
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier
Biblioteks- och informationsvetenskap

Lära att lära
Folkbibliotekarien som pedagog

 En undersökning av den pedagogiska rollens förutsättningar på
folkbibliotek

Kristina Kollerud

Magisteruppsats, 20poäng, vt 2001
Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier
Handledare: Kerstin Rydbeck

Uppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap, nr:91                       ISSN 1650-4267



Innehållsförteckning
Inledning 3

Syfte och mål......................................................................................................................4
Centrala begrepp...............................................................................................................5

Pedagogisk kompetens och nya pedagogiska idéer....................................................5
Livslångt lärande och vuxenpedagogik......................................................................6

Forskningsöversikt ............................................................................................................7
Teoretiska utgångspunkter.............................................................................................12

Vad är en yrkesroll? .................................................................................................12
Kort historisk tillbakablick på bibliotekariens yrkesroll..........................................14
De olika rollerna eller identiteterna .........................................................................15

Mobilisering eller anpassning?....................................................................16
Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter ........................................................17

Frågeställningar ..............................................................................................................17
Metod................................................................................................................................18

Enkäter .....................................................................................................................18
Intervjuer..................................................................................................................19
Loggböcker ..............................................................................................................21
Metodproblem..........................................................................................................21

Bakgrund 23
Samhälleliga förutsättningar..........................................................................................23

Vuxenutbildning ......................................................................................................24
Distansutbildning .....................................................................................................25
Behov av informationskompetens............................................................................26
Bibliotekslag och biblioteksplan..............................................................................27

Undersökning 28
Organisatoriska förutsättningar....................................................................................28

Förändrad yrkesroll ..................................................................................................28
Kompetens ...............................................................................................................30
Utbildningar i pedagogik .........................................................................................31

Utbildningar via länsbiblioteken..................................................................31
Övriga utbildningar......................................................................................32

Måldokument och samordning ................................................................................33
Sammanfattning och analys .....................................................................................34

Individuella förutsättningar...........................................................................................35
Presentation av informanterna .................................................................................35
Varför kurs i pedagogik? .........................................................................................36
Nya krav på yrkesrollen ...........................................................................................37
Kärnan i bibliotekarieyrket ......................................................................................38
Stark eller svag yrkesroll..........................................................................................39
Situationer som kräver pedagogisk kompetens........................................................41
Hur har kursen i pedagogik påverkat? .....................................................................44
Attityder ...................................................................................................................46

Bibliotekarie och lärare ...............................................................................46
Kollegor och chefer ......................................................................................47
Tillvaratagande av kompetens......................................................................49



2

Pedagogik som merit ....................................................................................49
Sanktioner - ersättning och uppmuntran......................................................49

Intervjuer med Agneta Lantz och David Herron......................................................50
Bibliotekariens pedagogiska roll..................................................................50
Pedagogik i det dagliga arbetet ...................................................................51
Stöd och förankring ......................................................................................52

Sammanfattning och analys .....................................................................................52
Den förändrade yrkesrollen .........................................................................52
Attityder påverkar.........................................................................................54

Slutdiskussion 56
Samhälle - faktorer .......................................................................................56
Diskussion kring förändrad yrkesroll...........................................................58
Förutsättningar för rollen ............................................................................59
Pedagogisk kurs............................................................................................59
Avslutande kommentar .................................................................................60

Sammanfattning 63
Käll- och litteraturförteckning 65

Opublicerat material.......................................................................................................65
Publicerat material..........................................................................................................65

Elektroniskt material................................................................................................65
Övrigt material .........................................................................................................66

Enkät till länsbiblioteken (Bilaga 1) 69
Intervjuguide (Bilaga 2) 71

 



3

Inledning

Informationssamhälle, utbildningssamhälle och kunskapssamhälle är några av
de uttryck som försöker beskriva den samhällsförändring som skett där kun-
skap och livslångt lärande är centrala begrepp. Denna samhällsförändring på-
verkar folkbibliotekens verksamhet och därmed bibliotekariens yrkesroll. Nya
uppgifter ska lösas och nya roller ska läras. Vad innebär det för bibliotekariens
yrkesroll att samhället utvecklas mot ett kunskapssamhälle där det livslånga
lärandet står i centrum? Folkbibliotekarierollen har vuxit fram ur den folkbil-
dande traditionen men i dagens samhälle räcker det inte med att tillhandahålla
material för bildning, människor måste också få hjälp att lära sig hitta och vär-
dera information själva. Ur dessa tankar kom idén att titta på hur folkbibliote-
ken svarar mot nya krav på pedagogisk kompetens och hur bibliotekarierna
själva ser på den förändrade rollen och då främst den pedagogiska rollen.

I en artikel i tidskriften Ikoner skriver Malin Berglind om vikten av att vara
pedagog. Hon menar att bibliotekarier idag har behov av ett pedagogiskt för-
hållningssätt och att det är viktigt att fundera på hur man på bästa sätt kan få
användare att förstå och tillämpa det man vill förmedla. Hon anser att den pri-
mära uppgiften inte längre är att presentera färdiga informationspaket utan att
fungera som handledare i informationssökningsprocessen.1

Denna uppsats undersöker folkbibliotekariers förändrade yrkesroll med fo-
kus på den pedagogiska rollen. Min uppfattning är att medvetenheten kring de
pedagogiska frågorna kommer att öka markant inom biblioteksvärlden eftersom
biblioteket och bibliotekarien är oerhört viktiga komponenter i utbildningssam-
hället. När det gäller val av uppsatsämne kändes frågor kring bibliotekariens
pedagogiska roll intressanta eftersom jag är utbildad och har arbetat som lärare
tidigare.

I början av februari i år deltog jag i konferensen, ”Biblioteket i utbildnings-
samhället”. En av deltagarna på konferensen, Norrtälje kommuns biblioteks-
chef Kerstin Ericsson, framhöll att kompetensutveckling i pedagogik är det

1 Berglind, Malin, 1999 ”Varje dag en pedagogisk utmaning” Ikoner, s. 14 f.
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första steget mot att biblioteket ska kunna spela en viktig roll i utbildningssam-
hället. I en diskussion om bibliotekariens behov av pedagogisk kompetens ut-
tryckte en bibliotekarie tankar runt att en pedagogisk roll kommer att innebära
en helt ny yrkesroll för bibliotekarien.2 Detta tyckte jag var ett intressant utta-
lande med tanke på mitt uppsatsämne. Visserligen har bibliotekarier länge haft
en folkbildande uppgift men det har, anser jag, saknats ett medvetet pedago-
giskt förhållningssätt.

Syfte och mål
Det finns två syften med uppsatsen. Det ena är att ta reda på om och hur folk-
bibliotekariens förändrade yrkesroll, främst den pedagogiska, diskuteras på
central/regional nivå, vilken utgörs av länsbiblioteken, och vilka kompetensut-
vecklingsmöjligheter inom pedagogik som erbjuds för folkbibliotekarier. Det
andra är att ta reda på hur några folkbibliotekarier ser på sin yrkesroll och om
och hur en utbildning i pedagogik har påverkat arbetsuppgifterna och synen på
yrkesrollen.

Att jag väljer att fokusera på folkbibliotekarier i uppsatsen har flera orsaker.
Den tekniska utvecklingen möjliggör numera avancerad informations- och litte-
raturförsörjning på det lokala folkbiblioteket. Nya pedagogiska metoder, t.ex.
problembaserat lärande, där de studerande ska söka egen information, leder till
att fler söker sig till folkbiblioteket. Antalet distansstuderande ökar och de be-
höver hjälp med litteratur- och informationsförsörjning på sitt lokala folk-
bibliotek.3 Nedskärningarna på skolbiblioteken gör att lärare och elever utnytt-
jar folkbiblioteken i större utsträckning. Detta påpekas också i en rapport från
Statens kulturråd där det konstateras att folkbiblioteken får spela en stor roll för
de studerande när skolbiblioteket inte fungerar tillfredställande.4 Den omfattan-
de satsningen på vuxenutbildningar, främst Kunskapslyftet, har påverkat folk-
biblioteken påtagligt.5 Min ståndpunkt är att det är viktigt för folkbibliotekarier
att kunna förmedla sina specifika kunskaper men att detta kräver en pedagogisk
grundsyn och kunskap om hur lärande sker.

Målet med uppsatsen är att ge en bild av om och hur de pedagogiska frå-
gorna behandlas inom folkbiblioteket idag.

2 Biblioteket i utbildningssamhället, Konferens i Stockholm 010212, anordnad av Svenska kommunför-
bundet och DIK.
3 DIK om: Biblioteket i kunskapslyftet, 1999, s. 1.
DIK är fackförbundet för anställda inom dokumentation, information och kultur
4 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 29.
5 DIK om: Biblioteket i kunskapslyftet, 1999, s. 2.
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Centrala begrepp

 Pedagogisk kompetens och nya pedagogiska idéer
Vad är det bibliotekarien ska behärska när denne tillägnar sig pedagogisk kom-
petens? Att vara pedagogisk, vad innebär det egentligen? Pedagogik kan sam-
manfattas som ett ämne där man försöker förstå och förklara processer som ska
leda till lärande. Ur den pedagogiska processen kan tre stadier urskiljas. Det
första är uppställandet av mål. Målen styrs av rådande politiska och filosofiska
värderingar. Det andra är organiserandet och systematiserandet av inlärnings-
tillfällena. Det tredje stadiet är utvärdering och kontroll av resultatet. Här är
viktigt att komma ihåg att det inte enbart handlar om prov och betyg utan också
om undervisningen har lett till kritiskt tänkande, förändrade attityder och för-
måga till självständigt arbete.6

En pedagogisk grundsyn handlar om att bli medveten om vilken kunskaps-
syn man har; vad som är väsentlig kunskap och hur den förvärvas. Detta inne-
bär också att bli klar över sin inlärningssyn dvs. hur lärande går till och vad
som påverkar viljan till lärande.7

Nya pedagogiska idéer kan ta sig uttryck i olika metoder. Henry Egidius
hävdar att det som är utmärkande för den pedagogiska syn som råder nu är
självstyrt lärande, delaktighet och medverkan, jämställdhet mellan könen och
uppgiftsbaserat lärande. Deltagarnas kunskapssökande blir en självstyrande
process där syftet är lärande med problemlösning som utgångspunkt. Lärarens
roll i arbetet blir ändrad från undervisare till handledare. En av de arbetsmeto-
der som ofta nämns när ny pedagogik diskuteras är PBL – problembaserat lä-
rande. Egidius menar att lärande (till skillnad från inlärning) inte bara är för-
värv och vetande utan också reflektion, utveckling av studieförmåga, lärstrate-
gier, kritiskt tänkande och lärande tillsammans med andra. Tyngdpunkten lig-
ger på uppnådd förmåga att hantera problem. PBL kan ses som en pedagogisk
metod bland andra men enligt Egidius är den mer än så. Den är en utbildnings-
och studiefilosofi som är grundad i demokratiska principer. PBL:s synsätt på
lärandet handlar om att omforma och smälta kunskapen, att göra den till något
eget, till en personlig egendom.8

För biblioteket och bibliotekarien handlar pedagogik i stor utsträckning om
att fundera över sin egen syn på hur lärande sker, att skaffa sig en pedagogisk

6 Nationalencyklopedin, 1994, s. 25 f.
7 Hård af Segerstad, Helen, 1996 Vuxenpedagogik - att iscensätta vuxnas lärande, s. 97.
8 Egidius, Henry, 1999 Problembaserat lärande: en introduktion för lärare och lärande, s. 15 ff.
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grundsyn. När de studerande kommer till biblioteket måste bibliotekarien vara
klar över hur hon/han på bästa sätt kan agera som handledare. Nya arbetssätt
ställer krav på att de studerande själva ska ställa upp frågor och finna relevant
information för att besvara frågorna. Informationssökningen är en del av den
pedagogiska processen. Om inte bibliotekarien har kunskaper om olika peda-
gogiska metoder utan bara plockar fram en lösning, fullföljs inte de studerandes
process. När det gäller de olika undervisningssituationer en folkbibliotekarie
kan ställas inför innebär pedagogisk kompetens att inte bara visa hur man ska
göra utan att fundera över vilka behov just den här låntagaren/gruppen har.
Kunskaper om hur man planerar och lägger upp undervisning rent praktiskt kan
höja kvalitén och lättare väcka intresse och engagemang hos undervisnings-
gruppen. Pedagogik på biblioteket kan också innebära att man reflekterar över
sitt bemötande av låntagare och vilken syn man har på dem. Antingen kan man
som bibliotekarie ha rollen av en expert som kan plocka fram lösningar eller så
finns man vid låntagarens sida som handledare.

En praktisk aspekt som kräver att man placerar låntagaren i centrum är hur
skyltningen av bibliotekets resurser görs. När det gäller arbetet med bibliote-
kets webbsidor är det pedagogiska förhållningssättet viktigt. Hur lär sig lånta-
gare via webben? Eftersom antalet studerande som söker sig till folkbiblioteket
ökar kan det vara aktuellt att samarbeta med lärare och olika utbildningsansva-
riga, där kunskapen om nya arbetssätt och olika utbildningssatsningar kan un-
derlätta kommunikationen. Detta var några exempel på vad pedagogik kan in-
nebära för folkbibliotekarien.

 Livslångt lärande och vuxenpedagogik
Två andra begrepp som är centrala i diskussionen om bibliotekets roll i utbild-
ningssamhället är det livslånga lärandet och vuxenpedagogik. Dessa begrepp är
intimt sammanknippade med varandra. Livslångt lärande handlar om lärande
under hela livstiden och om ”Life-Wide learning” som sker i många olika
sammanhang i livet.9 Det livslånga lärandet leder till systematiskt förnyade och
uppdaterade kunskaper, attityder och färdigheter som är nödvändiga med tanke
på ständiga förändringar i det moderna livet. Målet är att underlätta individens
självförverkligande. Det livslånga lärandet är också beroende av att människan
har förmåga och motivation att engagera sig i självstyrt lärande. Det livslånga

9 Gustavsson, Bernt, 1996 ”Att leva och lära livet ut – livslångt lärande ur ett integrativt perspektiv”
Livslångt lärande, s. 50.
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lärandet gör ingen skillnad på formella och informella utbildningar utan erkän-
ner alla typer av utbildningar och lärande. 10

Vuxenpedagogik, som också benämns andragogik, utmärks av att det i stör-
re utsträckning än i barn- och ungdomspedagogik handlar om att lära ut tekni-
ker för att underlätta lärprocesser. Att undervisa vuxna, med i många fall nega-
tiva upplevelser av sin skoltid, ställer krav på en meningsfull lärsituation. Ju
äldre vi blir desto mer förstärkta blir våra föreställningar om världen.11 Detta är
viktigt att ta i beaktande för bibliotekarien när denne handleder den vuxenstu-
derande.

Forskningsöversikt
Forskning med direkt anknytning till folkbibliotekarien som pedagog är be-
gränsad. Jag anser dock att material som behandlar andra typer av bibliotekari-
ers förhållande till den pedagogiska rollen är relevant även för mitt problemom-
råde.

Bibliotekariers pedagogiska kompetens är ett aktuellt ämne som framförallt
diskuteras av skol- och högskolebibliotekarier. Fokus i diskussionen är stu-
denternas och elevernas behov av att bli informationskompetenta och biblio-
tekariens möjligheter att ge studenterna verktyg för att tillägna sig denna kom-
petens.12 Nya arbetssätt inom högskolan ställer nya krav på bibliotekarien.
Bibsam har i en rapportserie, Studenternas bibliotek, bl.a. uppmärksammat att
informationskompetens bör vara ett mål för den högre utbildningen och därmed
även för biblioteken. Detta medför, enligt rapporten, att bibliotekarierna måste
få mer pedagogisk utbildning.13

Boel K. Gustafsson har i sin magisteruppsats gjort en uppföljning av de två
förslag som lämnas i slutrapporten från Bibsam. Det ena förslaget tar upp att
informationskompetens måste bli ett mål för högskolans utbildning och det
andra att bibliotekets personal måste få väsentligt mer utbildning i pedagogik. I
uppföljningen Gustafsson gör framkommer det att medvetenheten om betydel-
sen av pedagogisk kompetens har förstärkts de senaste åren. Orsaker till detta
är bl.a. förändrade undervisningsformer på högskolan, t.ex. PBL (problembase-
rat lärande) och en ökning av lättillgänglig information, vilket leder till att ef-

10 Hård af Segerstad, 1996, s. 97.
11 Hård af Segerstad, 1996, s. 97.
12 Begreppet informationskompetens diskuteras under rubriken ”Bakgrund – samhälleliga förutsättning-
ar”.
13 Hanson, Krister & Simberg, Kerstin, 1995 ”Högskolebiblioteket i en lärande miljö delstudie 3” Stu-
denternas bibliotek, s. 19.
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terfrågan av bibliotekariens kompetens ökar. I och med att efterfrågan ökar
skärps kraven från omgivningen på hur undervisning ska ske menar Gustafs-
son. I undersökningen framkommer att det är konkreta, praktiska kunskaper i
pedagogik bibliotekarierna vill ha. 14

I en artikel av Helen Hed, som är bibliotekarie vid Umeå universitetsbib-
liotek, skriver hon om hur bibliotekarien ser på sin roll i det pedagogiska kol-
lektivet. Hon menar att inställningen att bibliotekarien behövs som pedagog för
att ge studenterna fullvärdig utbildning inte delas av alla bibliotekarier, efter-
som det finns mer än en sorts bibliotekarie och en del sällan eller aldrig har
kontakt med bibliotekets besökare. De bibliotekarier som har yttre tjänst och de
som arbetar med webbsidorna är alla del i det pedagogiska kollektivet på uni-
versitet menar Hed.15

Ett bibliotek som starkt betonar vikten av informationskompetenta studen-
ter är universitetsbiblioteket i Linköping, där Centrum för biblioteks- och IT-
pedagogik finns. Föreståndaren för centret, Agneta Lantz, säger i en föreläs-
ning, att informationskompetens är förutsättningen för livslångt lärande. Ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv är det oerhört viktigt med informationskompe-
tens. Idag växer klyftan mellan informationsrika och informationsfattiga med-
borgare och kunskapsrika och kunskapsfattiga medborgare. För att motverka att
klyftan ökar menar Lantz att informationskompetens måste blir ett mål inom
alla utbildningsnivåer. Vidare betonar hon att det krävs bättre samarbetsformer
mellan skolan och biblioteket och att den pedagogiska rollen hos bibliotekarien
och biblioteket måste förstärkas.16

Agneta Lantz menar att det finns ett problem i bibliotekarierollen som gör
att det kan vara svårt att arbeta pedagogiskt. Problemet är att bibliotekariens
roll av tradition varit en expertroll, någon som kan plocka fram lösningar. Inom
dagens pedagogik är trenden att arbeta problembaserat, vilket får konsekvenser
som att traditionell undervisning ersätts av kunskaper om hur det egna lärandet
sker och att färdiga lösningar ersätts av egna problem som ska lösas. Lantz po-
ängterar att detta synsätt på lärande även måste genomsyra bibliotekariens ar-
bete. Vidare menar hon att bibliotekariens roll ska vara i form av en handleda-
re. Det som utmärker en handledarroll är att man arbetar processorienterat,

14 Gustafsson, Boel, K. 1998 Informationskompetens: ett nytt mål för den högre utbildningen? Bibliote-
karien befäster sin roll som pedagog?, s. 77 ff.
15 Hed, Helen, 2000 Bibliotekarien som en integrerad del i det pedagogiska kollektivet –
 högskolebibliotek http://www.abm.uu.se/distans/bibpedres/kurs1/pdf/hogskole.pdf [Verifierad 001125]
16 Lantz, Agneta 2000 ”Informationskompetens – för livslångt lärande” Föreläsning på TLS-konferens,
Stockholm, 001116.
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summerar, speglar, ställer öppna frågor, visar på alternativ och ger feedback.17

Jag återkommer till Agneta Lantz i undersökningskapitlet.
Frågan om bibliotekariens pedagogiska roll diskuteras även internationellt.

En universitetsbibliotekarie i Ohio, Hannelore B. Rader, menar att bibliotekari-
er måste bli bra på att lära ut det som är yrkesgruppens specifika kompetens.
Hon vill se att: ”…librarians are becoming active leaders in the electronic in-
formation environment and in the educational reform movement.”18 Utbildning
i informationskompetens motverkar segregering i samhället och har därför,
hävdar Rader, blivit en viktig fråga i många länder.19

As the information age advances and the Internet and World Wide Web assume a more
important role in communities, librarians in public libraries are finding that they must train
and teach their clientele how to handle new electronic information formats as never before.
This is particularly significant in a democratic environment where citizens must have op-
portunities for productive participation in all facets of society but often prevented from ac-
cess to electronic information because of economic hardship. Public libraries provide free
access and training for electronic and other information handling and play a most important
role in the preparation for full participation in work and citizenship.20

Kimberley Donnelly, bibliotekarie vid York College i Pennsylvania, skriver i
artikeln ”What Happens When Librarians Become Teachers?” att alla högsko-
lebibliotek är överens om att någon måste lära studenterna att utnyttja bibliote-
kets resurser effektivt. Problemet är, menar hon, att man inte är överens om
vem som ska göra det och hur det ska göras. Donnelly beskriver att på hennes
arbetsplats blev det stora förändringar i arbetsuppgifterna när undervisning i
”Information Literacy” blev inskriven i läroplanen på högskolan. Av artikeln
framkommer att när bibliotekarierna går in i lärarrollen lär de känna studenter-
na och får kunskap om deras sökstrategier vilket har lett till att biblioteket ska
göra om hela sin webbsida. En negativ effekt är att en del bibliotekarier känner
att ”much of their tradition has been lost”.21 En stor fördel som Donnelly fram-
håller är att i rollen som ”teaching professors” blir bibliotekarierna mer jämlika
med resten av högskolans personal men att de måste kämpa för att erhålla nya

17 Lantz, 2000.
18 Rader, Hannelore, B. 1997 ”Educating Students for the Information Age” Reference Service Re-
view, ss. 48.
19 Rader, 1997, s. 47.
20 Rader, 1997, s. 49.
21 Donnelly, Kimberley 2000 “Reflections on What Happens When Librarians Become Teachers” Com-
puters in libraries: complete coverage of Library Information Technology, s. 48.
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roller och ansvarsområden. Genom att lära sig att undervisa, skriver Donnelly,
har hon upptäckt fler effektiva sätt att förklara och demonstrera sökstrategier.22

Dagens forskning om bibliotekariens pedagogiska kompetens har, som
nämnts tidigare, främst berört skol- och högskolebibliotek men frågan har även
börjat uppmärksammas inom folkbibliotekens verksamhetsområde. Gunni
Öberg, universitetsbibliotekarie i Umeå, redogör i en artikel för yrkets föränd-
ring från folkbildare till informationsorganisatör och kunskapsmäklare. Hon
menar att folkbibliotekariens pedagogiska roll har utvecklats och att detta kan
ses som ett led i omvandlingen av den folkbildande traditionen. Hon hävdar att
de bibliotek som inte tycker att användarundervisning och handledning är vik-
tigt kommer att få det svårt i framtiden. 23

I antologin Folkbildning och bibliotek? På spaning efter spår av folkbild-
ning och livslångt lärande i biblioteksvärlden redogör Angela Zetterlund för en
undersökning av folkbildningsdiskursen i branschtidskrifter där hon kommer
fram till att folkbildningen är på väg att omprövas, omdefinieras och utvecklas.
Hon hävdar att i framtidens kunskapssamhälle där information och informa-
tionsteknik ska vara var mans egendom har folkbildningen möjlighet att få nytt
liv. Hon skriver vidare att folkbiblioteken står inför ett paradigmskifte där kul-
turansvar övergår till informations- och utbildningsansvar.24

Under rubriken ”Dags för det pedagogiska folkbiblioteket” skriver Britta
Särmark att de studerande ställer nya krav på folkbiblioteket. Hon frågar sig
vad folkbiblioteken gör för att möta dessa krav och menar att personalen gör
sitt bästa utifrån de förutsättningar de har men hon föreslår ett antal åtgärder de
bör vidta. Folkbibliotekets personal måste tala om för skolpolitiker och skol-
chefer att det är deras ansvar att se till att skolorna har bra, fungerande skolbib-
liotek. Hon skriver vidare att folkbiblioteken måste se över sina arbetssätt och
sina inköp så att de passar de studerande bättre, t.ex. anskaffa mer referenslitte-
ratur. De måste också samarbeta med skolor och utbildningsansvariga i högre
grad. Hon menar att tendensen att folkbiblioteken blir mer pedagogiska är en
naturlig följd av att biblioteken går från en samlarinriktning till att bli mer an-
vändarinriktade. Hennes förslag är att låta en intresserad bibliotekarie få ett
pedagogiskt ansvar.25

22 Donnelly, 2000, s. 48 f.
23 Öberg, Gunni Folkbiblioteken i utbildningen.
http://www.abm.uu.se/distans/bibpedres/kurs1/pdf/folk.pdf [Verifierad 001125]
24 Zetterlund, Angela, 1997 ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden” Folkbildning och bibliotek? På
spaning efter spår av folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden, s. 26 ff.
25 Särmark, Britta 1999 ”Dags för det pedagogiska folkbiblioteket” Ikoner, s. 15.
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Pirjo Elovaara diskuterar utvecklingen av den pedagogiska rollens betydel-
se i en artikel i Tidskrift för dokumentation. Hon betonar att yrkeskunnande inte
förutsätter pedagogisk kompetens vilket hon upptäckte efter att genomfört åt-
skilliga utbildningar för studerande och kollegor i informationssökning. Hon
uttrycker sig på följande sätt:

Jag utförde mitt arbete bakom kulisserna. Och när jag nu i utbildningssituationen behövde
förklara hur man ska tänka och vad man ska ta hänsyn till när man planerar och genomför
sökningar, upptäckte jag att mitt yrkeskunnande inte på något enkelt sätt kunde översättas
till ord, regler och beskrivningar.26

Hennes funderingar resulterade i en akademisk utbildning för bibliotekarier i
IT-pedagogik.27

Att bibliotekarier anser att pedagogisk kompetens är en viktig fråga fram-
kommer också i en rapport av Peter Almerud, där bibliotekarier från fyra nor-
diska länder deltar. Många bibliotekarier efterlyser fortbildning i pedagogik och
ser att användarundervisning blir allt viktigare på biblioteken och att bibliote-
kariens roll går mot rådgivarens och lärarens. 28

Jesper Ducander tar i sin magisteruppsats upp, att den identitet som yrkes-
verksamma bibliotekarier poängterade och ansåg vara den utmärkande i under-
sökningen han gjorde, var den pedagogiska rollen. Den rollen, menar han,
kommer att bestå och i viss mån stärkas i framtiden. Ducander skriver att den
är självklar på universitets- och skolbibliotek, men att den även behövs på
folkbibliotek eftersom folkbiblioteket är en viktig del i utbildningssamhället.29

IFLA lät genomföra en undersökning 1995, vars syfte var att ta reda på var-
för bibliotekariers yrkesroll i så hög grad har problem med dåligt rykte och låg
status trots att många bibliotekarier själva är nöjda med sitt yrke. En av orsa-
kerna som framkom i undersökningen var att bibliotekariers kompetens i hög
grad är osynlig för såväl brukarna som beslutsfattarna. En annan orsak var att
bibliotekarierna koncentrerar sig mer på det materiella i biblioteket än på bru-
karnas behov.30

26 Elovaara, Pirjo 1999 ”IT- pedagogik för bibliotekarier” Tidskrift för dokumentation, s. 27.
27 Elovaara, 1999, s. 25 ff.
28 Almerud, Peter, 2000 Biblioteken, bibliotekarien och professionen: en rapport från fyra nordiska
länder, s. 8 ff.
29 Ducander, Jesper, 1997 Quo vadis bibliotekarie? Bibliotekarierollen utifrån en analys av de fyra ut-
bildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige, s. 73.
30 Prins, Hans & de Gier, Wilco, 1995 The Image of the Library and Information Profession How We See
Ourselves, An Investigation, s. 15 ff.
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I antologin Bibliotekarieyrket – Tradition och förändring redogör ett antal
personer med biblioteksanknytning för sin uppfattning om yrkets tradition och
förändring.31 Harry Järv hävdar i sin artikel ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik”
att uppgiften att lagra och tillhandahålla kunskap fortfarande är den centrala.32 I
sammanfattningen på slutet av boken tar Lena Olsson upp problematiken med
bristen på teoretiska modeller för yrkesutövningen. Ett exempel hon tar upp är
att det saknas modeller som beskriver olika kundgruppers informationsökning
och informationsbehov. Idag är enligt Olsson bibliotekariers kunskap i hög
grad förvärvad genom erfarenhet. Den teoretiska kunskapen är fortfarande
bristfällig och behovet av forskning betonas. Olsson tar också upp frågan om
vilka vetenskaper som ska ligga till grund för ett så praktiskt serviceyrke som
bibliotekarieyrket. Informationsvetenskaper, pedagogik och psykologi är några
hon nämner. Olsson påtalar att debatten kring bibliotekariers yrkesroll har varit
bristfällig i Sverige.33

Teoretiska utgångspunkter
För att förstå vad en yrkesroll är och vilka förutsättningar som påverkar om den
utvecklas och förändras har jag valt att utgå ifrån en sociologisk teori. Jag har
också använt mig av en teori som är mer anknuten till biblioteks- och informa-
tionsvetenskap och som behandlar hur bibliotekarierollen/identiteten är knuten
till samhällsförändringar.

 Vad är en yrkesroll?
Vad händer när en yrkesroll förändras och hur blir nya uppgifter en del av yr-
kesrollen?

Sociologen Salvador Giner menar att en roll är en uppsättning av verksam-
heter som är beroende av varandra och som ska bilda en helhet. En läkare t.ex.
ska utföra ett antal olika verksamheter som alla ska leda till att bota. Jag tolkar
Giners benämning verksamheter som delroller. Giner menar att utövandet av
ett yrke är normativt dvs. det finns lagar och förordningar, skrivna eller oskriv-
na, som förbinder och avgör vilka skyldigheterna är. Ibland kan andra yrkes-
gruppers roller sammanfalla med varandra och då uppstår en konflikt. 34

31 Bibliotekarieyrket – Tradition och förändring, 1991, passim.
32 Järv, Harry, 1991 ”Bibliotekarierollen är sig evigt lik” Bibliotekarieyrket – Tradition och förändring, s.
28 ff.
33 Olsson, Lena, 1991 ”Sammanfattning” Bibliotekarieyrket – Tradition och förändring, s. 170 ff.
34 Giner, Salvador, 1974 Sociologi: introduktion, forskning, framtid, s. 42 ff.
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Liknande problematik kan man tänka sig finns mellan bibliotekarier och lä-
rare, där det handlar om arbetsområden som tangerar varandra. Detta är något
som jag kommer att diskutera i undersökningskapitlet.

I boken Att lära en yrkesroll redogör författarna Olsson & Gullberg för en
modell som de använt sig av för att beskriva vilka förutsättningar som påverkar
sjuksköterskeyrkets utveckling och förändring.35 Jag anser, liksom författarna,
att modellen är applicerbar på andra yrkesgrupper än sjuksköterskans och där-
för kommer modellen att användas som en ram för att lyfta fram de olika förut-
sättningar som påverkar bibliotekariens pedagogiska roll. I modellen menar
Olsson & Gullberg att man kan se tre olika förutsättningsområden som påver-
kar en yrkesrolls utveckling och förändring:

•  Samhälleliga områden

•  Organisatoriska områden

•  Individuella områden

De samhälleliga förutsättningarna kan utgöras av utveckling i samhället i stort
och av lagar och avtal. I uppsatsen kommer dessa förutsättningar att utgöras
dels av de olika företeelser i samhället som påverkar bibliotekariens pedago-
giska yrkesroll t.ex. olika utbildningssatsningar och dels av lagar och avtal som
kan påverka de pedagogiska frågorna på folkbiblioteket och dessa beskrivs i
kapitlet ”Bakgrund”.

De organisatoriska förutsättningarna kan bestå av utveckling och förändring
i organisationen, i detta fall länsbiblioteken, och av lokala bestämmelser och
avtal. Ytterligare en faktor som tas upp är möjligheten till kunskapsförmedling
vilket jag här tolkar som möjlighet till utbildning i någon form inom organisa-
tionen.

De individuella förutsättningarna, vilka kommer att analyseras utifrån in-
tervjuer med några verksamma folkbibliotekarier, handlar om bibliotekariernas
kunskaper, färdigheter och attityder som är kopplade till hur yrkesrollen påver-
kas.

När en ny roll ska läras in kan det betraktas ur två perspektiv. Det ena är det
instrumentella perspektivet, som regleras av förväntningar från organisationen.

35 Olsson, Henry & Gullberg, Mats, 1986 Att lära en yrkesroll, s. 10 ff.
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Det andra är det ideologiska perspektivet som regleras av valet av yrke och av
samspelet mellan kamrater på arbetsplatsen. Till en yrkesroll kopplas vissa tek-
niska kunskaper men också värderingar, intressen och attityder. När det gäller
sjuksköterskor, som Olsson & Gullberg fokuserar på i sin bok, har omvård-
nadsrollen fått stå tillbaka för den tekniska och administrativa delen av yrkes-
rollen vilket har lett till en konflikt mellan det instrumentella och det ideologis-
ka.36

En annan förutsättning som påverkar om den pedagogiska rollen blir en del
av den totala bibliotekarierollen är sanktioner av olika slag, exempelvis upp-
muntran eller ekonomisk ersättning.37 Olsson & Gullberg menar också att de
egna och omgivningens attityder och förväntningar påverkar hur lätt det är att
ta till sig en ny roll. I bibliotekariens fall handlar det om förväntningar och at-
tityder från låntagare, kollegor och chefer.38

 Kort historisk tillbakablick på bibliotekariens yrkesroll
För att förstå varför bibliotekariens yrkesroll ser ut som den gör idag är det
viktigt att förstå hur den har vuxit fram och hur den har påverkats av sam-
hällsutvecklingen. I artikeln ”Den nya tekniken och bibliotekarierollen” redo-
gör Susanna Månsby för hur bibliotekarierollen har utvecklats. Folkbiblioteka-
rierollen växte fram när folkbildningsidealet var centralt i Sverige. En viktig
uppgift var att bidra till utbildning för att medborgare skulle kunna medverka i
den demokratiska processen. I perioden mellan 1910 och 1940 var bibliotekari-
ens professionella roll inte så tydlig eftersom det var ett kall snarare än ett yrke.
Biblioteksförfattningen som kom 1930 var viktig för yrkets utveckling eftersom
den innebar höjda statsbidrag vilket ledde till att man anställde mer akademiskt
utbildad personal. Månsby menar att det var under 1950- och 1960-talet som
yrkesrollen utvecklades till att bli mer central än tidigare i samhället.

Månsby hävdar att när vi nu befinner oss i en ny fas i samhällsutvecklingen
kommer också bibliotekarierollen att förändras. Hon menar vidare att förmågan
att organisera och förmedla information är något som funnits med så länge att
den kompetensen kommer att bestå. Det kan vara svårt för ett bibliotek att be-

36 Olsson & Gullberg, 1986, s. 5.
37 Olsson & Gullberg, 1986, s. 10 ff.
38 Olsson & Gullberg, 1986, s. 23.
En attityd kan beskrivas som en benägenhet att reagera på ett visst sätt gentemot ett objekt.
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hålla funktioner när nya krav ställs vilket troligen leder till att några funktioner
försvinner och nya tillkommer.39

I en undersökning som Månsby genomförde framkom att den kulturför-
medlande rollen håller på att försvinna och att en del informanter upplevde att
bibliotekarierollen kommer att bli mer pedagogisk och närma sig lärarrollen,
vilket är intressant för den här uppsatsens undersökning.

 De olika rollerna eller identiteterna
Bibliotekarierollens utveckling är, som påpekats, starkt knuten till samhällsför-
ändringar och under de olika perioderna i utvecklingen växer tidsbundna rol-
ler/identiteter fram. Månsby menar att man kan se begreppet bibliotekarieroll ur
ett sociologiskt perspektiv, en roll med förväntningar och normer som är för-
knippade med bibliotekariernas sociala funktioner eller deras uppgifter, men
också med hur uppgifterna utförs. Identiteten hänger främst samman med den
historiska utvecklingen och ideologin.40 I den här uppsatsen kommer jag främst
att använda begreppet roll eftersom det handlar om en delroll, den pedagogiska
rollen, medan en identitet betecknar något som är större och vidare. I de fall
författaren jag hänvisar till använder sig av begreppet identitet skriver jag det,
men i diskussionen använder jag begreppet roll.

Anders Ørom, som är lektor vid Danmarks biblioteksskole, har i artikeln
”Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation” redogjort
för de mest centrala identiteterna. Några av dessa identiteter kommer jag att
använda för att diskutera bibliotekariernas förändrade yrkesroll.41 Flera av dessa
tidsbundna identiteter har levt kvar och utgör idag grunden för biblioteksverk-
samheten. Om vi går tillbaka till 1960-talet menar Ørom, hittar vi bibliotek
med ganska bestämda funktioner i samhället. De hade monopol på bestämda
områden inom litteratur- och informationsförmedlingen. Biblioteken koncent-
rerade sig på kultur och kunskap som producerats av professionella och veten-
skapligt skolade författare. Bibliotekariekåren var, skriver Ørom, orienterad
mot allmänbildningskulturerna och ”det institutionellt erkända vetandet”.42

Denna identitet benämner han Kulturförmedlaridentiteten, vars centrala värden
var att på ett kvalificerat sätt värdera litteratur och förmedla kultur.

39 Månsby, Susanna, 1997 ”Den nya tekniken och bibliotekarierollen” Svensk biblioteksforskning,
s. 127 ff.
40 Månsby, 1997, 127 ff.
41 Ørom, Anders, 1993 ”Bibliotekarieidentiteter, förmedlingsarbete och arbetsorganisation” Biblioteks-
bladet, s. 228 ff.
42 Ørom, 1993, s. 228 ff.



16

Nästa identitet som han beskriver är Ämnesreferentidentiteten. För denne är
huvuduppgiften att följa utvecklingen inom ett område. Det centrala värdet är
den professionella kunskapen för kvalificerad kunskapsförmedling. För både
Kulturförmedlaridentiten och Ämnesreferentidentiteten är den intellektuella
och kommunikativa sidan av arbetet viktigast. Båda har ursprung i folkbild-
ningstraditionen.

Dokumentalistidentiteten är knuten till bibliotekarieyrkets kärna: klassifi-
kation, katalogisering, referensarbete och bibliografi. Den är mer orienterad
mot att behärska metoder, regler och system.

På 1970-talet fokuserade en del bibliotekarier på brukargruppernas olikhe-
ter och deras behov. Det var främst de kulturella och sociala behoven hos barn,
kvinnor och arbetarklass som togs i beaktande. Den uppsökande verksamheten
blev ideal och Socialarbetaridentiten utvecklades, där det centrala värdet var
behovsuppfyllelse.

I informationssamhället uppkommer många nya sammanhang utanför bibli-
oteket där information skapas, säljs och styrs. Till Informationsorganisatörsi-
dentiteten knyts värden som hör ihop med att ekonomiskt-rationellt kunna
täcka informationsbehov.

IT ställer nya kvalifikationskrav. Ett är att kunna behärska hård- och mjuk-
vara. Informationsförmedlaridentitetens värden har förskjutits från innehåll till
teknik. För att kunna behärska kunskap, kultur och kommunikation måste man
kunna behärska elektroniska informationsförmedlingssystem.

Ørom tar upp att många bibliotekarier känner att det är svårt att ”finna sig
själva” och de upplever att förmedlingsarbetet inte har samma status längre.43

De olika värdena krockar. Han skriver:

På det mera abstrakta planet sätter de mycket olika bibliotekarieidentiterna och den därmed
sammanhängande värderelativismen sina spår i bibliotekariemedarbetarnas medvetande.44

Mobilisering eller anpassning?
För att få ytterligare en aspekt på vilka faktorer som kan påverka bibliotekari-
erollen redogör jag här för begreppen mobilisering och anpassning. Maj Klas-
son, professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, har bedrivit forskning kring
bibliotekariens roll. Hon har använt sig av begreppen mobilisering och anpass-
ning för att beskriva den dualism som ibland, enligt henne, kan skönjas i bl.a.

43 Ørom, 1993, s. 228 ff.
44 Ørom, 1993, s. 230.
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kulturpolitiska målsättningar för folkbiblioteken. Mobilisering, å ena sidan
handlar om att biblioteken ska ge människor redskap för att utveckla lärande
som leder till förändring och utveckling. Biblioteken ska ge resurser för kultu-
rell kamp och behålla sin position gentemot andra rörelser med samma mål,
men även samverka med dem.

Anpassning, å andra sidan, handlar om att bevara det bestående, som inte
utmanar bibliotekskulturen utan är en del av den. Som exempel skriver Klasson
att folkbiblioteket ska värna om den goda kulturen samtidigt som man ska föra
en kamp för allas tillgång till nya teknologier på IT-området.45

 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter
En yrkesroll består av en uppsättning av verksamheter, av delroller, som alla är
beroende av varandra.

Olika förutsättningar påverkar om och hur en yrkesroll utvecklas och för-
ändras och de olika förutsättningarna som tas upp i uppsatsen är de samhälleli-
ga, de organisatoriska och de individuella. Attityder, förväntningar och sank-
tioner påverkar också yrkesrollen.

När det gäller bibliotekariens yrkesroll eller yrkesidentitet kan man se att
olika tidsbundna roller har vuxit fram i förhållande till samhällsutvecklingen
och dessa identiteter kommer jag att hänvisa till i undersökningen. Slutligen
kommer effekten av folkbibliotekens dualistiska uppdrag utifrån begreppen
mobilisering och anpassning att diskuteras i samband med undersökningen.

Frågeställningar
Om biblioteken vill vara med och utforma det framtida utbildningssamhället
där det livslånga lärandet står i fokus måste personalen ha beredskap att ta hand
om de studerande. Det är även viktigt att folkbiblioteket tar sitt ansvar när det
gäller att ge icke studerande möjligheter att lära sig mer om informationssök-
ning. Är det här en fråga som diskuteras på folkbiblioteken och vad gör man för
att möta nya krav?

I inledningen till Gunni Öbergs artikel ”Folkbiblioteken i utbildningen”
finns ett citat som belyser frågan om den pedagogiska bibliotekarien:

Bibliotekarieyrket har förändrats med nya roller. Från att vara folkbildande till att med
hjälp av IKT-tekniken vara informationsorganisatör och kunskapsmäklare. Den pedagogis-

45 Klasson, Maj, 1996 ”Kulturbevarare, kulturbärare, kulturbyggare, kulturförnyare” Kulturpolitisk tid-
skrift, s. 17 ff.
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ka rollen har utvecklats, bibliotekarien är inte längre den som väljer ut kvalitativ litteratur
utan fungerar nu också som handledare och pedagog. 46

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna om vad som påverkar en yrkesroll och
hur bibliotekariens yrkesroll har förändrats ska jag försöka besvara följande
frågor:

•  Diskuteras den förändrade yrkesrollen inom folkbiblioteken? Vad disku-
teras?

•  Finns förutsättningar inom folkbiblioteken att möta krav på pedagogisk
kompetens?

•  Påverkar en utbildning i pedagogik arbetsuppgifterna och bibliotekarier-
nas syn på yrkesrollen?

Metod
För att besvara uppsatsens frågeställningar kommer jag både att skicka ut en-
käter och göra kvalitativa intervjuer. Anledningen att båda metoderna används
är för att få en bild av om och hur den förändrade, pedagogiska rollen diskute-
ras och vilka förutsättningar man har att möta krav på pedagogisk kompetens,
både på organisatorisk och på individuell nivå. För att teckna en bakgrund till
undersökningsområdet beskrivs också vilka förändringar i samhället som på-
verkat behovet av pedagogisk kompetens. Källmaterialet i uppsatsen består
således av litteratur, enkäter, bandinspelade intervjuer och kursplaner.

 Enkäter
För att få svar på frågan vilka organisatoriska förutsättningar som finns inom
länsbiblioteket för att möta krav på pedagogisk kompetens valde jag att skicka
ut enkäter med öppna svarsmöjligheter.47 Anledningen att jag valde att skicka
enkäterna till länsbiblioteken var att det skulle ge en rikstäckande bild av frå-
gan och att länsbiblioteken har ett utvecklings- och utbildningsansvar för folk-
biblioteken.48 Man kan tänka sig att enkäterna kunde ha skickats ut till ett antal

46 Öberg, Gunni. Folkbiblioteken i utbildningen.
Http://www.abm.uu.se/distans/bibpedres/kurs1/pdf/folk.pdf [Verifierad 001125].
IKT teknik= informations- och kommunikationsteknik
47 Se bilaga 1.
48 De svenska länsbiblioteken: http://www.kristianstad.se/kultur/lanet/lansbib.asp [Verifierad 010226]



19

folkbibliotek, men då hade det varit av stor vikt att de utvalda folkbiblioteken
hade varit likartade, både vad avser verksamhet och vad avser storlek.

Eftersom urvalsgruppen var begränsad – det finns bara tjugo länsbibliotek i
Sverige – och svarsalternativen inte var fasta, är metoden inte att betrakta som
alltigenom kvantitativ.

Av tjugo utskickade enkäter inkom svar från femton vilket utgör sjuttiofem
procent av undersökningsgruppen. De fem länsbibliotek som inte svarade var
Sörmland, Örebro, Dalarna, Västernorrland och Västerbotten. Jag skickade ut
enkäterna till alla länsbibliotek via e-post och frågorna var ställda till länsbibli-
otekarien/chefen med anmärkningen att de fick skicka frågorna vidare om de
ansåg att någon annan i organisationen var mer insatt i frågeställningarna, vil-
ket några av dem gjorde. Gävleborgs länsbibliotek ville hellre att vi skulle ta
frågorna via telefon varpå jag ringde upp och skrev ner svaren. Jag gjorde inga
förtydliganden och ställde inga följdfrågor vilket gör att svarsmaterialet kan
behandlas på samma sätt som de övriga svaren.

Enkäten skickades inte som en bifogad fil utan som ett e-brev av två anled-
ningar. För det första fanns risken att mottagaren inte skulle våga öppna en
bifogad fil av rädsla för virus och för det andra var det en fördel att mottagaren
kunde skriva svaren direkt under frågorna eftersom svarsutrymmet inte var be-
gränsat. Beslutet att skicka enkäterna som e-brev istället för vanliga brev gjor-
des efter noggrant övervägande. Ett argument för att skicka vanligt brev kunde
vara att det ger ett seriösare intryck men jag anser att e-post är ett vedertaget
sätt att kommunicera idag. Ett annat argument skulle kunna vara att alla inte
har tillgång till datorer men på länsbiblioteken förutsätter jag att alla har det
och speciellt personer i chefsställning. Dessutom tror jag att svarsfrekvensen
skulle bli lägre om informanterna var tvungna att skriva svaren för hand. Två
påminnelser skickades ut. I resultatredovisningen anges vilket länsbibliotek
som svarat vad, eftersom det inte handlar om några konfidentiella uppgifter och
eftersom länsbiblioteken har rollen som offentliga aktörer. Några aktuella ut-
bildningar i pedagogik har inte tagits upp av länsbiblioteken men jag har fått
kännedom om dem på andra sätt och redogör därför för dem separat under ru-
briken ”Övriga utbildningar”.

 Intervjuer
Jag valde att göra intervjuer för att jag ville ta reda på hur några verksamma
folkbibliotekarier ser på sin yrkesroll, främst den pedagogiska och om de upp-



20

levde att en utbildning i pedagogik påverkat deras arbete och yrkesroll.49 Ge-
nom att göra kvalitativa intervjuer, till skillnad från att skicka ut enkäter, hade
jag möjlighet att få enskilda personers uppfattningar, erfarenheter, känslor och
tankar runt ett fenomen.

Jag har genomfört fem kvalitativa intervjuer med folkbibliotekarier. Önsk-
värt hade varit att få genomföra en provintervju men svårigheten att få inter-
vjupersoner omöjliggjorde detta. Mina urvalskriterier var att intervjupersonerna
skulle ha gått någon typ av pedagogisk utbildning, med anknytning till biblio-
tek och att de skulle befinna sig inom lämpligt geografiskt avstånd. För att få
kontakt med informanterna gjorde jag ett utskick till en distansutbildning i pe-
dagogik. På utbildningen fanns tolv bibliotekarier som uppfyllde mina kriterier.
Efter första utskicket fick jag inget svar men efter det andra hörde tre av sig.
Två personer till hörde av sig efter att de hört av kollegor att jag sökte flera. Av
dem har en bibliotekarie gått en annan utbildning än de övriga, en distansut-
bildning med fokus på barn- och ungdomsarbete.

Inför intervjun hade jag förberett en intervjuguide med några centrala om-
råden. Det var inte alltid jag ställde exakt samma frågor till informanterna, utan
det viktiga var att de berörde de olika områdena i intervjuguiden. Jag genom-
förde intervjuerna på informanternas arbetsplats. Intervjuerna bandades och
skrevs därefter ut ordagrant. Jag använde bandspelare för att det skulle ha varit
svårt eller nästan intill omöjligt att hinna anteckna informanternas svar efter-
som de flesta frågorna hade öppna svarsmöjligheter. Att skriva ut intervjuerna
ordagrant har gjort att materialet krävt lägre grad av subjektiv tolkning från min
sida jämfört med om jag skulle ha använt anteckningar som källmaterial. Två
av informanterna arbetade på samma ställe men hade helt olika tjänster. I redo-
visningen av intervjumaterialet med folkbibliotekarierna används fingerade
namn. Min strävan har varit att inte skriva ut detaljer som kan identifiera per-
sonerna. Alla informanter är kvinnor.

Utöver de fem intervjuerna med folkbibliotekarier har jag intervjuat två
personer som arbetar med pedagogiska frågor på högre utbildningsnivå för att
få deras syn på frågorna. David Herron arbetar som pedagogisk utvecklare på
Karolinska institutets bibliotek och Agneta Lantz är förste bibliotekarie på uni-
versitetsbiblioteket i Linköping. Intervjuerna med dem spelades också in och
skrevs därefter ordagrant ut. Anledningen att David Herron och Agneta Lantz
inte är anonyma är att jag betraktar dem som offentliga aktörer, som deltar i

49 Se bilaga 2.
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debatten och relativt ofta uttalar sig i frågor som handlar om bibliotek och pe-
dagogik. Intervjuerna med dem har mer karaktären av faktainsamling än kvali-
tativa, personliga intervjuer.

 Loggböcker
Några av informanterna har under sin utbildning skrivit loggböcker. Syftet med
dessa var att de studerande skulle reflektera över sin utbildning och sin egen
utveckling. De skulle också skriva ner egna tankar och funderingar. Jag fick
tillgång till tre loggböcker, vilka har använts för att fördjupa analysen av yrkes-
rollens förändring. Materialet kommer att användas som komplement till inter-
vjusvaren.

 Metodproblem
När det gäller frågorna i enkäterna till länsbiblioteken var speciellt en fråga lite
oklar och flera upplevde att den var omöjlig att svara på. Frågan löd: Vilken
kunskap/kompetens tror du kommer att vara viktigast för en folkbibliotekarie
om 5 år? Rangordna från det viktigaste till det minst viktiga där 1=viktigast.
Därefter räknades ett antal olika kompetenser upp (Fråga 3, Bilaga 1). Jag insåg
när jag fick svaren att jag borde ha definierat vad som avsågs med de olika
kompetenserna och att det borde ha framgått att jag förutsatte bibliotekariens
grundkompetens dvs. informationskompetens och litteraturkännedom. Att läm-
na helt öppna svarsmöjligheter gjorde att informanterna hade större möjlighet
att tolka vad som avsågs och att svaren inte var så lätta att sammanställa som
jag hade förutsatt. Detta gäller även på fråga 2c där jag vill veta vad de diskute-
rar när det gäller den förändrade yrkesrollen. Avsikten var att få en uppfattning
om vilka frågor som är aktuella, inte göra en sammanställning över vilket läns-
bibliotek som diskuterar vad. Vissa har svarat att de diskuterar allt möjligt,
medan andra utförligt har redogjort för olika frågeställningar.

När det gäller intervjuerna kan man tänka sig att de som söker sig till en
kurs i pedagogik redan är intresserade och tycker att det är en viktig fråga vilket
färgar deras svar. En annan aspekt är att två av informanterna har mer kontakt
med skolan än de andra, men jag gjorde bedömningen att jag kunde använda
intervjumaterialet eftersom ingen av dem är skolbibliotekarie på heltid. Som
nämndes ovan har en av bibliotekarierna gått en annan kurs än de övriga men
mitt syfte var inte att undersöka hur en specifik kurs i pedagogik påverkar ar-
betet utan om och hur pedagogiska utbildningar gör det överhuvudtaget. En av
bibliotekarierna har en förskollärarutbildning men jag anser inte att den påver-
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kar undersökningen i någon större grad eftersom hon aldrig har arbetat som
förskollärare och eftersom hon gick utbildningen för länge sedan.
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Bakgrund

Samhälleliga förutsättningar
Anledningarna till att biblioteket kommit att bli allt viktigare som pedagogisk
resurs är flera, vilket jag nämnde i inledningen. Här kan bl.a. nämnas den tek-
niska utvecklingen, det ökande antalet studerande, nya pedagogiska metoder
och nedskärningarna på skolbiblioteken.

I en skrift från DIK där biblioteket i Kunskapslyftet diskuteras görs en hän-
visning till en undersökning som Statens kulturråd genomförde i samarbete
med Svenska kommunförbundet och SAB 1998. Undersökningen visade att
hälften av folkbibliotekets besökare var studerande. Av den här gruppen var 38
procent högskole- och universitetsstuderande, 21 procent komvuxstuderande,
15 procent kunskapslyftsstuderande och 25 procent gick någon annan utbild-
ning. Undersökningen visade också att 96 procent av de 223 tillfrågade biblio-
tekscheferna hade märkt av en ökad efterfrågan på studiematerial men knappt 7
procent av biblioteken har fått ökade resurser för att möta behoven hos de stu-
derande.50

Att folkbiblioteket bör spela en viktig roll i utbildningssammanhang är ing-
en ny fråga. Detta citat är hämtat ur de Folkbibliotekssakkunnigas betänkande
från 1949:

Det är angeläget för de statsmakter som uppdragit riktlinjerna för skolans fostrande arbete,
att medborgarna även efter skoltidens slut på egen hand kan fullfölja sitt kunskapsinhäm-
tande och sin yrkesutbildning med hjälp av bibliotekets böcker. 51

Kunskapsinnehållet i tidigare utbildningar hade betydligt längre hållbarhetstid
än idag och den kompetens man förvärvade i sin utbildning bestod relativt
oförändrad. Idag är tempot betydligt snabbare och traditionella yrkeskunskaper

50 DIK om: Biblioteket i kunskapslyftet, 1999, s. 3.
51 Folk - och skolbibliotek Folkbibliotekssakkunningas betänkande, 1949, s. 42.
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måste kompletteras för att svara mot nya krav, vilket leder till att människor
befinner sig i utbildning en betydligt större del av livet.

 Vuxenutbildning
Två ord man ofta stöter på när vuxenutbildning diskuteras är Komvux och
Kunskapslyftet. Förkortningen Komvux betyder den kommunala vuxenutbild-
ningen och är således kommunens ansvar att erbjuda utbildning till vuxna som
av olika anledningar inte har fullföljt sin grund- eller gymnasieutbildning. Kun-
skapslyftet är, till skillnad från Komvux, en nationell satsning.

Kunskapslyftskommittén startade sin verksamhet 1995. Huvuduppgiften
var att ta fram underlag för en nationell svensk vuxenutbildningspolitik. Kun-
skapslyftsprojektet startade i juli 1997 och är en femårig satsning. Projektet
vänder sig till arbetslösa vuxna som saknar treårig gymnasieutbildning och
fram till 2002 finns det 100 000 heltidsplatser per år. När projektet är slut är det
kommunernas ansvar att genomföra det kommittén kallar ”Kunskapsbygget”.
Då ska 65 000 helårsplatser kunna erbjudas. Kunskapslyftskommittén anser att:
”staten och kommunerna i anslutning till Kunskapslyftet och den fortsatta ut-
vecklingen av det livslånga lärandet måste satsa mer på kultur och fortbild-
ning”.52 Uttalandet borde naturligt leda över till en diskussion om bibliotekets
roll anser jag. Tyvärr görs inte detta och följande citat får tala för sig själv
”…investeringar i allmänna bildande, utbildande och informativa aktiviteter typ
bibliotek, föräldra- och mödravårdsutbildning/…/ höjer också effektiviteten i
det livslånga lärandet”.53

Att folkbiblioteket som pedagogisk resurs helt glömdes bort i kunskaps-
lyftssatsningen redogör Carin Carlsson för i en magisteruppsats. Hon påpekar
att studerande, både högskole- och vuxenstuderande, inte bryr sig om vilket
bibliotek som är avsett för dem. De vuxenstuderande har i många fall varit helt
hänvisade till folkbiblioteket. En orsak till att man har glömt bort biblioteket i
de olika utbildningssatsningarna tror Carlsson är att utbildningsfrågor behand-
las av Utbildningsdepartementet och folkbiblioteksfrågor av Kulturdeparte-
mentet, vilket gör att kommunikationen inte alltid fungerar tillfredställande.54

52 Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet, 2000, s. 44.
53 Kunskapsbygget 2000 – det livslånga lärandet, 2000, s. 44.
54 Carlsson, Carin, 1998 Folkbiblioteket i kunskapssamhället och i utbildningens tjänst: en undersökning
om folkbibliotekets roll och förutsättningar i utbildningssammanhang, s. 85 ff.
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 Distansutbildning
En form av utbildning som ökar i samhället är distansutbildning. Arbetslivet
ställer krav på ständigt förnyade kunskaper och att medborgaren måste vara
beredd att ständigt vidga sin kompetens och bli mer flexibel. Dukom –
 distansutbildningskommittén – skriver i slutbetänkandet Flexibel utbildning på
distans att utvecklingen av de möjligheter till distansutbildning som IT erbjuder
måste främjas. Distansutbildningskommittén utgår ifrån att utbildning kommer
att öka i framtiden på grund av behovet av livslångt lärande. Dukom menar
vidare att samarbetsformer bör utvecklas nationellt.55

Grupper som bör prioriteras är personer med funktionshinder, glesbygdsbo-
ende, de som är i behov av kompetensutveckling i yrket t.ex. småföretagare. I
glesbygdskommuner ska s.k. lärcentra utvecklas och de ska fungera som knut-
punkt för olika distansutbildningar. I Härnösand finns idag ett utvecklingscent-
rum för distansutbildning, Distum.56 Dess uppgift är att utveckla kurser och
läromedel inom högskolan och folkbildningen. Det ska finnas handledare lokalt
men huvudläraren kan sitta någon annanstans i landet. Idag är vuxenutbildning-
en till för att fylla ett övergående behov men Dukom tror att vuxenutbildningen
i framtiden kommer att vara en del av samhället och att distansutbildning är
något många kommer att använda sig av i kompetensutvecklingssammanhang.57

I slutbetänkande från Dukom nämns inte biblioteket men helt klart är att
biblioteken känner av det ökade antalet distansstuderande. Gunni Öberg, som
bl.a. konstruerat en elektronisk biblioteksguide för distansstuderande, påpekar
att det finns tre olika typer av distansstuderande: de som går på längre pro-
gramutbildningar som är utlokaliserade, de som går kortare utlokaliserade kur-
ser och de som läser distanskurser via något universitet. Öberg menar att di-
stansutbildningens pedagogik styr i vilken utsträckning de studerande är i be-
hov av bibliotekets service, och att antalet distansutbildningar som bedrivs uti-
från PBL ökar vilket leder till att de studerande blir beroende av biblioteket i
högre grad. Hon menar vidare att biblioteken ska ge de studerande en pedago-
gisk metod att arbeta efter när de söker sin information, vilket påverkar folk-
bibliotekens arbete.58

55 Flexibel utbildning på distans, 1998, s. 10.
56 Se vidare www.distum.se
57 Flexibel utbildning på distans, 1998, s. 12.
58 Öberg, Gunni. Folkbiblioteken i utbildningen.
Http://www.abm.uu.se/distans/bibpedres/kurs1/pdf/folk.pdf [Verifierad 001125]
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Distansguiden, vilken nämndes ovan har utvecklats av bibliotekarierna
Helen Hed och Gunni Öberg. Meningen med Distansguiden är att biblioteken
själva ska kunna modulera om den så att den passar deras behov.59

Distansguiden är en del av ett projekt med namnet Biblioteket i det livs-
långa lärandet – BILL – vilket är ett samarbetsprojekt som syftar till att öka
möjligheterna för distansstuderande att få tillgång till service och information.
Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Borås, Örebro universi-
tetsbibliotek, Regionbibliotek Västra Götaland och Umeå universitetsbibliotek.
Ett annat projekt inom BILL är en kurs för bibliotekarier i distanspedagogik.60

(Se rubriken ”Utbildningar i pedagogik”).

 Behov av informationskompetens
En annan faktor som påverkat behovet av pedagogisk kompetens hos bibliote-
karien är det ökade informationsflödet i samhället vilket ställer högre krav på
människor att kunna orientera sig. De måste utifrån sitt behov kunna identifiera
rätt källa, formulera och utföra en sökning, utvärdera resultatet och omvandla
information till kunskap. Dessa färdigheter ryms i begreppet informationskom-
petens (information literacy) vilket går hand i hand med det livslånga lärandet
och olika elevaktiva arbetssätt. År 1989 publicerade ALA (American Library
Association) Information Literacy. Final Report. ALA har definierat en infor-
mationskompetent person på följande sätt:

Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. They
know how to learn because they know how knowledge is organised, how to find informa-
tion, and how to use information in such a way that others can learn from them. They are
people prepared for lifelong learning because they can always find the information needed
for any task or decision at hand.61

I rapporten fastslås att i och med IT-utvecklingen och den problembaserade
utbildningen har informationskompetens blivit aktuell vilket har gjort det an-
geläget att göra biblioteksanvändarna mer effektiva i sin informationssökning. I
rapporten vidhåller ALA att informationskompetens är ”survival skill” i infor-
mationssamhället och att biblioteken spelar en viktig roll för att ge medborgar-
na den.62

59 Distansguiden http://www.ub.umu.se/ubhtm/distans_guide/startsida.htm Distansguiden har utvecklats
med stöd från Distum. [Verifierad 010404]
60 BILL www.hb.se/miaochmimmi/bill [Verifierad 010419]
61 American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. 1989.
http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html [Verifierad 010402]
62 American Library Association Presidential Committee on Information Literacy. Final Report. 1989.
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Informationskompetens kan även ses ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Som togs upp tidigare menar Agneta Lantz att den medborgare som behärskar
information har ett bättre utgångsläge att klara sig än den som inte är informa-
tionskompetent. Idag menar Lantz att klyftan mellan de kunskaps- och infor-
mationsrika och de kunskaps- och informationsfattiga växer.63

Ur ett demokratiskt perspektiv betyder det här att folkbiblioteken kan och
bör spela en stor roll för att ge samhällsmedborgare redskap att bli informa-
tionskompetenta. Tidigare har man diskuterat tre basfärdigheter i samhället;
läsa, skriva och räkna. I en skrift från KK-stiftelsen resonerar ett antal skriben-
ter runt skolans ansvar att lära ut den fjärde basfärdigheten – att kunna hantera
informationsflödet i samhället. De tar också upp frågor kring vad detta infor-
mationsflöde innebär för individen.64

 Bibliotekslag och biblioteksplan
I Olssons & Gullbergs modell som jag redogjorde för i teorikapitlet, är en av
förutsättningarna för en yrkesrolls utveckling och förändring i samhället att det
finns lagar och förordningar som styr.65 Detta blir tydligt när det gäller vilken
roll folkbiblioteken ska spela i utbildningssamhället. Bibliotekslagen nämner
bibliotekets roll i utbildningssamhället i väldigt vaga termer:

Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning
samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.66

Ett klart uttalat uppdrag från samhällets sida saknas idag. Ett förslag som Kers-
tin Ericsson tar upp är att man i varje kommun tydligt reglerar ansvaret för bib-
lioteksfrågorna i en biblioteksplan. Biblioteksplanen ska kartlägga tillgång till
och behov av bibliotek sett ur kommunmedborgarnas perspektiv. På detta sätt
menar hon, kan de ekonomiska resurserna fördelas rättvist. Biblioteksplanen
ska beslutas i kommunfullmäktige och vara likställd med dokument som
Skolplanen, Agenda 21 och Jämställdhetsplanen.67

http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html [Verifierad 010402]
63 Lantz, 2000
64 Den fjärde basfärdigheten: sju röster om värderingar, lärande och Internet, 2000, passim.
Går att beställa på www.kks.se [Verifierad 010117]
65 Olsson & Gullberg, 1986, s. 10.
66 Bibliotekslagen : SFS 1996:1596 2 §
67 Ericsson, Kerstin, 2000 Biblioteket i utbildningssamhället: om biblioteket och människans behov av
information och kunskap i det livslånga lärandet, s. 7 ff.
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Undersökning

I den här delen av uppsatsen kommer jag att belysa folkbibliotekariens föränd-
rade yrkesroll utifrån de olika aspekter som diskuterades i teorikapitlet. Under
rubriken ”Organisatoriska förutsättningar” redogörs för och diskuteras länsbib-
liotekens svar på enkäterna och under sista rubriken ”Individuella förutsätt-
ningar” behandlas intervjuerna.

Organisatoriska förutsättningar
De svenska länsbiblioteken ingår i det allmänna biblioteksväsendet och omfat-
tas av Bibliotekslagen. Länsbiblioteken ska hjälpa till med utveckling av de
kommunala (och landstingskommunala) biblioteken. De har ansvar för att för-
verkliga regional och nationell bibliotekspolitik. De anordnar också utbildning-
ar.68 Genom att skicka ut enkäter (Bilaga 1) till länsbiblioteken ville jag få svar
på frågorna om den förändrade yrkesrollen är något som diskuteras idag och i
så fall vad som diskuteras. Jag ville också ta reda på vilka kompetensutveck-
lingsmöjligheter inom pedagogik som finns genom länsbiblioteken.

 Förändrad yrkesroll
Den aspekt av den förändrade yrkesrollen som åtta av femton länsbibliotek
uppgett att de diskuterat är bibliotekariens roll i utbildningssamhället. Svaren
visar att utbildningssamhället har påverkat biblioteken, och därmed biblioteka-
rien på flera sätt. En aspekt som tas upp är att behovet av användarutbildning
har ökat, med tanke på det stora antalet vuxenstuderande. Detta har lett till be-
hov av utbildning i bl.a. pedagogik för bibliotekarierna. En annan aspekt som
diskuteras är de utmaningar som finns i Kunskapslyftet och det livslånga läran-
det. Ett svar lyder:

Förändringarna har sin rot i att allt fler – framförallt utbildningssökande – anlitar bibliote-
kets tjänster, samtidigt som biblioteken under en period fick mindre resurser, både vad
gäller personal och medier. Mot bakgrund av detta: Hur gör vi låntagarna mer ’självgåen-

68 De svenska länsbiblioteken http://www.kristianstad.se/kultur/lanet/lansbib.asp [Verifierad 010226]
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de’? Användarundervisning – i första hand sån som vänder sig till förmedlare (lärare). Vil-
ket i sin tur kräver kompetensutveckling inom bibliotekspedagogik.69

Hallands län skriver också att ”en ökad IT-användning inom undervisningen
förändrar folkbibliotekariens yrkesroll generellt men också speciellt när det
gäller att medverka i en pedagogisk process”.70 Västmanlands län uppger att de
diskuterar hur biblioteken ska kunna möta nya behov och nya krav som folk-
biblioteket ställs inför p.g.a. den stora ökningen av studerande. De framhåller
att det inte enbart handlar om vuxenstuderande utan även grund- och gymna-
sieelever och att de förändrade arbetssätten i dagens skola sätter press på bibli-
oteket. Gävleborgs län uppger att de diskuterar att vuxenstuderande ställer krav
som skapar speciella behov t.ex. inköp av mer kurslitteratur, men att den peda-
gogiska rollen inte är något som diskuteras. De diskuterar även problemet med
att de studerande tar resurser från områden som enligt måldokument ska prio-
riteras t.ex. barn- och ungdom. I Gävle har det inrättats ett speciellt referens-
bibliotek med egen bibliotekarie, för de studerande på Komvux och Kun-
skapslyftet. Östergötlands län svarar att det finns ett ökat behov av användarut-
bildning, ”särskilt med tanke på den stora delen vuxenstuderande bland biblio-
tekets besökare”.71 Skånes länsbibliotek svarar att bibliotekariens pedagogiska
roll är något som de vill ta itu med nu. Jönköpings länsbibliotek skriver:

Infallsvinklarna är många. Dels hur vi påverkas av förändringar i omvärlden och hur vi ska
följa med för att fortsätta vara intressanta. Kunskaps/informationssamhället som växer fram
och där vi skall verka ger ju hur många tankar som helst.72

Andra frågor som länsbiblioteken uppgav att de diskuterade i samband med en
förändrad yrkesroll är att ökad IT-kompetens borde ge högre lön, problem med
personalrekrytering till glesbygden och vilka konsekvenser generationsskiftet
får för biblioteket. Behov av kompetensutveckling i samband med en förändrad
yrkesroll är också något som diskuteras och de områden som tas upp är utbild-
ning i ny teknik, hur man handleder på Internet och hur man själv hittar där,
behovet av kunnig sökvägledning och nya mediers inverkan. Ett länsbibliotek
ställer frågan vilken typ av människa, vilka personliga egenskaper, kompeten-
ser man ska ha för att klara bibliotekets förändrade roll.

69 Hallands länsbibliotek 010104
70 Hallands länsbibliotek 010104
71 Östergötlands länsbibliotek 010112
72 Jönköpings länsbibliotek 010110
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 Kompetens
När det gäller frågan vilken kompetens länsbiblioteken ansåg som viktigast
visar svaren att den viktigaste kompetensen är den sociala kompetensen, den
näst viktigaste är den pedagogiska, därefter fackkunskap, därefter mjukvaru-
och marknadsföringskompetens. Alla utom Gotland och Uppsala har placerat
hårdvarukompetens sist. Halland och Gävleborg skriver att hårdvarukompeten-
sen överlåter de på andra.

Den här frågan vållade en del bekymmer, vilket jag diskuterade under ru-
briken ”Metodproblem”. Utöver de kompetenser som jag bad länsbiblioteken
rangordna förutsatte jag bibliotekariens grundkompetens vilken kan samman-
fattas av begreppen informationskompetens och litteraturkännedom. Många av
länsbiblioteken kompletterade sitt svar på den här frågan med intressanta
kommentarer vilka följer nedan.

Kalmar län skrev att social kompetens kommer att bli viktigt med tanke på
arbetslagsarbete och teamwork, pedagogisk kompetens med tanke på att bibli-
otekarien i framtiden kommer att syssla mycket mer med användarutbildningar
av olika slag och att marknadsföring, framförallt mot beslutsfattarna, kommer
att bli en avgörande fråga i framtiden.

Värmlands län kommenterar att mjukvarukompetens betraktas som grund-
läggande, som att kunna läsa. Pedagogisk kompetens, fackkunskap inom ett
ämne och marknadsföringskompetens är tre specialistfunktioner som inte alla
behöver kunna men man måste vara bra på någon av dem. Eventuellt behöver
det inte vara en bibliotekarie som besitter den pedagogiska kunskapen.

Hallands län svarar att beroende på situationen behöver bibliotekarierna alla
uppräknade kompetenser, men just social och pedagogisk kompetens kommer
att krävas av alla folkbibliotekarier. De övriga kan ses mer som specialiteter,
som är viktiga för vissa tjänster eller uppdrag. Mjukvarukompetensen kommer
att öka i betydelse. Marknadsföring handlar om kommunikation med låntagare
som ger underlag för att utveckla verksamheten. Detta gör att det ligger nära
pedagogisk och social kompetens.

Gävleborgs län påpekar att social kompetens är grund för allt annat efter-
som man måste kunna tolka människor när man arbetar som bibliotekarie. Pe-
dagogisk kompetens handlar om bemötande och det hänger ihop med mark-
nadsföring och social kompetens.

Norrbottens län menar att pedagogisk kompetens inte bara handlar om att
undervisa utan att det är en del av marknadsföringen. Det handlar om att tänka
igenom hur det virtuella vetandet ska struktureras och hur skyltning ska göras.
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Jönköpings län svarar att social- och pedagogisk kompetens tillsammans
med marknadsföring är viktigast om någon annan tar hand om IT. När det gäl-
ler fackkunskap är det viktigt att se över den samlade kunskap man har inom
teamet.

 Utbildningar i pedagogik
På frågan om det finns någon efterfrågan av pedagogiska utbildningar visar
svaren från länsbiblioteken att pedagogisk utbildning efterfrågas av biblioteka-
rier i de flesta län. Jönköpings län svarade att det efterfrågas förvånansvärt lite,
Västra Götalands län att det efterfrågas då och då och Gävleborgs- och Norr-
bottens län att det inte är så uttalat.

Undersökningen visar att fem av femton länsbibliotek kan erbjuda de an-
ställda folkbibliotekarierna i länet längre pedagogiska utbildningar. Nedan föl-
jer en genomgång av de olika utbildningar som länsbiblioteken har tagit upp i
svaren på enkäten. Därefter redogörs för utbildningar som länsbiblioteken har
uppgett att de känner till men som inte ordnas av dem själva och utbildningar
som jag fått kännedom om på andra sätt.

Utbildningar via länsbiblioteken

•  Länsbiblioteken Sydost har haft och kommer att ha en utbildning i sam-
arbete med Högskolan i Karlskrona/Ronneby; Bibliotekspedagogik 5
poäng. Målet med kursen är att utveckla och fördjupa kompetensen
inom det pedagogiska området, att utveckla ett eget pedagogiskt för-
hållningssätt och reflektera över sin pedagogiska roll. Vidare är målet
att förstå bibliotekets roll i den lärande organisationen, att planera och
utveckla användarutbildning och att få kännedom om nya utbildnings-
tekniker, distansverktyg och nätbaserad utbildning. Kursen är på distans
och ges på halvfart.73

•  Västmanlands- och Södermanlands länsbibliotek ska i samarbete med
Mälardalens högskola ha en 5 poängskurs Pedagogik i biblioteksarbete
A. Kursens mål är att ge deltagarna kunskaper om biblioteksarbetet som
ett pedagogiskt arbete och att de får kunskaper om hur detta ska tilläm-
pas i det dagliga arbetet. Kursen har tre delar; pedagogiska perspektiv

73 Se vidare www.bth.se
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på bibliotek och biblioteksarbete, vuxenstuderande på biblioteket och
intervjuteknik och bemötande. Kursen startar i februari 2001.74

•  I februari 2001 startade en 5 poängskurs, Pedagogik för bibliotekarier,
vid Högskolan i Halmstad, på uppdrag av länsbiblioteket i Halland och
med länets folk- och skolbibliotekarier som målgrupp. Kursen syftar till
att utifrån bibliotekariens praktik ge en orientering om perspektiv på lä-
rande. Kursens avsikt är att ställa det pedagogiska mötet mellan låntaga-
re och bibliotekarie i fokus och med utgångspunkt i bibliotekariens var-
dag problematiseras begreppen lärande och undervisning.75

•  Kalmar länsbibliotek ska anordna en 5 poängskurs tillsammans med
Högskolan i Kalmar, Didaktik för bibliotekarier. Kursen går över två
terminer. Innehållet i kursen är rollspel, talekonst, Power Point, peda-
gogiska system – hur vi lär, socialpsykologi, arbetssätt i dagens skola
samt samtalsmetodik.76

•  Jönköpings länsbibliotek har en utbildning för barnbibliotekarier i samar-
bete med BHS.

Övriga utbildningar

•  Biblioteket som pedagogisk resurs. 5+5 poäng ges vid Institutionen för
ABM, estetik och kulturstudier vid Uppsala universitet. Den består av
två kurser; Pedagogisk grundkurs och användarutbildning och Infor-
mationskompetens samt webbteknik som pedagogiskt verktyg. Den
första kursen har syftet att ge de studerande verktyg för att analysera sin
egen undervisning, sin pedagogiska roll, de föreställningar och de mål
som förknippas med denna roll. Den pedagogiska grundsynen ska vara
bas för den pedagogiska verksamheten. Den andra kursen har syftet att
utveckla de studerandes egna sökstrategier och genom att arbeta prak-
tiskt få sin egen syn på begreppet informationskompetens. Webbsidors
funktionalitet bedöms. Kurserna har en för distansformen modifierad

74 Kursbeskrivning via e-post från Ann-Christine Juhlin Svensson, Mälardalens högskola 010329
75 Kursbeskrivning via brev från Inger Hellström, Högskolan i Halmstad 010330
76 Kursbeskrivning via e-post från Margareta Hybbinette, Kalmar regionförbund 010119
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PBL-pedagogik. Kurserna ges på halvfart/kvartsfart och som distansut-
bildning.77

•  Pedagogik för bibliotekarier, 10 poäng, Bibliotekshögskolan i Borås.
Syfte med kursen är att de studerande ska utveckla och fördjupa sina te-
oretiska kunskaper om undervisning och lärande och att de ska utveckla
förmågan att tillämpa detta i praktiken. Pedagogiska aspekter på databa-
serad och Internetbaserad informationssökning tas upp. Samarbete bib-
liotekarie och lärare och bedömning av inlärningsresultat behandlas.
Det är en distansutbildning.78

•  Biblioteket i det livslånga lärandet, BILL, 5 poäng, Bibliotekshögskolan i
Borås. Syfte med kursen är att studenterna ska utveckla och fördjupa si-
na teoretiska kunskaper om pedagogik och flexibelt lärande. De ska få
verktyg för att analysera sin egen undervisning och sin pedagogiska roll
som handledare, de ska undersöka bibliotekets roll i ett större pedago-
giskt sammanhang. Kursen är en distansutbildning och ges på kvarts-
fart. En tanke med utbildningen är att bibliotekarierna själva, genom att
prova distansutbildningsformen ska få en bättre förståelse för hur den
fungerar (som nämnts tidigare är kursen ett delprojekt i ett större pro-
jekt med samma namn – BILL).79

 Måldokument och samordning
Länsbibliotekens svar visar att det finns ett uttalat behov av pedagogisk kom-
petens på de flesta länsbibliotek och att det till viss del uppfylls i och med ut-
bildningarna. Gotland tar upp att pedagogik i grundutbildningen är viktig men
att fortbildning av ”gamla rävar” är minst lika viktig. Jag kommer inte att redo-
göra för hur det ser ut på de olika biblioteksutbildningarna i landet med avse-
ende på kurser i pedagogik. För den intresserade hänvisas till utbildningarnas
hemsidor.80

77 Se vidare www.abm.uu.se/distans/bibpedres/beskr.htm
78 Se vidare www.hb.se/bhs/utb/biblped-10p.htm
79 Se vidare www.hb.se/miaochmimmi/bill/kursplan.htm
80 Uppsala universitet www.abm.uu.se
Lunds universitet www.kult.lu.se/bivil
Umeå universitet www.umu.se/soc/biv/biv.htm
Högskolan i Borås www.hb.se/bhs
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På frågan om pedagogik eller pedagogisk kompetens tas upp i måldoku-
ment för länsbiblioteken har de som svarat ja nämnt detta i väldigt vaga termer.
Östergötlands län svarar att det i deras övergripande mål står att:

Länsbiblioteket bör stödja kommunbiblioteken i deras strävan efter att göra insatser för att
utveckla informationsverksamheten och verksamheten gentemot Kunskapslyftet, annan
vuxenutbildning, distansutbildning samt företagande och utbildning.81

Uppsala län skriver att det nämns i verksamhetsplaner, men inte på vilket sätt.
När det gäller frågan om samordning av utbildningar i pedagogik mellan

länsbiblioteken uppger Östergötlands län att det inte finns någon samordning
men att det vore önskvärt och Kalmar län svarar att de är övertygade om att det
måste till i framtiden. Hallands län erbjuder andra län överblivna platser på
utbildningar och tipsar varandra om föreläsare. Värmlands län har samordnat
med Hedmark, Östfold och Dalarna. De övriga svarar att det inte förekommer
någon samordning.

 Sammanfattning och analys
Utifrån resultaten från enkätundersökningen kan konstateras att den förändrade
yrkesrollen är något som diskuteras idag och främst diskuteras den förändrade
bibliotekarierollen i samband med de krav som utbildningssamhället ställer.
Detta återspeglas av att det finns efterfrågan på pedagogisk utbildning bland
folkbibliotekarierna. Enligt Olsson & Gullbergs modell, som togs upp i teori-
kapitlet, är möjligheter till fortbildning en av förutsättningarna för yrkesrollens
utveckling och förändring.82 Den förutsättningen finns på vissa länsbibliotek
som anordnar utbildning i pedagogik.

Trots att den pedagogiska rollen diskuteras, att efterfrågan på pedagogiska
utbildningar finns och att utbildningar erbjuds är pedagogik eller pedagogisk
kompetens dock inte något som tas upp i måldokumenten på länsbiblioteken i
någon större utsträckning. För att återknyta till Olsson & Gullbergs modell är
lokala bestämmelser och avtal också av betydelse för yrkesrollens utveckling
och förändring.83 Om den pedagogiska rollen ska få betydelse och genomslag
på biblioteken måste målet om pedagogisk kompetens skrivas in i måldoku-
ment. Om inte organisationen, oavsett om det är länsbiblioteket eller det lokala

81 Östergötlands länsbibliotek 010112
82 Olsson & Gullberg, 1986, s. 10 ff.
83 Olsson & Gullberg, 1986, s. 10 ff.
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folkbiblioteket, visar att det är en viktig fråga att personalen är pedagogiskt
kompetent kommer det pedagogiska arbetet bli en individuell punktinsats från
eldsjälar som anser att frågan är viktig, istället för att det genomsyrar hela verk-
samheten.

När det gäller frågan om vilka kompetenser som anses viktiga anges peda-
gogisk kompetens som näst viktigast. Något som är förvånande med resultatet
är att mjukvarukompetens inte rangordnas högre, eftersom det är en kompetens
som betonas på bibliotekarieutbildningarna och som lyfts fram som en viktig
kompetens i den massmediala debatten. En annan intressant iakttagelse är att
flera av länsbiblioteken har kopplat ihop social och pedagogisk kompetens med
marknadsföring och menar att de är svåra att skilja åt. Utifrån Anders Øroms
teori, där han diskuterar olika bibliotekarieidentiteter, är det intressant att fun-
dera på hur bibliotekarierollen kommer att utvecklas. Han menar att olika iden-
titeter är sammankopplade med olika värden. En tydlig tendens i svaren från
länsbiblioteken är att den socialt utåtriktade rollen är dominerande.

I de olika pedagogiska utbildningarna kan vi se vilka frågor som anses vik-
tiga när det gäller bibliotekariens pedagogiska roll. De områden som lyfts fram
är dels den teoretiskt betonade, där det handlar om att reflektera över sin peda-
gogiska grundsyn och sitt pedagogiska förhållningssätt och dels den mer prak-
tiskt inriktade som tar sin utgångspunkt i bibliotekariens vardag.

Individuella förutsättningar
De fem folkbibliotekarier som deltagit i undersökningen har alla gått en längre
pedagogisk utbildning. I det här kapitlet lyfter jag fram och diskuterar hur dessa
personer ser på sin förändrade yrkesroll och vilka förutsättningar som spelat in
om utbildningen i pedagogik har påverkat yrkesrollen och arbetsuppgifterna.
Som komplement till intervjusvaren används de tre loggböckerna, som be-
skrevs i metodkapitlet. Förutom intervjuerna med de fem folkbibliotekarierna,
kommer jag att redogöra för intervjuerna med David Herron och Agneta Lantz.
Folkbibliotekarierna har, som nämnts tidigare, fingerade namn eftersom de
ställt upp på intervjuerna i egenskap av privatpersoner, medan David Herron
och Agneta Lantz är att betrakta som offentliga aktörer.

 Presentation av informanterna
Här följer en kort presentation av de i undersökningen medverkande informan-
terna.
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•  Monica har varit bibliotekarie i 16 år. Hon har arbetat på forsknings- och
folkbibliotek. Den tjänst hon hade tidigare var inriktad på uppsökande
verksamhet, socialbibliotekarie, men nu har hon fått timmar på ett skol-
bibliotek. Hon har pass i informationsdisken. Kursen är den första kurs i
pedagogik hon går.

•  Sara har arbetat på folkbibliotek i 10 år. I sin tjänst har hon många pass i
informationsdisken, men även ansvar för inköp av utländsk skönlitte-
ratur och inköp av musik. Kursen är den första kurs i pedagogik med in-
riktning mot bibliotek som hon läser.

•  Ylva har arbetat som bibliotekarie i 30 år, både på folkbibliotek och på
länsbibliotek. Tjänsten idag omfattar mest inköp och katalogarbete, men
hon har även pass i informationsdisken. Hon har pedagogik i sin
grundutbildning från universitetet. Den här kursen är den första hon går
som har inriktningen bibliotek och pedagogik.

•  Lena har arbetat som bibliotekarie i 30 år. Hennes tjänst är en IT-tjänst på
heltid. Hon har pedagogik i sin grundutbildning från universitetet. Hon
har gått en kurs tidigare med inriktningen bibliotek och pedagogik.

•  Malin har arbetat på folkbibliotek i 20 år. Hon är ansvarig för en barn-
och ungdomsavdelning. Hon har pass i informationsdisken. Hon går en
annan kurs än de övriga informanterna, vilken är inriktad på barn- och
ungdomsarbete.

 Varför kurs i pedagogik?
Anledningarna att informanterna sökte till kursen varierar. Ylva fick kännedom
om kursen när hon gick en annan kurs. Men hon hänvisar också till Kunskaps-
lyftet och behovet att kunna ta hand om de studerande på biblioteket. Hon me-
nar att diskussionen om pedagogisk kompetens för bibliotekarier startade i och
med Kunskapslyftet. Att en högskola startade i trakten påverkade också diskus-
sionen. Ylva vill börja arbeta med Kunskapslyftselever och där anser hon att
kursen skulle underlätta. De andra informanterna har mer personliga skäl som
jag ser det och går utbildningen i första hand för sin egen skull och i andra hand
för bibliotekets verksamhet.

Monica uttrycker att hon kände att hon höll på att stagnera i sitt yrke, att det
kändes som hon trampade vatten. Hon upplevde att organisationen hon arbetar i
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var låst så om hon ville utvecklas i sitt yrke var det hennes ansvar. Hon har en
kollega som gick kursen ”Internet för bibliotekarier” för några år sedan och hon
har pratat om den vilket påverkade Monica när hon sökte kursen. Hennes tanke
med att söka kursen var också att det kunde vara en bra merit om hon söker
nytt arbete. Lena och Sara uttrycker det så att de brukar hålla på med en kurs
vid sidan av arbetet. Sara såg kursen på nätet och tyckte att den låg rätt i tiden.

När det gäller varför de har sökt kursen framkommer att den individuella,
utvecklande aspekten är den dominerande. En fråga man kan ställa sig är om
det råkade vara den här kursen som fanns tillgänglig när informanterna kände
behov av att gå en kurs eller om det var just det pedagogiska perspektivet som
var centralt? Under rubriken ”Organisatoriska förutsättningar” diskuterades
vilket genomslag en kurs i pedagogik får om det inte regleras i några måldo-
kument.

 Nya krav på yrkesrollen
Hur påverkas yrkesrollen när nya krav ställs? Alla informanterna är överens om
att kraven har förändrats men Lena menar att de i grund och botten är de sam-
ma, bara att kraven är högre och att man ska kunna mer nu. Hon menar att sva-
ra på frågor, köpa in böcker och utforma programverksamhet har man alltid
gjort. I antologin som togs upp i forskningsöversikten, Bibliotekarieyrket: Tra-
dition och förändring, hävdar Harry Järv att uppgiften att lagra och tillhanda-
hålla kunskap fortfarande är den densamma, vilket stämmer in på Lenas sätt att
resonera kring yrkesrollens innehåll.84 Hon menar vidare att förr var det mer
strikt vad man skulle göra, nu är det mer individuellt. Här ser jag paralleller
med det Anders Ørom skriver att tidigare hade biblioteken ganska bestämda
funktioner i samhället. De hade, menar Ørom, monopol på bestämda områden
inom litteratur- och informationsförmedlingen. Bibliotekariekåren var, skriver
han, orienterad mot allmänbildningskulturerna och ”det institutionellt erkända
vetandet”.85

I intervjusvaren framkommer att de faktorer som informanterna anser har
påverkat förändringen av yrkesrollen är ny teknik, försämrad ekonomi och att
fler studerande söker sig till folkbiblioteket.

IT har gjort att arbetet är lättare men också mer stressande påpekar Malin.
Monica känner sig också stressad av tekniken och menar att det är viktigt att
känna sig trygg själv innan man ska visa andra. Hon säger vidare att det också

84 Järv, 1991, s. 28 ff.
85 Ørom, 1993, s. 228 ff.
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har gjort att det är svårare att vägleda låntagarna. Förr visade man på det som
fanns fysiskt i rummet, nu gäller det att visa på allt digitalt material också. Ett
annat resonemang Anders Ørom för som jag vill återknyta till här handlar om
de olika värden som bibliotekarieidentiteten vilar på. När det kommer nya
identiteter kan värdena hamna i konflikt med varandra. Denna tankegång kan
man ana i Saras resonemang där hon tycker sig se att folkbildningen har fått stå
tillbaka för tekniken. Men efter en stunds eftertanke lägger hon till att de data-
kurser för allmänheten som de har på hennes arbetsplats också är att betrakta
som en folkbildande uppgift. Även om Kulturförmedlaridentiteten och Infor-
mationsförmedlaridentiteten utgår ifrån olika värdegrunder kanske de rör sig åt
samma håll, att den kulturförmedlande, folkbildande identiteten får ett annat
innehåll men behåller sin värdegrund.

Liknande tankar för Monica fram genom att säga att uppgiften att förmedla
kultur inte är lika markant längre, att det handlar mer om information nu. Malin
konstaterar också att det är mer fokus på informationsteknik och referensarbete
idag. Vad avser försämrad ekonomi så tycker inte Monica att besparingarna har
påverkat eftersom de har varit ganska skonade på hennes arbetsplats, medan
Malin menar att det, näst efter den nya tekniken, har påverkat mest.

Några av de intervjuade säger att det märks på frågorna att fler människor
är studerande, att det överhuvudtaget är fler som kommer att tänka på bibliote-
ket som kunskapsförmedling, som Monica uttrycker det. Lena menar att sko-
lornas förändrade arbetssätt har påverkat arbetet för bibliotekarien. Eleverna
”forskar” vilket innebär att de inte bara ska använda läroboken utan de kommer
till biblioteket och vill ha material inom ett temaområde. Denna typ av uppgif-
ter gör att eleverna behöver hjälp med hur man söker fram material.

Malin påpekar att bibliotekets målsättning, att prioritera barn, ungdom och
funktionshindrade inte uppfylls idag när de studerande tar så mycket tid. Ylva
tar också upp problemet med att målsättningen har blivit skev men genom mer
organiserad pedagogisk verksamhet på biblioteket skulle man i längden frigöra
resurser till de grupper man sagt sig måna om. Att upprätta en biblioteksplan
borde vara ett sätt att komma till rätta med det här problemet anser jag.

 Kärnan i bibliotekarieyrket
Sara och Ylva uttrycker att den folkbildande rollen är kärnan i bibliotekarieyr-
ket. Kanske är det som Gunni Öberg skriver, att den pedagogiska rollen kan ses
som ett led i omvandlingen av den folkbildande traditionen. Förutom att vara
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den som väljer ut kvalitativ litteratur, vilket var centralt tidigare, ska nu folk-
bibliotekarien också fungera som handledare och pedagog.86

Sara lyfter fram att bibliotekarien inte ska fostra utan lära folk att hitta själ-
va. Ylva menar att man kan vara folkbildare på flera sätt, både genom att ge
lästips så att människor upptäcker all underbar litteratur och genom att lära ut
informationssökning. Det kan finnas en risk, som jag ser det, att folkbibliote-
ken idag saknar ett tydligt uppdrag, en riktning. Visserligen behöver det inte
ligga något motsatsförhållande mellan att visa på god litteratur och att lära
människor att söka på Internet men enligt Ørom skapas förvirring när olika
uppdrag som vilar på olika värden krockar med varandra.87 Detta skulle också
kunna belysas med Maj Klassons begrepp mobilisering och anpassning, för
vilka jag redogjorde i teorikapitlet. Anpassning, i det här fallet, betyder att
folkbiblioteket både ska bevara sin traditionella roll som förmedlare av god
kultur och mobilisering att det samtidigt ska vara en spjutspets i det nya sam-
hället där användarundervisning i informationssökning blir en viktig funktion.88

Jag anser att denna dualism påverkar yrkesrollen och i viss mån kanske splittrar
den.

Lena och Monica betonar att bibliotekariens uppgift är att införskaffa mate-
rial, synliggöra bibliotekets resurser, vägleda allmänheten i materialet och att
hjälpa till att sovra. Lena poängterar att datorerna fyller en viktig demokratisk
funktion, att även de som inte har råd med en egen dator ska ha tillgång till
datorer på biblioteket. Alla lyfter fram att den demokratiska grundprincipen är
central och att bibliotekets viktigaste uppgift är att finnas till för alla.

En intressant iakttagelse jag gjorde vid intervjutillfället var att två av in-
formanterna skrattade när jag ställde frågan vad de ansåg vara kärnan i arbetet.
Uppenbarligen, vilket framkommer längre fram i svarsredogörelserna, är frågan
om yrkesrollen inte något man diskuterar särskilt ofta på informanternas ar-
betsplatser.

 Stark eller svag yrkesroll
Resultatet av IFLA:s undersökning, som jag redogjorde för i forskningsöver-
sikten, visar att orsakerna till yrkesrollens låga status är att bibliotekariers
kompetens i hög grad är osynlig för såväl brukarna som beslutsfattarna och att

86 Öberg, Gunni. Folkbiblioteken i utbildningen.
http://www.abm.uu.se/distans/bibpedres/kurs1/pdf/folk.pdf [Verifierad 001125]
87 Ørom, 1993, s. 228 ff.
88 Klasson, 1996, s. 17 ff.
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bibliotekarierna koncentrerar sig på det materiella i större utsträckning än på
brukarnas behov.89

Flera av informanterna framhåller just detta, att bibliotekariernas kompe-
tens är osynlig för brukare och beslutsfattare, vilket leder till en svag yrkesroll.
Ylva och Monica menar att yrkesrollen fortfarande är svag i allmänhetens och
politikernas ögon, medan Malin och Sara tycker att den är på väg att bli starka-
re. Sara säger att det för några år sedan talades om att yrkeskåren skulle för-
svinna men det hör man inte längre. Att yrkesrollen är på väg att bli starkare är
inte något som märks direkt bland kollegor säger Sara, utan hon menar att hon
känner att det finns en medvind när hon läser vad som diskuteras.

Bibliotekarier är dåliga på att visa vad de kan och visa folk vad de kan få
tag på menar Ylva, vilket hon tror kan bero på att yrket har varit för inåtriktat,
ett kvinnoyrke och ett låglöneyrke. En annan teori om varför yrkesrollen har
varit svag är, enligt Ylva, att bibliotekarierna har varit för mycket för sig själva,
att de har haft för få bundsförvanter. Ylva menar att bibliotekariekåren i större
utsträckning borde tala om vilka de är och vad de kan.

Att politikerna är en viktig målgrupp att bearbeta för att höja yrkets status
tar flera av informanterna upp. Lena menar att politiker och allmänheten bara
tror att bibliotekarier lånar ut böcker. Att se hur bibliotekarierollen kommer att
utvecklas är svårt menar Lena eftersom folkbiblioteken och därmed biblioteka-
riens roll är beroende av den politiska situationen. Hon framhåller att bibliote-
karierna bara kan bli starkare genom att arbeta bra och i större utsträckning tala
om att man finns. Ett sätt att blir mer synlig menar Lena, är genom bibliotekets
hemsida. Monica säger att enda sättet att stärka yrkesrollen är att politikerna får
veta vad bibliotekarien gör. Men, menar hon, om allmänheten får bättre känne-
dom om bibliotekariens kompetens kan detta påverka politikerna. I en av logg-
böckerna funderar informanten på hur det ska bli möjligt att få politikerna och
cheferna att förstå att de måste skjuta till tid och pengar till biblioteket. Hon
kommer fram till att kunskap är enda sättet att kunna påverka.

En annan faktor som flera påtalar är lönen. Lena tror att frågan om bibliote-
karierollens status är beroende av lönen. Hon har länge försökt driva en högre
lön eftersom hon menar att folkbibliotekarier gör en stor pedagogisk insats,
vilket blir tydligt när man arbetar mycket med skolelever. En risk hon ser idag
är att de kommunala bibliotekarierna sitter för sig själva, medan de som finns i
det privata är högavlönade. Även Sara ser lönen som en faktor som kan ge hög-

89 Prins & de Gier, 1995, s. 15 ff.
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re status till yrket. Hon menar att när bibliotekarier börjar bli intressanta för
privata arbetsgivare som kan betala ut högre löner, kan det sätta press på kom-
munerna.

En orsak Monica tycker sig kan se till varför yrkesrollen är svag är att äldre
bibliotekarier bromsar upp, att det finns generationsmotsättningar. När hon och
många med henne gick utbildningen såg det helt annorlunda ut än idag. En
faktor som hon anser motverkar att yrkesrollen utvecklas och blir starkare är
den psykosociala miljön på arbetsplatsen. Hon menar att en tillåtande stämning
med högt i tak gör att yrkesrollen utvecklas och stärks. När det gäller att bli mer
tydlig med vad man gör menar Monica att det finns problem eftersom en del
personal inte vill ha kontakt med folk. Men hon tycker att det pedagogiska för-
hållningssättet är viktigt även om man inte arbetar direkt mot användarna.
Detta uttalande kan jämföras med det Helen Hed skriver om att bibliotekarien
är en del av det pedagogiska kollektivet och att det inte bara gäller personal
som är i yttre tjänst.90 I arbetet med t.ex. hemsidan är det viktigt att vara peda-
gogisk. Visserligen är Heds utgångspunkt högskolebiblioteket men det är även
aktuellt för folkbiblioteket.

För att yrket ska få mer status tror Malin att det måste bli mer vetenskapligt.
Lena Olsson framför liknande argument i sammanfattningen av Bibliotekarie-
yrket: Tradition och förändring där hon skriver att det saknas teoretiska kun-
skaper som ligger till grund för yrket och där hon betonar behovet av forskning
kring yrkesrollen.91 Malin upplever att yrkesrollen blir starkare om hon får
tydliggöra sin kompetens för andra eftersom hennes egna kunskaper då blir
tydliga för henne själv. Hon tror att informationssamhället gör att yrkesrollen
blir starkare eftersom bibliotekarier behärskar något som inte alla kan. Hon tar
som exempel att även om många har dator hemma idag så är de inte bra på in-
formationssökning. Om exempelvis tågtiderna bara kommer att finnas på Inter-
net i framtiden tror Malin att folk kommer till biblioteket och frågar om hjälp.

 Situationer som kräver pedagogisk kompetens
Från att ha diskuterat allmänt hur informanterna ser på sin yrkesroll ska nu den
pedagogiska rollen tas upp. I det här stycket redogörs för vilka situationer i det
dagliga arbetet som informanterna tycker kräver pedagogisk kompetens.

90 Hed, Helen, 2000 Bibliotekarien som en integrerad del i det pedagogiska kollektivet –
 högskolebibliotek http://www.abm.uu.se/distans/bibpedres/kurs1/pdf/hogskole.pdf [Verifierad 001125]
91 Olsson, Lena, 1991, s. 171.
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Användarundervisning i mer organiserad form finns på två av informanter-
nas bibliotek. Behovet av användarundervisning har ökat i och med IT och fler
studerande och därmed har behovet av pedagogisk kompetens ökat. På det ena
biblioteket finns kurser för allmänheten som är upplagda på flera nivåer vilka
har varit enormt efterfrågade. På det andra biblioteket finns också kurser, det
mesta är för skolans elever eftersom man är ett integrerat folk- och skolbiblio-
tek men det finns planer på att ha mer kurser för allmänheten.

Om man arbetar på ett integrerat folk- och skolbibliotek, som Lena gör, är
antalet visningar för olika grupper fler än på ett vanligt folkbibliotek. Att prata
inför skolelever i olika åldrar ställer stora krav på pedagogisk kompetens menar
hon. Man pratar olika inför olika grupper. Vissa grupper som kommer har ald-
rig varit på ett bibliotek. I all kontakt med användare kommer pedagogisk
kompetens till användning. Allmänheten efterfrågar kurser ibland. Lena ut-
trycker det så här: ”Det är en sak man gör i det dagliga referensarbetet, om nå-
gon frågar efter en viss bok så mumlar man på hur man går tillväga. Man tar
alltid chansen att undervisa”.92 Monica saknar en plan för hur de ska arbeta med
de pedagogiska frågorna på biblioteket och som det ser ut idag finns ingen an-
vändarundervisning.

Ylva säger att de har visningar, men inte användarundervisning. Hon menar
att mer användarundervisning, framförallt för eleverna från Kunskapslyftet,
borde finnas. Det skulle underlätta arbetet i informationsdisken. Som det ser ut
idag hinner hon inte vara pedagogisk när hon arbetar i informationen:

Nu kommer det en elev här för att söka material till sitt specialarbete eller uppgift på hög-
skolan. Hur mycket ska jag hjälpa, vad hinner jag med – oftast hinner vi ju inte så himla
mycket. Vi servar folk för mycket tycker jag, eller de studerande för mycket.93

Ylva tror att PBL kommer att leda till att man som bibliotekarie måste tänka
annorlunda, eftersom de studerande inte kommer med några färdiga litteratur-
listor. Monica menar att pedagogisk kompetens är något som underlättar i mö-
tet med varje låntagare men hon upplever samma problem som Ylva, att hon
inte har tid att vara pedagogisk när hon arbetar i informationsdisken. Malin har
samma tankar och menar att det tyvärr inte finns tid att utveckla den pedago-
giska rollen som det ser ut på hennes arbetsplats idag. En orsak hon tar upp är
att de har gemensam informationsdisk för barn och vuxna vilket gör att barnen

92 Intervju med Lena 010124
93 Intervju med Ylva 010116
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kommer i kläm och att bibliotekarien känner sig stressad när det står många
vuxna och väntar runt omkring.

Sara säger att pedagogisk kompetens mest behövs i informationsdisken när
studerande ber om hjälp. Hon diskuterar på ett helt annat sätt med dem än med
vanliga låntagare. Kunskapslyftets elever är svårast att handleda eftersom de
ofta inte har studerat sen grundskolan. De vet ofta inte vad de frågar efter. Sara
uttrycker att man måste ta allt från början och att det är viktigt att de inte kän-
ner sig dumma. Hon beskriver det så att hon försöker lära dem istället för att
bara plocka fram färdiga svar så kanske de klarar sig själva nästa gång. En del
blir frustrerade och vill ha ”färdiga paket”.94

Monica menar att svårigheten med att arbeta i informationsdisken på ett
folkbibliotek ligger i att man träffar olika människor, i olika åldrar och från
olika länder och det gäller att möta dem på deras nivå. Nu arbetar Monica på
skolbibliotek några timmar i veckan. Men som det ser ut idag existerar ingen
pedagogisk verksamhet. Om man vill utveckla något i det skolbiblioteket får
man göra det på fritiden som Monica uttrycker det. Hon berättar att för några år
sedan genomförde hon och några kollegor kurser för allmänheten i informa-
tionsökning på Internet och det blev en enorm efterfrågan. Det blev ingen fort-
sättning på kurserna eftersom ledningen på biblioteket inte tyckte att bibliote-
karierna själva behärskade informationssökning tillräckligt bra för att gå ut till
allmänheten.

Att pedagogisk kompetens är något som underlättar i mötet med lärare tar
flera av informanterna upp. Malin berättar att de har kurser för lärare i hur man
kan arbeta med skönlitteratur och hur man söker och värderar källor på Inter-
net. Malin menar att vi är på väg in i ett kunskapssamhälle och att en viktig
fråga är källkritiken; att upplysa och uppmärksamma låntagaren på URL-
adressen, att visa låntagaren hur de kan se var dokumentet kommer ifrån.

Något som samtliga informanter uttrycker är att den pedagogiska kompe-
tensen är viktig i arbetet med bibliotekets webbsidor. Biblioteket spelar en stor
roll när det gäller att få människor att lära sig utnyttja Internet och Ylva menar
att mer kurser kunde göra att Internet utnyttjas mer och bättre. Några infor-
manter har idéer om hur man kan utveckla användarutbildningen via webbsi-
dorna. Monica funderar på:

…att försöka ha kurser och få hit vanliga, vuxna människor som arbetar och har barn och
fritidsintressen, att försöka locka dem till biblioteket på en informationsökningskurs, det

94 Intervju med Sara 001229
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tror jag inte på. Det måste i så fall vara webb-baserat så att var och en kan göra det när den
vill. Att sitta hemma: Jaha är det så här, det finns det och det. Kommunicera med bibliote-
karien genom att sitta hemma vid sin dator. Och när den personen sen kommer till bibliote-
ket och säger: Jag såg på eran hemsida att det och det… Då vet ju jag precis vad låntagaren
pratar om.95

Sara vill använda webben för att möjliggöra en fortsättning för deltagarna som
gått de informationssökningskurser som biblioteket ger. Hon säger att hon vill
lära sig att utnyttja webben mer pedagogiskt. Hon ställde sig följande fråga:
”Hur ska jag bete mig för att en låntagare ska förstå – hur ska jag lägga upp
det?”96

 Hur har kursen i pedagogik påverkat?
Ylva säger att kursen har fått henne att jämföra bibliotek med skolan. Hon ser
en väldigt hierarkisk organisation i bibliotek och att man inte kommit lika långt
när det t.ex. gäller att arbeta i arbetslag. Hon har också funderat runt kunskap
och lärande och om de nya arbetssätten alltid är de bästa. Vad händer med de
svaga eleverna som inte kan ta eget ansvar?

Lena har gått en kurs i pedagogik för bibliotekarier tidigare. Den fokusera-
de på nya arbetssätt i skolan och man lärde sig att förstå hur lärare planerar och
tänker säger Lena. Hon menar att pedagogik absolut ska finnas i biblioteka-
rieutbildningarna. Från den här kursen fick hon mest behållning av kursmo-
mentet som handlade om hur man kan arbeta mer pedagogiskt med webbsidor.
Kursen har resulterat i en användarutbildning på webben som hennes kollegor
kan utnyttja.

Monica uttrycker att utbildningen gett henne något hon verkligen saknat i
sin yrkeskunskap. Hon förstår nu bättre vilka frågor som är viktiga och hon har
fått idéer om hur arbetet kan förändras. På frågan om hur hon skulle vilja för-
ändra sitt arbete efter kursen svarar hon:

Det är ju det här med att vägleda låntagarna, det är vi dåliga på här. Vi har ju datorerna
som står där, de är ju iordninggjorda och uppställda och folk får boka tid men vi har ju
ingen pedagogisk verksamhet vad man kan göra mer förutom att surfa och chatta och
skicka e-post.97

Hon har också försökt påtala att de studerande är en viktig grupp och att perso-
nalen varken har resurser eller pedagogiska kunskaper att ta hand om dem men

95 Intervju med Monica 010130
96 Intervju med Sara 001229
97 Intervju med Monica 010130
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hon har inte fått något gehör för sina tankar. Hon skulle vilja utveckla det hon
lärt sig på kursen.

Sara säger att pedagogikkursen nog har hjälpt henne att planera och lägga
upp datakurser som hon haft för allmänheten, på ett bättre sätt. Det kursmo-
mentet som handlar om pedagogik på webben har fått henne att tänka annor-
lunda. Hon har en idé om att göra en hemsida där personer som deltagit i kurser
på biblioteket kan fortsätta själva, att de fräschar upp sina kunskaper där. Hon
tror också att pedagogisk kunskap gör att man blir bättre på att bemöta lånta-
garna. Hon har lärt sig hur PBL-metodiken fungerar. Förut har hon bara vetat
vad den står för men nu har hon arbetat enligt den själv. Hon beskriver det så
här: ”Om du kommer och säger att du jobbar enligt PBL så vet jag åtminstone
det. Så ibland försöker jag tänka såhär: Jaha är de inne i någon PBL-fas?”98

Hon har inte märkt att hennes kunskaper i pedagogik underlättar arbetet men
hon kan tänka sig att det kommer att göra det i framtiden när fler och fler stude-
rar enligt PBL. Kursen har fått henne att tänka på ett nytt sätt. ”Hur ska jag göra
mig själv tydlig inför låntagarna?”99 Hon kan inte säga att det märks direkt,
konkret, men att den har påverkat hennes sätt att tänka.

Malin har som nämnts tidigare gått en annan kurs än de övriga informan-
terna. Hon påpekar att hon arbetat med barn- och ungdomsverksamhet i tjugo
år och att det mesta har hon fått komma på själv. Kursen har gjort att hon tän-
ker mer utifrån barnens och ungdomarnas perspektiv. Hon tar klassifikations-
systemet som exempel. I många år har hon försökt lära ut det men det har inte
gått så bra. Nu har hon anpassat systemet efter vad barnen och ungdomarna
frågar efter, mer pedagogiskt som hon uttrycker det. Tidigare har hon funderat
kring pedagogiska frågor men nu får hon belägg för det hon gör, det blir mer
vetenskapligt. Visserligen säger hon att det inte ingår så mycket pedagogisk
litteratur i kursen men att hon har läst och fördjupat sig själv. När hon arbetar i
informationsdisken tänker hon mer på vad hon gör och vad hon säger, hur hon
bemöter låntagarna. Något mer hon har börjat fundera på är hur den ”fjärde
basfärdigheten” ska läras ut och vilken roll biblioteken ska spela i där. Hon
försöker att ta upp frågor om källkritik om hon hjälper ett barn. Hon ställer sig
frågan: ”Hur ska eleverna göra för att kunna sovra i allt material från Inter-
net?”100 När hon arbetar i informationsdisken känner hon sig som en lärare

98 Intervju med Sara 001229
99 Intervju med Sara 001229
100 Intervju med Malin 010116
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ibland. Efter att ha gått kursen kände hon så, att hon lika gärna kunde vara lära-
re.

I en av loggböckerna beskriver en av informanterna hur kursen har fått hen-
ne att fundera på den egna skoltiden och runt hur hon och hennes kollegor age-
rar som ”lärare” i kontakt med kunder och besökande grupper på biblioteket.
Efter att hon intervjuade en lärare började hon fundera på om det verkligen
spelar någon roll vilken pedagogik man använder, borde inte respekten för and-
ra människor och en positiv arbetsmiljö vara stark motivation nog för lärande?
Hon skriver också att det händer mycket i Skol-sverige nu och hon tycker att
det ska bli intressant att se var biblioteken kommer in i allt det nya. Ibland kän-
ner hon sig lite avundsjuk på lärarna för hon upplever att inom den egna orga-
nisationen är det brist på lärande. Hon uttrycker det så här: ”Det finns ingen
genomtänkt syn. Rädsla för det ovana hos personalen, rädsla för engagerad per-
sonal hos ledningen”.101 Hon funderar mycket på bibliotekarierollen och tycker
att omvärldsbevakningen är dålig. Samtidigt menar hon har bibliotekarierna sig
själva att skylla som inte marknadsför sin service bättre, men hon tillägger att
problemet är att det inte finns tid till det.

En annan informant har i sin loggbok skrivit att hon genom att själv vara
studerande tycker att hon inser betydelsen av att vägleda låntagare till att hjälpa
sig själva. Det hon lärt och läst på kursen kommer henne tillgodo i arbetet.
Kurslitteraturen har gett henne många nya kunskaper om:

…hur min yrkesroll som bibliotekarie kan utvecklas. Någonstans har jag länge känt att jag
vill förändra mitt sätt att arbeta men inte riktigt vetat hur./…/Jag har också insett hur oänd-
ligt mycket vi har att lära oss om den nya tekniken och om pedagogiska arbetssätt på vårt
bibliotek.102

 Attityder
Som diskuterades i inledningen av det här stycket finns det olika förutsättningar
som spelar in om en yrkesroll ska utvecklas och förändras. Här nedan kommer
jag att redogöra för olika aspekter av attityder till den pedagogiska rollen som
har kommit fram i intervjuundersökningen.

Bibliotekarie och lärare
Som konstaterats tidigare är det sällan som de vuxenstuderande har tillgång till
eget bibliotek utan de utnyttjar folkbiblioteket. Sara säger att personalen på

101 Ur loggbok i uppsatsförfattarens ägo
102 Ur loggbok i uppsatsförfattarens ägo
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biblioteket ibland kan bli upprörd över att Komvux- och Kunskapslyftsstuden-
ter inte har ett eget bibliotek utan lärarna skickar ner dem till folkbiblioteket
med alla möjliga och omöjliga uppgifter. Samarbete eller kontakt med de olika
utbildningarna och biblioteket finns inte enligt Sara. Monica menar också att
dialogen med lärare saknas och att personalen ofta upplever att de vuxenstude-
rande kommer med konstiga uppgifter. Monica tar också upp att attityden från
lärare visar att de inte är medvetna om bibliotekariens kompetenser, de ser bara
det traditionella vilket innebär att det är trevligt med böcker.

I en av loggböckerna tar informanten upp att kursen har fått henne att fun-
dera på att bibliotekarier och lärare är beroende av varandra för att ge eleverna
det mesta och bästa. Hon lyfter fram vikten av att samarbeta över gränserna
även om hon själv tycker att det kan vara lite svårt när lärare tror sig vara lite
förmer.

Lena, som arbetar på ett integrerat skol- och folkbibliotek, har mer kontakt
med lärare och på hennes arbetsplats finns en grupp som består av bibliotekari-
er och lärare som träffas och för diskussioner kring frågor som rör skolan och
biblioteket.

Det har varit en jättebra grupp. Lärarna har varit väldigt intresserade av att komma hit och
de har lärt sig av oss och vi har lärt oss av dem. På det här sättet kan man inte säga att det
har varit problem mellan lärare och bibliotekarier, som det kan vara, vissa yrkesroller och
man förstår inte varandra. Det tycker jag att vi har gjort här.103

I teorikapitlet diskuterades att när olika yrkesgrupper har liknande roller kan
det uppstå en konflikt. En faktor som skulle kunna påverka om den pedagogis-
ka rollen får fäste på biblioteket är konflikten mellan lärarrollen och biblioteka-
rierollen. Detta var ett problem som jag inte var klar över innan undersökning-
en genomfördes men flera av informanter har tagit upp det på olika sätt.

Kollegor och chefer
Utifrån ovan förda resonemang kan konstateras att den pedagogiska rollen inte
alltid har en självklar plats på biblioteket. I informanternas svar framkommer
att yrkesrollen inte är något som diskuteras på arbetsplatsen överhuvudtaget.
När det gäller kursen i pedagogik säger Ylva att hon känt att hon inte kan dis-
kutera kursen med sina kollegor. Men hon tror inte att det grundar sig i att de
har en negativ attityd till en utbildning i pedagogik utan att det beror på tids-

103 Intervju med Lena 010124
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brist. En tanke Ylva har är att det är viktigt att få med all personal när det gäller
det pedagogiska arbetet på biblioteket. Under kursen planerade hon därför en
fortbildningskurs i pedagogik där tanken är att personalen ska arbeta med ett
PBL-fall tillsammans. På kursen ska personalen få lära sig mer om de olika
utbildningsformer som finns idag och om de viktigaste pedagogiska metoderna.
Hon anser också att det är viktigt att personalen lär sig mer om informations-
sökningsprocesser för att kunna handleda bättre.

I Lenas personalgrupp diskuteras inte heller frågor runt pedagogik och den
pedagogiska rollen. Men däremot kan det komma upp med dem hon arbetar
närmast t.ex. kollegor på barnavdelningen. I utbildningssammanhang t.ex. när
länsbiblioteket har kurser och liknande arrangemang kan det bli diskussioner.
Lena menar att som barn- och ungdomsbibliotekarie förstår man nog vikten av
pedagogisk utbildning bättre än om man arbetar med vuxenböcker.

På Monicas arbetsplats har det funnits mycket psykosociala problem vilket
har gjort att utveckling och möjlighet till utbildning inte har existerat. Diskus-
sioner har inte funnits och ingen har frågat henne om kursen förutom en bibli-
otekarie som också har gått en kurs i pedagogik för bibliotekarier. Att miljön på
hennes arbetsplats inte är gynnsam ur utvecklingssynpunkt tycker jag att detta
citat visar tydligt:

Sen är det väl ett par tre år sedan som jag och några stycken till hade introduktion till hur
man söker på Internet. Väldigt, väldigt enkelt för de som ville. Då var det många som teck-
nade sig och ville komma hit. Då hade vi bara det här vanliga, pensionärer som inte visste
hur man använder back och forward. Hur man skriver in en adress. Men det var väl fel per-
soner som tog tag i det där. Vi fick inget gehör från ledningen, nästan tvärtom, det blev nå-
got negativt. Så får ni inte göra, först måste personalen här kunna de här sakerna, ni kan
inte gå och sätta igång såna här grejer.104

På Saras arbetsplats diskuteras inte behovet av pedagogisk kompetens och ing-
en har uttryckt behov av att göra det. Om det är svårt att hjälpa studerande
kopplas inte svårigheten till brist på pedagogisk kompetens. Det är ingen som
frågar henne om utbildningen. Ett intressant uttalande Sara gör är att hon påpe-
kar att de på sätt och vis diskuterar pedagogiska frågor när uppläggningen av
datakurser för allmänheten görs men de pratar inte om pedagogiska roller.

Det framkommer tydligt i intervjuerna att stödet från ledningen saknas. Ci-
tatet ovan är ett tydligt exempel, att ledningen inte har förtroende för de an-

104 Intervju med Monica 010130
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ställdas kunskaper. En följd av detta borde vara att yrkesrollen inte kan ut-
vecklas och förändras i den takt samhället ställer nya krav.

Tillvaratagande av kompetens
I intervjuerna var jag intresserad av att ta reda på hur den nyvunna kompeten-
sen tas tillvara på informanternas arbetsplats. Ylva svarar att den pedagogiska
kompetensen har tagits tillvara på så sätt att hon varit med i en skrivelse om ett
eget bibliotek till Komvuxeleverna, där hon har skrivit om hur det skulle kunna
fungera. Lena säger att hennes nya kompetens efter kursen tas tillvara på så sätt
att hon ska ansvara för mer användarutbildning. Monica upplever inte att hen-
nes kompetens tas tillvara men hon hoppas att den ska komma till användning
eftersom hon nyligen har fått timmar i ett skolbibliotek. Malin tycker inte heller
att kompetensen från kursen tas tillvara. Hon säger att ingen uppmuntrar och
ingen är intresserad förutom en kollega som går en annan pedagogisk kurs och
de allra närmaste kollegorna. Saras nya kompetens tas inte tillvara i organisa-
tionen nu men hon tror att det kan bli så längre fram, exempelvis på fortbild-
ningsdagar.

Pedagogik som merit
På frågan om informanterna tror att pedagogisk kompetens är en merit vid an-
sökan av nytt arbete svarade de på följande sätt. Ylva hoppas att en pedagogisk
utbildning ska vara utslagsgivande om hon söker jobb och Lena tror att kun-
skaper inom IT och att hon är insatt i den nya pedagogiken borde spela in om
hon söker nytt arbete. Monica är den enda som säger att det var ett argument
för att söka kursen. Malin tror att kursen kan vara bra om hon skulle vilja söka
nytt jobb. Sara, slutligen tror också att kursen skulle vara en bra merit om hon
skulle söka nytt jobb i framtiden.

Sanktioner - ersättning och uppmuntran
Som jag har skrivit tidigare har alla informanterna själva tagit initiativ till kur-
sen. Lena och Monica har inte fått någon kompensation av arbetsgivaren. Mo-
nica berättar att hon försökte men att hennes arbetsgivare var väldigt misstänk-
sam och ville veta allt om kursen, så då orkade Monica inte driva det hela. De
andra har fått resor, utnyttjat e-post och kopierat. Malin har fått uppehälle be-
talt. Alla studier sker på fritiden. Som Malin säger så måste var och en ansvara
för sin egen kompetensutveckling, men det är ändå väsentligt att arbetsgivaren
uppmuntrar personalen.
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 Intervjuer med Agneta Lantz och David Herron
I följande stycke kommer jag att presentera hur David Herron och Agneta Lantz
ser på frågor som rör bibliotekariens pedagogiska roll. Båda två är engagerade i
de pedagogiska frågorna på biblioteket och har många idéer om hur man kan
arbeta och utveckla den pedagogiska verksamheten. David Herron är, som jag
nämnt tidigare, anställd som pedagogisk utvecklare på Karolinska institutets
bibliotek. Han är inte själv bibliotekarie men har undervisat på universitetet
och blev då intresserad av pedagogik. Han är även ansvarig för fortbildnings-
kurser i pedagogik för bibliotekarier.

Agneta Lantz är förste bibliotekarie på Linköpings universitetsbibliotek
men har även disputerat i pedagogik. Sedan våren 2000 är hon också ansvarig
för Centrum för biblioteks- och IT pedagogik vars syfte är att skjuta fram posi-
tionerna när det gäller bibliotekets pedagogiska roll på Linköpings universitet.
Biblioteket har, menar Agneta Lantz, lyckats bra med att bli betraktat som vil-
ken kursgivande institution som helst. Målet med centret är att både utveckla
användarnas informationskompetens men också att fungera som fortbildnings-
resurs för bibliotekarier.

I intervjun med David Herron säger han att det har skett en förskjutning
från biblioteket som en pedagogisk resurs till bibliotekarien som pedagog. För-
utsättningarna och problematiken för högskole-, folk- och skolbibliotek skiljer
sig åt menar han men man kan se parallella diskussioner och problem. David
Herron anser att kunskap om vuxenpedagogik är viktigt när man arbetar med
vuxna som studerar, vilket folkbibliotekarier ofta gör.

Bibliotekariens pedagogiska roll
Agneta Lantz säger att den pedagogiska rollen har förändrat hennes sätt att se
på bibliotekarierollen och hon tycker att det känns som en brytningspunkt nu
där det gäller för bibliotekarierna att hoppa på tåget eller bli förbisprungna.
Samhälls- och IT-utvecklingen spelar bibliotekarien i händerna och Lantz me-
nar att för den professionella rollens utveckling är det viktigt att axla den peda-
gogiska uppgiften, annars finns risken att andra intressenter tar den t.ex. infor-
mationsmäklare och utbildningsbolag.

Hon tycker att yrkesrollen borde vara starkare än den är. Agneta Lantz säger
i intervjun att den pedagogiska rollen är ett sätt för bibliotekarien att bli tydliga-
re när det avser kompetensen. En intressant tanke hon för fram är att biblioteka-
rier har ansett sig arbeta pedagogiskt i många år men att de aldrig haft ett för-
hållningssätt som har gjort att kurser lett till djupare kunskap. Undervisningen
har varit gammeldags men nu är den mer interaktiv menar Lantz.
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David Herron tror att många bibliotekarier lider av rollförskjutningen. ”Vi
har Internet och vi kanske måste visa det.”105 Han kan se att det finns en pro-
blematik i att bibliotekarier blir tvungna att inneha en lärarroll och handledar-
roll eftersom han menar att många har valt att bli bibliotekarier istället för lära-
re och just därför kan det vara svårt att få dessa att ta en pedagogisk roll. På
min fråga om det inte alltid har varit aktuellt för bibliotekarien att besitta peda-
gogiska kunskaper menar Herron att det inte alltid varit fallet. Anledningen att
det behövs nu men inte behövdes i lika stor utsträckning tidigare är att infor-
mationssökningen blivit mer avancerad och därför behöver människor mer un-
dervisning idag.

David Herron anser att pedagogik handlar om att fundera på varför man gör
som man gör i arbetet och att det är viktigt att fundera på om det finns någon
pedagogisk tanke bakom olika handlingar eller om det bara är tradition. Han tar
visningar av biblioteket för nya studenter som exempel. Det är något man alltid
har gjort utan att reflektera över om det leder till att studenterna lär sig.

Agneta Lantz tog i sitt föredrag på TLS-konferensen upp, vilket jag nämnde
i forskningsöversikten, att det finns ett problem i bibliotekarierollen när det
gäller att vara pedagogisk. Hon menar att rollen av tradition varit en expertroll
och att det därför kan vara svårt att vara pedagog, att handleda. Agneta Lantz
säger i intervjun att det har funnits och till viss del finns attityder inom biblio-
tekariekåren att de pedagogiska frågorna inte är bibliotekets angelägenhet. En
teori Agneta Lantz för fram är att det under en lång tid var många som sökte sig
till bibliotekarieyrket som inte ville undervisa, t.ex. före detta lärare. Idag me-
nar hon, att det i rekryteringssammanhang skett en dramatisk förändring vad
det gäller vikten av intresse för pedagogik.

Pedagogik i det dagliga arbetet
David Herron framhåller att när man arbetar i kundtjänst handlar det om en
pedagogisk situation. En annan aspekt på det pedagogiska arbetet menar David
Herron är hur skyltningen görs eftersom en dålig skyltning på biblioteket leder
till triviala frågor som i sin tur leder till att man får mindre tid till pedagogisk
handledning.

Att den pedagogiska aspekten blir tydlig i arbetet med webbsidor handlar
om att användaren, ofta en person som sitter ensam, måste placeras i centrum
menar David Herron. Vidare säger han att i och med den tekniska utvecklingen

105 Intervju med David Herron 001205
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kommer distansutbildning och olika former av datorstödd utbildning kräva att
kunskaper om lärande blir centralt.

Kopplingen mellan pedagogik och marknadsföring tog flera av länsbiblio-
teken och även informanterna upp och det gör även Herron och Lantz. Båda
menar att ett pedagogiskt förhållningssätt handlar om att sätta kunden i centrum
och att den pedagogiska utåtriktade rollen och marknadsföring hör ihop.

Stöd och förankring
Något som David Herron framhåller som viktigt är att ha en chef som förstår
vikten av de pedagogiska frågorna. Han säger:

Jag har en fantastisk chef, Per Olsson. Det är viktigt att man får stöd och har en chef som
har pedagogisk insikt. Jag har fullt stöd ovanför mig och behöver inte övertyga chefen ock-
så. Han förstår varför jag jobbar som jag gör.106

David Herron tar också upp svårigheterna med att få ett pedagogiskt förhåll-
ningssätt att genomsyra verksamheten. Han menar att pedagogik är ett diffust
ämne och det är inget man lätt förvärvar vilket försvåras av att personalen har
så mycket att göra. För att förankra idéer i organisationen har han utvecklat en
pedagogisk plattform för personalen, som har syftet att sammanställa olika syn-
sätt på lärande, kunskap och informationskompetens, undervisning, distansut-
bildning, IT-pedagogik och pedagogiskt utveckling. Förutom det teoretiska
perspektivet ska det också finnas konkreta tips och idéer för undervisningen.
Det viktiga är att var och en i personalgruppen utvecklar en medvetenhet kring
de pedagogiska frågorna så man vet var man står vilket gör att man har bättre
chans att välja rätt sätt att undervisa i rätt situation, menar David Herron.

 Sammanfattning och analys

Den förändrade yrkesrollen
Informanternas svar visar att det är tre faktorer som de anser har medverkat till
att yrkesrollen har förändrats vilket är ny teknik, försämrad ekonomi och att
fler studerande söker sig till biblioteket. Den nya tekniken ställer krav på peda-
gogisk kompetens eftersom det krävs mer användarundervisning idag och att
det har blivit svårare för låntagarna att hitta i materialet. Den nya tekniken
ställer också krav på biblioteken ur en demokratisk synvinkel, att lära sam-

106 Intervju med David Herron 001205



53

hällsmedborgare, inte bara de studerande, informationskompetens. Ylva säger
att de borde kunna göra mer, visa människor bra sidor som t.ex. Demokratitor-
get där man kan göra sin röst hörd. Idag, menar hon utnyttjas datorerna mest av
de yngre, till ”chatt och slötittande”.107 När det gäller att hjälpa de studerande
uppger informanterna att det främst är i informationsdisken som de känner be-
hov av pedagogisk kompetens.

På frågan om vad de anser vara kärnan i yrket svarar två att det är den folk-
bildande rollen och två att det handlar om att ta fram material, synliggöra det
och hjälpa folk att hitta rätt i materialet. Informanterna anser att yrkesrollen är
svag idag men att den är på väg att bli starkare. De olika åtgärder som kommer
fram i intervjuerna är att bibliotekariers kompetens måste synliggöras framför-
allt för politiker, men även för allmänhet. Det finns en oro som några av infor-
manterna tar upp och det är att folkbiblioteken halkar efter när det gäller löne-
sättningen jämfört med dem som arbetar i privata sektorn. En av informanterna
vänder dock på resonemanget och menar att löneökningen inom det privata kan
pressa kommunerna så att lönerna höjs.

Svaren från informanterna tyder på att en förskjutning håller på att ske i yr-
kesrollen. Antalet informanter i undersökningen är för få för att några generella
slutsatser ska kunna dras, vilket heller inte var mitt syfte med intervjuerna. Men
utifrån deras svar kan tolkningen göras att den kulturförmedlande uppgiften får
mindre utrymme, medan teknik och information dominerar. Månsby kom fram
till samma resultat i sin undersökning, att den kulturförmedlande rollen håller
på att försvinna. I Månsbys undersökning framkom också att en del informanter
såg att bibliotekarierollen kommer att bli mer pedagogisk och närma sig lärar-
rollen.108 Svaren i undersökningen tyder också på att yrkesrollen håller på att bli
starkare, men Agneta Lantz menar att det är en brytningspunkt nu och påpekar
att det gäller för bibliotekarierna att ta chansen att lyfta fram sin kompetens,
annars kanske andra aktörer tar över.

Resultaten från intervjuundersökningen tyder på, precis som både Månsby
och Ørom hävdar, att bibliotekariens yrkesroll är hårt knuten till samhällsför-
ändringar. Det är lätt att förstå, som Ørom skriver, att en del bibliotekarier kän-
ner sig förvirrade när olika värdegrunder i yrkesrollen krockar.109

107 Intervju med Ylva 010116
108 Månsby, 1997, s. 127 ff.
109 Ørom, 1993, s. 228 ff.
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Attityder påverkar
Utbildningen som informanterna gått har fått dem att tänka i nya banor. Men
det är bara Malin och Monica som uttrycker att kursen har gett dem något de
har saknat i sin yrkesroll tidigare. När det gäller frågan om kursen har lett till
någon förändring i arbetsuppgifterna har Malin och Lena fått nya uppgifter som
kan kopplas till de nyvunna kunskaperna från kursen. Malin har gjort om upp-
ställningen av böckerna så det stämmer bättre överens med det barnen och
ungdomarna frågar efter. Lena ska ha mer användarundervisning.

Kurserna som informanterna gått har inte lett till några större förändringar
vare sig när det avser det praktiska arbetet eller hur de ser på sin yrkesroll. För
att klargöra vilka förutsättningar som påverkar om en yrkesroll utvecklas och
förändras kan det vara intressant att knyta tillbaka till de olika faktorer som
togs upp i teorikapitlet. Salvador Giner skriver att olika yrkesgruppers roller
kan sammanfalla och då kan en konflikt uppstå.110 Detta syns tydligt när det
gäller den pedagogiska rollen. I undersökningen framkommer att det finns en
tydlig konflikt mellan lärare och bibliotekarier. Ylva uttrycker det så här: ”För
jag menar, det här med pedagogiken, det är absolut inte meningen att vi ska bli
lärare. För det är någonting annat.”111 Om inställningen finns att de pedagogiska
frågorna inte är ”vårat bord” anser jag att denna konflikt kan påverka möjlig-
heter att genomföra mer pedagogiska uppgifter på biblioteket och därmed att
göra den pedagogiska rollen till en delroll hos bibliotekarien. Sara säger i inter-
vjun att hon och hennes kollegor diskuterar hur man bäst lär ut, men de pratar
inte om pedagogiska roller.

Det framkommer tydligt i undersökningen att intresset från kollegor och
chefer varit svalt för kursen som informanterna gått. Om detta beror på att det
just var en pedagogisk kurs eller om attityden är så över lag är svårt att uttala
sig om men inställningen och attityden från omgivningen, i det här fallet kolle-
gor och chefer, påverkar utvecklingen av yrkesrollen. En annan faktor som på-
verkar är sanktioner av olika slag, t.ex. ekonomisk ersättning. Som jag skrev
tidigare har ersättningen för att informanterna ska kunna genomföra kursen,
både i form av tid och i form av pengar, varit undermålig. Slutligen framkom
att informanternas nyvunna kompetens inte tas tillvara i organisationen i någon
högre grad.

Avslutningsvis kan konstateras att de pedagogiska frågorna har svårt att få
något utrymme på folkbiblioteken, främst på grund av att det inte finns några

110 Giner, 1974, s. 42 ff.
111 Intervju med Ylva 010116
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direktiv och att intresset är svalt från chefer och politiker idag. De enskilda
informanterna har mycket idéer hur verksamheten skulle kunna utvecklas men
det saknas förutsättningar att förverkliga idéerna.
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Slutdiskussion

Målet med uppsatsen har varit att ge en bild av om och hur de pedagogiska
frågorna behandlas inom folkbiblioteket idag. Som utgångspunkt har jag använt
en modell som beskriver hur en yrkesroll förändras och utvecklas utifrån olika
förutsättningar på samhällelig, organisatorisk och individuell nivå. Jag har ock-
så använt mig av teorier som på olika sätt tar upp den förändrade bibliotekari-
erollen.

Uppsatsen har visat att frågan om pedagogisk kompetens diskuteras på
folkbibliotek idag och att utbildningar erbjuds men att det finns flera faktorer
som gör att den pedagogiska rollen har svårt att etablera sig på folkbiblioteket. I
detta kapitel kommer jag att återknyta till frågeställningarna som den empiriska
studien syftade till att besvara och därefter diskutera frågorna i ett vidare per-
spektiv.

Samhälle - faktorer
Som diskuterats tidigare finns det flera faktorer i samhället som har påverkat
och kommer att påverka behovet av pedagogisk kompetens hos bibliotekarien.
Min uppfattning är att de samhällsförändringar som sker i form av nya utbild-
ningsformer och ny teknik ger biblioteken och därmed bibliotekarien möjlighet
att, genom det pedagogiska arbetet, få en tydligare uppgift i samhället och där-
med en starkare roll.

Det samhälle vi lever i brukar benämnas kunskapssamhälle eller utbild-
ningssamhälle där det livslånga lärandet är ett centralt begrepp. Som jag tog
upp tidigare har Kunskapslyftet och den ökade satsningen på distansutbildning
påverkat folkbiblioteket. Trots detta är folkbiblioteket inget som diskuteras
varken i Kunskapsbygget 2000 som är slutbetänkandet från Kunskapslyfts-
kommittén eller i Flexibel utbildning på distans vilket är slutbetänkandet från
Dukom. Det är anmärkningsvärt att man från politiskt håll inte inser vikten av
ett väl fungerande bibliotek i kommunen. Jag skulle vilja påstå att ett väl funge-
rande bibliotek också är en samhällsinvestering, en framgångsfaktor.
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De vuxen- och distansstuderande söker sig till sitt lokala folkbibliotek, vil-
ket får direkta konsekvenser för bibliotekarierna. Förutom att kontakten med de
studerande ställer högre krav på pedagogisk kompetens, får det också praktiska
konsekvenser för biblioteken som t.ex. inköp av mer referenslitteratur, att fler
läseplatser krävs och att behovet av användarundervisning ökar. Ett argument
som dyker upp med jämna mellanrum när den pedagogiska rollen diskuteras är
att man alltid har ägnat sig åt användarundervisning och folkbildning på olika
sätt på folkbibliotek. Men precis som Agneta Lantz, menar jag att man inte har
strävat efter att verkligen lära, utan det har mer handlat om att användarunder-
visning ska finnas, oavsett om det får någon effekt. Som David Herron säger
måste man fråga sig varför man gör på ett visst sätt, om det bara handlar om en
tradition eller om det är ett genomtänkt förhållningssätt.

En annan faktor som påverkar behovet av pedagogisk kompetens är de för-
ändrade arbetssätten t.ex. problembaserat lärande som leder till att de studeran-
de i högre grad ska söka svar på egna frågor. Tidigare har bibliotekarien hjälpt
studerande att hitta materialet de har på sin litteraturlista, i framtiden kommer
det kanske att handla mer om att hjälpa till att formulera frågor och sovra i
materialet. Om inte folkbibliotekarierna har kunskap om nya arbetssätt finns
risken att de hjälper de studerande för mycket, vilket en av informanterna tar
upp. Risken, som jag ser det, är att den kunskapsprocess där informationssök-
ningen är ett viktigt moment, inte fullföljs. Här borde det vara angeläget för
folkbiblioteken att anordna mer användarutbildning, så att de studerande klarar
sig själva i högre grad.

Folkbiblioteket har en viktig uppgift när det gäller att lära ut informations-
kompetens, både till studerande och till vanliga medborgare. En förutsättning
för demokratin är att samhällsmedborgare har kunskap om hur man ska söka,
sovra och värdera i informationsflödet. Agneta Lantz påpekar att det håller på
att utvecklas en ny typ av klasskillnad i samhället där man istället för att tala
om rika och fattiga talar om informations- och kunskapsrika och informations-
och kunskapsfattiga. En uppgift som borde prioriteras på folkbiblioteken idag
är att ge samhällsmedborgare informationskompetens, oavsett om de är stude-
rande eller inte. Det här är en uppgift som kräver pedagogisk kompetens och
som borde kunna ses som en fortsättning på den folkbildande uppgiften. Han-
nelore B. Rader är inne på samma tankar och menar att informationskompetens
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motverkar segregering i samhället.112 Min uppfattning är att det inte är en fråga
som diskuteras på folkbiblioteken i speciellt stor utsträckning idag.

Ytterligare en faktor som har gjort att de studerande söker sig till folkbibli-
oteken är att skolbiblioteken på många skolor har varit undermåliga under en
längre tid. I en rapport från Statens Kulturråd, vilken jag nämnde i inledningen,
konstateras att skolorna inte ska utnyttja folkbiblioteket utan att de får resurser
för detta, vilket är fallet idag.113

Diskussion kring förändrad yrkesroll
När det sker en förändring i samhället som ställer nya krav är det viktigt att
organisationer som folkbiblioteket är beredda att svara mot den förändringen.
Diskuterar man den förändrade yrkesrollen på folkbiblioteken idag och vad
diskuterar man? Undersökningen har visat att länsbiblioteken diskuterar frågor
kring den förändrade yrkesrollen och att man i stor utsträckning ser en föränd-
ring på grund av de krav som utbildningssamhället ställer.

I intervjuerna framkommer att informanterna har funderat på den förändra-
de rollen även om det inte verkar vara en fråga man diskuterar på arbetsplatsen.
Det ska framhållas att en av informanterna menar att det inte har skett någon
förändring i grunden, utan att uppgifterna egentligen är samma som tidigare
men att kraven är högre idag. Informanterna lyfter fram tre olika faktorer som
har påverkat bibliotekarierollen; ny teknik, försämrad ekonomi och att de stu-
derande söker sig till folkbiblioteket i högre grad än tidigare. Det som är intres-
sant är att flera av dem uttrycker att den kulturförmedlande uppgiften inte är
lika dominerande idag, att det i högre grad handlar om information som ska
tillgängliggöras. Anders Øroms teori om de olika identiteterna visar också att
det har skett en förskjutning från det kulturförmedlande mot det informations-
förmedlande.114 Denna förskjutning kan skapa viss förvirring när det gäller vil-
ken uppgift och roll bibliotekarien ska ha. Maj Klasson menar också att det kan
finnas en svårighet i den dualism som råder hos folkbiblioteket idag, att man
både ska vara nytänkande innovatör som konkurrerar med andra intressen och
samtidigt bevara det traditionella.115

112 Rader, 1997, s. 48.
113 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999, s. 28.
114 Ørom, 1993, s. 228 ff.
115 Klasson, 1996, s. 17 ff.
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Förutsättningar för rollen
Enligt Olssons & Gullbergs modell finns det olika förutsättningar som krävs
för att en yrkesroll ska utvecklas och förändras.116 En annan förutsättning som
modellen tar upp är att det finns lagar och avtal som styr utvecklingen och för-
ändringen av yrkesrollen. Detta är något som saknas helt när det gäller att reg-
lera det pedagogiska ansvaret. Bibliotekslagen tar upp detta i väldigt svaga ter-
mer, Kunskapslyftskommittén nämner det inte och Distansutbildningskommit-
tén nämner det i förbifarten, jämställt med föräldra- och mödravårdsutbildning.

Undersökningen har visat att det finns förutsättningar inom folkbiblioteket
att möta krav på pedagogisk kompetens på så sätt att länsbiblioteket har upp-
märksammat frågan, efterfrågan på utbildningar finns och att det erbjuds en del
utbildningar i pedagogik. En förutsättning som tas upp i Olsson & Gullbergs
modell är att det finns lokala bestämmelser och avtal som reglerar, men i mål-
dokumenten för länsbiblioteken tas inte pedagogisk kompetens upp, vilket ty-
der på att man inte har insett betydelsen av pedagogisk kompetens på folkbibli-
oteken ännu och att frågorna inte anses särskilt viktiga.

Pedagogisk kurs
Undersökningen visar att utbildningen i pedagogik inte har påverkat vare sig
synen på yrkesrollen eller det praktiska arbetet i någon större utsträckning, även
om några av informanterna har genomfört en del förändringar. En anledning,
som jag tolkar det, i dessa informanters fall, är att det inte fanns någon efterfrå-
gan på pedagogisk kompetens hos arbetsgivaren, vilket har lett till att det inte
funnits utrymme för att utveckla egna idéer. Jag menar att situationen hade sett
annorlunda ut för informanterna om frågan om behov av pedagogisk kompe-
tens hade diskuterats innan de gick kursen och att det fanns möjlighet att ut-
veckla mer pedagogisk verksamhet efter kursen.

I undersökningen framkom också att det finns en konflikt mellan lärarrollen
och bibliotekarierollen, vilket jag anser påverkar den pedagogiska rollen. Peter
Almerud tar i sin undersökning Biblioteken, bibliotekarien och professionen
upp att det är vanligt att yrkesvalet för bibliotekarier är just mellan lärare och
bibliotekarier.117 David Herron menar att det kan vara svårt att få en biblioteka-
rie att ta en lärarroll, eftersom många kanske valt mellan att bli lärare och bib-
liotekarie. Men han menar att det är ett problem som håller på att försvinna

116 Olsson & Gullberg, 1986, s. 10 ff.

117 Almerud, 2000, s. 8.
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med den nya generationens bibliotekarier. Agneta Lantz tror att det tidigare var
så att personer som inte ville arbeta utåtriktat sökte sig till bibliotekarieyrket,
men att det inte ser ut så idag.

För att minska konflikten mellan lärare och bibliotekarier är närmare sam-
verkan mellan de olika utbildningsinstitutionerna och biblioteket en väg att gå.
Det är viktigt att de studerande inte upplevs som något negativt på folkbibliote-
ket, vilket nog tyvärr är situationen idag eftersom kommunikationen saknas.

Ytterligare en faktor som Olsson & Gullberg menar spelar in vid en yrkes-
rolls utveckling och förändring är sanktioner av olika slag. Undersökningen
visade att utbildning i pedagogik inte verkade vara prioriterad eftersom infor-
manterna i väldigt låg utsträckning fått någon ersättning och än mindre någon
uppmuntran. Men som jag skrivit tidigare kan jag inte dra slutsatsen att det är
på grund av de går pedagogiska utbildningar som de fått dålig ersättning och
lite uppmuntran utan det kan mycket väl förhålla sig så även när det gäller and-
ra kurser och utbildningar. Utbildningen i pedagogik har gett informanterna nya
sätt att tänka och det kanske är det som är den största vinsten, även om jag an-
ser att det är slöseri med resurser när informanternas nyvunna kompetens inte
tas tillvara.

Avslutande kommentar
Min tolkning av undersökningens resultat är att folkbiblioteken idag inte är
klara över vilken betydelse man ska och vill spela i ett framtida samhälle där
fler och fler människor befinner sig i någon form av utbildning. Jag anser att
om folkbiblioteken ska fortsätta att ta ansvar för de studerande i lika hög ut-
sträckning som idag, måste verksamheten planeras och få resurser därefter och
därför föreslår jag tre åtgärder som man bör vidta på folkbiblioteken.

För det första är det viktigt att diskutera vilken roll biblioteket ska spela i
framtiden. En av informanterna uttrycker i sin loggbok att det händer mycket i
Skol-sverige nu och att det är intressant att fundera på var biblioteket kommer
in i allt detta nya. Jag anser också att det är relevant, om man anser att det pe-
dagogiska uppdraget är viktigt, att ta ställning till vilken kompetens man behö-
ver inom organisationen. I de olika utbildningarna som togs upp tidigare lyfte
man fram två aspekter av den pedagogiska kompetensen, dels den teoretiska
och dels den praktiska.

För det andra är det viktigt att de anställda som går pedagogiska utbildning-
ar verkligen får möjlighet att använda sina pedagogiska kunskaper efter utbild-
ningen. Även om jag tror att det är viktigt att all personal på folkbiblioteket har
någon form av pedagogisk kompetens, är det inte en hållbar utveckling att all
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personal ska kunna kompetensutveckla sig i pedagogik eftersom det finns flera
områden som är viktiga att utveckla på folkbiblioteket. Mitt förslag är att alla
får delta i kortare pedagogik kurser där man diskuterar igenom olika sätt att se
på lärande, olika utbildningssatsningar osv. En idé vore att göra som en av in-
formanterna föreslår, att en i personalgruppen går en kurs och därefter håller en
kortare utbildning för de övriga. Varje större folkbibliotek bör ha en eller några
bibliotekarier som är pedagogiskt ansvariga, som håller kontakt med de olika
utbildningarna, som planerar och utvecklar användarundervisning och som har
ett pedagogiskt ansvar för webbsidorna. Jag tror inte, som Värmlands länsbib-
liotek skrev i enkätsvaret, att lösningen är att anställa en person utifrån med
specialistkompetens som ska ansvara för de pedagogiska frågorna.

För det tredje måste ansvaret kring de pedagogiska frågorna regleras. Bibli-
otekslagen borde kunna bli tydligare när det gäller ansvaret för de pedagogiska
frågorna. I utbildningssatsningar som initieras statligt och kommunalt får man
inte glömma bort hur detta kan påverka biblioteken, vilket var fallet med Kun-
skapslyftet. På lokal nivå är det viktigt att man i kommunen reglerar ansvaret
via en biblioteksplan. Det måste även skrivas in i måldokument för länsbiblio-
tek och i verksamhetsplaner för folkbiblioteken för att få någon tyngd. Som det
ser ut idag får folkbiblioteken ta ett stort ansvar även när det gäller målgrupper
som inte är prioriterade t.ex. de studerande, på bekostnad av prioriterade grup-
per som barn och ungdom. Om betydelsen av pedagogisk kompetens och peda-
gogisk verksamhet skrivs in i måldokument blir det, vilket är min personliga
ståndpunkt, lättare att argumentera för resurser gentemot politiker. Att många
länsbibliotek samarbetat med högskolor för att utveckla utbildningar är positivt
anser jag och jag tror att det ger högre status till den pedagogiska rollen.

I en tid då en viss förvirring verkar råda inom folkbiblioteken angående vad
som är deras centrala uppgift borde arbetet med de studerande kunna ses som
en fortsättning på den folkbildande uppgiften. Angela Zetterlunds undersök-
ning, för vilken jag redogjorde i forskningsöversikten, tyder på precis detta att
folkbildningen har möjlighet att få nytt liv i kunskapssamhället.118

Bibliotekariens kompetens – att finna, välja, strukturera och värdera infor-
mation – är något som betonas i diskussionen om det nutida och framtida sam-
hället. Detta borde biblioteken försöka ta fasta på i större utsträckning än vad
man gör idag och det borde kunna leda till att bibliotekariens kompetens blir
synligare för politiker och allmänhet. Folkbiblioteket är en av hörnpelarna i ett

118 Zetterlund, 1997, s. 26 ff.
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demokratiskt samhälle där rätten till utbildning och delaktighet är centrala frå-
gor. Min förhoppning är att folkbiblioteket ska inse sin viktiga roll i utbild-
ningssamhället och skapa bättre förutsättningar för folkbibliotekarien att ut-
veckla sin pedagogiska roll, att lära att lära.
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Sammanfattning

I föreliggande magisteruppsats står förutsättningarna för den pedagogiska rol-
len i fokus. Uppsatsen har två syften. Det ena är att ta reda på om och hur folk-
bibliotekariens förändrade yrkesroll, främst den pedagogiska, diskuteras på
central/regional nivå och vilka kompetensutvecklingsmöjligheter inom pedago-
gik som erbjuds för folkbibliotekarier. Det andra är att ta reda på hur några
folkbibliotekarier ser på sin yrkesroll och om och hur en utbildning i pedagogik
har påverkat arbetsuppgifterna och synen på yrkesrollen. De frågeställningar
uppsatsen svarar på är följande:

•  Diskuteras den förändrade yrkesrollen inom folkbiblioteken? Vad
diskuteras?

•  Finns förutsättningar inom folkbiblioteken att möta krav på pedago-
gisk kompetens?

•  Påverkar en utbildning i pedagogik arbetsuppgifterna och bibliote-
kariernas syn på yrkesrollen?

För att besvara frågeställningarna användes både en kvantitativ och kvalitativ
metod. Tjugo enkäter skickades ut till länsbiblioteken i Sverige varav femton
besvarades. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fem folkbibliotekarier som
deltagit i någon form av längre pedagogisk utbildning med inriktning mot bib-
lioteksverksamhet. Dessutom intervjuades David Herron och Agneta Lantz
som representanter för den högre utbildningens bibliotek.

Resultatet av undersökningen visar att det finns flera faktorer i samhällsut-
vecklingen som påverkar kravet på ökad pedagogisk kompetens hos folkbibli-
otekarien. Vidare framkommer att den förändrade yrkesrollen diskuteras och att
en av orsakerna till den förändrade rollen är de krav utbildningssamhället stäl-
ler. Undersökningen visade också att det finns efterfrågan på pedagogiska ut-
bildningar och att det anordnas ett antal utbildningar, både i länsbibliotekets
regi och i samarbete med högskolor och universitet. Trots att det verkar finnas
ett intresse för de pedagogiska frågorna finns det inga lagar och avtal som reg-
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lerar, varken nationellt i Bibliotekslagen eller via måldokumenten för länsbibli-
oteken. Slutsatsen är att frågan inte betraktas som särskilt angelägen. Detta
framkom också i intervjuerna där den pedagogiska kompetens som folkbiblio-
tekarierna fått inte togs tillvara i särskilt hög grad på biblioteket och där intres-
set verkade svalt både hos kollegor och hos chefer. Uppsatsen visar att det sak-
nas förutsättningar på folkbiblioteket för att den pedagogiska rollen verkligen
ska få betydelse i utbildningssamhället idag.
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Enkät till länsbiblioteken (Bilaga 1)

Till NN

Jag skriver till dig i din egenskap av länsbibliotekarie i XX län. Jag vill be dig om din medver-

kan i en undersökning som ska utföra en del av min magisteruppsats i biblioteks- och informa-

tionsvetenskap vid Uppsala universitet. Uppsatsen ska handla om folkbibliotekariens som pe-

dagog och mitt syfte är att föra en kartläggning av de olika utbildningsmöjligheter som finns

inom pedagogik för folkbibliotekarier och i vilken utsträckning behovet av pedagogisk kompe-

tens hos folkbibliotekarier diskuteras i Sverige idag.

Jag vore oerhört tacksam om du ville svara på dessa frågor. Om du anser någon annan inom

länsbiblioteket vara mer insatt får du gärna vidarebefordra frågorna.

Skriv svaren direkt under frågorna och skicka tillbaka till mig!

Om något är oklart kan du nå mig på e-post kristina.kollerud@bibks.uu.se

eller tfn. 018/240157

Min handledare heter Kerstin Rydbeck och hon har e-post: kerstin.rydbeck@bibks.uu.se

Stort tack för Din medverkan!

Med vänlig hälsning

Kristina Kollerud

Frågor:

1. Ungefär hur många folkbibliotekarier arbetar inom länet?

2. Är folkbibliotekariens förändrade yrkesroll något som diskuteras inom folkbiblioteken?

2b. Om ja, i vilket forum förs diskussionen?

2c. Vad diskuteras?
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3. Vilken kunskap/kompetens tror du kommer att vara viktigast för en folkbibliotekarie om 5

år? Rangordna från det viktigaste till det minst viktiga där 1=viktigast.

”Hårdvarukompetens” (teknik kring datorer)

Social kompetens

Pedagogisk kompetens

”Mjukvarukompetens”(hemsidor, elektronisk publicering osv.)

Fackkunskap inom ett specifikt ämne

Marknadsföring

4. Finns det efterfrågan på pedagogisk utbildning bland folkbibliotekarier inom länet?

5a. Finns det någon fortbildning i pedagogik för folkbibliotekarier inom länet?

5b. Om ja, hur ser utbildningen ut? (Tidsmässigt, vem anordnar osv.)

5c. Uppskattningsvis, hur många bibliotekarier har deltagit i utbildningen?

6. Nämns utbildning i pedagogik eller pedagogisk kompetens i några måldokument för länsbib-

lioteket?

7. Finns det några utbildningar i pedagogik som du vet att folkbibliotekarier deltar i men som

inte arrangeras av/genom länsbiblioteket?

8. Finns det någon samordning mellan länsbiblioteken när det gäller pedagogiska utbildningar

9. Något annat du vill tillägga?

Frågorna vill jag att du skickar tillbaka till mig så fort som möjligt. Tack än en gång för med-

verkan.
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Intervjuguide (Bilaga 2)

1. Yrkesbana

! Bakgrund?
! Hur länge som bibliotekarie?
! Hur länge som folkbibliotekarie just här?
! Hur många anställda ung.?
! Hur många besökare ung.?
! Vad omfattar din tjänst?

2. Utbildning, pedagogik

! Pedagogikkursen den första kurs i pedagogik du går?
! Om nej, vad annat?
! Kompensation av arbetsgivare?
! Om nej, annan uppmuntring?

3. Situationer

! Hur kom det sig att du sökte kursen?
! Berätta om situationer i ditt arbete som ställer pedagogiska krav.
! Användarutbildning; kommer kunskaperna från kursen förändra ditt sätt att

undervisa?

4. Yrkesroll

! Om du skulle karaktärisera kärnan i ditt arbete, vad skulle du säga då?
! Tycker du att kraven på dig som bibliotekarie har ändrats de senaste två

åren? Om ja, på vilket sätt?
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! Efter att ha gått en kurs i pedagogik, har du förändrat ditt sett att se på yr-
kesrollen? Om ja, på vilket sätt?

! Vilket är ett folkbiblioteks viktigaste uppgift/ uppgifter tycker du?
! Vilka faktorer kommer att påverka yrkesrollen i framtiden tror du?
! Skulle du definiera folkbibliotekariens yrkesroll som stark eller svag?
! Om svag, vad tror du kan göras för att förstärka den?
! Tror du att kursen kommer att underlätta ditt arbete?

5. Attityder

! Diskuteras behovet av pedagogisk kompetens på din arbetsplats?
! Om ja, vad diskuteras?
! Hur diskuteras pedagogisk kompetens av andra bibliotekarier som inte gått

en kurs?
! Hur upplever du att din nya kompetens tas till vara?

Slutligen, om du skulle söka nytt jobb i framtiden är pedagogisk kompetens
en merit tror du?

 


