av landets bibliotekarie-

utbildningar visar att där uppmärksammas behovet av pedagogisk kunskap och alla utom 

Lunds universitet undervisar sina studenter i pedagogik. Nyutexaminerade bibliotekarier har 

alltså vissa pedagogiska kunskaper, men behovet av fortbildning kommer ändå att fortsätta 

öka i takt med användarundervisningens utveckling. 

Den bästa uppläggningen på användarundervisning är att gå från helheten till delen. Det 

innebär att man börjar med den allmänna informationssökningsprocessen för att sedan gå 

vidare till de enskilda delarna. Studenterna bör i början av sin utbildning få en introduktion till 
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det lokala biblioteket och dess resurser för att senare, när det är dags att skriva uppsats eller 

examensarbete, komma tillbaka för en fördjupning i informationssökning. Det är så de flesta 

biblioteken i undersökningen har lagt upp sin undervisning. För att användarundervisningen 

ska få bäst effekt är det viktigt att den läggs vid en tidpunkt som är relevant för studenternas 

övriga undervisning. Det gör det även lättare för studenterna att se behovet av undervisning i 

informationssökning. Idag är det vanligt att studenter tycker att de redan kan det de behöver 

kunna och därför helt uteblir från undervisningstillfällena. Det bästa vore att integrera 

bibliotekets undervisning i den övriga undervisningen, vilket man även föreslår i SOU 

1991:72.115 Det vore även bra att göra undervisningen poänggivande. Det skulle ytterligare 

höja studenternas, och även lärarnas, förståelse för hur viktig undervisningen i informations-

sökning är. Det är dock sällan som biblioteksundervisning är integrerad i studenternas ut-

bildning. Att den är poänggivande är inte heller särskilt vanligt. Det är endast vid Växjös 

universitetsbibliotek som man har användarundervisning som ger studenterna poäng.116 Även 

att låta kursen i informationssökning avslutas med något form av tentamen skulle höja 

studenternas motivation och medvetandet om vikten av användarundervisning. 

Även om användarundervisningen inte är poänggivande har man vid många bibliotek i 

den här undersökningen schemalagt undervisningen för studenterna, även om detta som 

nämnts tidigare inte betyder att den är obligatorisk. Att undervisningen är schemalagd 

behöver ändå inte betyda att alla studenter kommer. En respondent påpekar att om användar-

undervisningen är schemalagd på en dag som i övrigt är fri från undervisning är det få av 

studenterna som dyker upp.117 Detta kan avhjälpas om man från bibliotekens sida arbetar för 

att höja både lärarnas och studenternas medvetande om vikten av användarundervisning. Om 

lärarnas medvetande höjs kan dessa i sin tur påverka studenterna. 

En bra lösning för att nå studenterna vid ett tillfälle som passar in i deras studiesituation 

utan att för den skull schemalägga användarundervisningen är att, som man gjort vid ett par 

bibliotek, inrätta en fast tid varje vecka då studenterna kan komma till biblioteket för att få 

hjälp med informationssökning.118 På detta sätt kan man dels nåt studenterna när det passar 

dem bäst och dels kan anpassa undervisningen till varje enskild individ. Studenterna kommer 

till biblioteket när det passar dem och deras studiesituation. Det är dessutom lättare att ställa 

frågor i en mindre och mer informell grupp. Även arbetsbördan för den bibliotekarie som har 

                                                 
115 SOU 1991:72, En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs, s. 15. 
116 E-brev från Anita Johnson 2000-01-24. 
117 E-brev från Gunhild Seebass 2000-01-25. 
118 E-brev från Marie Danielsen 2000-01-17, Britt-Marie Klinghagen 20000-01-31 samt  

Berit Hjort 2000-01-31. 
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pass i informationsdisken kan minskas på detta sätt. I det s.k. informationslabbet kan 

studenterna få hjälp att själva lösa problem som de annars skulle kommit till informations-

disken med. 

Avslutningsvis kan sägas att det är viktigt att göra både lärare och studenter medvetna om 

vikten av bibliotekens användarundervisning. Troligtvis skulle detta leda till att fler lärare 

schemalägger sina studenter för undervisning på biblioteket och att studenternas närvaro höjs 

vid undervisningstillfällena. Man måste börja med att göra universitetets eller högskolans 

ledning medveten om hur viktigt biblioteket är för all undervisning och skriva in 

informationskompetens och användarundervisning i skolornas måldokument. Man bör sedan 

gå vidare till lärarna och försöka få till stånd ett gott samarbete mellan institutionerna och 

biblioteket. Det är viktigt att bibliotekarier kommer med i planeringen av kurser och ut-

bildningsprogram för att på bästa sätt integrera undervisningen i informationssökning i den 

övriga undervisningen. För att höja studenternas medvetande om vikten av användar-

undervisning är det viktigt att förbättra statusen och få upp bibliotekens undervisning på 

samma nivå som den övriga undervisningen. Detta skulle man kunna uppnå genom att göra 

användarundervisningen till ett obligatoriskt moment för studenterna och även göra den 

poänggivande. Kan studenterna inte visa att de känner till hur man söker information inom det 

egna ämnet får de helt enkelt inte ut sina poäng eller sin examen.  
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Sammanfattning 

I uppsatsen står användarundervisning i informationssökning för högskolestudenter i fokus. 

Syftet är att undersöka hur användarundervisningen ser ut på ett antal högskole- och 

universitetsbibliotek med utgångspunkt från synpunkter som framkommit i statliga utred-

ningar och BIBSAM:s rapportserie Studenternas bibliotek.119 Uppsatsen undersöker även hur 

undervisande bibliotekarier ser på sin pedagogiska roll och vilka möjligheter som ges till 

fortbildning i pedagogik. I undersökningen ingår högskolebiblioteken i Dalarna, Kristianstad 

och Kalmar, samt biblioteken som är knutna till Växjö, Örebro och Karlstad universitet. 

Bibliotekscheferna och ett par undervisande bibliotekarier vid varje bibliotek har besvarat ett 

antal frågor i form av en enkät. 

Undersökningen börjar med en kort genomgång av hur användarundervisningen vid 

högskole- och universitetsbibliotek har utvecklats under de senaste åren. Det konstateras att 

bibliotekens undervisning har ökat och blivit en allt viktigare uppgift för bibliotekarier. Denna 

utveckling beror dels på att mängden information i samhället har ökat och blivit svårare att 

överblicka, dels på att de gamla kortkatalogerna försvunnit till förmån för datoriserade 

system. Dessutom har antalet studenter blivit fler. Det talas även om vikten av att alla 

studenter tar till sig informationskompetens. Trots denna ökning visar bibliotekschefernas 

svar att informationskompetens ännu inte finns med i alla högskolors och universitets 

måldokument. Vidare visar undersökningen att endast ett bibliotek följer BIBSAM:s 

rekommendation om att inrätta en speciell utbildningsavdelning. Vid de övriga biblioteken 

finns ingen sådan avdelning och man ser det inte heller som möjligt att inrätta detta eftersom 

biblioteken är små med få anställda. 

Avsnittet som redovisar de undervisande bibliotekariernas svar visar att biblioteken 

ibland har svårt att få högskolans eller universitetets övriga personal att inse vikten av att alla 

studenter får undervisning i informationssökning. Till stor del hänger andelen undervisning 

som ges till varje student på den ordinarie lärarens intresse och hur mycket han bokar in sina 

studenter för användarundervisning. Efter detta undersöks hur bibliotekarierna ser på sin roll 

som undervisare och pedagoger. De flesta känner att de har sin grund i ämnet biblioteks- och 

informationsvetenskap vilket är grundläggande för god undervisning i informationssökning. 

Däremot visar svaren att många av bibliotekarierna saknar pedagogisk utbildning. En kort 

                                                 
119 SOU 1991:72 En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. 
SOU 1992: Frihet, ansvar, kompetens – Grundutbildningens villkor i högskolan.  
Studenternas bibliotek (1995-1996). Slutrapport, Stockholm, BIBSAM. 
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genomgång av de kurser som erbjuds visar att det finns få kurser som är inriktade på 

biblioteks och bibliotekariers speciella behov, men det märks en viss ökning.  

Uppsatsen avslutas med en diskuterande sammanfattning. Här går jag igenom de resultat 

som undersökningen har gett och jämför dessa med de tidigare nämnda utredningarna. 
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Källor och litteratur 

Otryckt material 

Allt otryckt material finns samlat i uppsatsförfattarens ägo, institutionen för ABM, estetik och 

kulturstudier vid Uppsala universitet. 
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Bilaga 1                E-brev till berörda bibliotek 

Hej, 

 

Mitt namn är Sara Wickström och jag läser sista året på programmet för biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Jag ska nu skriva mitt examensarbete, en 

kandidatuppsats värd tio poäng som ska vara klar i maj 2000 om allt går enligt planerna.  

Uppsatsen ska handla om användarundervisning i Sverige och hur den ser ut på ett antal 

högskolor och universitet. Jag ska bl.a. titta på hur undervisningen har utvecklats under de 

senaste tio åren och hur den är upplagd idag. Jag ska även titta på hur undervisande 

bibliotekarier ser på sin pedagogiska roll. 

 

Nu undrar jag om du och ditt bibliotek skulle vara intresserade av att deltaga i den 

undersökning jag ska göra för min uppsats. Undersökningen kommer att bestå av ett antal 

frågor som skickas ut via e-post under januari eller februari år 2000. 

Jag skulle vilja ställa frågor dels till dig som bibliotekschef och dels till någon eller några som 

håller i användarundervisningen vid biblioteket. Gärna den som har huvudansvaret och någon 

eller några andra som undervisar mycket. 

 

Det skulle betyda mycket för mig och mitt examensarbete om ni ville ställa upp.  

Mitt namn är alltså Sara Wickström och det går bra att skica e-post på den här adressen, 

annars är mitt telefonnummer 018 - 46 02 59. 

Min handledare här på institutionen heter Janne Backlund. Hans e-postadress är 

janne.backlund@bibks.uu.se och han har telefonnummer 018 - 471 79 77. 

 

Tacksam för svar. Vänliga hälsningar från Sara Wickström 
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Bilaga 2                Frågor till bibliotekschefen 

! Hur många av bibliotekets bibliotekarier jobbar med undervisningen? 

! Finns det någon utbildningsavdelning på biblioteket? 

! Finns informationskompetens för studenterna med som ett mål i högskolans/universitetets 

måldokument? 

! Är biblioteket delaktigt i planeringen av nya kurser och program vid skolan?  

! Hur stor del av bibliotekets budget går till undervisning? Räkna med både kringkostnader, 

såsom lokaler, material och tekniska hjälpmedel, samt kostnader för personal.  

! Tycker du att det satsas tillräckligt mycket på undervisning i informationssökning ifrån 

skolan? 

! Satsas det mer på användarutbildning sedan högskolan blev utnämnd till universitet? 
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Bilaga 3              Frågor till undervisande bibliotekarier 

! Jobbar du enbart med undervisning eller har du även andra arbetsuppgifter? 
! Är du kontaktbibliotekarie inom något ämnesområde? Vilket? 

Om ja, anser du att du har din grund i just detta ämne eller ser du dig istället som expert 

på vårt eget ämne biblioteks- och informationsvetenskap? 

! Undervisar du endast studenter inom ett ämnesområde? I så fall, vilket? 
! Hur mycket undervisning ges till studenterna?  
! Är undervisningen ämnesupplagd eller generell? Förekommer det i så fall olika mycket 

undervisning inom olika ämnesområden (till exempel att humanister får mer undervisning 

än teknister)? 
! Koncentreras undervisningen mest på det egna biblioteket och dess bestånd? Eller 

förekommer det även undervisning om externa databaser och Internet? 
! Förekommer PBL (problembaserat lärande) vid skolan? Hur påverkar det i så fall 

användarundervisningen? 
! Ingår undervisningen som ett schemalagt och obligatoriskt moment i studenternas 

utbildning eller är den frivillig? 
! Om undervisningen är obligatorisk är den också poänggivande för studenterna? 
! Har du någon pedagogisk utbildning? 

Om ja, hur mycket har du läst? Var läste du? Hur länge sen är det? 
! Har du möjlighet att fortbilda dig inom pedagogik? 

Om ja, hur mycket fortbildning erbjuds du/har du möjlighet att delta i? 

! Har ni på biblioteket speciella lokaler, till exempel datalabb, avsatta för just undervisning? 

! Hur tror du att undervisningen i informationssöknig har utvecklats de senaste tio åren? 

Svaret behöver inte koncentreras på den egna arbetsplatsen utan på utvecklingen i 

allmänhet. 
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