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Inledning 

Bibliotekens tillgänglighet  
Vi lever i ett samhälle där tid för många är en bristvara. Samtidigt möts vi av en 

kraftig informationsström, och det ställs stora krav på att vi som individer på egen 

hand skall klara av att kritiskt granska, jämföra och värdera olika källor till 

information. 

I det sammanhanget har våra bibliotek1 en inte helt oviktig roll, nämligen att 

förmedla ett urval ur informationsströmmen till alla medborgare. Livslångt lärande, 

informationskompetens och kunskapslyft är uttryck som ofta används men som sällan 

förklaras mer specifikt. De kan uppfattas som en form av ideala bildningstillstånd. 

Men vad betyder de egentligen för biblioteket? 

Intentionen med den här uppsatsen är bl. a. att studera dagens folkbibliotek och 

deras verksamhet med utgångspunkt i begreppen folkbildning och livslångt lärande. 

Människan kan aldrig bli fullärd och nöjer sig inte med gårdagens fakta och 

förklaringar. Istället pågår en ständig bildningsprocess mot att uppdatera kunskaperna 

och att tillrättalägga våra inre egenskaper. Individens tillstånd styrs hela tiden mot att få 

till stånd en bildningsutveckling.2 

Vilket ansvar tar då biblioteket för att göra sina låntagare informationskompetenta 

och vilket förhållande har man till folkbildning och livslångt lärande? Den huvudsakliga 

utgångspunkten för uppsatsen är att föra in bibliotekens användarutbildning i 

resonemanget och att studera den som en form av bildningskompetens och en del av 

det livslånga lärandet. Detta kommer att diskuteras med utgångspunkt i ett antal 

folkbiblioteks synpunkter på frågeställningarna. Finns det någon klar strategi för en 

användarutbildning? Ger en användarutbildning kompetens för åtkomsten av material i 

det fysiska biblioteket, eller är det de elektroniska sökvägarna till materialet man 

koncentrerar sig på? Ser biblioteket denna utbildande uppgift som ett led i 

folkbildningen eller som något annat? 
 

1 Bibliotek avser i uppsatsen folkbibliotek om inget annat anges. 
2 Sundgren, Gunnar, 1998, Folkbildningsforskning: en kunskapsöversikt, D. 1.: Om forskningsfältets 
historiska bakgrund, nuläge och framtid, passim. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att genom ett folkbildnings- och livslångt lärandeperspektiv 

diskutera folkbibliotekets inställning till användarutbildning. Användarutbildning 

betraktas här dels som en kunskap i sig, dvs. en form av bildning individen kan 

tillgodogöra sig. Dels betraktas den som en möjlig väg till kunskapsutveckling inom 

individuella intresseområden, alltså även som ett verktyg till specifikt kunskapsin-

hämtande. 

De frågor uppsatsen kommer att resonera kring är exempelvis bibliotekets 

inställning till folkbildning och livslångt lärande. Anser man sig fortfarande, vid 2000-

talets början, arbeta med folkbildning? Hur definieras begreppet folkbildning i dagens 

folkbibliotekskontext? Vilka diskussioner och resonemang förs kring 

användarutbildning? Det huvudsakliga syftet kan sammanfattas i dessa tre frågor: 

Hur ser biblioteket på användarutbildning? 

Vilket utrymme har användarutbildning inom verksamheten? 

Har användarutbildning någon koppling till folkbildning och livslångt lärande? 

Begreppsöversikt 
Det mest centrala, och även mest svårfångade begreppet i uppsatsen är folkbildning. 

Folkbildningens innebörd har varierat över tid och är starkt kontextbundet.3 I det här 

sammanhanget definieras folkbildning som en kunskap som lägger grunden för ett 

”aktivt och produktivt deltagande i samhällslivet”.4 Den ses också som en grund för 

individuella åsikter och ett bildningsideal baserat på individens eget initiativtagande.5 

Begreppet folk, i folkbildning och folkbibliotek, omfattar alla medborgare i ett land. 

Dessa företeelser vilar också på grundtanken att hela samhället kan delta i det 

folkbildande arbetet, samt att ett folkbibliotek ska vara till för alla.6 

När begreppet vidgas och relateras till folkbibliotekets användarutbildning kan 

det ses som att:  

[folkbildning] vilar på tanken att varje människa har slumrande resurser, som under 
gynnsamma omständigheter kan väckas till liv och sedan utvecklas i en oändlig process som 
varar livet ut.7  

 
3 Sundgren, 1998, s. 44. 
4 Leander, Åke, i: Gustavsson, Bernt, 1995, ”Att tänka om folkbildningsidén”, s. 62. 
5 Gustavsson, 1995, s. 63. 
6 Vestlund, Gösta., 1996, Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: det svenska folkets bildnings-
historia – en översikt, s. 19. 
7 Gustavsson, Bernt, 1991, Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, s. 
126. 
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Bildning och kunskap är beroende av individens eget initiativ. Ytterst ansvarig för 

bildningens och kunskapens utveckling är varje enskild individ. 

Användarutbildning är inte någonstans entydigt definierat, utan kan bl.a. syfta till 

att lära biblioteksanvändaren hantera bibliotekskatalogen, söka i olika databaser, 

förstå SAB-systemets uppbyggnad, navigera bland bibliotekets bokhyllor eller att 

söka på Internet. Metoder som föreläsningar, praktiska dataövningar, instruerande 

webbguider och tryckta manualer är förekommande i sammanhanget.8 Nancy 

Fjällbrant och Ian Mallery förklarar användarutbildning som en förståelse för 

besökarens interaktion med biblioteket. De ser användarutbildning som ett 

processliknande samspel som börjar med skolbiblioteken och via folkbiblioteken kan 

leda vidare till de akademiska biblioteken.9 Begreppet betraktas i uppsatsen som 

bibliotekets möjlighet att ge användaren de grundläggande informationssöknings-

kunskaper som behövs för att användaren på egen hand skall kunna finna önskat 

material, såväl inom bibliotekslokalerna som virtuellt. 

Livslångt lärande ses i uppsatsen som en slags modern definition av folkbildning. 

Som kommer att framgå i teoriavsnittet framhävs bl.a. individens personliga utveckling 

och individens livskvalitet i minst lika hög grad som det statliga ekonomiska intresse 

som naturligtvis också finns i kompetensutveckling.10 Livslångt lärande handlar i stort 

om att statsmakten ger medborgarna bildningsförutsättningar i form av ekonomiskt 

stöd till informations- och kunskapsgrundande institutioner. Men det egentliga 

ansvaret för att en bildningsprocess tar form ligger hela tiden hos individen.11 

Forskningsöversikt 
Enligt vad som kunnat utrönas har folkbibliotekens användarutbildning inte studerats 

ur folkbildningssynpunkt tidigare, varför inget tidigare utgivet material finns att tillgå på 

just den punkten. Överhuvudtaget är det främst universitets- och högskolebibliotek 

som traditionellt sysslat med egentlig användarutbildning.12 

Användarutbildning 

Inom området användarutbildning finns relativt lite litteratur att tillgå. Den litteratur som 

finns består främst av olika manualer av instruerande karaktär. Manualerna är 

 
8 Kirby, John & Liddiard, Lucy & Moore, Kay, 1998, Empowering the information user: new ways 
into user education, passim. 
9 Fjällbrant, Nancy & Mallery, Ian, 1984, User education in libraries, s. 12. 
10 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 17. 
11 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 25. 
12 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Ericsson, Kerstin, 2002. 
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engelska och amerikanska, varför de inte utan vidare kan appliceras på svenska 

förhållanden. 

I Sverige har den främsta användarutbildningsforskningen skett inom 

bibliotekarieutbildningen, på kandidat- eller magisternivå, vilket gör att ämnet 

fortfarande är relativt ytligt utforskat. De kandidat- och magisteruppsatser som 

skrivits inriktar sig främst på högskole- och universitetsbibliotek. 

Eva Nordgrens uppsats Användarutbildning, pedagogik på högskolebiblio-

tek, kandidatuppsats framlagd 1998 i Uppsala, är en praktiskt inriktad undersökning 

som tittar närmare på tre olika högskolebiblioteks förhållningssätt till 

användarutbildning. Resultatet pekar på att användarutbildning leder till större 

informationskompetens hos studenterna.13 Även Boel K. Gustafsson inriktar sig på 

högskolebiblioteket i sin uppsats Informationskompetens - ett nytt mål för den 

högre utbildningen? Bibliotekarien befäster sin roll som pedagog?, 

magisteruppsats från 1998, Uppsala. Här diskuteras bl.a. bibliotekariens 

pedagogiska roll och hur man ser på att utbilda studenterna i informationssökning, 

samt i vilken utsträckning man ser informationskompetens som en målsättning i sig 

inom högskolebiblioteken.14 Vidare har Linda Karlsson placerat 

Högskolebiblioteket i den pedagogiska processen i sin magisteruppsats från 2001, 

framlagd i Lund. Målsättningen är att sätta inlärnings- och utbildningsprocesser i för-

hållande till användarutbildning och ämnesundervisning.15 Även Sara Wickström 

diskuterar kring Konsten att lära studenter navigera på informationens 

världshav, kandidatuppsats från 2000, Uppsala. I uppsatsen undersöks sex hög-

skolebibliotek och deras användarundervisning. Målet är att jämföra dessa, samt ge 

en bild av hur det ser ut idag.16 

Vad det gäller folkbibliotek och användarutbildning behandlar de flesta 

uppsatserna samspelet mellan besökare och datorer. Lovisa Kjell och Maria 

Låstberg diskuterar i sin magisteruppsats från 2000, framlagd i Borås, Datorut-

bildning på folkbibliotek. Resultatet visar att den databaserade användarut-

bildningen i stor utsträckning är efterfrågad och nödvändig. Dock menar författarna 

att utbildningen sällan följer pedagogiska mönster och efterlyser därför en klarare 

 
13 Nordgren, Eva, 1998, Användarutbildning: pedagogik på högskolebibliotek, passim. 
14 Gustafsson, Boel K., 1998, Informationskompetens: ett nytt mål för den högre utbildningen?: 
bibliotekarien befäster sin roll som pedagog?, passim. 
15 Karlsson, Linda, 2001, Högskolebiblioteket i den pedagogiska processen, passim. 
16 Wickström, Sara, 2000, Konsten att lära studenter navigera på informationens världshav: en jämför-
ande studie av användarundervisningen i informationssökning vid sex svenska högskole- och univer-
sitetsbibliotek, passim. 
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strategi.17 Kandidatuppsatsen, Användarutbildning för vuxna av Malin Josefsson, 

är en litteraturstudie framlagd i Umeå 1996, vilken tar upp användarutbildningens 

motiv, hur den utformas samt vilken pedagogisk hållning bibliotekarierna har till sin 

utbildningsroll.18 

Förutom kandidat- och magisteruppsatser behandlas användarutbildning till viss 

del i BIBSAM-rapporten Studenternas bibliotek, vilken föranleddes av en 

diskussion kring bibliotekens allt för bleka roll i högskoleutbildningssammanhang. Via 

enkäter och intervjuer kom ett stort antal berörda parter till tals, inte minst 

studenterna själva. Rapportens resultat visar att biblioteken måste anpassas till de nya 

studieformer som kräver ett aktivt informationssökande från den studerandes sida. 

Här vill man bl.a. framhäva bibliotekspersonalens informationskompetens och över 

huvud taget få till stånd ett mer intimt samarbete mellan bibliotek, utbildning och lärare. 

Man pekar också på vikten av att biblioteket måste ingå i hela den pedagogiska 

processen, redan från grundutbildningen.19 

Nancy Fjällbrant och Ian Mallery talar i boken User education in libraries om 

användarutbildning inom olika bibliotek, dock främst universitetsbibliotek. De ger en 

internationell översikt och diskuterar kring användarutbildningens målsättning samt 

olika undervisningsmetoder.20 

Internationell forskning 

Också den internationella forskningen är främst inriktad på högskolebibliotekens 

användarutbildning. Ilene F. Rockman, bibliotekarie vid California State University, 

Hayward, har i artikeln ”End-user services in academic libraries: a 1999 

perspective” tittat på hur bibliotek runt om i USA betraktar slutanvändarnas 

informationskompetens.21 Undersökningen artikeln baseras på visar bl.a. att den 

betydelsefulla roll av informationsmellanhand bibliotekarien tidigare haft kraftigt har 

minskat. Detta tolkas som en positiv effekt av användarundervisning och att 

biblioteksbesökarna utför sina egna informationssökningar. Ilene F. Rockmans artikel 

visar att de undervisningsmetoder de amerikanska biblioteken främst använder sig av 

idag grundar sig på besökarens aktiva deltagande i sökprocessen. 

 
17 Kjell, Lovisa & Låstberg, Maria, 2000, Datorutbildning på folkbibliotek: en undersökning av grund-
läggande datorutbildningar för vuxna biblioteksanvändare, passim. 
18 Josefsson, Malin, 1996, Användarutbildning för vuxna: en analys av litteratur om 
användarutbildning i public libraries , passim. 
19 Studenternas bibliotek. Slutrapport Studenternas bibliotek: en analys av högskolebibliotekens 
utveckling, 1996, passim, http://www.kb.se/BIBSAM/utredn/sbfulltext.htm. 
20 Fjällbrant, Nancy & Malley, Ian, 1984, User education in libraries, passim. 
21 Rockman, Ilene F., 1999, ”End-user services in academic libraries: a 1999 perspective”, s. 254-
258. 
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Vidare har organisationen The Round Table, inom IFLA,22 specialiserat sig på att 

arbeta med exempelvis användarutbildning inom alla olika typer av bibliotek. Man 

ordnar konferenser och workshops inom området. Dessutom drivs en rad projekt 

med användarutbildningsperspektiv angående informationskompetens, lärostilar, 

distansutbildning, instruktionsprogram och utbildning för bibliotekarier. Två av de 

främsta målen för The Round Table är att verka för ett internationellt 

samarbetsnätverk för användarutbildning samt främja den forskning som bedrivs.23 

Teoretiska utgångspunkter 

Översikt 

Inom folkbildningsområdet finns en stor mängd litteratur som på olika sätt angriper 

ämnet. Biblioteket i samband med folkbildningen är dock relativt lite utforskat, 

speciellt när det gäller den senare delen av 1900-talet. Folkbiblioteken finns 

exempelvis inte representerade i Folkbildningsrådet.24 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt i Gunnar Sundgrens25 resonemang kring 

människan och den bildningsprocess vi ständigt ingår i för att utvecklas. I Folk-

bildningsforskning: en kunskapsöversikt D. 1, talar han om de olika diskurser och 

tankefigurer som påverkar folkbildningstanken och individens egen påverkan och 

initiativtagande till ökad bildning. 

Bernt Gustavsson26 behandlar bildning ur olika perspektiv i sina två böcker 

Bildning i vår tid och Bildningens väg.27 Böckerna har dock en historisk ansats och 

reder främst ut de bildningsideal som rådde runt sekelskiftet 1800-1900. 

Angela Zetterlund28 har i olika artiklar diskuterat vad folkbildning betyder för 

dagens folkbibliotek. I artikeln ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag”, 

försöker hon se vilket utrymme folkbildningen tar i den aktuella biblioteksdebatten. 

Hennes undersökningsmaterial utgörs av ett antal facktidskrifter med biblioteks-

anknytning. Resultatet tyder på att debatten inte är särdeles intensiv, men att den 

dock pågår. Angela Zetterlund spekulerar över möjligheten att begreppet tas för givet, 

 
22 IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions. 
23 Round Table on User Education, Scope, 2001, http://www.ifla.org/VII/rt12/rtued.htm. 
24 Utgörs av: Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolans intresseorganisation, 
Landstingsförbundet. 
25 Sundgren, Gunnar, professor i allmän pedagogik, Mälardalens högskola. 
26 Gustavsson, Bernt, lektor i pedagogik, Linköpings universitet. 
27 Gustavsson, Bernt, 1996, Bildning i vår tid: om bildningens möjligheter och villkor i det moderna 
samhälle, och 1991, Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, passim. 
28 Zetterlund, Angela, universitetsadjunkt och doktorand vid inst. för Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Borås högskola. 
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ses som en självklar grund för folkbiblioteket, och att det därför sällan utgör föremål 

för diskussion.29 

I Om folkbildningens innebörder har nio författare bidragit med sina 

synpunkter på folkbildning och vad det kan anses vara i slutet av 1900-talet. Bl.a. 

ovan nämnde Bernt Gustavssons text ”Att tänka om folkbildningsidén” och Bosse 

Jonssons ”Folkbildning och bibliotek – uppfattningar hos folkbibliotekets lokala 

aktörer” används i uppsatsen.30  

För folkbildningsansatsen har endast en kandidatuppsats, från Uppsala, funnits 

relevant. Folkbildningsbegreppet på folkbibliotek idag, av Kristina Malmqvist, 

framlagd 2000, berör bibliotekens folkbildande roll så som den ser ut idag. Här 

utreds exempelvis folkbildningens förhållande till IT, bibliotekariernas roll som 

folkbildare och generationsfördelningens eventuella påverkan på inställningen till 

begreppet.31 

Folkbildning och livslångt lärande 

Bildning, vilket är ett centralt tema för uppsatsen, återkommer i begreppen, 

folkbildning och användarutbildning. Bildning utgör en viktig komponent i den 

individuella utveckling som ständigt pågår. Under senare delen av 1900-talet började 

man också tala om det livslånga lärandet, vilket är ett slags idealt förhållningssätt till 

bildning.32 Samtidigt bör bildning också ses i ett större sammanhang och förflyttas från 

individnivån. Gunnar Sundgren talar här om tankefigurer.33 

En möjlig tankefigur kring bildning är förädlingsprocessen av människan. En 

medborgare fostras, bildas och utvecklas av sin kultur och sociala miljö för att kunna 

delta i samhället på lika villkor. Denna förädling av människan pågår genom hela livet – 

från barndom till ålderdom – och gäller på alla plan, praktiska som teoretiska. Tanken 

är att vi aldrig slutar utvecklas. Vår omgivning, våra medmänniskor samt våra 

erfarenheter får oss att ständigt ingå i en utvecklingsprocess. 

Den frivilliga bildningsformen, som folkbildningen är en del av, syftar till förädling. 

Det nuvarande mänskliga tillståndet kan aldrig anses vara tillräckligt, utan skall 

finslipas och omarbetas. Tyngdpunkten ligger vid att individen tillgodogör sig 

kunskap i olika former och omfattar föreställningen att ”det finns en innersta kärna av 

håg och fallenhet, av drivkraft och begåvning, som söker sitt uttryck.”34 

 
29 Zetterlund, Angela, 1997, ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag”, passim. 
30 Om folkbildningens innebörder: nio försök att fånga en företeelse, 1995, passim 
31 Malmqvist, Kristina, 2000, Folkbildningsbegreppet på folkbibliotek idag, passim. 
32 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, passim. 
33 Sundgren, 1998, s. 40. 
34 Sundgren, 1998, s. 42. 



 11

För att dessa tankar ska uppstå krävs dock ett visst mått av självinsikt, individen 

måste ha en viss självständighet och obundenhet. Individen ses alltså som en autonom 

enhet, en enhet som kan och tillåts att fatta egna beslut och på eget initiativ förädla 

sina förmågor. 

Om vi utgår från att behovet av kontroll och förädling av drifterna och av möjligheternas 
frigörelse liksom behovet av mening och identitet är tankefigurer som i vår kulturhistoria 
kommit att bli allt starkare, /…/ så utgör folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning och nu 
senast (själv-) bildning olika diskurser av dessa underliggande tankefigurer. 35 

Dagens folkbildningsmodell kan ses från två håll. Dels som att individen strävar mot ett 

personligt bildningsideal med ökad kunskap som mål, dels som att staten har insett 

vidden av vad ett bildat folk kan ha för positiv inverkan på samhället i stort och 

uppmuntrar detta bildningsideal. Bakomliggande tankar är bl.a. att bilda ett helt folk, 

en hel nation. Ur statens perspektiv främst för nationens väl och en god ekonomisk 

utveckling. 

Den moderna individuella folkbildningen kan kopplas till kyrkans och statens 

tidiga fostrans- och upplysningsideal. Även om denna rörelse till stor del kan sägas 

utgå från folket, uppstår ändå en dubbelriktad påverkan när statens ideal införlivats hos 

folket. Individen påverkas, men påverkar samtidigt. 

Folkbildning i modern tappning kan därför förstås både som folkets egen självdisciplin och 
självupplysning samt som folkets egen strävan efter identitet och mening.36  

Grundläggande tankefigurer i sammanhanget är alltså individens potential att ta 

kontroll över sin situation och sin roll i samhället, samt att i samverkan med 

omgivningen kunna utvecklas. Individen antas ha en drivkraft och en inneboende 

potential som med hjälp av stimulans och resurser kan leda till en ökad bildningsgrad. 

Bildningen kan i sin tur vara till gagn för såväl individen, som både förverkligar sina 

inre resurser och kan göra karriär med ekonomisk vinning, såväl som för staten. 

Staten får kontroll över folket och gör en ekonomisk vinst på ett större intellektuellt 

kapital. 

Bildning genom konstruktivism 

Resonemanget ovan har utgått från en konstruktivistisk grund. Enligt det 

konstruktivistiska synsättet uppstår kunskap i samband, och i samverkan, med 

 
35 Sundgren, 1998, s. 43. 
36 Sundgren, 1998, s. 43. 
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individen och dennes förhållningssätt till omgivningen. Bildning är en ständigt pågående 

process som utvecklas och förvandlas i samspel mellan människan, kulturen och den 

sociala miljön. Kunskapen finns inte färdigkonstruerad som en utrustning att använda. 

Här sker istället en växelverkan mellan individen, som anpassar sig efter de yttre 

förutsättningarna, och de yttre förutsättningarna som anpassas efter individen. 

Tankefiguren är att kunskapen börjar på en låg nivå och sedan gradvis utvecklas.37 

Folkbildning är starkt beroende av sin kontext, den kan både ses som en väg till 

stärkt demokratimedvetande hos individen, samtidigt som den i ett annat 

sammanhang kan ses som en metod för en stärkt statsmakt. 

En diskurs avlöser en annan till följd av historiskt förändrade villkor men det behöver inte 
innebära att underliggande tankefigurer försvinner. Snarare är det troligt att den bidrar till 
att ge den nya diskursen en del av dess innebörd. Därmed har även de tidiga tankefigurerna 
ett värde för förståelsen av folkbildning i vår tid. /…/ Folkbildningens tidiga värden, de 
kulturella, nationella och medborgerliga, dess koppling till religion och vetenskap, liksom 
dess karaktär av frihetsförverkligande, kollektivt och individuellt, förtjänar alla att 
uppmärksammas.38 

Om människan inte nöjer sig med att stå och leva med det hon för ögonblicket har att 

tillgå, utan sätter sina mål lite högre och vill utveckla eller skaffa sig nya kunskaper, 

måste hon ständigt ompröva sina värderingar och sina kunskaper. 

Förädlingsprocessen och lärandet pågår genom hela livet och omfattar alla individer. I 

det sammanhanget har folkbildningstanken en viktig roll. Man behöver inte 

nödvändigtvis se en historisk folkbildning som en processinriktad utveckling mot 

dagsläget. Snarare kan man tänka sig att de olika tankefigurer som omgett 

folkbildningen, över tid, i grund och botten utgår från samma tanke. Det är istället 

perspektiven på folkbildningen som företeelse som kan bytas. Exempelvis 

perspektiven genom folket, alltså den frigörande och förlösande aspekten, och för 

folket, att med ett uppifrånperspektiv uppfostra och bilda folket.39 

Ett kritiskt förhållningssätt till konstruktivismen ställer sig dock frågande till hur 

individen kan söka sådant den ännu inte vet. Hur kan man medvetet söka kunskaper 

man inte har? Om världen uppstår och konstrueras i en individuell 

samverkansprocess, hur ser då världen egentligen ut? 

 
37 Marton, Ference & Booth, Shirley, 2000, Om lärande, s. 22. 
38 Sundgren, 1998, s. 44. 
39 Sundgren, 1998, s. 43. 
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Förtjänsterna med konstruktivismen är dock att individens eget initiativ och egen 

handlingsförmåga uppmärksammas. Individen ses som en aktiv part i kunskaps-

inhämtandet och får möjlighet till avancemang.40 

Dagsläget och framtiden 

Dagens människa har till stor del insett att ökad kunskap leder till ökad insikt om det 

egna jaget, inte bara till en starkare samhällsposition. Bildning är inte nödvändigtvis 

av tvingande karaktär, utan kan i stor utsträckning vara en följd av ett inre initiativ. 

Statens krav på utveckling och utbildning har till stor del införlivats av individen. 

Därmed ligger inte detta utvecklingsideal enbart hos staten längre, utan även inom 

individen, som en förädlingstanke. 

Om vi kan säga att staten och nationens ledare först haft ambitionen att fostra folket sedan 
att upplysa det och därefter att folkrörelserna på mer demokratisk grund omformat projektet 
till kollektivets frigörelse och maktens erövrande är det kanske idag en fråga om att förankra 
bildningstanken hos folket självt. Den långt drivna individualiseringen ger oss i högre grad 
än tidigare självständiga, autonoma individer. Det ställer i sin tur kravet att dessa, mer eller 
mindre autonoma individer, skall vilja, känna och tänka själva, men också att deras tanke-, 
impuls -, och handlingsliv skall vara ’rätt’, fungera i en samhällsgemenskap och stämma med 
allmänt omfattade och sanktionerade värderingar. Kort sagt, den integration som tidigare 
upprätthölls genom yttre regelverk och sanktioner skall nu i högre grad åstadkommas 
genom fria individers samordnande handlingar på frivillig grund.41  

Att individen inte längre enbart kan lära av sina äldre förebilder för att klara sig i vårt 

samhälle är i stor utsträckning ett faktum. Men utbildning har under 1900-talet inte 

bara fått större betydelse för karriär och maktutövning. Bildning har också blivit ett 

ideal i mer fritidsbetonade situationer och används som ett slags självutvecklande och 

självförverkligande verktyg. 

Livslångt lärande 

Det livslånga och livsvida lärandet är inte det samma som återkommande utbildning i det 
formella utbildningssystemet. Det livslånga lärandet är en helhetssyn på utbildning och 
lärande som erkänner lärande i flera olika miljöer.42 

Kunskapssamhället är en realitet, som vi upplever och befinner oss i just nu. 

Samhällets välstånd beror till stor del på medborgarnas utbildningsnivå och deras 

 
40 Marton & Booth, 2000, s. 23  
41 Sundgren, 1998, s. 46. 
42 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 9 
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förmåga att bildningsmässigt fortsätta utvecklas genom hela livet.43 Livslångt lärande, 

som det diskuteras i uppsatsen, faller inte enbart tillbaka på det formella 

utbildningsväsendet, utan ställer också stora krav på individens initiativförmåga.44 Då 

grundskoleutbildning, samt gymnasial och eftergymnasial utbildning, sällan kan sägas 

vara nog för individens bildning krävs en kontinuerlig vidarebildning. Eftersom 

kunskap inte är något som man statiskt kan äga, utan som snarare omvärderas, 

förändras och ibland förkastas, är de fortsatta möjligheterna till bildning väsentliga. 

Den snabba utvecklingen inom exempelvis det naturvetenskapliga området kräver 

ett aktivt bildningsideal av individen. Från statens sida borde ett sådant bildningsideal 

tas till vara och ses som en samhällsutvecklande resurs, åtminstone i en demokrati. 

Vare sig individen utbildar sig statligt vid en institution, eller bildar sig enligt en frivillig 

modell, får staten själv tillbaka det kapital som individen utvecklar genom den 

process lärandet utgör. Med det perspektivet är det lätt att argumentera för ökade 

resurser som kan nyttjas för bildningens syfte.45 

Det livslånga lärandet är ”en process av individuellt lärande och utveckling under 

ett helt liv”.46 Livslångt lärande kan därmed ses som ett svar på de flexibilitetskrav 

som ställs på dagens arbetskraft. Flexibilitet återspeglar i sin tur kunskap och förmåga 

att inhämta information för den förestående uppgiften. 

Livslångt lärande introducerades som tanke och begrepp av UNESCO47 omkring 

1970. Det ligger i begreppets natur att definitionerna är många och att det kan 

anpassas efter aktuell kontext. I det här sammanhanget står det dock för individuell 

utveckling, självförverkligande och livskvalitet. 

Begreppet har internationell förankring, bl.a. i och med att OECD-länderna48 

1996 kom fram till en gemensam strategi i frågan ”/…/ att stegvis göra ’ett livslångt 

lärande’ till ’en verklighet för alla’”.49 Några av de mest framträdande punkterna man 

enats om är att: 

flytta fokus från institutionen till individen.  

framhäva motivationens viktiga roll. 

låta den offentliga sektorns monopol på utbildning upphöra. 

 
43 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 13 
44 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 12 
45 Arvidsson, Lars, 1992, ”Folkbildning som forskningsområde”, s. 27. 
46 Rubensson, Kjell & Tuijnman, Albert & Wahlgren, Bjarne, 1999, Från Kunskapslyftet till en 
strategi för livslångt lärande: ett perspektiv på svensk vuxenutbildningspolitik. Rapport från Kunskapslyfts-
kommittén, SOU 1999:141, s. 10. 
47 UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
48 OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. 
49 Rubensson & Tuijnman & Wahlgren, 1999, s. 10 
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uppmärksamma vikten av informationsteknologi. 

OECD poängterar därmed informations- och kommunikationsteknologins 

framträdande roll i sammanhanget. Det livslånga lärandet är avsett att täcka upp, 

likväl som att utveckla, kunskap i dagens informationsmiljö. Därmed krävs också 

kunskaper för att få tillgång till själva informationen – och i en förlängning 

ämneskunskapen.50 

Först under 1980- och 90-talet fick livslångt lärande en fast förankring i svensk 

politik. Det verkställdes genom utbildningssatsningar som Kunskapslyftet. I en tid 

med svag ekonomisk tillväxt och massarbetslöshet ställdes hoppet till utbildning och 

kompetensutveckling.51 

Trots detta saknas fortfarande ett konkret ramverk för hur det livslånga lärandet 

egentligen ska implementeras. En fastare definition av vilka institutioner begreppet 

lärande institutioner ska knytas till skulle till att börja med klargöra intentionerna 

och målsättningen.52 

I anslutning till livslångt lärande talar man om tre typer av utbildning: formell, icke-

formell och informell.53 Formell utbildning består av exempelvis grundskola, 

gymnasium och högskola, utbildning som omfattas av fasta lagar och regelverk och 

som till stor del finansieras av staten. Icke-formell utbildning har också en konkret 

huvudman, men har snarare mindre och mer konkreta mål, och kan exemplifieras 

med arbetsmarknadsutbildning, fortbildning, kompetensutveckling, samt 

folkbildningens olika utbildningsformer. Informell (ut-) bildning sker däremot ständigt 

i vardagen, oftast utan konkreta mål och reflektion. Denna bildningsform tar vi alla del 

av, samtidigt som vi utgör den.54 

Gemensamt för bildningsformerna är ändå att de ska bereda vägen för individens 

livslånga lärande, tillsammans och var för sig, med individens förutsättningar och 

kompetens som utgångspunkt.55 Ansvarsfördelningen för det livslånga lärandet har 

däremot hela tiden stannat på individen, som UNESCOS grundtanke föreskrev. 

Staten har visserligen ansvar så till vida att den ska skapa förutsättningarna för 

kunskapsinhämtande och informationssökande. Men det huvudsakliga ansvaret ligger 

ändå hos personen.56 Därmed finns en stark motsättning i begreppet livslångt lärande. 

 
50 Rubensson & Tuijnman & Wahlgren, 1999, s. 11 
51 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 17 
52 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 18 
53 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 19 
54 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 20. 
55 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 22. 
56 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 25. 
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Eftersom förutsättningarna ges av staten, men initiativet ändå ska vara individens och 

ingå i dennes vardag, kan man från statens sida inte målstyra ”verksamheten”, eller 

snarare idén om, det livslånga lärandet. Staten har givetvis ett starkt intresse i en 

positiv kunskapsutveckling, men kan i sammanhanget inte utöva någon tvingande 

påverkan för ett sådant resultat.57 

Metod, källmaterial och avgränsning 

Metod 

För att kunna svara på de frågor som ställs i uppsatsen har en intervjuundersökning 

funnits nödvändig. Orsakerna är bl.a. bristen på litteratur om användarutbildning i 

allmänhet, och i anslutning till folkbibliotek i synnerhet. Dessutom är en av avsikterna 

med uppsatsen att återspegla de resonemang som förs kring folkbildning, livslångt 

lärande och användarutbildning inom folkbiblioteksvärlden. Intervjuerna är att 

betrakta som kvalitativa, varför materialet inte kommer att behandlas kvantitativt. 

Materialet presenteras snarast som en sammanställning av tankar och åsikter kring 

folkbildning, livslångt lärande och användarutbildning, vilket utgör underlaget för 

analysen. Syftet med intervjuundersökningen är att redogöra för bibliotekens 

individuella åsikter och värderingar kring frågorna. Däremot kommer likheter, 

skillnader och eventuellt gemensamma tankegångar vid anordnandet av 

användarutbildning att försöka urskiljas. 

Källmaterial 

I uppsatsen undersöks bibliotekets inställning till folkbildning och livslångt lärande i 

förhållande till användarutbildning. Ett omfattande material finns att tillgå när det gäller 

folkbildning. Här är det dock främst fråga om den litteratur som resonerar kring 

folkbildning och folkbibliotek. Det är alltså dels biblioteket som folkbildande 

institution, dels bibliotekariernas förvaltning av folkbildningsidén som diskuteras. 

Den litteratur som rör användarutbildning inom specifikt folkbibliotek är snarare 

instruerande än resonerande till sin karaktär. Exempel på sådan litteratur är: John 

Kirby, Lucy Liddard och Kay Moores manual Empowering the information user 

och Nancy Fjällbrant och Ian Mallerys User education in libraries. Manualen utgår 

från amerikanska förhållanden och är således avsedd för amerikanska bibliotek, varför 

dess relevans i detta sammanhang är liten. User education in libraries är behandlar 

främst högskolebibliotek. Manualerna kommer därför inte att ges något större 

 
57 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 28. 
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utrymme i undersökningen. Ingen av informanterna i undersökningsgruppen har heller 

nämnt eller använt sig av dessa, varför de främst enbart noteras. Användarutbildning 

finns också i form av olika webbguider på Internet vilka inte heller kommer att 

behandlas i uppsatsen. 

Uppsatsmaterialet baseras till största del på den intervjuundersökning som utförts 

vid sex bibliotek.  

Undersökningsgruppen 

Samtliga huvudbibliotek inom Uppsala län, vilka är sex stycken till antalet,58 har 

kontaktats telefonledes. Inledningsvis kontaktades bibliotekscheferna, vilka ombads 

medverka i undersökningen, alternativt utse någon inom biblioteket som arbetat 

specifikt med användarutbildning. Uppsala utgör dock ett undantag, där ansvarig för 

vuxenavdelningen kontaktades. Alla utom Östhammars och Älvkarlebys 

kommunbibliotek var villiga att medverka i undersökningen. Vid Östhammars 

kommunbibliotek förklarade biblioteksansvarige Ingeborg Sevastic, att hon som 

ensam bibliotekarie inte har haft tid att specifikt ägna sig åt användarutbildningsarbete. 

Hon trodde sig därmed inte ha adekvata tankar kring ämnet att bidra med, och 

avböjde därför intervju. I Älvkarleby gick Annika Forsberg, chef, inte att nå p.g.a. 

sjukskrivning. Ingen annan vid biblioteket ansåg sig ha relevanta synpunkter på ämnet. 

Ytterligare ett bibliotek har istället tillförts undersökningsgruppen, Norrtälje 

stadsbibliotek. Norrtälje stadsbibliotek har under senare delen av 1990-talet 

genomgått ett förändringsarbete som syftar till att utbilda biblioteksbesökarna i 

biblioteks- och informationskunskap.59 I Norrtälje har man under hösten 2001 

arbetat intensivt med användarutbildning. Dessutom har ett samarbete inletts med 

Håbo kommunbibliotek, varför det verkat relevant att även inkludera Norrtälje 

stadsbibliotek i undersökningen.60 I en något vidare definition av en geografisk 

avgränsning faller Norrtälje även inom ramen för bibliotek i Uppland. 

Kontaktpersonerna vid biblioteken är innehavare av chefsbefattningarna eller har 

arbetat med användarutbildning. Därför är endast kunskaperna och åsikterna om 

användarutbildning informanternas gemensamma nämnare. Hänsyn till exempelvis 

ålder, kön och antal år i branschen har inte tagits. I undersökningsgruppen finns 

bibliotek av varierande storlek representerade. Bibliotekens uppdrag skiljer sig 

 
58 Enköpings stadsbiblio tek, Håbo kommunbibliotek, Tierps kommunbibliotek, Uppsala 
stadsbibliotek, Älvkarleby kommunbibliotek och Östhammars kommunbibliotek. 
59 Ericsson, Kerstin, [2000], Biblioteket i utbildningssamhället: om biblioteket och människans behov av 
information och kunskap i det livslånga lärandet, passim. 
60 Norrtälje stadsbibliotek tillhör Stockholms länsbibliotek, men är beläget i Uppland. 
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mycket åt sinsemellan, vilket också öppnar för ett varierat resonemang kring 

användarutbildning. 

Kontaktpersonerna har i tre fall kallat ytterligare personer till intervjutillfällena. 

Vid Uppsala stadsbibliotek deltog sammanlagt fyra personer och i Enköping 

respektive Norrtälje intervjuades två personer. 

Problem och fördelar med källmaterial och angreppssätt 

Bristerna med detta angreppssätt, att återge informanternas åsikter, kan vara att 

resultatet endast är representativt för just de personer som uttalat sig. Generella 

slutsatser kan bli missvisande om de tolkas som representativa i ett större samman-

hang. Om informanterna dessutom utgör en homogen grupp i form av att de 

exempelvis arbetar under liknande förutsättningar, har liknande utbildning, är födda 

under samma decennium osv. kan åsikterna bli väldigt likriktade. 

Å andra sidan kan de negativa aspekterna också ses ur en positiv synvinkel. 

Hänsyn tas till varje informants synpunkter, inget rätt eller fel finns i sammanhanget. 

Vinsten ligger i att varje informants åsikter och tankar presenteras, vilka kan vara 

minst lika betydelsefulla som det statistiska material en större undersökningsgrupp 

skulle kunna ge. Individens åsikt presenteras och reflekteras, för att vidare 

analyseras. Åsikten representerar ingen annan än just individen som uttryckt den. 

I den analys som görs av materialet kommer en röd tråd om möjligt att försöka 

urskiljas. Undersökningsgruppens gemensamma nämnare är till största del att de är 

belägna i samma geografiska region, vilket borde kunna öppna för visst samarbete 

biblioteken emellan. Inom Uppsala länsbibliotek finns inget skriftligt material att tillgå i 

frågan, och några gemensamma riktlinjer för kommunbiblioteken att utgå ifrån finns inte 

heller när det gäller användarutbildning. Därför antas att inställningen till 

användarutbildning kan skilja sig mycket biblioteken emellan, trots visst samarbete 

inom andra områden, genom länsbibliotekets samordnande uppdrag, och samarbete 

taget på de egna bibliotekens initiativ. 

En alternativ undersökningsgrupp hade varit kommundelsbiblioteken inom 

Uppsala kommun. Men efter ett inledande samtal med Maud Hallin, vid Uppsala 

stadsbibliotek, upptäcktes att filialerna inte arbetat specifikt inom det området. 

Vidare hade bibliotekens användarutbildning varit möjlig att diskutera utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv, alltså hur biblioteken resonerar kring det pedagogiska mötet 

mellan bibliotekarie och besökare. Liknande perspektiv har dock anlagts i tidigare 

uppsatser inom området, vilket folkbildningsperspektivet inte har.61 

 
61 Se avsnittet Forskningsöversikt, Användarutbildning, s.8. 
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Ytterligare ett begrepp, informationskompetens, skulle vara relevant för 

uppsatsen. Litteraturen och forskningen kring informationskompetens, och vad det 

innebär att vara informationskompetent, är dock omfattande och skulle därmed göra 

ämnet ohanterligt stort. Exempelvis diskuterar Agneta Lantz begreppet: 

Under lång tid har förmågan att läsa och skriva (literacy) ansetts vara en livsnödvändig 
basförmåga. Idag – när den globala informationen växer exponentiellt är den förmågan 
fortfarande lika nödvändig – men inte längre tillräcklig. För att vara litterat i 
informationsåldern krävs förmåga att identifiera ett informationsbehov, att kunna söka och 
finna den information man behöver, att granska och kritiskt värdera den, att tillägna sig den, 
och att kunna tillämpa den.62 

 
62 Lantz, Agneta, 1997, ”Informationskompetens – ett centralt utbildningsmål för den högre 
utbildningen”, http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010. 
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Folkbiblioteken och användarutbildning 

Den bildande institutionen 
Det svenska folkbiblioteket skall bl.a. fungera som en serviceinstitution för kunskaps- 

och informationsförmedling. Samtliga samhällsmedborgare ska kunna förvänta sig en 

likvärdig service. Dvs. vem som helst ska kunna nyttja biblioteket för sina personliga 

informationsbehov. Angående detta har kommittén för folkbiblioteksutredningen 

1982 formulerat följande: 

[Folkbiblioteket] ställer till förfogande material för utbildning och folkbildning som 
komplement till skolornas bibliotek och som verktyg för fortbildning samt yrkesmässig och 
facklig vidareutbildning.63  

När dessa grundläggande punkter uppfylls har man inom folkbiblioteket inte bara 

skapat förutsättning för ett demokratiskt samhälle, utan också verkat för det fria 

bildandets möjligheter.64 

Det bildningsgrundande idealet tillskrevs folkbiblioteken officiellt genom ett 

betänkande angående folk- och skolbibliotek redan 1949 (SOU 1949:28). Här 

nämns den demokratigrundande tanken och att ”skapa kunniga och dygdiga 

medborgare genom att hjälpa den enskilde att bilda och utbilda sig.”65 

Tankarna om bildning av folket går dock tillbaka till 1700-talets Frankrike, och 

kan härledas till exempelvis Rousseau. Då handlade det främst om att ge makten till 

folket, och makten skulle man ta genom bildning.66 

Biblioteksundervisning  

Kommittén för folkbiblioteksutredningen pekar på vikten av biblioteksundervisning 

redan under skoltiden, och därmed också skolbibliotekets väsentliga roll. Man menar 

att skolbibliotekskunskaperna även bör översättas till, och praktiseras vid, de större 

 
63 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 11. 
64 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 11. 
65 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 17. 
66 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 52. 
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folkbiblioteken. En tidig bekantskap med dessa institutioner tror man kan leda till att 

biblioteket även fortsättningsvis nyttjas av de individer som lärt sig använda dem. Om 

biblioteket betraktas som ett naturligt forum för kunskapsutveckling och 

informationsinhämtning legitimeras den betydelsefulla rollen biblioteket har i det 

livslånga lärandet.67 

Biblioteken ses också som bildande instanser, exempelvis som ”resurscentra för 

studieverksamhet”. Därmed blir folkbiblioteket en väsentlig informationskälla för 

såväl grundskola och vuxenutbildning, som för högskoleutbildning.68 

Även gymnasieskolan och gymnasisternas tillgång till skol- och folkbibliotek 

diskuteras i rapportform. Man framhåller vikten av praktiska bibliotekskunskaper och 

menar att den förändrade arbetsmarknaden kräver fortbildning och ständigt 

uppdaterade kunskaper. Därmed kan man inte slå sig till ro efter avslutad 

gymnasieutbildning, utan måste även fortsättningsvis ta ansvar för sin bildning. I det 

sammanhanget ses skol- och folkbibliotek som självklara samarbetspartners.69 

En undervisande institution 

Enligt faktarapporten från folkbiblioteksutredningen, kunde man i början av 1980-

talet av enskilda folkbiblioteks biblioteksprogram utläsa en generell acceptans av 

utvecklingen mot att vara en form av bildningsresurs för alla typer av bildning. Det 

största problemet vid tidpunkten torde ha varit att utforma likriktade och enhetliga 

mål för ett sådant arbete. 

En av bibliotekets viktigaste uppgifter är att som en förlängning av skolans verksamhet 
utgöra ett led i den av samhället erbjudna fortbildningen.70 

Den frivilliga studieverksamheten ger människan ökade möjligheter till förkovran, liksom 
förenings- och organisationsverksamheten ger ökade möjligheter till samhällsengagemang. 
Biblioteket skall på ett aktivt sätt stödja dessa strävanden.71  

Citaten ovan är hämtade från två av dessa biblioteksprogram.72 

 
67 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 14. 
68 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 110. 
69 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 118. 
70 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 172. 
71 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 172. 
72 Folkbibliotek i tal och tankar: en faktarapport från folkbiblioteksutredningen. 1982, s. 172. 
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Användarutbildning och undersökningsgruppen 

Nedan presenteras de intervjuer som utförts med undersökningsgruppens bibliotek. 

Intervjuerna är uppdelade efter de olika biblioteken. Materialet är vidare uppdelat 

under ett antal rubriker som återkommer i de enskilda intervjuerna.  

Uppsala stadsbibliotek 
Uppsala stadsbibliotek är det största biblioteket i undersökningsgruppen. År 2000 

hade huvudbiblioteket i Uppsala kommun 1 001 203 besökare och personalstyrkan 

inom kommunens samtliga bibliotek uppgick till 125 personer.73 Intervjumaterialet 

från Uppsala stadsbibliotek har p.g.a. bibliotekets storlek delats in efter de 

avdelningar som arbetar med användarutbildning, dvs. vuxen- och barnavdelningen. 

Inledningsvis kontaktades Maud Hallin. På eget initiativ kallade hon ytterligare tre 

personer till intervjutillfället. Sammanlagt deltog fyra bibliotekarier från olika 

verksamhetsområden inom biblioteket. Maud Hallin, bibliotekarie och ansvarig för 

vuxenavdelningen, Lotta Hardeborn, barnbibliotekarie, Susanna Gillberg Wallner, 

bibliotekarie och kontaktperson för komvux och Lasse Pettersson, bibliotekarie och 

ansvarig för stadsbibliotekets IT-torg. Anledningen till att barnavdelningen tas upp 

under en egen rubrik är att barnverksamheten inte var uppsatsens ursprungliga 

undersökningsområde. Däremot gav barnbibliotekarie Lotta Hardeborn intressanta 

synpunkter på användarundervisning ur barnens perspektiv varför det verkat relevant 

att även inkludera detta material. 

Vuxenavdelningen 

Vad är användarutbildning? 

Användarutbildning är, enligt Maud Hallin, en metod att lära besökaren hitta i 

biblioteket, och att lära ut hur katalogen fungerar. Bibliotekariernas språkbruk är inte 

minst en viktig del i undervisningssituationen. Exempelvis använder man inte 

facktermer, om det går att undvika. Det kan för visso vara bra att använda de 

facktermer som är mest vanligt förekommande, som t.ex. signum och foliant. Dessa 

bör dock förklaras så att användaren inte blir förvirrad. 

Användargrupper  

De grupper man identifierat i samband med användarundervisning är först och främst 

skolelever, på grund-, gymnasie- och komvuxnivå. För skolklassernas del brukar 

 
73 Statistiköversikt. Folkbiblioteken i Uppsala län, 2000, http://www.lul.se/lb/scbstat.html. 
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läraren ha vissa önskemål för vad som skall ingå i undervisningen. Det kan vara allt 

från att ge en allmän introduktion till att visa specifika söktekniker inför specialarbetet. 

Angående grund- och gymnasieskola har man sedan tidigare ett visst samarbete, och 

de flesta elever i Uppsala kommer någon gång under sin skoltid till stadsbiblioteket. 

Gymnasieskolorna har i regel egna, välutrustade, bibliotek varför deras behov av 

biblioteksundervisning har minskat något. 

Komvuxeleverna bjuds aktivt in till biblioteksvisning. På liknande sätt erbjuds 

också invandrarklasserna visning. Komvuxlärarna visar stort intresse för biblioteket 

och verkar ha insett bibliotekets viktiga roll, både som informationskälla och som 

studieplats. 

På lördagarna har man sedan hösten 2001 visningar för allmänheten. Visningarnas 

innehåll varierar mycket beroende på vem som kommer och man utgår helt och hållet 

från deltagarnas önskemål. Rent allmänt tar man ofta upp katalogen, olika databasar, 

SAB-systemet, hylluppställning, lokalerna och Internetsökning. Information om 

lördagsvisningarna finns i biblioteket, på hemsidan och i lokaltidningen. Intresset för 

denna spontana form av användarutbildning bedöms som stort, men verkar ofta 

prioriteras bort p.g.a. tidsbrist. Vanligen deltar två till tre personer per tillfälle. 

Vad ska läras ut? 

Man vill lära användarna hur biblioteket är upplagt, samt hur SAB-systemet och 

katalogen fungerar. Har besökaren väl lärt sig det, anser man dem klara sig väldigt 

bra på egen hand. Det sker också en kontinuerlig form av undervisning inom de 

områden besökarna rent praktiskt kan klara av på egen hand. 

Man undervisar på vägen till hyllan, så här gör man för att hitta den här boken. /…/ Nu går 
vi till hylla ’K’ som är historia, den stora huvudavdelningen. Och nu kommer vi till ’Kc’ och 
det är svensk historia, och de frågar lite, så broderar man ut det.74 

Lasse Pettersson, ansvarig för stadsbibliotekets IT-torg, säger att  

i mån av tid, både besökarens och bibliotekariens, informerar man så mycket som möjligt. Det 
beror också på vem besökaren är, om de vill ha sin bok snabbast möjligt eller är mottagliga.75 

Maud Hallin påpekar att hon märkt att mycket som tas upp vid undervisningstillfällena 

i stort inte ”fastnar”. Därför vore det önskvärt att ta fram någon form av utvärdering 

 
74 Intervju, Uppsala stadsbibliotek, Hallin, Maud, 2002. 
75 Intervju, Uppsala stadsbibliotek, Pettersson, Lasse, 2002. 
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som kan mäta hur mycket besökarna lär sig. ”Man vill ju så gärna ge ganska 

fullständig information, man vill att folk ska hitta här.”76 

Vad ska besökaren klara? 

På stadsbiblioteket tycker man det är tacksamt om besökarna klarar en del enklare 

saker på egen hand. Men när det gäller mer komplicerade frågor ska man absolut inte 

tveka att vända sig till en bibliotekarie. Bibliotekarierna är trots allt till för användarna 

och har utbildning för att söka information, vilket majoriteten av användarna inte har. 

Önskvärt är att en besökare, som deltagit i en visning, ska kunna använda katalogen 

och med hjälp av den hitta sitt material. Maud Hallin tycker det är viktigast att 

besökarna kan orientera sig i lokalerna. Samtidigt är det önskvärt att man klara enkla 

frågor med hjälp av katalogen. Målet är att besökaren inte ska känna sig förvirrad när 

denne kommer till biblioteket. Därför är det också bra att kunna hitta till hyllorna på 

egen hand. Men besökaren ska också känna en trygghet i att be om hjälp. 

Vad man önskar att besökaren kan klara på egen hand är väldigt olika beroende 

på vem besökaren är. Skolungdomar ser man som extra viktiga att undervisa och att 

”lära dem en metodik att hitta [information]”.77 De som tycker att biblioteket är en 

jobbig och komplicerad miljö måste däremot kunna få en annan typ av hjälp. Vid det 

allra första besöket är det nästan viktigast att ge ett vänligt bemötande och 

avdramatisera biblioteket som institution, menar Maud Hallin. 

Många besökare klarar sig väldigt bra på egen hand, även om det varierar 

mycket. Men det är få besökare, som är någorlunda bekanta med lokalerna, som inte 

alls klarar sig på egen hand. Man ser en tydlig vilja hos besökarna att klara sig själva. 

Uppskattningsvis har majoriteten av de som kommer till informationsdisken med sin 

fråga först prövat på egen hand. De flesta som besöker vuxenavdelningen verkar 

tycka att det är intressant att söka på egen hand. 

Vanliga frågor 

Den vanligaste frågan man får i informationsdisken, angående att hitta sitt material, är 

”vart står boken?”, eller ”hur hittar jag den här boken?”. Ofta har besökaren skrivit 

ner signumuppgifter från en katalogsökning, men inte klarat att ta sig vidare. Glappet 

mellan katalogen och hyllan försöker man överbrygga genom kontinuerlig 

undervisning. I mån av tid försöker också informationsdiskens personal förklara hur 

de går till väga och ge förslag på hur man ska använda SAB-systemet. I 

vuxenavdelningens informationsdisk får man många frågor om hur själva katalogen 
 

76 Intervju, Uppsala stadsbibliotek, Hallin, Maud, 2002. 
77 Intervju, Uppsala stadsbibliotek, Hardeborn, Lotta, 2002. 
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fungerar, men det främsta problemet verkar vara att förstå hur de fysiska böckerna är 

uppställda. Besökarna verkar inte tycka att katalogen är självklar. Uppskattningsvis 

används kataloginstruktionerna mer frekvent när besökarna söker i katalogen 

hemifrån via Internet, och inte har personal att tillgå. Att instruktionerna inte används 

inom bibliotekslokalerna kan troligtvis bero på att besökaren har bråttom, och 

bekvämligheten i att kunna fråga en bibliotekarie. 

Satsningar på användarutbildning vid vuxenavdelningen 

Uppsala stadsbibliotek har vid flera tillfällen gjort extra satsningar på användar-

utbildning. På stadsbibliotekets vuxenavdelning finns en s.k. golvtjänst mellan 

klockan 13 och 17 varje dag. Golvpersonalen försöker söka upp enklare frågor och 

guida besökaren vidare. Tjänsten har inte främst tillkommit för att avlasta 

informationsdisken, utan tanken är snarare att man ska demonstrera 

bibliotekskatalogen och visa vidare till hyllan. Man vill minska avståndet mellan 

personal och låntagare, öka servicen och ge möjlighet till en slags fortlöpande 

användarutbildning. Golvpersonalen har möjlighet att mer ingående än 

informationsdiskens personal instruera och ge individuell vägledning. ”Det är en sorts 

hjälp till självhjälp helt enkelt”.78 Golvtjänsten är ett resultat av projektet Floorence. 

Floorence gick bl.a. ut på att närma sig besökaren på ett naturligt sätt, och samtidigt 

lära nya och ovana besökare använda biblioteket. Formen för detta blev alltså en 

bibliotekarie som inte satt bakom informationsdiken, utan istället var tillgänglig på 

golvet och kunde uppmärksamma besökare som inte självmant ställde frågor. Ett 

annat resultat av Floorence är de tidigare nämnda lördagsvisningar, vilka också syftar 

till spontan undervisning för allmänheten. Innan dessa visningar startade, hösten 

2001, hade man gjort försök med kvälls- och eftermiddagsvisningar, vilka sällan 

besöktes. 

För cirka ett år sedan tog bibliotekarie Susanna Gillberg Wallner hand om 

användarutbildning för komvuxelever. Hon kontaktade då alla skolor och träffade 

personligen elever och lärare. Intresset var stort från skolornas sida. Susanna Gillberg 

Wallner menar att det ideala vore att kunna erbjuda fler än ett besök för 

komvuxeleverna. Väldigt ovana användare skulle hon helst vilja undervisa vid flera 

tillfällen, för att inledningsvis kunna koncentrera sig på att göra dem trygga i 

biblioteksmiljön. Undervisning om olika informationssökningsstrategier är lönlös om 

besökaren inte är bekväm med situationen. 

 
78 Intervju, Uppsala stadsbibliotek, Hallin, Maud, 2002. 
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Det viktigaste för de nya grupperna, det är ju att de vågar gå in här [på biblioteket]. Man får 
sänka målsättningen och så får man ha det som mål: att här ska man känna sig hemma. Man 
ska förstå att biblioteket är nåt för mig.79  

Användarutbildningens utrymme inom biblioteksverksamheten 

På vuxenavdelningen har man inte någon speciell bibliotekarie som enbart ägnar sig åt 

användarutbildning. Däremot har bibliotekarierna olika ansvarsområden inom vilka 

man sköter sin del av den totala användarutbildningen. 

Stadsbiblioteket har ingen speciell budget för användarutbildning. Arbetet ingår 

istället i de löpande rutinerna och betraktas inte som en särskild tjänst. Därför finns 

inte något speciellt mål- eller policydokument för användarutbildning och vilka grupper 

man specifikt ska rikta sig till. Verksamheten diskuteras inte heller med 

kommunpolitikerna. 

Barnavdelningen 

Lotta Hardeborn, barnbibliotekarie, tycker användarutbildning främst handlar om att 

lära besökaren hitta fram till källan. Användarutbildning är en väldigt naturligt del av 

barnverksamheten i och med att man redan från början lär barnen ställa tillbaka 

boken där den hämtades. Ju äldre barnen blir, desto mer information fyller man på 

med. På det sättet blir användarundervisningen en naturligt del av det dagliga arbetet 

vid barnadelningen. 

Tidigare skickade biblioteket ut en inbjudan till alla sexåringar, samt årskurs två, 

fyra och sju, att besöka biblioteket. Skolklasserna behöver man inte längre 

uppmuntra, eftersom de numera betraktar biblioteksbesöken som en naturlig del av 

undervisningen. Till stor del handlar de återkommande besöken om att göra barnen 

trygga i miljön och tydligt markera att alla är välkomna till biblioteket. Det är inte så 

viktigt att berätta om hyllorna förrän besökarna känner till biblioteksmiljön. Därför 

arbetar man på barnavdelningen primärt med att skapa en slags trygghet. För 

barnundervisningen är det också väldigt viktigt att tänka på att informationen ges i 

lagom dos. Blir det för mycket försvinner snabbt hela gruppens intresse. På 

barnadelningen informerar man dessutom noggrant alla sina besökare om att 

bibliotekarierna är till för besökarnas skull, och att man alltid kan nyttja de personella 

resurser som står till buds. 

Tidigare fanns en slags manual som kallades Bibliotekskunskap. Den tog upp 

ämnesordkatalogen, SAB-systemet och gav eleverna frågor som skulle besvaras med 

hjälp av katalogen. Metoden fungerade inte eftersom eleverna svarade på frågorna 

 
79 Intervju, Uppsala stadsbibliotek, Gillberg Wallner, Susanna, 2002. 
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utan att koppla ihop de praktiska övningarna med att de sedan kunde hitta böcker på 

egen hand. Trots övningarna frågade de flesta ändå vart böckerna stod. Därför har 

man valt bort manualer och regelrätt undervisning. Istället tas en rad punkter upp, 

beroende på besökarnas ålder och förutsättningar. Ibland måste man börja med att 

förklara hur ett uppslagsverk ska användas, eller hur man läser en 

innehållsförteckning. Därmed är det emellanåt bättre att bara ta upp de mest 

grundläggande sakerna, innan det kan bli aktuellt med SAB. Källkritik är en annan 

viktig bit som man ofta kommer in på i samband med Internet och de unga 

användarna. Därför har man flera länkar på sin hemsida som beskriver vad man ska 

tänka på.  

I en undervisningssituation visar man i regel katalogen, exempelvis att man kan 

söka på författare och titel. Man går också igenom SAB-systemet, hylluppställning 

och Internetsökning. Angående Internet tar man främst upp de sajter eleverna kan ha 

användning för i sitt skolarbete, som exempelvis Länkskafferiet och Barnens 

bibliotek. 

Som önskvärt ser man att barnavdelningsanvändarna kan hitta fram till hyllan. 

Dessutom vill man att besökarna med hjälp av katalogen ska kunna lägga 

reservationer på utlånade böcker. Små ärenden som är tidskrävande för 

bibliotekarien.  

Vid barnavdelningen har man stor efterfrågan på användarutbildning från skolorna, 

t.o.m. så stor att man inte kan ta emot alla. Därför riktar man främst in sig på sitt 

upptagningsområde, vilket omfattar tre skolor i centrala Uppsala. 

Satsning på användarutbildning vid barnavdelningen 

Under hösten 2002 kommer man att göra en stor satsning på alla sjundeklassare och 

deras lärare inom upptagningsområdet. Lotta Hardeborn har märkt att ett 

biblioteksbesök inte räcker för att man ska känna sig bekväm i miljön, dessutom får 

man alldeles för mycket information att ta ställning till på en gång. Därför ska 

biblioteket bjuda in sjuorna två gånger och se om det gör någon skillnad för 

användandet av biblioteket. 

När det gäller barnens sökteknik ser hon ett tydligt samband mellan 

skolbibliotekens utformning och sökförmågan. Det är därför av stor vikt att lärarna 

som undervisar, på framförallt grundskolenivå, förstår vikten av informations-

sökningskunskaper. Arbetssättet i dagens skola kräver att eleven i stor utsträckning 

kan hitta sin egen information. Skolgången är mer individuellt anpassad, och i det 

systemet krävs att en bibliotekarie får möjlighet att guida eleverna eftersom de sällan 

hunnit lära sig tillräckligt mycket om källkritik och att kritiskt värdera information. 
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Därför anser man det väsentligt att regelrätt bibliotekskunskap tas upp i 

undervisningen vid landets alla lärarutbildningar. 

Lotta Hardeborn deltog under 2001 i ett biblioteksprojekt vid Stenhagenskolan i 

Uppsala, där man just ville utveckla kontakterna mellan lärare och bibliotekarier. Till 

en början upplevdes ett starkt revirtänkande från lärarnas sida, vilka ansåg sig redan 

ha det material, och de kunskaper, de behövde för undervisning. Men när man väl 

förstått varandra, och inlett ett samarbete på lika villkor där alla fick komma till tals, 

fungerade det mycket bra. Resultatet blev att elevernas sökteknik och möjligheter att 

utnyttja biblioteket och Internet märkbart förbättrades. Därför menar Lotta 

Hardeborn att det vore fördelaktigt om alla blivande lärare accepterade denna 

samarbetsform redan under utbildningstiden. 

Användarutbildning i ett större perspektiv 

Maud Hallin tror att användarutbildning i ett större sammanhang kan medverka till att: 

biblioteket så att säga blir ett viktigt samhälleligt instrument för information och 
inhämtandet av kunskap, ett ställe man kan vända sig till när man behöver hjälp att 
orientera sig i tillvaron. 

Hon tillägger att användarutbildning även är ”viktigt för demokratin och det fria 

ordet”. Man har en vision om att när besökaren blir väl bemött, och får hjälp att hitta 

i lokaler och databaser, kommer han eller hon dels att använda biblioteket igen, dels 

får biblioteket som institution ett gott rykte. 

Man tror också att användarutbildningen är väldigt väsentlig för institutionen 

folkbibliotek. Lotta Hardeborn säger att: ”finns inte den, [användarutbildningen] då 

finns inte den folkbildande verksamheten anser jag – de går hand i hand”. 

Man kan ju tänka sig att allt det här finns och att vi inte hjälper människor så att säga på 
traven. Men så är det ju inte. Det är ju en jätteviktig del av vår verksamhet att lära människor 
använda det här stället. Annars skulle man bara göra själva insamlandet och katalogisera 
och indexera. Vi skulle göra en hel input, men inte output, för folk skulle inte hitta. För än så 
länge har vi ju inte så bra informationssystem som är självgående, och det tror jag aldrig vi 
kommer att få heller. Hur vi än utvecklar de tekniska hjälpmedlen så kommer det ändå inte att 
räcka till tror jag alltså. 80 

Sammanfattning 

Vid Uppsala stadsbibliotek ser man användarutbildning som en metod för 

biblioteksundervisning. Undervisningen består främst av, i bibliotekssammanhang, 

 
80 Intervju, Uppsala stadsbibliotek, Gillberg Wallner, Susanna, 2002. 
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traditionella visningar. Visningens innehåll är dock anpassat efter de olika 

användargrupper man specifikt riktat sig till. Visningar för allmänheten ges 

regelbundet. Det primära målet är att grupperna efter en visning ska klara av att söka 

i bibliotekskatalogen och hitta de böcker de söker på hyllorna. Man poängterar också 

att det är viktigt att biblioteket får en god kontakt med sina besökare, därför arbetar 

man med att göra besökaren trygg i själva biblioteksmiljön. I Uppsala tycker man 

också att det är viktigt att undervisningen startar redan i barngrupperna och att 

barnen tidigt får en positiv bild av biblioteket och förståelse för hur information kan 

sökas. För att öka sin lyhördhet gentemot besökarna har man inrättat en rörlig 

golvtjänst, en bibliotekarie som har en särskilt undervisande och demonstrerande 

funktion. 

Enköpings stadsbibliotek 
Enköpings stadsbibliotek hade under år 2000 161 869 besökare. Under samma år 

fanns 26 anställda inom biblioteksverksamheten i kommunen.81 

Chefsbibliotekarie Anders Lohman kontaktades för en intervju. Han kallade 

ytterligare en bibliotekarie, Maria Ekmark, ansvarig för den användarutbildning 

biblioteket tillhandahåller, att delta i undersökningen. 

Vad är användarutbildning?  

Essensen av användarutbildning är att besökaren själv ska kunna hitta fram till det 

material han eller hon söker, menar Anders Lohman. Främst avses stadsbibliotekets 

eget bestånd, men viss Internetsökning inkluderas också. Till viss del anser han att 

användaren kan utbildas i bibliotekskunskap, om viljan att lära sig finns. Däremot 

upplevs inte folk vara intresserade av att lära sig allt för mycket. Det är främst de 

studerande som vill kunna orientera sig inom större ämnen. Oftast är besökarna 

intresserade av ett visst begränsat ämnesområde och lär sig istället vart just de 

böckerna står. 

Användargrupper 

Anders Lohman klargör att Enköpings kommun har ett väl utbyggt skolbiblioteks-

system och att det främst är dessa bibliotek som sysslar med användarutbildning. 

Samtliga grundskolebibliotek har utbildade bibliotekarier, vilket man ser till från 

huvudbibliotekets sida. Skolbibliotekarierna har gemensamma möten där bl.a. 

 
81 Statistiköversikt. Folkbiblioteken i Uppsala län, 2000, http://www.lul.se/lb/scbstat.html. 
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användarutbildning diskuteras. Deras arbete ses som mycket ambitiöst av 

huvudbiblioteket. 

De mest prioriterade användargrupperna vid huvudbiblioteket är barn och 

grundskoleungdom. Inom barnkategorin har man speciellt koncentrerat sig på 

kommunens alla sexåringar, vilka bjuds in till huvudbiblioteket eller kommunens 

filialer. Tanken är att barnen tillsammans med en förälder lär sig utnyttja biblioteket ur 

barnets perspektiv. Sexåringen får sitt första lånekort och man försöker förmedla en 

bild av vad biblioteket kan stå till tjänst med. 

Varje höst tar Maria Ekmark brevledes kontakt med komvuxlärarna och 

erbjuder biblioteksvisningar. Lärarna avgör tillsammans med eleverna om man vill 

delta i visningarna. De mest frekventa besökarna är SFI-lärarnas82 grupper. Samtliga 

grupper kommer gemensamt och har bokat tid i förväg. Man har ingen specifik 

undervisning för lärarna, utan dessa deltar i samma visning som eleverna. Det 

märktes väldigt tydligt när kommunen drog igång Kunskapslyftet, säger Anders 

Lohman. Biblioteket fick i princip en helt ny användargrupp att ta ställning till. 

Gymnasieskolan har man däremot inget specifikt samarbete med, förutom att 

bibliotekskatalogen är gemensam. 

Utöver barn och skolelever är det främst de studerande som man vänder sig till. 

De studerande är den grupp som kräver mest tid och ställer mest komplicerade 

frågor. En annan grupp är pensionärerna som man regelbundet undervisat i 

Internetanvändning. Liksom på många andra bibliotek bedrivs s.k. Seniorsurf någon 

gång per år. Slutligen finns även ”vanliga” låntagare, vilka främst lånar skönlitteratur. 

Skönlitteraturlåntagarna är för övrigt en grupp som till stor del klarar sig på egen hand. 

Vad ska läras ut? 

Maria Ekmark berättar att hon har ett visst grundmaterial för all biblioteks-

undervisning, som varieras beroende på gruppsammansättningen. Eftersom det främst 

är komvuxeleverna som deltar i visningarna är materialet i stort sett anpassat till dem. 

Det finns exempelvis informationsblad och frågeuppgifter som användarna får arbeta 

med. På informationsbladet förklaras vanligt förekommande biblioteksspecifika 

termer. Frågeuppgifterna kan lösas genom sökning i bibliotekskatalogen eller med 

hjälp av det fysiska beståndet. Man har dock bara två sökterminaler att tillgå, oavsett 

gruppstorleken. Visningarna anpassas efter befintliga resurser och biblioteksmiljöns 

utförande. Utgångspunkten för undervisningsnivån bestäms alltid utifrån lärarens 

önskemål. Somliga av komvuxeleverna har goda bibliotekskunskaper och kan 
 

 
82 SFI, Svenska för invandrare. 
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undervisas på en mer avancerad nivå, medan andra knappt kan stava. Dessa 

skillnader kan påträffas i en och samma grupp, säger Maria Ekmark, varför det kan 

vara mycket svårt att anpassa sig efter allas behov. 

Undervisningen tar inte upp något om sökteknik på Internet. Den är istället 

specifikt koncentrerad kring den egna katalogen och det egna beståndet. Katalogen 

menar man är någorlunda självinstruerande och de som har viss datavana kan i regel 

förstå dess sökformulär. I anslutning till sökterminalerna finns också skriftliga guider 

om hur man söker. Man undervisar inte heller i olika databaser, vilka enbart är 

tillgängliga via informationsdiskens datorer. Via de publika datorerna har man enbart 

tillgång till bibliotekskatalogen. Som besökare kan man dock få tillgång till exempelvis 

Artikelsök om man konsulterar en bibliotekarie. Användarnas egna sökningar är 

tidsbesparande för personalen, men någon information om den möjligheten finns inte i 

anslutning till sökterminalerna. 

Det som upplevs som svårast att lära ut är SAB-systemet och hylluppställningen. 

Många besökare hittar sin bok i katalogen, men vet inte vad ett signum är och att 

bokstavskombinationen representerar en särskild hylla. Det är ofta i det ledet 

informationsdisken konsulteras. Man tror generellt att de flesta användare snarare lär 

sig hitta till sin favorithylla, utan att vidare sätta sig in i de olika signumens betydelse. 

Det finns också en översiktskarta över lokalen som man visar sina grupper. Men med 

hjälp av den kan man bara grovt orientera sig, inte hitta fram till specifika hyllor. 

Vad ska besökaren klara? 

Det man främst vill att besökaren ska klara på egen hand är att hitta skönlitteraturen. 

Men det upplevs som svårt att resonera i de banorna, även om besökaren genomgått 

viss användarutbildning. Man pekar på att alla besökare ska ha möjlighet till hjälp 

med vad som helst, och på den nivå som passar individen. Vid biblioteket tycker man 

dock det är väldigt önskvärt, men knappast realistiskt, att besökarna ska hitta sitt 

eget material. Man upplever att användaren lätt hittar till sina favorithyllor, men sällan 

vid första biblioteksbesöket. 

Den primära målsättningen med användarundervisningen är att besökaren ska 

kunna söka i katalogen, och sekundärt även hitta boken på hyllan. Men dessa 

förutsättningar gäller bara generellt och beror till största del på på vilken nivå 

användaren befinner sig. Exempelvis förutsätter hela biblioteksstrukturen att man kan 

läsa och förstår avancerad svenska, vilket inte alla besökare kan. 

Anders Lohman och Maria Ekmark är överens om att många besökare klarar 

väldigt mycket i sökväg på egen hand. Uppskattningsvis ber bara omkring fem 

procent av besökarna om hjälp från bibliotekarierna. Man ser att många har en vilja 

att på egen hand hitta sitt material, och att användaren åtminstone försöker 
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inledningsvis. Många besökare vet också vilken avdelning de söker, och hoppar över 

katalogsökning. Det är främst de nya användarna som behöver mycket hjälp. 

Uppskattningsvis är det välutbildade personer och ungdomar som klarar sig bäst 

i sitt informationssökande. Det är lättare att definiera vilka som inte klarar sig själva, 

vilket tenderar att vara de äldre besökarna. För denna grupp är det inte bara den 

tekniska biten som brister, utan hela bibliotekets upplägg. Man menar att 

kortkatalogerna var minst lika svårhanterliga, och att SAB-systemet är svårt för alla 

som inte haft anledning att närmare studera det. 

Vanliga frågor 

De vanligaste frågorna, angående att hitta fram till önskat material, passar in i 

kategorin: ”vart står böckerna om …”. Men det handlar också ofta om att hjälpa 

användarna att förfina deras sökteknik och antingen begränsa eller utöka deras 

sökresultat. Många besökare får ett svar får  katalogen som de inte är riktigt nöjda 

med och vill veta om det går att söka på alternativa sätt. De som kan lite mer har 

också mer komplicerade frågor. För mellan tio och femton år sedan var det mest, vad 

Maria Ekmark kallar, enkla frågor man fick på biblioteket. När hon började arbeta i 

Enköping i slutet av 1980-talet ville besökarna mest ha litteraturtips, varför 

litteraturkännedom kanske var ännu viktigare då än nu. Förskjutningen mot 

informationssökning tror hon beror på att det är fler studerande som hittat till 

biblioteket, och att man i större utsträckning lärt sig att biblioteket är en viktig resurs 

för studierna. Det finns dessutom många fler studerande idag, både inom komvux och 

högskolan. Många läser sina högskoleutbildningar på distans och använder då sitt 

lokala bibliotek för avancerad informationssökning och fjärrlån. Detta förmodas vara 

ett utslag av att eleverna redan i grundskolan lär sig använda sitt skolbibliotek och 

därmed känner till i vilka syften folkbiblioteket kan nyttjas. 

Satsning på användarutbildning 

Någon extra satsning på användarutbildning har man inte gjort vid Enköpings stads-

bibliotek. Inte heller vid början av Kunskapslyftet, trots att man i princip kunde 

identifiera en helt ny användargrupp. Från bibliotekets sida försökte man få till stånd 

ett samarbete på ekonomisk basis med just Kunskapslyftet, vilket man inte fick något 

gehör för. Från skolans sida ville man inte dela med sig av de ekonomiska resurser 

man fått för ändamålet och ointresset var allmänt. 

Förutom från komvux finns i Enköping ingen efterfrågan på användarutbildning. Å 

andra sidan gör man inte någon reklam för sina visningsmöjligheter. Tidigare fanns en 

affisch med information om möjligheten att anmäla grupper för användarutbildning. 

Det var dock endast en person som uppmärksammade reklamen och anmälde sin 
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studiecirkel. Maria Ekmark hänvisar till tidsbrist och säger att det inte finns några som 

helst möjligheter att aktivt söka upp nya grupper. Om tid fanns kunde man 

exempelvis tänka sig att söka upp studiecirklar som torde ha nytta av 

bibliotekskunskaper. Tidigare delades ansvaret för användarutbildning på två 

bibliotekarietjänster och då kunde man i större utsträckning marknadsföra dessa 

möjligheter. Numera har hon ensam hand om visningarna, och arbetar dessutom bara 

halvtid. 

Användarutbildningens utrymme inom biblioteksverksamheten 

Enköpings stadsbibliotek har inga speciella pengar avsatta för användarutbildning, 

och inte heller speciell arbetstid avsatt för ändamålet. Användarutbildning diskuteras 

inte med kommunpolitikerna. Politikerna är i regel inte intresserade av vad biblioteket 

gör i sak inom sin verksamhet. 

Ett policydokument för biblioteksverksamheten finns, vilket dock främst rör 

medieurvalet. Dokumentet tillkom 1978 och är just nu under omarbetning. 

Man har mellan sex och åtta visningar för vuxengruppen per år. Storleken på 

grupperna kan variera mycket. Barngrupperna är i snitt 20 stycken per år. Ett 

gruppbesök brukar vara i omkring en timme. 

Användarutbildning i ett större perspektiv 

I Enköping tror man att användarutbildning i ett större sammanhang kan vara mycket 

utvecklande för individen. Det anses vara stimulerande för besökaren att själv kunna 

hitta sitt material. Användarna får över huvud taget lättare att samla information. Det 

är också uppmuntrande att upptäcka att man på egen hand kan lösa en uppgift. När 

användaren väl klarat det första hindret, att hitta materialet, kan denne också bli 

stimulerad att ta sig igenom stora materialmängder. Vad man uppfattar som riskabelt 

med att användaren söker på egen hand kan dock vara att denne tror sig ha täckt ett 

helt ämnesområde, men i själva verket missat väsentliga bitar. Därför kan det ändå 

vara bra att konsultera en bibliotekarie för kompletterande upplysningar. 

Både Anders Lohman och Maria Ekmark är överens om att användarutbildning 

är en folkbildande uppgift. Man anser det vara viktigt att skapa en slags nyfikenhet 

hos användarna, som sedan kan leda till ett spontant bildningsintresse. Vet man mer 

kan man också ställa mer avancerade, och mer genomtänkta, frågor. 
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Om du går till doktorn och har läst på lite innan så kanske du kan fråga bättre, och få bättre 
svar. Så det är bra för människor att vara nyfikna och ta reda på saker. Då kan man 
[biblioteket] stå till tjänst.83  

Sammanfattning 

Innebörden av användarutbildning är att besökaren med hjälp av den själv ska hitta 

fram till önskad hylla. I Enköping avser användarutbildningen till största del det egna 

materialet, men man tycker också att viss Internetsökning kan passa in i begreppet. 

Användarutbildning arbetar man intensivast med vid kommunens skolbibliotek. Vid 

huvudbiblioteket har man främst biblioteksvisningar. Visningarna riktas till 

komvuxelever och högskolestuderande. Att besökarna är självgående tycker man är 

önskvärt. Men samtidigt anser man det föga realistiskt att tro att någon större andel 

av besökarna verkligen vill lära sig hur biblioteket fungerar. I Enköping tror man att 

besökaren lär sig hitta till de hyllor som intresserar dem, utan att närmare fundera 

kring klassifikationssystem och hylluppställning. Någon direkt satsning på 

användarundervisning har inte gjorts. Däremot ges visningar för intresserade grupper. 

Tierps kommunbibliotek 
Tierps kommunbibliotek är det bibliotek i undersökningen som har minst antal 

besökare per år. Under år 2000 uppgick besöksantalet till 65 737 stycken. Inom 

Tierps kommun finns sammanlagt 13 biblioteksanställda.84 

Avsnittet grundas på det material som erhölls vid samtal med chefsbibliotekarie 

Isabel Borras.  

Användargrupper 

Förutom chefstjänsten har man endast två bibliotekarietjänster vid huvudbiblioteket i 

kommunen. Därför är det vissa saker man inte klarar, men skulle vilja, p.g.a. 

tidsbrist. Det gäller bl.a. användarutbildning, varför man har tvingats prioritera ett 

mindre antal grupper. De grupper man specifikt riktar användarutbildningen till är 

skolelever i mellan- och högstadiet, samt komvuxelever. Dessutom har man ibland 

kurser för arbetslösa. 

Användarutbildningen består av visningar för både barn och vuxna. Det beror på 

efterfrågan hur många visningar det blir på ett år. Skolbarnen kontaktas av 

bibliotekarien via lärarna. Allmänheten får däremot ingen reklam om att 

användarutbildning kan erbjudas. Trots det förekommer det att olika grupper 

 
83 Intervju, Enköpings stadsbibliotek, Maria Ekmark, 2002. 
84 Statistiköversikt. Folkbiblioteken i Uppsala län, 2000, http://www.lul.se/lb/scbstat.html. 
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kontaktar biblioteket för visningar. Spännvidden mellan grupperna är stor, men dessa 

visningar är inte så vanligt förekommande. Under ett år har man sammanlagt omkring 

tio visningar. 

Vad ska läras ut? 

Vid bibliotekets publika datorerna finns en manual för hur man söker i 

bibliotekskatalogen, utformad för att besökarna ska kunna läsa sig till hur de ska gå 

till väga. Utöver manualen har man varken lektioner eller praktiska övningar för de 

grupper som kommer på visningen. Under visningarna demonstreras hur katalogen 

fungerar och man visar hur böckerna är uppställda. I samband med att man berättar 

om facklitteraturen blir övergången till SAB-systemet naturlig. 

Jag tycker det är väldigt viktigt att man nämner det [SAB-systemet], så att folk liksom får en 
liten uppfattning om hur vi sätter upp böckerna, för att man ska kunna hitta dem.85  

Undervisningen i SAB uppges vara relativt ytlig. Det förekommer däremot att 

somliga skolklasser får mer än en visning, och att man då undervisar mer ingående. 

Vid kommunens integrerade folk- och skolbibliotek arbetar eleverna mer ingående 

med SAB i klassrummen. Bibliotekarierna i de biblioteken har över huvud taget en 

mer undervisande roll än vad man har vid huvudbiblioteket, säger Isabel Borras. 

Förutom den egna katalogen tar man upp hur Libris och Uppsala stadsbiblioteks 

katalog fungerar. I övrigt uppmärksammas ett antal länkar till relevanta söksidor, som 

man anser kompletterar det egna beståndet. 

För komvuxelevernas del handlar det främst om att uppmärksamma dem på att 

det finns en logik bakom hylluppställningen, ett mönster som är möjligt att lära sig. 

Internetsökning har man inte med som en del av visningarna. Däremot är man öppen 

för efterfrågan och vill en besökare ha undervisning får de i regel också det. Man visar 

gärna hur e-post, sökmotorer och olika dataprogram används. 

I likhet med andra bibliotek inom länet har också Tierp satsat på de äldre och haft 

Seniorsurf. Det har i regel inneburit en hel dags Internetundervisning för en grupp 

pensionärer. Under 2001 blev man dock tvungen att avstå p.g.a. tidsbrist. 

Biblioteket marknadsför inte visningarna på något sätt, vilket troligtvis kan ha ett 

samband med den ringa efterfrågan på användarutbildning. Anledningen till att man 

inte mer aktivt går ut med information är att man inte funnit några tidseffektiva 

arbetsmetoder för användarutbildning. 

 
85 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
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Tidsåtgången för användarundervisningen varierar mycket från termin till termin. 

Något direkt förarbete gör man dock inte, varför det i princip bara är den faktiska 

visningstiden som man räknar. En visning varar vanligtvis runt en timme, men beror 

också på gruppens sammansättning, på vilket intresse som visas och på hur mycket tid 

gruppen har att avsätta för besöket. Om tid finns kan man exempelvis gå in på mer 

specifika detaljer i bibliotekskatalogen och uppehålla sig vid sådant som gruppen är 

särskilt intresserad av. 

Isabel Borras försöker alltid så noga som möjligt ta reda på vad gruppen vill få ut 

av besöket redan när den bokar tid för visningen. Oftast vet inte gruppen exakt vad 

den vill ha, utan förväntar sig främst en slags allmän introduktion till biblioteket och de 

tjänster som finns att tillgå. Men visningarna anpassas alltid till de eventuella 

önskningar som finns. 

Vuxenvisningarna tar vanligtvis Isabel Borras hand om själv, medan barn-

grupperna visas runt av barnbibliotekarien. 

Vad ska besökaren klara av? 

Isabel Borras tycker att det i stor utsträckning är önskvärt att besökarna själva hittar 

sitt material och säger: ”det är bra om de vet hur man gör”. Däremot har hon 

ingenting emot att hjälpa besökarna i den mån de behöver det. Målsättningen är att 

besökaren ska klara av att söka i katalogen och därifrån ta sig vidare till hyllan, och 

slutligen den önskade boken. Generellt upplevs dock besökarna som ganska dåliga 

på att söka. Möjligen kan det bero på att man i Tierp inte har satsat så mycket på just 

användarutbildning, tror Isabel Borras. 

Uppskattningsvis är det grundskoleleverna från ungefär tolv år och uppåt som 

klarar mest på egen hand. Dessutom är de vuxna besökarna som regelbundet 

besöker biblioteket duktiga på att hitta bland hyllorna. Däremot förvånas man över 

hur dåliga många högskolestuderande i 20-30-årsåldern är på att söka. Många 

komvuxelever klarar sig också mindre bra, men de har i regel haft långa 

studieuppehåll, varför det anses mer naturligt att de är obekanta med biblioteket. 

Däremot har Isabel Borras synpunkter på att många högskolestuderande helst lämnar 

över en kurslista till bibliotekarien och inte söker själva. Informations- och 

litteratursökning borde definitivt vara en större del av en utbildning på den avancerade 

nivån, menar hon. I biblioteket försöker man alltid uppmuntra alla besökare att först 

söka i katalogen på egen hand, i synnerhet studenterna. I samband med det erbjuder 

man dessutom alltid en direkt användarundervisning av sökmöjligheterna. 
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Jag vet inte, jag kan inte, svarar de. /…/ Och sen när vi säger: men vi visar dig! Då säger de, 
ja, men jag har inte tid. /…/ Generellt sett är man lite bekväm och tycker att det är mycket 
bättre att fråga.86  

Vanliga frågor 

Det mest vanligt förekommande är att besökarna först kommer fram till 

informationsdisken, inte att de först försöker på egen hand. Den vanligaste frågan som 

ställs i informationen är ”vart står boken?” 

Det vanligaste problemet besökarna har som dock använder katalogen på egen 

hand är att de inte kan ta steget från katalogen till hyllan. Ganska många kan hitta sin 

bok i katalogen, men däremot är det fysiska exemplaret mer svårfunnet. 

Jag tror kanske att man inte riktigt förstår de uppgifter som man får i katalogen – signumet – 
att man liksom inte riktigt förstår det där. Det är det som jag tror att det faller på. 87  

Användarutbildningens utrymme inom biblioteksverksamheten 

Användarutbildning diskuteras inte med kommunpolitikerna i Tierp. Ett 

policydokument finns för biblioteksverksamheten i stort, men det rör främst 

medieurvalet och nämner över huvud taget inte användaren. 

Man har inga speciella resurser avsatta för användarutbildning, det som görs på 

området ingår i den löpande arbetsrutinen. Eftersom den här verksamhetens 

omfattning inte tar någon större tid i anspråk fungerar de nuvarande rutinerna bra. 

Men läget låser också eventuell utveckling av användarutbildningen. 

Satsning på användarutbildning 

I Tierp försökte man göra en extra satsning på användarutbildning i samband med 

Kunskapslyftets start. På biblioteket märkte man att de vuxenstuderande blev en helt 

ny användargrupp. Därför kontaktades komvux och Isabel Borras ordnade så att 

eleverna gruppvis fick gå till biblioteket för en visning. Men till nackdel för de 

studerande förstod inte skolan, och de ansvariga för Kunskapslyftet, värdet av ett 

samarbete med biblioteket. Isabel Borras talade vid två tillfällen med skolan, och 

påpekade att många elever ville låna kurslitteratur och behövde använda biblioteket på 

ett nytt sätt för sina studier. Man försökte få till stånd ett ekonomiskt samarbete då 

man inte på egen hand hade möjlighet att tillgodose vuxenelevernas alla behov. 

Skolan verkade förstå problematiken och sa sig vara villig att dela med sig av de 

speciella medel man fått för Kunskapslyftet. Däremot skedde det aldrig i praktiken 

 
86 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
87 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
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någon förändring och några pengar fick biblioteket aldrig. Satsningen stannade vid ett 

par extra visningar. Under Kunskapslyftets första del märkte man en stor uppgång i 

besöksantal, och att det blev mer att göra i biblioteket. Men under de senaste åren 

har vuxenstuderandegruppen avtagit. 

Användarutbildning i ett större perspektiv 

Isabel Borras tror att användarutbildning möjligen: 

kan hjälpa till att avmystifiera biblioteket som institution. För jag tror att visst, synen på 
biblioteket har ju förändrats under åren, och det är inte alls som det var förr. /…/ 
Bibliotekarierna, och biblioteksanställda över huvudtaget, har förstått det här med att vara 
öppen, tillgänglig och att vi finns till för låntagarna. Biblioteket har blivit en mer öppen 
plats. Men det spelar ingen roll, det är i alla fall så att först måste folk ta sig över den där 
tröskeln att gå till biblioteket, och fundera på om det är någonting för dem. Och sen när de 
väl kommer dit, så hittar de ju inte. Om man kunde få biblioteket att bli mer lättillgängligt, så 
skulle det också bli en plats för alla människor i större utsträckning än det faktiskt är.88  

Isabel Borras tror att svårigheterna med att hitta i biblioteket kan verka hindrande för 

många användare. ”Om man däremot i större utsträckning kunde visa allmänheten hur 

biblioteket fungerar skulle det verkligen bli en plats för alla – ett riktigt 

folkbibliotek.”89 Man är visserligen på god väg, biblioteket har en mycket öppnare 

syn på service idag om man gör en historisk jämförelse. Man har förstått att 

biblioteket är till för låntagarna och kommuninvånarna, snarare än tvärt om. Men när 

det gäller för besökaren att hitta i biblioteket har man mycket kvar att göra. ”Även 

om man gärna går till biblioteket, så är det ju ändå lite främmande när man inte hittar. 

Man är inte hemma, eftersom man inte hittar”.90 

Bibliotekens användarutbildning är definitivt att betrakta som en folkbildande 

verksamhet. Därför tycker man i Tierp att det är tråkigt att man inte har haft möjlighet 

att göra mer på det området. Eftersom personalstyrkan och de ekonomiska resurser 

är ansträngda måste man i nuläget främst koncentrera sig på att hålla hög kvalitet på 

biblioteksverksamheten som helhet. Men om användarutbildning och visningar 

efterfrågas försöker man alltid tillmötesgå önskemålen. 

Sammanfattning 

Vid Tierps kommunbibliotek har man få bibliotekarietjänster och anser sig därför ha 

små möjligheter att utveckla någon egentlig användarutbildning. Metoden för den 

 
88 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
89 Intervju, Tierps kommunbiblio tek, Borras, Isabel, 2002. 
90 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
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undervisning man bedriver är visningar, vilka främst riktas till skol- och 

komvuxelever. Majoriteten av bibliotekets besökare frågar personalen om hjälp när 

de söker information, istället för att söka på egen hand. Generellt uppfattar Tierps 

bibliotek inte sina besökare som särskilt angelägna att hitta sitt eget material. 

Håbo bibliotek 
Håbo kommuns huvudbibliotek hade under år 2000 77 342 besökare. Enligt 

länsbibliotekets statistik hade hela kommunen under samma år sex bibliotekarier 

anställda.91 

Intervjun ägde rum på huvudbiblioteket och utfördes med bibliotekschef Elias 

Fries. 

Vad är användarutbildning? 

Användarutbildning definierar Elias Fries som ett sätt för biblioteksanvändaren att 

självständigt kunna få information om bibliotekets tjänster, samt lära sig utnyttja dessa 

på rätt sätt. Användarutbildning måste främst anpassas efter det intresse en specifik 

grupp kan ha för biblioteket. 

Elias Fries tror att biblioteksbesökarna kan utbildas i bibliotekskunskap, men att 

det främst tillämpas för skolelever. Med inriktning på gymnasister och 

högskolestudenter har man i Håbo inlett ett samarbetsprojekt med Norrtälje 

stadsbibliotek. Projektet går ut på att ge användarna bibliotekskunskap och en slags 

bildningsgrund för självservice. 

Användargrupper 

De användargrupper man specifikt riktar sig till är grundskoleelever, gymnasister, 

komvuxelever och högskolestudenter. Håbos bibliotek är inrymt i en större byggnad 

som även innehåller en gymnasieskola, och framöver också komvux. I samarbetet 

med de andra institutionerna i huset håller man på att arbeta fram ett gemensamt 

lärcentra som också ska kunna nyttjas av kommunens högskolestuderande. Man 

tänker sig att dessa grupper ska utbildas så att de i stort sett kan söka sin information 

på ett självständigt sätt. Bibliotekarier kommer att finnas till hands för att hjälpa till 

med sökbegrepp och stå till tjänst med den speciella informationskompetens som 

bibliotekarier besitter. 

Sedan tidigare har biblioteket en slags stående inbjudan till alla skolklasser att 

komma till biblioteket för visning. Framöver kommer man dock att mer aktivt gå ut 

 
91 Statistiköversikt. Folkbiblioteken i Uppsala län, 2000, http://www.lul.se/lb/scbstat.html. 
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och marknadsföra det man kan, och mer målmedvetet bjuda in grupperna för specifik 

undervisning. När det handlar om de visningar man hittills haft att erbjuda har det rört 

sig om mellan en och två stycken per vecka, omfattande cirka en timme. Däremot 

tenderar visningarna att bli färre. Det beror troligen på att alla skolor i kommunen 

numera har egna skolbibliotek med utbildade bibliotekarier som sköter mycket av 

användarutbildningen decentraliserat. Som helhet räknat förmodas läget i kommunen 

vara konstant, eftersom eleverna fortfarande får biblioteksundervisning. Skillnaden är 

att de inte alltid behöver huvudbiblioteket, utan kan använda sina skolbibliotek. 

Vad ska läras ut? 

Nivån på användarutbildningen anpassas till vad gruppen eller individen kan tänkas ha 

nytta av, och stegras sedan gradvis. Elias Fries berättar att han kvällen före 

intervjutillfället hade en visning för en grupp äldre damer. För den gruppens del 

handlade det mest om en ytlig visning av vad biblioteket kan erbjuda och man 

berörde exempelvis inte alls databaser och Internet. Men han uppskattar ändå att 

gruppen lärde sig något och att de fått kunskaper som kan vara till nytta för just dem. 

På grundskolenivå handlar det främst om att visa vilka böcker som finns i ett 

ämne, och på vilken hylla de står. För gymnasisternas del finns möjlighet till mer 

avancerad bildning. Man tänker sig att denna grupp mest behöver en vägledning till 

ämnet i stort, och att de sedan klarar av att bryta ner det på egen hand. För 

högskolestudenterna kan man slutligen vänta sig att de lär sig en mer generell 

sökteknik som kan appliceras på hela biblioteket, oavsett ämnesområde. 

Man har i nuläget inget speciellt upplägg för biblioteksundervisning. Det är bl.a. 

sådant som samarbetet med Norrtälje stadsbibliotek är tänkt att resultera i. Hittills har 

det i Håbos bibliotek främst handlat om visningar som undervisningsmetod. Det man 

arbetar med just nu är att göra biblioteket till en mer naturlig del i kommunens 

skolundervisning. Biblioteket har fått en större betydelse för skolan i och med 

studiemetoder som PBL,92 vilket kräver att eleverna själva söker sin information. 

Man vill att biblioteket så tidigt som möjligt ska få den viktiga roll det har i 

läroprocessen. Samarbetet med skolan håller under våren 2002 på att fördjupas, 

varför man till stor del befinner sig i en övergångsfas när det gäller användarutbildning. 

Samarbetet har så här långt varit en positiv erfarenhet för biblioteket och de flesta 

lärarna verkar ha förstått vilken viktig resurs biblioteket är för de nya 

studiemetoderna. Framförallt har man fått lärarna att förstå att biblioteket är mycket 

mer än en boksamling. Initiativet till detta samarbete är helt och hållet bibliotekets. 

 
92 PBL, Problembaserat lärande. 
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I den undervisning man haft, och även kommer att ha, är utgångspunkten först 

och främst den egna katalogen. Vidare diskuterar man databaser och visar några av 

de som är allmänt tillgängliga via Internet. Man talar om SAB-systemet och 

hylluppställning, eftersom de är nära förknippade med varandra. Elias Fries påpekar 

att alla bibliotek är lite olika när det kommer till hylluppställningen. Även Håbo har 

sina egenheter varför man alltid talar om hylluppställning, även med vana användare. 

Internetsökning är också en del av användarundervisningen. Man anser att en 

besökare som använder de resurser man samlat på bibliotekets hemsida kan klara sig 

långt på egen hand. På hemsidan finns bl.a. instruktioner till biblioteket och hur det 

fungerar. Man har dessutom lagt upp ett stort antal länkar lämpliga för 

informationssökning. Eftersom biblioteket relativt nyligen flyttat in i nya lokaler har 

man ännu inte hunnit upprätta någon karta över lokalerna. Olika lösningar övervägs 

fortfarande för att besökaren på egen hand ska kunna se var olika böcker är 

uppställda. 

Vad ska besökaren klara? 

Elias Fries tycker att det är mycket önskvärt att besökaren kan hitta sitt eget material 

i biblioteket. Det är inte enbart en arbetsbesparande åtgärd för personalens del, utan i 

vissa fall också en integritetsfråga. Ibland kan man som låntagare vilja hitta sitt material 

på egen hand, utan att behöva blanda in en utomstående part. Bibliotekariens 

kunskapsresurser kan till viss del ses som en expertis att konsultera när man som 

besökare inte nått önskat resultat med sina egna sökningar. Som kund inom den 

kommersiella sektorn vill du ofta gå runt och se på utbudet, för att först i ett senare 

skede eventuellt konsultera personalen om så skulle behövas. På samma sätt menar 

Elias Fries att det mycket väl kan vara på biblioteket. Besökaren ska naturligtvis 

uppmärksammas och känna sig välkommen, men uppfattningen är att besökaren ofta 

vill strosa omkring och istället själv ta kontakt när, och om, så skulle behövas. 

Vid Håbos bibliotek vill man främst att användaren ska kunna söka i 

bibliotekskatalogen. Målet är att besökaren ska förstå den information som ges i 

katalogen, och med hjälp av den ta sig vidare till hyllan. Man vill också att besökaren 

ska hitta fram till sådant som ofta efterfrågas, som exempelvis resehandböcker, 

biografier och böcker om husdjur. I samband med att man identifierat ett antal vanligt 

förekommande kategorier har man också övervägt att göra vissa utbrytningar ur 

SAB-systemet. Dessa avdelningar ämnar man märka upp extra tydligt, så att 

besökaren ska kunna se dem direkt, utan att behöva vare sig fråga personalen, söka i 

katalogen eller titta på en lokalkarta. Man funderar här kring en torgstruktur, där de 

vanligast förekommande ämnen samlas i mindre rum, konstruerade av bokhyllorna. 
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Målen för vad besökaren ska klara på egen hand, och den faktiska situationen, 

skiljer sig dock ganska kraftigt åt, menar Elias Fries. Den genomsnittlige besökaren är 

ganska dålig på att söka. En möjlig bakomliggande faktor kan vara att användarna av 

tradition inte känner sig kunna behärska biblioteket. Redan från början har man som 

besökare inställningen att man inte kan. Det kan finnas en slags respekt för 

biblioteket som institution, vilken medför en känsla av villrådighet. Elias Fries tror att 

det främst brister i bibliotekens sätt att exponera sina media. I det fallet anser han att 

biblioteken har mycket att lära från de stora varuhusen, som har mycket tydlig 

skyltning. Till viss del kan Håbobiblioteket också tänka sig att byta ut termer i SAB-

systemet så de blir mer lättförståliga. Om dessutom de mest efterfrågade kategorierna 

lyfts fram tänker man sig att många besökare kan hitta det de söker enbart genom att 

vandra omkring i lokalerna. De mindre efterfrågade kategorierna, som enligt en sådan 

struktur hamnar en aning i skymundan, är man däremot beredd att i större 

utsträckning hjälpa besökarna med. Biblioteket försöker därmed styra besökarna en 

aning och personalen kan då koncentrera sig på de mer svårgenomträngliga 

kategorierna. Om exempelvis hyllan med utländsk litteratur skyltas tydligt, och 

placeras så att den syns, kan de flesta besökare förmodligen hitta de enskilda språken 

utan bibliotekariens hjälp. Man behöver därmed inte följa med besökaren och visa 

vart böckerna finns. De lokaler man använder nu invigdes i augusti 2001 varför 

många av dessa idéer fortfarande ligger i startgroparna. 

Elias Fries tror inte att de flesta besökare egentligen är särskilt angelägna att hitta 

på egen hand, men påpekar att det är svårt att bedöma. I och med de nya lokalerna 

har besökarna förmodligen inte hunnit göra sig hemmastadda och hittat alla ”sina” 

hyllor. Annars vet man sen tidigare att besökarna främst lär sig vart hyllorna inom 

intresseområdet är placerade och enbart hittar till dem. Dessutom tror Elias Fries att 

man som besökare i lite ovana miljöer blir en aning bekväm och tar chansen att 

kunna fråga om möjligheten finns, istället för att leta. 

Satsning på användarutbildning 

Angående bibliotekets användarutbildning befinner man sig just nu i inledningsfasen av 

att strukturera samarbetet med Norrtälje stadsbibliotek. Först och främst handlar det 

om att utbilda den egna personalen till att bli goda bibliotekspedagoger. En 

grundtanke man har är att inte enbart lära ut hur biblioteket fungerar, och var olika 

böcker finns uppställda på hyllorna. Man vill istället försöka vidareutveckla detta och 

även stimulera användarna till att se större sammanhang och använda dessa 

kunskaper inte enbart för stunden, utan även i kommande 

informationssökningssituationer. Förhoppningen är att man kan få besökaren att växa 
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som individ och människa och ge dem bättre självförtroende i samspelet med 

biblioteksinstitutionen. 

Den satsning man nu håller på att genomföra inom användarutbildning är den 

hittills största och mest genuint genomtänkta. Tidigare har biblioteket inte haft något 

annat än visningarna att erbjuda. Den satsning man gör gäller främst gymnasiet och 

komvux. Grundskolan har man i princip kunnat utelämna helt och hållet p.g.a. att 

skolorna är försedda med bibliotek och utbildade bibliotekarier. 

Tidigare har man i Håbo arbetet med kvalitetssäkring inom området service och 

bemötande. Elias Fries uppmärksammade ett uttalande från Kerstin Ericsson, chef 

vid Norrtälje stadsbibliotek, angående användarutbildning. Det visade sig att man 

funderade i samma tankebanor, på varsitt håll. Därför beslöt man att inleda ett 

samarbete. För Håbos del blev det en naturlig utveckling på den kvalitetssäkring man 

tidigare arbetet med. 

Enligt planerna ska de anställda enskilt läsa olika delar av Roger Säljös 

litteratur,93 för att vid konferenser diskutera texterna gemensamt. Allt detta ligger 

dock i startgroparna, påpekar Elias Fries. Det kvalitetssäkringsprojekt man tidigare 

arbetade med omfattade förvisso även den pedagogiska delen av arbetet, men 

behandlade i allmänhet verksamheten i stort. Bemötandet av låntagarna är naturligtvis 

mycket väsentligt för hur verksamheten uppfattas av omvärlden. Hur man tilltalat 

besökare och hur man observerar dem när de kommer in i lokalerna är viktiga frågor. 

Att sätta besökaren i fokus på ett naturligt sätt, utifrån de egna förutsättningarna, är ett 

pedagogiskt förhållningssätt. Tidigare har man till största delen kritiskt granskat sin 

pedagogiska roll, medan man framöver också ska lära sig hur man ska göra. Enkelt 

uttryckt ska biblioteket bearbeta övergången från att vara en utlåningsstation till att bli 

ett kunskapscentra. 

Användarutbildningens utrymme inom biblioteksverksamheten 

Det finns varken speciella ekonomiska resurser eller särskild tid avsatt för ändamålet i 

övrigt. Inom kommunen diskuteras användarutbildning inte med kommunpolitikerna. 

Ett policydokument för biblioteksverksamheten finns, men detta tar främst upp 

bibliotekets förhållningssätt till bibliotekslagen. 

I Håbo finns en bibliotekarietjänst som ansvarar för användarutbildning. Tjänsten 

innehåller dock också andra uppgifter, bl.a. att arbeta gentemot gymnasiet och 

komvux. Vidare delas dock ansvaret för visningarna mellan 

användarutbildningsansvarige och respektive ansvarsområde. 

 
93 Säljö, Roger, Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv , Stockholm, 2000. 
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Användarutbildning är inte desto mindre en viktig del av biblioteksarbetet. 

Informationskompetens är väsentliga kunskaper i ett samhälle där utbildningsgraden 

stiger.  

Användarutbildning i ett större perspektiv 

Elias Fries i Håbo menar att användarutbildning definitivt kan ses som ett folkbildande 

företag. Han återkommer ett flertal gånger till att man som bibliotek har uppgiften att få 

människor att själva upptäcka och bli nyfikna. Förutom den förströelsefunktion som 

biblioteket också har, där man kan använda det för sitt nöjes skull, ska det också 

finnas en bildande funktion. 

Om bibliotekarien är en god bibliotekspedagog och lär människor att söka 

kunskap tänker sig Elias Fries att man får människan att växa som individ. Har man 

lärt användaren söktekniken kan personen i fråga komma väldigt långt inom olika 

områden. Då spelar det inte så stor roll om besökaren letar efter information om 

metmaskar eller Heliga Birgitta, söktekniken är den samma. När användaren väl 

besitter kunskapen att söka information kan den alltså utnyttjas för alla tänkbara 

syften. Man vill också lära besökarna att bryta ner sina frågor och specificera sina 

sökningar till hanterliga bitar. Ett vanligt förekommande scenario är att besökaren vill 

ha information om exempelvis Australien. För bibliotekariens del gäller det då att 

bryta ner frågan och få ett grepp om vad besökaren egentligen vill ha. Ofta kan man 

snabbt konstatera att det egentligen var exempelvis aboriginerna, som var det 

egentliga sökområdet, och inte Australien i stort. Med en lyckad användarutbildning 

kan biblioteket därmed lära användarna att själva krympa sina intresseområden och 

specificera frågeställningarna. 

Sammanfattning 

Vid Håbo kommunbibliotek anser man att användarutbildning handlar om att 

självständigt kunna nyttja biblioteket på ett bra sätt. Man tror att användarutbildning 

måste ta sin utgångspunkt i användarens intressen. Därför arbetar man utifrån tanken 

att undervisning behöver utformas på olika nivåer. Genom ett samarbete med 

Norrtälje stadsbibliotek ska man utveckla sin användarutbildning och vill specifikt 

rikta sig till gymnasiet, komvux och kommunens högskolestuderande. I Håbo tänker 

man sig att en grundlig satsning inom området måste förankras i en pedagogisk 

kompetens hos personalen. Förståelse för hur lärandet fungerar anses vara det första 

steget mot en genuin utbildning för användarnas del. 
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Norrtälje stadsbibliotek 
Inom Norrtäljes kommunala biblioteksverksamhet fanns år 2000 27 anställda. På 

stadsbiblioteket hade man under samma år 322 069 besökare.94 

Bibliotekschef Kerstin Ericsson kontaktades för intervju. Vidare bad hon även 

ansvarig för användarutbildning, Lennart Eriksson, att medverka i undersökningen. 

Vad är användarutbildning? 

Kerstin Ericsson säger inledningsvis att användarutbildning är något som 

högskolebiblioteken har sysslat med sedan början av 1990-talet. Det är dessa 

bibliotek som utvecklat användarutbildningen, till skillnad mot folkbiblioteken. 

Folkbiblioteken har snarare sysslat med visningar än användarutbildning. Man har 

länge trott att denna form av undervisning räcker, men det har visat sig att det krävs 

en mer genomtänkt struktur än så. Biblioteket behöver t.ex. träffa sina användare vid 

fler än ett exklusivt visningstillfälle. 

Kerstin Ericsson menar att man inom folkbiblioteken måste inse att man arbetar 

förgäves när man samlar en grupp människor, ”drar runt dem” i biblioteket och tror 

att de lär sig något. 

Lennart Eriksson säger att användarutbildning handlar lika mycket om vuxna som 

om barn. Användarutbildning är en fråga som främst tas upp i samband med 

studerande, i och med att de utgör ca femtio procent av Norrtälje stadsbiblioteks 

besökare. Däremot ska man inte glömma bort att det finns en lika stor allmänhet som 

man också måste förhålla sig till i frågan. Det är viktigt att alla som arbetar inom 

biblioteket är medvetna om att de i sin dagliga kundkontakt alltid arbetar med 

användarutbildning. Det är användaren som ska utgöra utgångspunkten, inte som det 

ofta tenderar att vara, biblioteket självt. 

Användargrupper 

I bibliotekets verksamhetsplan har man definierat användargrupperna. De användar-

grupper man främst koncentrerat sig på från huvudbibliotekets sida är komvuxelever. 

Man har gjort upp en utbildningsplan, vilken ska undertecknas av både biblioteket 

och komvux. I planen har man specificerat det ekonomiska ansvaret och vad som 

ska ingå i utbildningen för såväl elever som lärare. Planen specificerar vad biblioteket 

kan hjälpa till med, samt vad biblioteket kan förvänta sig få för uppbackning från 

skolans sida. Vid tidpunkten för intervjun uppges utbildningsplanen vara färdig att 

underteckna. Vidare har kommunen fått en ny högskoleutbildning för sjuksköterskor, 

 
94 Verksamhetsberättelse 2000 för biblioteken i Norrtälje kommun. 
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på uppdrag av Karolinska institutet. Sjuksköterskeutbildningen kräver att 

stadsbiblioteket förses med medicinsk studielitteratur och kan fungera som ett 

högskolebibliotek för dessa studenter. Biblioteket är också en resurs för kommunens 

distansstuderande, gymnasister, personer med speciella behov och ”nya svenskar”, 

som Kerstin Ericsson uttrycker det. 

Grupperna är kartlagda i detalj och har kontaktpersoner vid biblioteket. 

Satsningen på användarutbildning omfattar dessutom utbildning för berörda lärare. 

Biblioteket ingår också i projektet Biblioteket som studieverkstad, vilket innebär att 

man är lokal resurs och initiativtagare till ett samarbete med folkhögskolestuderande 

på distans. 

Även barn ses som en användargrupp, men uppmärksammas främst genom 

läsfrämjande verksamhet. Det primära målet med barngruppen är att få upp ett 

intresse och kunnande, eftersom man menar att läsning ligger till grund för i princip all 

utbildning, samt livslångt lärandet. 

Från bibliotekets sida för man en ständig kamp om att kunna påvisa 

skolbibliotekens betydelse för skolledningarna, vilket är ett långsiktigt arbete för 

bibliotekets roll i kunskapssamhället. Kerstin Ericsson menar att det främst gäller att 

påverka högre tjänstemän och politiker för att få dem att inse bibliotekets alla 

fördelar. Läsandets värde har skola och politiker naturligtvis insett värdet av, men för 

skolbibliotekens fortsatta existens finns det mycket kvar att göra. 

Vad ska läras ut? 

Målsättningen med användarutbildning, oavsett om det sker i det enskilda mötet 

mellan bibliotekarien och låntagaren eller i en undervisningssituation, är att ge 

användaren kunskap så att denne får hjälp till självhjälp. Man vill ge en god 

förutsättning för det livslånga lärandet. 

Den faktiska utbildningen i Norrtälje befinner sig i inledningsfasen. Den grupp 

man hittills börjat arbeta med är komvuxlärarna. Man inleder undervisningen med att 

tala om informationskompetensen och dess betydelse, ett uttryckligt önskemål från 

rektorernas sida. Man har därmed inte enbart inriktat sig på att ge praktiska 

sökkunskaper, utan också velat förankra de teoretiska resonemangen. Lärarnas 

första uppgift blev att fundera över hur informationskompetens kan föras in i 

komvuxutbildningen till höstterminen. ”Att kunna söka information, värdera den 

kritiskt och utnyttja den kreativt”,95 är de grundläggande kunskaperna man vill 

förmedla till lärarna. 

 
95 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Eriksson, Lennart, 2002. 
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Angående den mer praktiska inriktningen på utbildningen kommer man främst att 

koncentrera sig på den egna katalogen, olika databasers egenheter och navigering på 

Internet. Undervisningen kommer inte i första hand att handla om hur det fysiska 

biblioteket fungerar utan snarare hur man söker, värderar och använder information. 

Eftersom biblioteken i allt större utsträckning blir virtuella börjar man med den 

formen av informationsåtkomst. Användaren kan exempelvis ”se” böckerna från 

arbetsplatsen eller hemmet, samt andra biblioteks böcker, oavsett geografiska 

avstånd. Därmed får  den fysiska lokalen en minskad betydelse. 

Erfarenheten har visat att det istället är lämpligare att börja söka efter det 

material man är intresserad av i virtuella sammanhang, för att först senare fundera 

kring den fysiska åtkomsten. 

Vi har ju som bibliotekarier lätt för att hävda vårt system som grunden för allt kunnande, 
och det är ju grunden för verksamheten. Men det är väldigt svårt att övertyga användarna 
om att det är det viktiga.96  

I Norrtälje vidhålls inte längre att undervisningen och pedagogiken ska utgå från denna 

svårgenomträngliga SAB-systematik. 

’Learning by doing’ – det är det det handlar om. /…/ Jag har 30 år inom folkbibliotek, och 
för bara ett år sedan gick jag en utbildning i bibliotekspedagogik på BHS. Och jag insåg att 
det sätt som vi jobbat med biblioteksvisningar på är fullständigt groteskt. Det är ett gott 
exempel på hur man absolut inte gör, om man vill att folk ska lära sig något.97 

Därför är man väldigt angelägen att förändra det bibliotekspedagogiska området. 

Man kommer att utgå från etablerade lärostilar och de förkunskaper användarna har – 

eller inte har – för att kunna sätta användarnas kunskaper i ett sammanhang. Om man 

lyckas förmedla detta tänker man sig att användaren får kunskaper som kan 

appliceras i olika kontexter och som kan användas om och om igen. Grundtanken för 

informationskompetensen är att genom pedagogiskt strukturerade metoder ge 

användaren kunskaper för livet. Med undervisningens relativt allmänna hållning vill 

man att kunskaperna ska kunna appliceras på olika bibliotek, inte bara specifikt 

Norrtälje stadsbibliotek. Avslutningsvis tänker man sig att: 

SAB blir en essens av allt, att allt material som man söker efter, både på Internet och i mer 
formella källor, är systematiserat för att man lätt ska hitta. Det blir hjälpmedlet istället för ett 

 
96 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Eriksson, Lennart, 2002. 
97 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Ericsson, Kerstin, 2002. 
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hinder. Om man börjar med det så är det ett hinder – om man slutar med det så är det ett 
hjälpmedel.98 

Man är noga med att undervisningen är kopplad till områden som är relevanta för 

användargrupperna för att de tydligt ska förstå nyttan och möjligheterna i det de lär 

sig. Man har funderat över ett lämpligt upplägg kring undervisning i SAB-systemet, 

hylluppställning och lokalnavigering, men inte funnit någon slutgiltig lösning. 

Vad ska besökaren klara? 

Målsättningen med projektet kring användarutbildning är att finna tid till de besökare 

som behöver mer hjälp. Därför är det till hundra procent önskvärt att de som 

genomgått utbildningen klarar sig själva. Det kan många gånger lösas med ett 

pedagogiskt samtal, som Lennart Eriksson uttrycker det. 

Tanken är att bibliotekarien noga tar reda på vad besökaren är ute efter, för att 

sedan kunna vägleda personen vidare till en lösning. I många fall har man upptäckt att 

bibliotekarien just bara behöver vägleda och peka på verktyg och hjälpmedel för att 

besökaren vidare ska kunna lösa uppgiften på egen hand. 

Man lär någon att lära sig något, vilket är pedagogik i modern mening. Men idealet är att alla 
klarar sig själva – det gör de inte. Idealet är att man har ett välstrukturerat bibliotek där man 
hittar hur lätt som helst, där personalen är tillgänglig och kan svara på enklare frågor så att 
man kommer vidare, utan att behöva stå i kö. Allt det här är inte verklighet, utan det är 
precis tvärt om. Det är skralt med resurser och den som kommer [till biblioteket] är inte 
särskilt insatt i vad han eller hon skulle behöva. Vi vet det – och då gäller det att få oss att 
mötas.99  

Vad man absolut vill att användarutbildningen ska leda till är att besökarna kan  söka 

i bibliotekets katalog och vidare ta sig till aktuell hylla. Inom det området håller man 

just nu på att standardisera sin OPAC100 så att alla publika datorer utgår från 

katalogens webbgränssnitt. Vidare anser man det önskvärt att användarna känner till 

hur referensverken behandlas inom biblioteken. 

Det mer övergripande målet är att användaren ska känna sig bekväm i att 

fortsätta från katalogen till hyllan, och veta hur man letar fram boken. Man måste då 

känna till att hyllans böcker är det som inte är utlånat och att man i katalogen kan se 

när utlånade böcker ska återlämnas. 

Uppskattningsvis klarar cirka femtio procent av besökarna detta på egen hand. 

Orsaken till siffran femtio procent hänger ihop med de studerandes andel av den 
 

98 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Eriksson, Lennart, 2002. 
99 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Eriksson, Lennart, 2002. 
100 OPAC, Online Public Access Catalogues. 
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totala besökargruppen. Många använder också sina mer mekaniska kunskaper i och 

med att de hittar till sina favorithyllor eller frågar personalen redan vid ankomsten. 

Vanliga frågor 

Generellt är det de yngre besökarna som klarar sig bäst och verkar mest bekanta 

med sökredskapen. Mer specifikt är ålderskategorin 20-25 år med eftergymnasial 

utbildning mest självgående. Denna grupp kontaktar informationsdisken först när ett 

uppenbart problem uppenbaras. 

De vanligaste frågorna reflekterar SAB-systemets svårgenomtränglighet och att 

böckerna inte står på den i katalogen angivna hyllan. Man har också märkt att de rum 

man vid Norrtälje stadsbibliotek försökt skapa av hyllor med närbesläktade ämnen 

inte fungerar. Istället leder denna uppställning till nya frågor. Tanken med angränsande 

ämnen intill varandra faller när stora delar av vissa ämnen är utlånade. 

Det besökarna sällan klarar på egen hand är att göra omlån och reservera böcker. 

Alla kortinnehavare har möjlighet att få en PIN-kod, vilken man kan utföra dessa 

rutiner med, dels med hjälp av OPAC, dels via bibliotekets hemsida. Den 

informationen verkar dock inte ha nått låntagarna i tillfredsställande omfattning. 

Statistiken från år 2001 visar dock på färre lån, men att bibliotekets hemsida och de 

länkar man lagt upp har fått ökad användning. ”Det är helt i linje med [samhälls-] 

utvecklingen”, tillägger Kerstin Ericsson. Men de fysiska besöken minskar, till 

skillnad mot lånen, inte i antal. Man tror sig dessutom med hjälp av bibliotekets 

hemsida ha nått nya användargrupper som inte kan besöka det fysiska biblioteket. 

Satsning på användarutbildning 

Just nu är Norrtälje stadsbibliotek inne i ett skede där användarutbildningen ska ges 

en konkret och administrativ form, som all personal kan arbeta utifrån. Man utgår från 

att fördjupad kunskap hos personalen är minst lika viktig som den faktiska 

användarutbildningen. I dagsläget är man bra på att ge service, men användaren måste 

i ännu större utsträckning sättas i centrum. 

Bibliotekspedagogik ingår i den kompetensutvecklingsplan som Norrtälje 

stadsbibliotek lagt för de kommande åren. Det handlar om att ge personalen en 

fördjupad pedagogisk kompetens. Målet är att alla ska sättas in i problematiken. 

All personal får fördjupad kunskap om människan i en lärande situation. Människokunskap, 
kan man säga. Fördjupad människokunskap för att möta olika kategorier av besökare på ett 
bra sätt – på ett bättre sätt. Inte utgå från sig själv, utan utgå från den som står framför en. 
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Det har man nytta av inte bara i en undervisningssituation, utan i varje möte med en 
besökare.101  

Den långsiktiga utbildningen av personalen berör främst pedagogik och IT-

kunskaper. Man anser att folkbiblioteken ligger en aning efter exempelvis 

högskolebiblioteken på båda punkterna. Angående IT måste man ta hänsyn till 

förskjutningen från det fysiska till det virtuella biblioteket och möta upp samhällets 

krav. Hittills har folkbiblioteken gömt sig bakom dagliga rutiner, varför man nu istället 

på offensiv front vill marknadsföra sig som ett modernt bibliotek och som en produkt 

av tidsandan. Biblioteket har uppfattat att den pedagogiska uppgiften har blivit mer 

didaktisk, dvs. att man lär ut hur man lär sig något, menar Lennart Eriksson. Man lär 

inte bara ut hur biblioteket fungerar, utan också hur användaren kan lära på egen 

hand. 

Det ingår ju i uppgiften att vi ska stödja alla som vill vidareutbilda sig, att underlätta för 
människor som pendlar till Uppsala, som pendlar till Stockholm. Det ingår också även om de 
inte läser en utbildning inom kommunen. De är ju ändå kommunmedborgare, och det är vår 
uppgift att underlätta så mycket vi kan för alla som vill studera.102 

Även de som studerar utanför kommunen har en kontaktperson inom biblioteket 

eftersom biblioteket används av dem för litteratursökning, Internetsökning och som 

studieplats. Man kommunicerar med gruppen via enkäter och kontaktpersonen. 

Användarutbildningens utrymme inom biblioteksverksamheten 

Enligt en uppskattning av det arbete man gjort under hösten 2001, och de inledande 

undervisningstillfällen man arrangerat under 2002, kan tidsåtgången för 

användarutbildningen beräknas. För arbetet med komvux beräknas sammanlagt en 

arbetsvecka, 40 timmar, behövas för vårterminen som sträcker sig över fem månader. 

Även för sjuksköterskornas del kan en liknande omfattning förutses. 

Utöver insatsen för den utbildningsbetonade användarutbildningen tillkommer 

Internetprojektet Övervinn din rädsla,103 för alla intresserade besökare. 

Den sammanlagda tidsåtgången för användarutbildning under vårterminen 2002 

beräknas bli omkring 90 timmar. Till hösten beräknas omfattningen öka avsevärt. 

Utöver detta tillkommer också utbildningen av den egna personalen. 

 
101 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Ericsson, Kerstin, 2002. 
102 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Ericsson, Kerstin, 2002. 
103 Övervinn din rädsla, projekt som syftar till att göra användaren bekväm med att använda 
Internet. 
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För arbetet med användarutbildning har man fått ytterligare en och en halv 

bibliotekarietjänst. Målsättningen är att resten av personalen successivt ska slussas in 

i användarutbildningsarbetet och även de bidra med sitt kunnande som en del i den 

dagliga rutinen. 

I Norrtälje kommun diskuteras användarutbildning med kommunpolitikerna. 

Kerstin Ericsson har med sin utredning Biblioteket i utbildningssamhället ett 

konkret material som underlag. Hennes åsikt är att det är svårt att få 

kommunpolitikerna att förstå vikten av användarutbildning. Man försöker exemplifiera 

utifrån politikernas egna informationsbehovssituationer inför de rapporter och 

utredningar de arbetar med. Som att långsiktigt mål ser biblioteket att utbilda 

kommunnämnden i informationskompetens och på det sättet praktiskt visa på nyttan 

av användarutbildning. Framöver har biblioteket dessutom fått i uppdrag att starta ett 

förvaltningsbibliotek i kommunhuset. Det arbetet kommer inte enbart att 

koncentreras kring det fysiska organiserandet, utan också kring att undervisa 

tjänstemän och politiker i nyttan av virtuella och fysiska bibliotek. 

I bibliotekets verksamhetsplan finns beskrivet vilka mål man har med 

användarutbildningen. I mitten av februari 2002 antas denna i kommunfullmäktige 

och ingår som ett styrdokument i kommunbudgeten. Därmed blir biblioteksplanen ett 

kommunalt dokument. 

Samarbete som grund för utveckling 

Samarbetet med komvux startades inom Norrtälje kommun på Kerstin Ericssons 

initiativ i och med den rikstäckande satsningen på Kunskapslyftet. Biblioteket såg att 

nya krav ställdes, vilka det saknades resurser för. 

Samarbetet har organiserats kring en grupp som kallas Kombib,104 med 

representanter från olika lärarlag vid komvux, samt personal från biblioteket. 

Samarbetet gällde inledningsvis främst att upprätta ett bättre mediebestånd, berättar 

Lennart Eriksson. I samband med Kunskapslyftet försökte man få ta del av skolans 

resurser för ändamålet. Från skolans sida såg man emellertid ingen orsak till att dela 

med sig av resurserna, eftersom biblioteket inte nämndes i samband med vad 

pengarna skulle användas till. Biblioteket erhöll slutligen en engångssumma 

omfattandes 10 000 kr som bl.a. gick till att köpa litteratur på engelska. Dessutom 

lyckades man förhandla till sig viss ersättning för de elever som använder biblioteket 

för sina studier. Kerstin Ericsson påpekar att ”det var inte pengarna vi var ute efter, 

utan det var en markering från vår sida”. Man ville främst göra skolan uppmärksam på 

 
104 Kombib, Komvux i samarbete med biblioteket inom Norrtälje kommun. 
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folkbibliotekets allmänna uppdrag och att man upptäckt att allt fler av besökarna var 

studerande i någon form. Man ville visa att möjligheterna att hjälpa den växande 

studerandegruppen på ett fullgott sätt saknades, och att eleverna delvis hade felaktiga 

förväntningar på bibliotekets möjligheter. 

Från bibliotekets sida uppfattade man att problemet till stor del låg hos lärarna, 

vilka gav de studerande övermäktiga uppgifter som i många fall fick lösas av 

biblioteket. Kerstin Ericsson initierade en enkätundersökning, vilken visade att femtio 

procent av besökarna var studerande, samt att femtio procent av informationsdiskens 

frågor ställdes av denna grupp. Med undersökningen som underlag uppsöktes 

komvuxlärarna och meddelades den faktiska situationen. 

När mål och förväntningar väl diskuterats igenom kunde ett samarbete uppstå på 

lika villkor. 

Kerstin Ericsson understryker att samarbete mellan olika lärande organisationer 

är absolut grundläggande, framförallt när de ekonomiska resurserna är ansträngda. 

För bibliotekets del handlar det mycket om att ständigt göra sig påmind i 

utbildningssammanhang, och framförallt inte ge upp när man stöter på motstånd. 

När Lennart Eriksson hösten 2001 tog över ansvaret för användarutbildning vid 

stadsbiblioteket ersatte han samtidigt Kerstin Ericssons deltagande i Kombib. 

Genom Kombib har man exempelvis kunnat planera för utbildningssatsningen av 

komvuxlärarna. Vissa delar av lärarkåren har insett bibliotekets betydelse i 

undervisningen och blivit ett stort stöd för samarbetet. Samtidigt som många insett 

fördelarna är somliga fortfarande mycket motsträviga. Det gäller emellertid att inte 

lägga allt för mycket energi på dem, utan istället hitta alternativ och arbeta sig runt 

problemfaktorerna. Kerstin Ericsson har upptäckt att goda exempel ofta är en 

övertygande metod. När man funnit mottagliga samarbetspartners får man trots det 

inte tro att slaget är vunnet. Som grundläggande arbetsmetod måste man även 

fortsättningsvis utöva påtryckning och fortsätta göra sig påmind i relevanta 

sammanhang. ”Man måste kyssa många grodor innan man hittar en prins”, säger 

Kerstin Ericsson, och menar att biblioteket ibland måste anta en obekväm och tjatig 

roll för att nå sina mål. 

Lennart Eriksson, som själv har arbetat som lärare, säger sig ha en viss förståelse 

för lärarnas negativa reaktioner gentemot biblioteket. Han hoppas därför att denna 

förståelse också ska ge en viss fördel för hur samarbetet fortlöper. 

Angående användarutbildning för sjuksköterskeutbildningens studenter har man 

fått stor hjälp från Karolinska institutets bibliotek. När Norrtälje blev aktuell som 

studieort för utbildningen krävde institutet att studenterna skulle få möjlighet att 

utbildas inom informationskompetensområdet. Kommunen ville gärna ha 

högskoleutbildningen och gav därmed biblioteket de extra resurser som krävdes. 



 53

Från bibliotekets sida har man samtidigt kunnat peka på vilka kunskapsvinsterna blir, 

och på ett bra sätt kunnat argumentera för sin sak. 

I nuläget, dvs. under vårterminen 2002, har biblioteket ett antal datorer igång för 

undervisning av sjuksköterskorna. Man har satsat stort på studielitteratur och 

studenterna har besökt biblioteket. ”Vi var uppmärksammade som resurs redan från 

början”, säger Lennart Eriksson, tvärtemot fallet med komvux. Även om man från 

bibliotekets sida alltid är beredd att arbeta för sin sak kan det ibland vara skönt att få 

denna totala uppbackning redan i början av ett projekt. Han fortsätter ”alltihop är 

tack vare en uttalad policy från kommunens sida och en bra plan från vår sida, som är 

skriftlig, förankrad i ett råd105 och ska utvärderas”. Överenskommelserna är mycket 

viktiga för framtida samarbeten, för att parterna ska veta vad de kan kräva av 

varandra. 

De tidigare erfarenheter man har av samarbete mellan olika organisationer gäller 

främst de integrerade skol- och folkbiblioteken, samarbeten som man inte allt för 

sällan har dåliga erfarenheter från. Biblioteket har ofta upplevt sig slukat av den stora 

skolorganisationen. Detta har säkert inte gjorts av illvilja från skolans sida, utan 

snarare p.g.a. skolans komplexa problematik och att det ”stillsamma” biblioteket 

försvinner ut i periferin. Biblioteket har allt för ofta fått stå tillbaka gentemot skolans 

makt. Dessa bittra erfarenheter gör att man från bibliotekets sida vill ha mycket 

tydliga strukturer för framtida samarbete. 

Användarutbildning i ett större perspektiv 

Användarutbildningen ser man i Norrtälje som en folkbildande uppgift. Även om man 

specifikt riktar sig till grupper inom de formella utbildningarna försöker man också nå 

den breda allmänheten. Intresset sprider sig som ringar på vattnet när användarna 

märker att de klarar av sina sökningar på egen hand. Målet är att 

användarutbildningen ska bli en naturlig del av verksamheten och att hela 

personalstyrkan ska ha kompetensen att lära ut. ”Det ska kännas lika naturligt som 

att svara på en fråga.”106 När kompetensen väl fått en fast förankring kommer 

allmänheten på ett naturligt sätt att bli en del av användarutbildningen. 

I ett större sammanhang betyder användarutbildning att de kommuninvånare som 

vill bilda sig, studera eller förströ sig med hjälp av biblioteket kan göra detta 

snabbare och med större träffsäkerhet och precision. Om besökaren dessutom är 

 
105 Avser Biblioteksrådet, samarbetsorgan för biblioteksverksamhet med representanter från Barn - 
och skolnämnden, Utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun.  
106 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Eriksson, Lennart, 2002. 
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medveten om bibliotekariernas kompetens, och tar hjälp av dem vid behov, uppnås 

en mycket hög informationskvalitet. 

Det handlar om tidsvinst, det handlar om kvalitet för kommuninvånarna. /…/ För biblioteket 
är det en investering i att få självgående användare, som både använder biblioteket mer, men 
också gör det med egen kraft och egna kunskaper. 107 

Eftersom tekniken ständigt utvecklas och nya generationer användare tillkommer är 

användarutbildningen ett ständigt pågående arbete som aldrig kan anses bli klart. 

I praktiken blir det alltså mer medvetna användare, nöjdare användare och bättre flyt på 
bibliotekets rutiner och arbete, om man ser det som en helhet.108  

Detta sammanfattar i stort Kerstin Ericssons argument i utredningen Biblioteket i 

utbildningssamhället. När biblioteket känner sig lida av tid- och resursbrist kan 

användarutbildning frigöra tid för bibliotekspersonalen och därmed skapa en positiv 

cirkel av både nöjda besökare och nöjd personal. I det långa loppet kan resurserna 

fördelas så att exempelvis äldre och handikappade kan få den utvecklade service de i 

många fall behöver. Detta är förvisso en svårmätbar vision, men lika fullt en god 

målsättning för hela organisationen. I likhet med högskolornas användarutbildning, 

som är tänkt att följa individerna genom studierna och vidare ut i arbetslivet, kan man 

tänka sig att folkbibliotekens användarutbildning får en liknade roll. Biblioteks-

användarna lär sig inte bara att nyttja biblioteket till fullo, utan lär sig också ett 

tankesätt som kan användas såväl i arbetet som under fritiden. Därmed kan 

användarutbildningen i ett större perspektiv inte enbart gynna individens utvecklingen, 

utan likväl näringslivet och den samhälleliga utvecklingen. 

Sammanfattning 

Norrtälje stadsbibliotek ifrågasätter starkt de traditionella visningar folkbiblioteken 

ofta väljer som användarutbildningsmetod. Genom att istället aktivt ingå samarbete 

med ett antal grupper för mer specifik undervisning arbetar man för att göra 

individerna till mer självständiga informationssökande. Från bibliotekets sida är man 

noga med att alltid upprätta kontrakt med sina samarbetspartners, för att 

överenskomna mål ska vidhållas. Samarbete med andra institutioner ser man som en 

väsentlig del av verksamheten när de ekonomiska resurserna är otillräckliga.  

 
107 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Eriksson, Lennart, 2002. 
108 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Ericsson, Kerstin, 2002. 
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Folkbildning och livslångt lärande 

Begreppens betydelse i dagens folkbibliotek 

När man idag försöker knyta an till och relatera aktuella folkbildningsproblem till någon 
slags folkbildningens kärninnehåll, finner man förmodligen att det knappast finns något 
sådant. Folkbildningen formas av de sammanhang inom vilka den ingår och den förändras 
hela tiden i takt med samhället i övrigt.109 

Bosse Jonsson,110 betraktar folkbildning som en del av bibliotekets främsta uppgifter. 

Men likt Angela Zetterlund ser han att folkbildning inte har en helt självklar roll inom 

dagens bibliotek.111 

Bosse Jonsson har gjort en intervjuundersökning där de 18 deltagarna alla hade 

folkbiblioteksanknytning. Den främsta frågeställningen gällde vad folkbildning kan 

anses vara i samband med biblioteksverksamhet.112 Endast en av informanterna 

associerade omedelbart folkbildning med bibliotek. Bosse Jonsson tolkar detta som 

att kopplingen begreppen emellan antingen är för uppenbar för att ens nämna, eller 

att dagens bibliotek inte anser sig höra samman med folkbildning och det traditionella 

folkbildningsbegreppet. Flera av informanterna beskrev folkbildning genom att 

diskutera vad det inte är, och via en slags uteslutningsmetod resonera sig fram till 

olika svar. Detta kan tyda på att begreppet är svårfångat i en samtida kontext. 

Ytterligare belägg för den tesen är att flera personer gärna nämnde den historiska 

betydelsen hos folkbildning, och uppkomsten av bildningsidealet.113 

Också Angela Zetterlund uppmärksammar bibliotekens kluvna inställning till 

dagens folkbildningsroll. Kluvenheten menar hon är tydligast mellan äldre och yngre 

bibliotekarier. De bibliotekarier som befinner sig i andra halvan av sitt 

 
109 Zetterlund, Angela, 1997, ”Om folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag”, s. 30. 
110 Jonsson, Bosse, universitets adjunkt och forskare, inst. för Samhälls - och beteendevetenskap, 
Mälardalens högskola.  
111 Jonsson, 1995, ”Folkbildning och bibliotek – uppfattningar hos folkbibliotekets lokala 
aktörer”, s. 153. 
112 Jonsson, 1995, s. 154. 
113 Jonsson, 1995, s. 162. 
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yrkesverksamma liv är generellt positiva till de traditionella folkbildningsidealen. Den 

yngre parten ser däremot folkbildning som något förlegat. Möjligen kan det ligga i 

själva begreppets natur att det idag känns omodernt och intetsägande. Angela 

Zetterlund menar att man kanske hellre talar om kompetensutveckling än 

folkbildning, vilket till viss del kan sägas vara två sidor av samma mynt. Vissa menar 

att ett klargörande av folkbildningsidéerna kan ena hela biblioteksvärlden och rent av 

få bibliotekariens yrkesroll att noggrannare definieras. Andra menar istället att 

diskussionen är mindre viktig och tar plats från mer väsentliga frågor.114 

Biblioteken faller enligt Dukom115 inom ramen för det informella och livslånga 

lärandet. De informella lärande institutionerna fungerar som ett komplement till de 

formella utbildningsinstanserna.116 

Framtidens samhälle måste bli ett lärande samhälle. Det innebär att medborgarna måste få 
möta många möjligheter att bygga på sina kunskaper och förbättra sin kompetens inom olika 
områden. Det handlar om möjlighet till utbildning i arbeten och på fritiden, det handlar om en 
mångfald av kurser som erbjuds av olika utbildningsanordnare och det handlar inte minst 
om förbättrade möjligheter till informellt lärande.117 

I samband med livslångt lärande talas det ofta om lärande i olika miljöer, där bl.a. 

biblioteket är en tänkbar sådan. Biblioteket anses ha de egenskaper det informella 

lärandet kräver. 

När begreppet livslångt lärande används som metod för att effektivisera arbetskraftens 
utbildning och kompetenser till möjliga framtida arbetstillfällen kan det frikopplas från sina 
band med traditionell folkbildning, folkrörelser och ideologier. Man behöver inte ana mål, 
som syftar till samhällsförändring och mobilisering, utan se det som en anpassning till 
samhällets mål och omvärldens tryck. Man befinner sig i en neutral ringhörna. Gör detta det 
lättare för folkbiblioteken att ta till sig begreppet livslångt lärande än begreppet 
folkbildning?118  

Undersökningsgruppens tankar 

Folkbildning och livslångt lärande är två begrepp som vid intervjutillfällena 

diskuterats med undersökningsgruppen. Samtliga informanter har synpunkter på 

begreppen var för sig. Men somliga ser dem också som delar i större sammanhang. 

 
114 Zetterlund, 1997, s. 38. 
115 Dukom, Distansutbildningskommittén. 
116 Nilsson, Sven, [1999], under rubriken ”Lärandets nya infrastruktur” http://www.futurum.-
polyvalent.se/larande.htm. 
117  Nilsson, Sven, [1999], under rubriken ”Lärandets nya infrastruktur” http://www.futurum.-
polyvalent.se/larande.htm. 
118 Karlsson, Maj, 1997, ”Temat bibliotek, folkbildning och livslångt lärande”, s. 17. 
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Uppsala stadsbibliotek 
Angående begreppet folkbildning säger Susanna Gillberg Wallner: ”jag tror att den 

tanken har kommit tillbaka lite mer levande i och med det livslånga lärandet”. Därmed 

menar hon att det livslånga lärandet är en form av folkbildningsuppdrag. Däremot 

tycker hon att biblioteket tenderar att försvinna när folkbildning diskuteras, och 

pekar på att man exempelvis inte finns representerade i Folkbildningsrådet.119 

I folkbildningsbegreppet ingår för bibliotekets del att många besökare använder 

biblioteket för sin egen bildnings skull och inte bara för studier. Även om man inte går 

en kurs, eller läser en regelrätt utbildning, är det många som för eget intresses skull, 

eller för jobbets räkning, vill läsa in sig på ett ämne. Den inre utvecklingen av 

individen är ett annat stort område som många väljer att bilda sig inom. 

Maud Hallin drar sig till minnes att hon hört folkbiblioteket omnämnas som 

själens katedral, och tycker att det ligger mycket i den liknelsen. Hon fortsätter ”här 

hittar man allt man behöver egentligen, och hittar man det inte här så skaffar man det 

från andra bibliotek”. Alla typer av människor använder biblioteket, både för bildning, 

utbildning och förströelse. Biblioteket blir ofta en första instans för folk som 

egentligen behöver hjälp från något annat håll, exempelvis från en jurist eller en läkare. 

Många besökare vill bekanta sig med ett ämne innan de söker professionell hjälp. 

Lotta Hardeborn säger att biblioteket ”är en plats för alla”. Hon tycker det är 

viktigt att man kan förmedla det budskapet och att besökaren inte nödvändigtvis 

måste ha ett fast mål med sitt biblioteksbesök. Målen kan lika gärna växa fram på plats 

och ta form i interaktion med bibliotekarien, eller genom att man strosar omkring i 

lokalerna och kan se utbudet. 

Livslångt lärande, säger Maud Hallin, är det faktum att människan inte slutar bilda 

sig efter fullgjord gymnasieutbildning. Bildning fortgår snarare genom hela livet. Det 

handlar om en samhällsutveckling och det är viktigt att från bibliotekets sida 

tillmötesgå det livslånga lärandet. Detta tänkande är inget nytt för biblioteken i 

Uppsala. Uppsala har historiskt en prägel av att vara en utbildningsstad som kan 

erbjuda utbildning på många olika nivåer. Med projektet Floorence tycker sig 

stadsbiblioteket ha tillmötesgått en del av de krav som ställts i samband med det 

livslånga lärandet. Maud Hallin säger också att regeringen har satsat pengar i det 

livslånga lärandet. Pengarna ska främst främja samarbetet mellan olika 

utbildningsinstanser, som exempelvis skolan och biblioteket. ”Det är väl det som är 

nytt för vår del, att man medvetet satsar på det livslånga lärandet”.120 

 
119 Består av: Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolans intresseorganisation, 
Landstingsförbundet. 
120 Intervju, Uppsala stadsbibliotek, Hallin, Maud, 2002. 
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Lotta Hardeborn ser den stora nödvändigheten av skolbibliotek, eftersom det 

livslånga lärandet självfallet redan har startat i skolåldern. Därför menar hon att 

skolbiblioteket, och en metodik att använda det, kan lägga grunden för att 

individerna i vuxen ålder fortsätter använda folkbiblioteket för sin vidare livslånga 

bildning. 

Enköpings stadsbibliotek 
Både Anders Lohman och Maria Ekmark tycker att folkbildningsbegreppet känns 

aningen förlegat. ”[Folkbildning] det var nog mer förr.”121 Folkbildning associeras 

med studieförbunden och det samarbete man haft med dem. ”Men av tradition så hör 

vi ju dit [till folkbildningen] i alla fall.”122 Även om begreppet inte aktivt används i 

samband med verksamheten anses ändå folkbildning vara en slags grund för de 

kommunala bibliotekens verksamhet. ”Vi är till för alla människor i kommunen, det 

är därför vi finns.”123 Folkbildning och livslångt lärande hör ihop eftersom biblioteket 

är till för alla och att bildningsbehovet fortskrider genom hela livet. Biblioteket blir 

därmed en central resurs i utbildningssammanhanget. Maria Ekmark säger att 

folkbildning för henne är ”att man söker kunskap för sin egen skull”. Folk som har 

intresse för exempelvis trädgårdsarbete, snickeri eller akvarellmålning, ska kunna 

utveckla dessa genom att biblioteket tillhandahåller media i ämnena. I Enköping anser 

man att populärfacklitteratur främjar individens utveckling och bidrar till att skapa en 

meningsfull och stimulerande fritid. 

Anders Lohman tycker att det fortfarande är viktigt att föra ut vad biblioteket 

kan och vad besökaren kan hitta där. Han menar att okunskapen på det området 

fortfarande är stor. Det är dessutom viktigt att folk vet att man kan ställa specifika 

frågor och få svar på dem. Många tror fortfarande att det bara handlar om att få en 

bok, medan man i själva verket ofta kan få ett svar. En viktig bit i folkbildningsarbetet 

är fortfarande att upplysa allmänheten om vad som finns på biblioteket, varför stor del 

av bildningsansvaret ligger där. 

Angående det livslånga lärandet och biblioteket säger Anders Lohman att: 

det finns ju ingen människa som klarar sig på sin utbildning, utan han måste hela tiden 
förnya sig, och då är biblioteket oerhört väsentligt. /…/ Det tycker jag har gjort 
biblioteksarbetet mer väsentligt för samhället.124 

 
121 Intervju, Enköpings stadsbibliotek, Lohman, Anders, 2002. 
122 Intervju, Enköpings stadsbibliotek, Ekmark, Maria, 2002. 
123 Intervju, Enköpings stadsbibliotek, Lohman, Anders, 2002. 
124 Intervju, Enköpings stadsbibliotek, Lohman, Anders, 2002. 
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Annars är det livslånga lärandet mest ett ord som används gentemot politikerna när 

det ska förhandlas om budgetpengar. Politikerna förstår i sin tur begreppet rent 

samhällsekonomiskt, men inte riktigt hur biblioteket passar in i sammanhanget. 

Tierps kommunbibliotek 
För Isabel Borras i Tierp har folkbildningstanken alltid varit närvarande och något 

som utgör bakgrunden till diskussionerna kring medieinköp. Även om man inte 

uttryckligen använder ordet folkbildning så finns de grundläggande tankegångarna 

alltid med i bilden. 

Själva begreppet folkbibliotek betyder för mig att det ska vara ett bibliotek för alla 
människor. Det har jag jobbat mycket medvetet för under hela mitt yrkesverksamma liv.125 

Målet för henne, som bibliotekarie, är att få folkbiblioteket att just bli ett bibliotek för 

alla. Som chef anser hon sig ha viss möjlighet att styra sina medarbetare mot det 

målet. Hon tror också att den medvetenheten har gett utslag i form av gott rykte om 

god service, vilket i sin tur ger höga besökstal och många utlån. ”Själva begreppet har 

nog varit väldigt viktigt för mig, det tror jag”.126 Om man skiljer folk från bibliotek, 

måste man fundera på vilken typ av bibliotek man är, och därmed tydligt definiera det. 

För ett folkbibliotek finns redan väldigt tydliga riktlinjer att arbeta utifrån. ”Alla bidrar 

med medel till folkbiblioteket och det är ju klart att man ska göra det till ett bibliotek 

för alla.”127 Att varje enskild invånare i en kommun ska känna sig hemma i sitt 

bibliotek och kunna hitta något som berör och intresserar dem är den sammanfattade 

definition av vad ett folkbibliotek är, och bör, vara. 

Isabel Borras exemplifierar med god respektive dålig litteratur. I Tierp har man 

alltid haft en väldigt hård policy och velat att litteraturen skall ge en form av 

upplevelse och gärna även verka i bildande anda, framförallt för barn. Diskussionen 

kommer ofta upp på personalmötena. I princip är halva personalgruppen för, och den 

andra emot, det stränga kvalitetskravet. Isabel Borras personliga uppfattning är att 

man bör hålla på idealen kring den goda litteraturen. ”Vi är ju inte kioskens förlängda 

arm”, säger hon. Man har lättat lite på policyn och till viss del tagit in en mer 

lättkonsumerad litteratur, men är inte beredd att göra det i samma utsträckning som 

vissa andra bibliotek. 

 
125 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
126 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
127 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
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Vi har faktiskt en folkbildningsskyldighet på folkbiblioteken, och man ska hålla på det där 
med den goda litteraturen. Visst kan ramarna för vad som är god litteratur töjas, men i regel 
är vi relativt hårda på det området. /…/ Vi stödjer författare som skriver seriöst, vi stödjer 
inte boktryckarmaskiner. Det är inte vår sak.128 

Biblioteket behöver inte ta så stor hänsyn till det mekaniska läsandet, tycker Isabel 

Borras. Man ska istället koncentrera sig på läsupplevelsen. Men lite av varje kan man 

fortfarande stå för, både den goda och mindre goda litteraturen. 

Beträffande vuxenavdelningen är begreppet god litteratur mer uttänjt än vad det 

är på barnavdelningen. Det finns som en grund för inköpen, men man vill inte lägga 

samma moraliska och pedagogiska aspekter på vuxnas läsande. Man köper inte allt 

som ges ut, men ramarna har tenderat att vidgas. 

Isabel Borras anser att folkbiblioteket har ett bildningsansvar gentemot 

kommuninvånarna, och säger: ”Om inte biblioteket gör det, vem ska göra det då? 

Biblioteket tillsammans med skolan kan gott ta på sig den här rollen”. 

Biblioteket i samband med det livslånga lärandet anses främst vara en vacker 

formulering som figurerar i målsättningar. Det är ett begrepp som ligger i tiden. ”Vad 

det innebär praktiskt kan jag däremot inte svara på.”, säger Isabel Borras. Men hon 

menar att faktumet att alla individer lär sig under hela livet alltid varit just ett faktum. 

Däremot har det inte uppmärksammats i samma utsträckning tidigare. Det finns 

visserligen fler vuxenstuderande nu och en tendens till att fler utbildar sig under längre 

tid. Men det har egentligen inte påverkat bibliotekets arbetssätt, anser hon. Antingen 

har biblioteken hela tiden arbetat med inriktning mot ett livslångt lärande, alternativt 

har man varit på fel spår redan från början. Den slutsatsen drar Isabel Borras p.g.a. att 

biblioteket egentligen inte förändrat sitt arbetssätt nämnvärt, sedan begreppet kom på 

tal. ”Biblioteket, det är ju folkbildning. Och folk ska hitta det de inte hittar någon 

annanstans. Vi har alltid hållit väldigt hårt och väldigt strikt på det”.129 

Håbo kommunbibliotek 
Inom Håbo bibliotek talar man ofta om att man arbetar folkbildande och Elias Fries 

uppger att han personligen ofta använder ordet. Folkbildning är det begrepp som kan 

användas för den form av bildning som inte sker organiserat, men ändå leder till 

nytänkande och ny kunskap för individen. Begreppet är i allra högsta grad aktuellt, 

men då det används i officiella sammanhang finns det däremot en rädsla för minskade 

resurser. Oorganiserade bildningsformer har alltid haft svårt att hävda sig gentemot de 

organiserade när det gäller finansiering. Elias Fries gör gällande att det alltid måste 
 

128 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
129 Intervju, Tierps kommunbibliotek, Borras, Isabel, 2002. 
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finnas en folkbildande samhällsresurs att använda för de som inte utbildar sig 

organiserat. Exempelvis för dem som arbetar heltid och på fritiden vill bilda sig på 

egen hand. Utrymmet för denna typ av bildning, folkbildningen, får inte krympa för 

mycket. Organiserad utbildning får inte ske på bekostnad av den egeninitierade 

bildningen, vilket alltid är en fara när kommunernas ekonomi sviktar. Folkbiblioteket 

är en mellanhand mellan det egna initiativet – de egna frågeställningar – och det egna 

lärandet och kunskapsinhämtandet. 

Vidare betyder begreppet folkbibliotek enbart att det är ett bibliotek för alla och 

syftar på direktöversättningen av engelskans public library. Det handlar inte på något 

sätt om en socialistisk tanke, utan just att kommunens alla invånare ska kunna 

använda biblioteket på lika villkor. Det väsentliga för folkbibliotekets del är dock att 

betona att man är till för alla. Alla i samhället ska inte bara ha tillgång till ett bibliotek, 

utan även kunna få en likvärdig service, oavsett handikapp, ålder, etnicitet osv. I det 

avseendet skiljer man aldrig mellan individerna, menar Elias Fries. Nackdelen med en 

sådan bred verksamhet, utan klart definierade målgrupper, är att den ofta får allt 

mindre medel i resurssnåla tider. 

Livslångt lärande betyder för Elias Fries och Håbo bibliotek att individen i varje 

skede av sitt liv fortsätter att lära, från ABC-droppar till Seniorsurf. Livet och 

lärandet ses som en enda lång process mot nya möten med nya problem – som man 

ständigt lär sig nya saker av. Det är väldigt viktigt att man som individ själv håller sig 

aktiv på det intellektuella planet. I det sammanhanget har biblioteket en viktig uppgift i 

att stimulera och uppmuntra till detta lärande. Biblioteket vill gärna få besökaren att 

tänka till och genom att ge en utgångspunkt för lärandet stimulera till fortsatt egna 

initiativ. Därför betraktas bibliotekens utställningsverksamhet som väldigt viktig, 

eftersom den kan stimulera till nya intressen, eller till nya infallsvinklar. Ibland kan 

biblioteket behöva ta till aningen spektakulära och iögonfallande inslag för att få 

besökarna att vakna till och reagera. Därmed hoppas Elias Fries kunna väcka 

nyfikenhet och stimulera till nytt lärande. 

Norrtälje stadsbibliotek 
Folkbildning och dess innebörd anser Kerstin Ericsson och Lennart Eriksson är en 

grund för hela verksamheten. 

Men vi pratar inte så mycket om folkbildning. Det är ett begrepp som jag gärna vill gå ifrån 
därför att man lägger många olika betydelser i det. Jag vill istället tala om att vi är ett redskap 
för den lärande människan. En del tycker att folkbildning är ’fult’. /…/ Om man är borgerligt 
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röstande kan man tycka att det har med socialdemokratin att göra, arbetarrörelsen och så 
vidare. När det nu är så är det bättre att använda nya begrepp.130  

I likhet med många andra inom folkbiblioteksvärlden tycker man att begreppet är 

svårt att använda utan att samtidigt associera till den historiska innebörden. Även om 

man arbetar folkbildande, i en partpolitiskt obunden mening, krävs nya begrepp för 

att slippa förutfattade meningar om verksamheten. 

Ytterst handlar det om mänsklig nyfikenhet, och att vi faktiskt inte kan undgå att lära oss. 
/…/ Ibland lär man sig ’fel’ saker, sett ur samhällets perspektiv, man blir kriminell till 
exempel. /…/ Men i princip är det positivt och handlar om nyfikenheten som får oss att helt 
enkelt klara oss att föda oss – från vaggan till graven.131 

Biblioteket är en resursbank för kunskapssamhället. Det har en potential som ska 

utnyttjas. Bibliotekets uppdrag är bl.a. att få människor att själva upptäcka nya 

intresseområden. Genom att nyttja biblioteket på rätt sätt och utvidga sin kunskap kan 

man också växa som människa. Kerstin Ericsson säger: 

Biblioteket ska vara ett stöd för människan i det livslånga lärandet. Livslångt lärande går 
utanför det formella lärandet, [och omfattar] lärandet under hela livet. För bibliotekets del 
handlar det om att kunna erbjuda information för människor som behöver kunskap på olika 
sätt, för hobbyverksamhet, för yrkesutbildning, för komvux och högskola. Alltså vara ett 
redskap för det livslånga lärandet.132 

De faktorer man funnit viktiga för detta lärande i bibliotekssammanhang är 

personalens kompetens, en stimulerande biblioteksmiljö och modern teknik. ”Det är 

inget nytt, väl utbildad personal som kan agera i en stimulerande miljö, med stöd av 

teknik – men det är utopin!”133 

Folkbibliotekets ursprungliga ansvar var att upprätthålla läskunnigheten och ge 

möjlighet till kunskapsinhämtande för medborgarna. Det var ett led i demokrati-

arbetet, säger Kerstin Ericsson. Det uppdraget finns kvar, men har idag utökats till 

att också gälla förmedlandet av informationskompetens. Lennart Eriksson hänvisar till 

Roger Säljös134 resonemang kring det skrivna ordets makt, i förhållande till det talade 

ordets makt. Inför förra sekelskiftet besatt talaren makten, medan det idag är 

skribenten som har övertaget. 

 
130 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Ericsson, Kerstin, 2002. 
131 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Eriksson, Lennart, 2002. 
132 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Ericsson, Kerstin, 2002. 
133 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Eriksson, Lennart, 2002. 
134 Säljö, Roger, Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv , 2000. Studielitteratur för 
personalen vid Norrtälje stadsbibliotek i deras pedagogiska fortbildning. 
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Då är det väldigt viktigt att människor kan ta till sig texter, analysera dem och göra egna 
insatser vad det gäller skrivandet. Så den som skriver – och skriver bra – har alltså en 
maktposition idag. Därför är det viktigt att man [biblioteket] kan ge så många människor som 
möjligt chansen att kunna skriva utifrån det som de hittar information om, på biblioteket eller 
på nätet. Det är det som avgör om man får ett jobb eller inte till slut, och hur jobben 
utvecklas, och hur arbetsmarknaden utvecklas. Men också maktstrukturen i samhället. Det 
är en parallell till att ha så mycket kunskap att man kan fungera i ett demokratiskt 
sammanhang och vara en som för fram sin åsikt eller argumentera.135 

Sammanfattning 
Både folkbildning och livslångt lärande är centrala begrepp för 

biblioteksverksamheten. Synen på dem, samt hur de kan användas, är däremot inte 

alldeles självklar. Folkbildning ses gärna som en grund för biblioteksverksamheten, 

men är samtidigt ett begrepp som ger historiska associationer som inte alltid är 

önskvärda i dag.  

Livslångt lärande betraktas av biblioteken främst som ett faktum – individen lär 

under hela livet. Men hur begreppet kan användas inom verksamheten är inte heller 

det självklart. 

 
135 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Eriksson, Lennart, 2002. 
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Analys och slutdiskussion 

Inledningsvis antyds att den informationsström och de krav som ställs på oss som 

individer, att på egen hand klara av att kritiskt granska, jämföra och värdera olika 

källor till information, kan vara en svår och tidskrävande uppgift. Frågan är vilket 

ansvar biblioteken känner för att hjälpa sina användare att bli mer självständiga i 

informationssökningsprocessen. 

Den här uppsatsen har försökt att förmedla en bild av hur folkbiblioteken ser på 

användarutbildning, en företeelse som länge funnits på dagordningen inom 

högskolebiblioteken, men inte varit en lika angelägen uppgift inom de kommunala 

biblioteken.136 Ambitionen har varit att genom ett folkbildningsperspektiv resonera 

kring folkbibliotekens inställning till användarutbildning och visa på en del av det 

arbete som utförs inom området. Användarutbildning betraktas här dels som en 

kunskap i sig, dvs. en form av bildning individen kan tillgodogöra sig. Dels betraktas 

den som en möjlig väg till kunskapsutveckling inom individuella intresseområden, alltså 

även som ett verktyg till specifikt kunskapsinhämtande. De frågor som ställs i 

inledningskapitlet är: 

Hur ser biblioteket på användarutbildning? 

Vilket utrymme har användarutbildning inom verksamheten? 

Har användarutbildning någon koppling till folkbildning och livslångt lärande? 

Användarutbildningens betydelse 
Som intervjumaterialet visat är inte alla biblioteksbesökare och bibliotekets 

potentiella samarbetspartners, som exempelvis skolan, alltid mottagliga för 

användarutbildning. Biblioteken uppfattar att privatpersoner hellre vill bli serverade 

den information de söker än att leta på egen hand. Skolan har arbetsmetoder som 

oftast inte naturligt inkluderar biblioteket. Bibliotekens övertramp på 

utbildningsarenan ses inte alltid med blida ögon. Men ett monopoltänkande kring 

området bildning framstår med lite perspektiv som ett oerhört nederlag för individens 

 
136 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Ericsson, Kerstin, 2002. 
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utveckling. Med de problembaserade inlärningsmetoderna och det individuella 

informationssökandet för ögonen kan biblioteken inte längre exkluderas från 

utbildningsmarknaden. Bibliotekens inställning är i regel den att alla besökare ska 

kunna ges samma förutsättningar, och beredas samma möjligheter, att få tillgång till 

information. Dessa förutsättningar kan teoretiskt bli betydligt jämnare om 

biblioteksanvändarna fått insikt i hur information söks – både inom biblioteket och 

virtuellt. Det är främst biblioteken som ser nyttan i – och tar initiativet till – 

användarutbildning. Orsakerna är att besökaren har stor tilltro till bibliotekariernas 

kompetens, att besökaren har tidsbrist, samt ett allmänt ointresse att sätta sig in i 

bibliotekens systematik. 

Den traditionella användarutbildningen, med visning som metod, har biblioteken 

länge förlitat sig på. Undersökningen visar att detta till stor del fortfarande är den 

gängse metoden. Däremot ser man tendenser till att utvecklingen går mot att i större 

utsträckning utgå från moderna lärostilar som exempelvis PBL, och s.k. learning by 

doing.137 Inom undersökningsgruppen har Norrtälje stadsbibliotek tagit initiativ till 

denna förändring, och Håbo kommunbibliotek har genom samarbetet dessa två 

bibliotek emellan börjat arbeta i samma riktning. Man har konstaterat att 

användarutbildning måste börja hos personalen, för att vidare förankras hos 

användarna. Användarutbildning motiveras bäst i samband med en formell 

utbildningssituation. Men de kunskaper som erhålls i samband med utbildning kan 

vidare användas i alla informationssökningssituationer. Om bibliotekarierna på ett 

lämpligt, och väl fungerande, sätt ska kunna överföra sina kunskaper krävs att man 

har insikt om sin egen pedagogiska roll. Synen på undervisning och 

undervisningsmetoderna är långt ifrån statiska och koncentreras just nu till stor del på 

att användaren aktivt lär sig genom att själv utföra sina sökningar, med handledning. 

För att vidare kunna sprida idéer och erfarenheter kring arbetet med användar-

utbildning krävs samordnade insatser på området. Såväl negativa som positiva försök 

bör delas med andra bibliotek, varför ett samarbete biblioteken emellan är en god 

början. En möjlig utgångspunkt är att länsbiblioteken genom sin samordnande 

funktion centralt tar upp diskussionen med sina bibliotek. 

Den mest genomtänkta strategi som nu används utgår från individens informations-

intresse och undersöker virtuellt vilket material som finns att tillgå. Som praktisk 

förankring demonstreras i nästa steg den fysiska åt komsten. Användaren får därmed 

en ökad förståelse för hela informationssökningsprocessen och kan applicera dessa 

kunskaper på alla söksituationer. 

 
137 Intervju, Norrtälje stadsbibliotek, Ericsson, Kerstin, 2002. 



 66

Enligt flera informanter är användarutbildning en viktig del av grundskolans 

arbete. Det livslånga lärandet startar redan före skolåldern. På grund av skolornas 

problembaserade inlärningsmetoder har biblioteket dessutom fått en förnyat viktig roll 

som informationsförmedlare. Som belägg uppges bl.a. att de biblioteksbesökare som 

under sin skoltid saknat fungerande skolbibliotek har en väsentligt sämre sökteknik 

än de som haft tillgång till bibliotek med utbildad bibliotekarie. Utifrån detta kan man 

se att en genomtänkt undervisningsmetod i bibliotekssammanhang kan lägga grunden 

för ett mer aktivt livslångt lärande. Det informella lärande biblioteket står för stämmer 

väl överens med kraven på kreativt informationssökande och har ett kritiskt för-

hållningssätt.  

Användarutbildning är en fri bildningsform som alla biblioteksbesökare kan 

nyttja, oavsett syfte och intention. Användarutbildning ger individen en ökad grad av 

integritet då en utomstående part inte behöver konsulteras. Samtidigt får användaren 

möjlighet att genom sitt egna kunnande utveckla sina kunskaper. Individen kan 

därmed på egen hand utveckla nya kunskaper för att anpassa sig till förestående 

situationer och problem. Biblioteket har givit användaren förutsättningarna att vidare 

lära sig. 

Folkbibliotekens resonemang kring användarutbildning överensstämmer till stor 

del med uppsatsens utgångspunkt: man menar att användarutbildning dels kan 

betraktas som en kunskap i sig, dels som hjälp till självhjälp och som ett sökverktyg. 

Den som behärskar biblioteket, virtuellt såväl som fysiskt, kan därmed utnyttja det för 

sina syften, vilka de än må vara. 

Resultatet av användarutbildning blir för bibliotekets del man befäster sin roll som 

informations- och kunskapsförmedlande institution. Biblioteket kan på ett naturligt 

sätt utöka, eller förändra, sitt bevarandeuppdrag till att också bli en viktig del av 

utbildningsväsendet. 

För den enskilde individens del ger användarutbildning först och främst en ökad 

säkerhet i interaktionen med biblioteksinstitutionen. Ett par av informanterna talar i 

samband med användarutbildning om vikten av att besökaren känner sig bekväm i 

biblioteksmiljön och inte avskräcks av långa hyllrader och komplicerade 

klassifikationssystem. Osäkerheten inför biblioteket som institution uppfattas 

fortfarande som ett problem. Man tror att många besökare anser att biblioteket är 

svårbehärskat och känner en viss vilsenhet vid ankomsten. 

Användarutbildning innebär också en kunskap som kan appliceras på skilda 

informationssökningssituationer, såväl professionella som privata. En ökad insikt i 

informationskällornas karaktär ger ökad förståelse för dess brister och förtjänster. 

Besökaren får en ökad förståelse för vad biblioteket kan användas till samt kan ställa 

de rätta frågorna till biblioteksmaterialet. 
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Ur ett övergripande perspektiv kan man tänka sig att användarutbildning utgör en 

väsentlig del av det livslånga lärandet. Då ämnesspecifika kunskaper i hög takt blir 

inaktuella kan användarutbildning fungera som ett uppdaterande verktyg. 

Användarutbildning är en mer beständig kunskap, oberoende av ämnesområde. 

Biblioteken borde genom ett utvecklat samarbete med olika utbildningsinstanser 

kunna delta i bildningsprocessen enligt en mer medveten strategi. Som framkommer i 

intervjuerna håller bibliotekens koncentration vid det fysiska mediebeståndet delvis på 

att förskjutas mot det virtuella. Därmed är det av stor vikt att datorer och den IT-

utrustning man använder sig av är uppdaterad och effektiv. 

Få bibliotek inom undersökningsgruppen har vare sig ekonomiska resurser eller 

ett fungerande samarbete med andra utbildningsorgan. Inte heller har man i större 

utsträckning lyckats hävda sin del i det livslånga lärandet gentemot sina finansiärer. 

Detta tyder främst på att kommunpolitikerna inte insett bibliotekets bildande funktion 

och inte förstått dess värde för såväl formell som informell utbildning. Att biblioteken 

inte fick något stöd i samband med exempelvis utbildningssatsningen Kunskapslyftet 

tyder på att en sådan koppling inte uppmärksammats. Men då många studerande 

däremot tar hjälp av biblioteket för sina studier, och ser biblioteket som en uppenbar 

informationsresurs, borde biblioteket betraktas som en naturlig del av utbildnings-

väsendet. Konkreta exempel på bibliotekets bildande roll behövs för att berättiga 

höjda anslag m.m. 

Bibliotekens förhållande till folkbildning kan idag sägas vara kluvet. Samtliga 

informanter anser att folkbildningen till stor del utgör grunden för 

biblioteksverksamheten. Rent innehållsmässigt kan folkbildning i stort sätt kopplas till 

dagens resonemang kring livslångt lärande och det bildningsansvar biblioteken har 

gentemot samhället. Enligt de resonemang som förs arbetar biblioteken fortfarande 

folkbildande, dvs. bildar folket. Man vill tillgodose de intressen användarna har och 

gärna uppmuntra naturlig nyfikenhet och stimulera egna initiativ. Folkbiblioteken har, 

som undersökningsgruppen uppgivit, ännu i början av 2000-talet en folkbildande roll. 

Man vill stimulera det egna initiativet och det kritiska förhållningssättet till information. 

Folkbildning är dock ett svårdefinierat begrepp som saknar en entydig betydelse i 

bibliotekssammanhang. Dessutom används begreppet sällan i samband med 

biblioteksverksamhet av andra än bibliotekarierna själva. Inte heller från de 

folkbildande organisationernas sida nämns biblioteket. Det blir tydligare när den 

forskning som drivs kring folkbildning studeras, vilken till största del behandlar 

folkhögskolan, studiecirkeln samt de historiska aspekterna på ämnet. Oavsett de 

moderna tolkningar och det faktiska innehåll begreppet har, brottas det samtidigt med 

en stark historisk och till viss del socialistisk kontext. Dessa aspekter kan för 

biblioteksanvändaren ge en oförtjänt och förutfattat negativ bild av folkbiblioteket. 
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Därmed finns det en viss poäng med att lämna folkbildningsbegreppet bakom sig, 

och istället ersätta det med ett mer modernt förankrat begrepp. Med de negativa 

innebörderna i åtanke bör begreppet möjligen helt kopplas bort från 

biblioteksverksamheten. 

Livslångt lärande är däremot ett begrepp som fått en ökad betydelse för utbildning 

i alla sammanhang. Begreppet har diskuterats med undersökningsgruppen och 

uppfattas till stor del som en fruktbar utgångspunkt för biblioteksarbetet. Men livslångt 

lärande är, i likhet med folkbildning, svårt att binda till en entydig definition. För 

bibliotekens del torde detta dock öppna för att framhäva sig som en bildande 

institution med livslångt lärande som arbetsmetod och ideal. 

Det livslånga och livsvida lärandet är inte det samma som återkommande utbildning i det 
formella utbildningssystemet. Det livslånga lärandet är en helhetssyn på utbildning och 
lärande som erkänner lärande i flera olika miljöer.138 

Som citatet belyser koncentreras inte begreppet kring någon specifik institution. Det 

betonar snarare det individuella lärandet och öppnar för alternativ till de traditionella 

utbildningsinstanserna grundskola, gymnasium och högskola. Som tidigare nämnts 

öppnar bl.a. PBL för ett ökat biblioteksutnyttjande inom det formella 

utbildningsväsendet. Därmed är det till stor del upp till biblioteken att själva ta plats 

inom formell utbildning och i det livslånga lärandet. Samtidigt anser sig fler av 

biblioteken alltid mer eller mindre ha arbetat i det livslånga lärandets anda. Begreppet 

blev mer en etikett som klistrades på det arbete man redan gjorde. 

Avslutningsvis kan sägas att användarutbildning förvisso kan betraktas som en 

del av bibliotekens folkbildande arbete. Däremot har undersökningen väckt frågor 

huruvida folkbildning fortfarande är en del av biblioteken. 

 
138 Det livslånga och livsvida lärandet, 1999, s. 9 
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Sammanfattning 

Uppsatsen undersöker genom ett folkbildningsperspektiv folkbibliotekens inställning 

till användarutbildning. Syftet med uppsatsen är att ge en bild av de resonemang som 

förs kring användarutbildning och dessutom ta reda på inställningen till begreppen 

folkbildning och livslångt lärande. 

Den forskning som finns kring bibliotekens användarutbildning rör nästan 

uteslutande högskolebibliotek. Därför har en intervjuundersökning funnits nödvändig. 

Uppsatsens metod är kvalitativ eftersom det är de enskilda bibliotekens åsikter i 

ämnet som varit föremål för undersökningen. Undersökningsgruppens gemensamma 

nämnare är att de är folkbibliotek som befinner sig i samma geografiska region. De 

deltagande biblioteken är Uppsala stadsbibliotek, Enköpings stadsbibliotek, Tierps 

kommunbibliotek, Håbo kommunbibliotek och Norrtälje stadsbibliotek. 

Uppsatsens undersökning är uppdelad i två kapitel. Det första behandlar 

bibliotekens resonemang kring användarutbildning, samt behandlar det faktiska 

arbete som rör användarutbildning. Det visar sig exempelvis att användarutbildning 

betraktas som en viktig del av biblioteksarbetet, men däremot ges ett ytterst varierat 

utrymme. Det andra kapitlet diskuterar respektive biblioteks inställning till 

folkbildning och livslångt lärande. Här visar det sig exempelvis att livslångt lärande är 

ett begrepp som faktiskt används och har en reell betydelse för biblioteksarbetet, 

samt att folkbildning visserligen ses som en grund för verksamheten men även som en 

aning förlegat och svårt att använda utanför bibliotekariekretsen. 

Uppsatsen avslutas med en analyserande diskussion där undersökningsresultaten 

knyts samman med uppsatsens syfte och teori. 
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Bilaga 1 

Frågor angående användarutbildning vid folkbibliotek 
Avsedda för samtliga bibliotek inom Uppsala län samt Norrtälje stadsbibliotek. 

 

Hur skulle du vilja definiera användarutbildning, vad ingår i begreppet? 

Kan användaren utbildas i ”bibliotekskunskap”? 

Vilka användargrupper har ni identifierat? 

Vilka olika grupper riktar ni er specifikt till? 

Finns olika planer för olika grupper, ex. barn, vuxna, studerande, studerande osv.? 

Hur nås olika typer av grupper, hur får de veta vad ni kan erbjuda? 

Finns användarhandledning i form av exempelvis manualer, lektioner eller praktisk 

undervisning? 

Hur är olika undervisningsformer upplagda? 

Vad tas upp i användarutbildning? Ex: katalogen, databaser, SAB-systemet, 

hylluppställning, lokalplanering, Internetsökning. 

Finns instruktioner i webbformat? 

Finns i så fall olika hjälpnivåer? 

Används guiderna? 

Vem använder dem? 

I vilken utsträckning tycker ni det är önskvärt att besökaren hittar sitt eget material? 

Vad vill ni att en inte helt ovan besökare ska klara på egen hand? 

Hur uppskattar du över lag den genomsnittlige besökarens förmåga att söka på egen 

hand? 

Vilka grupper klarar uppskattningsvis mest på egen hand? 

Är besökaren, generellt sett, angelägen att själv hitta sitt material? 

Vilka är de vanligaste frågorna angående att hitta fram till önskat material?  

Finns efterfrågan på användarutbildning? I så fall från vem/vilka? 

På vilket sätt arbetar ni med användarutbildning? 

Hur mycket tid avsätts för användarutbildning? 

Finns någon ansvarig för användarutbildning? 
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Vilka resurser finns för användarutbildning, i form av tid och pengar? 

Diskuteras användarutbildning med politiker? Vilket gehör ges i så fall? 

Finns policydokument för er biblioteksverksamhet? 

Nämns användaren i så fall? 

Vad tror du att användarutbildning kan leda till i ett större sammanhang, förutom just 

åtkomsten av en konkret uppgift eller ett verk?  

Har ni gjort någon extra satsning på användarutbildning, exempelvis i samband med 

”Kunskapslyftet”? 

 

Vad betyder folk- och självbildning för dig? 

På vilket sätt arbetar ni folkbildande? 

Anser du att användarutbildning kan vara en del av den folkbildande verksamheten? 


