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SAMMANFATTNING 

Biblioteken står i frontlinjen för många av kunskapssamhällets snabba förändringar. Frågan 

hur professionen ska kunna möta nya krav i sin verksamhet är idag mer aktuell än någonsin: 

vilka färdigheter och kompetenser krävs och hur ska dessa utvecklas? Som ett inlägg i 

debatten undersöker denna uppsats undervisande högskolebibliotekariers lärande för att ur 

denna förståelse identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter för kontinuerlig 

professionell utveckling.  

Genom litteraturstudier och djupintervjuer med fyra undervisande högskolebibliotekarier 

framträder bilden av ett yrke som kännetecknas av varierande förutsättningar och 

arbetsuppgifter, där nyfikenhet och en vilja att utvecklas är centralt. Man tar själv ansvar för 

sitt lärande och lärobehoven tenderar att vara praktikorienterade och handlar om 

ämneskunskap, pedagogik, didaktik, teknik samt den akademiska miljö där man verkar. Trots 

att vikten av vetenskaplig grund och teoretisk förankring lyfts så står detta tillbaka för det 

informella och praktiknära lärandet där en själv, de egna intressena och erfarenheten – att 

göra, testa, pröva, söka, kolla upp och läsa på – framställs som viktigast vid sidan av de 

möten, samtal och utbyten man kan ha med kollegor och målgrupper.  

Framgångsfaktorer för kontinuerlig professionell utveckling som identifieras är det 

utvecklingsstödjande klimat som arbetsplatsen upplevs som, där utbildning och lärande ses 

som ett naturligt inslag och man har frihet att utforma och utveckla varierande och utmanande 

arbetsuppgifter. Man ingår i arbetsteam med goda förutsättningar att diskutera och bolla med 

kollegor. Chefen är positivt inställd till kompetensutveckling, möjlighet finns att delta i både 

formella och informella läraktiviteter och man är delaktig i sin egen kompetensutveckling 

som står i samspel med arbetsuppgifter och är väl förankrad i behov. Positiva effekter syns 

genom att respondenterna känner sig trygga i sin roll som undervisare och med sina 

kompetenser samtidigt som de behåller drivet och viljan att fortsätta lära sig och utvecklas.  

De utvecklingsmöjligheter som identifieras handlar om att komplettera vad som tycks vara en 

väl fungerande kompetensutveckling med fokus på yrkespraktik med en som främjar ett mer 

formellt, strukturerat och systematiskt lärande där vetenskap, teori och forskning ges större 

plats. Här skulle utbildare, yrkesföreningar och chefer kunna inta en mer proaktiv roll. 

Nyckelord: profession; akademiska bibliotekarier; yrkespraktik; undervisning; lärande på 

arbetsplats; kontinuerlig professionell utveckling  
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1. INLEDNING 

Undervisning, lärande, kompetens och utveckling... Efter att själv ha jobbat i sex år med 

utåtriktat biblioteksarbete på en handelshögskola började jag fundera på det här med hur vi 

bibliotekarier tar med oss det livslånga lärandet – själva kärnan av det vi vill förmedla till våra 

användare – i vår egen yrkespraktik? Då särskilt i undervisningssammanhang eftersom det där 

blir extra påtagligt: lever vi som vi lär? 

Första gången jag undervisade stod jag framför en liten grupp på tio studenter och de skulle få 

lära sig om informationssökning och referenshantering. Fem år senare var det fyrtiofem 

studenter i “samma” klassrum. Kort sagt: något hade förändrats! Men jag var fortfarande 

samma person, på samma tjänst. Detta fick mig att reflektera över hur min undervisning, mitt 

eget lärande och min utveckling inom yrket egentligen sett ut. Det som känns viktigt för mig 

som undervisande bibliotekarie är ju ändå att utvecklas, lära mig och ligga i frontlinjen för det 

jag ska förmedla och lära ut, och göra det på bästa tänkbara sätt. Men vad innebär det? Vilka 

kompetenser och kunskaper behövs? Hur skaffas och upprätthålls dem? Och vad skulle andra 

kollegor svara? 

Min personliga upplevelse av föränderliga villkor på kort tid speglar den bredare 

biblioteksdiskussionen där frågan om hur professionen ska kunna möta nya krav i sin 

verksamhet ständigt är aktuell. Detta märks inte minst i valet av teman för 

bibliotekskonferenser på svensk, nordisk och internationell nivå som år 2018 alla fokuserar på 

morgondagen, med dess förändringar och möjligheter: Biblioteksdagarna: “Ett steg till”; 

Creating Knowledge: "Beyond information literacy: Navigating an Ever-Evolving Library 

Landscape”; LILAC: “From Digital Literacy to Independent Learning: challenges and 

opportunities for librarians and teachers”. 

Utöver detta har två viktiga texter nyligen publicerats som visar på ämnets globala relevans. 

En svensk rapport, Profession, utbildning, forskning (Hansson et al., 2018), som lägger 

accenten på biblioteks- och informationsvetenskaplig (BIV) utbildning och forskning. En 

internationell rapport, IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling (Varlejs, 

2016), som påtalar vikten av fortbildning och kompetensutveckling. Gemensamt är att de 

diskuterar vilken kunskap och kompetens som behövs och hur bibliotekarier bör utveckla den. 

Dessa frågor vill jag belysa närmare, med särskilt fokus på högskolebibliotekarier som 

undervisar. Hur ser deras professionella lärande ut?  
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1.1. Relevans, syfte och frågeställningar 

Högskolebiblioteken verkar i en kontext som präglas av ständiga förändringar och 

utmaningar. Konsensus råder kring det livslånga lärandets och kompetensutvecklingens vikt 

för att anpassa verksamheten till utvecklingen. Trots detta behandlar förhållandevis få studier 

ämnet. Detta motiverar den här uppsatsen som är av förklarande och praktiknära karaktär. 

Utifrån litteraturen och djupintervjuer med fyra undervisande högskolebibliotekarier kan 

uppsatsen ses ett inlägg i den pågående professionsdiskussionen utifrån ett 

yrkesutövarperspektiv.  

Genom att med följande frågeställningar belysa undervisande högskolebibliotekariers 

berättelser om lärande inom sitt yrke är syftet att ur denna förståelse identifiera 

framgångsfaktorer och utvecklingsområden för professionell kontinuerlig utveckling. 

• Hur ser praktiken och kontexten för högskolebibliotekariernas undervisning ut? 

• Vilka lärobehov finns och hur utvecklas de?  

• Vilka tillvägagångssätt används för lärande? 

Förhoppningen är att bidra med kunskap som kan komma till användning för både 

yrkesutövare, arbetsgivare och utbildare i planering av kompetensutveckling. 

1.2. Definitioner och avgränsningar 

I den här uppsatsen används följande förståelse av ordet berättelse: “en framställning av 

erfarenheter och händelser som är strukturerad eller organiserad på ett visst sätt" (Paldanius, 

Bergstedt & Helmstad, 2003, s. 26). För att fånga dessa berättelser har semistrukturerade 

intervjuer med undervisande högskolebibliotekarier genomförts. Den undervisande 

högskolebibliotekarien är en person som i sin yrkesroll undervisar i informationskompetens. 

Studien bygger på berättelser från fyra sådana personer som sammantaget har cirka fyrtio års 

yrkeserfarenhet på sina nuvarande arbetsplatser, ett större respektive ett mindre 

universitetsbibliotek. Bibliotekarieyrket definieras som en profession, d.v.s. ett expertyrke 

där: ”utövarna har genomgått lång akademisk utbildning och baserar sin praktik på speciella 

kunskaper och färdigheter, oftast modern vetenskaplig kunskap” (Brante, 2014, s.9). 

Avslutningsvis förstås lärande och kontinuerlig professionell utveckling som det ständigt 

pågående arbetet att inom sitt yrke upprätthålla och vidareutveckla sina kunskaper och sin 

kompetens (Varlejs, 2016, s.13).   
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2. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORI 

För att förstå kontexten i vilken den undervisande högskolebibliotekarien arbetar presenteras i 

detta kapitel forskning kring dennes undervisning, yrkesroll, utbildning, fortbildning och 

kontinuerliga professionella utveckling. Detta kopplas samman med teorier om lärande, och 

en analysmodell presenteras för kompetensutveckling på arbetsplatsen. Avslutningsvis 

placeras detta i den pågående diskussionen om hur bibliotekarieprofessionen kan stärkas: 

vilken kunskap och kompetens behövs och hur utvecklas den? 

2.1. Undervisning i informationskompetens 

Undervisning i informationskompetens (IK) är ett centralt begrepp inom litteraturen. Den 

senaste forskningsöversikten publicerad i Reference Service Review (Reynolds, Willenborg, 

McClellan, Linares & Sterner, 2017) visar på den rika miljö och de komplexa frågor som 

utgör och ställs inom ämnet: från fokus på en definition av vad IK innebär (ACRL 

Information standards/framework for information literacy in higher eduction), struktur på 

undervisning (del av kurser eller fristående), pedagogik och metoder för 

utlärning (flipped classroom, games, active student learning), specifika utmaningar (online 

learning), ämnen (fake news) och grupper (transfer students). För att sammanfatta så har 

arbetet innan, hur undervisningen läggs upp och hur samarbetet fungerar och kan förbättras 

med övrig fakultet; arbetet under, vad, vilka och hur man undervisar; samt arbetet efteråt: hur 

man utvärderar och följer upp samt förmedlar betydelsen av bibliotekets arbete med 

undervisning i IK för studenternas framgång och för institutionen, undersökts. Fram träder 

bilden av en undervisning som kan te sig väldigt olika från fall till fall. Detta ställer höga krav 

på den undervisande högskolebibliotekarien som utövar en väldigt komplex yrkesroll.  

2.2. Yrkesroll och utbildning 

Den här yrkesrollen är också föremål för debatt: ofta med utgångspunkt i frågan om 

bibliotekarien verkligen är en lärare och uppfattas som en sådan av kollegor, övrig fakultet, 

studenter – och av sig själv. I Wheelers och McKinneys (2015) undersökning identifieras fyra 

kategorier av undervisande högskolebibliotekariers självuppfattningar: lärarbibliotekarie, 

bibliotekarie som lär ut, bibliotekarie som stödjer lärande, bibliotekarie som hjälper till att 

träna. En möjlig anledning till att det finns så många syner på samma jobb identifierar 

författarna som att undervisning inte ingår i BIV-studier.  
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En tidigare enkätstudie av Westbrock och Fabian (2010) visar att majoriteten av 

respondenterna lärt sig undervisningstekniker och färdigheter i jobbet – inte i sina studier. 

Detta bekräftas i en studentuppsats som undersöker alumners syn på sin biblioteksutbildning: 

nio av tio respondenter hade velat utöka färdighetsträningen i undervisning (Pettersson & 

Pettersson, 2013). Bristen på utbildning i undervisning under studier i biblioteks- och 

informationsvetenskap stöds av en äldre undersökning bland akademiska bibliotekarier som 

visar att de först och främst lär sig pedagogik på jobbet, ofta genom trial och error, men även 

genom att ta fortbildningskurser, omvärldsbevaka, åka på konferenser, delta i nätverk och 

utbyta erfarenheter med kollegor (Bewick & Corrall, 2010).  

2.3. Fortbildning och kontinuerlig professionell utveckling 

Att högskolebibliotekarien i dagens akademiska landskap är en undervisare som inte kan 

förlita sig på sin bibliotekarieutbildning utan själv måste ta ansvar för att lära sig att lära ut är 

en slutsats som också görs av Brecher och Klipfel (2014). Dessa kvantitativa studier har även 

kompletterats med kvalitativa studier.  

Ett exempel är Houtman (2010) som genom narrativa intervjuer med olika akademiska 

bibliotekarier visar på att undervisning är ett livslångt lärande som behöver ta sig många olika 

uttryck: BIV-utbildning, best practice och mentorer, stöd från kollegor och från institutionen, 

fortbildning och självstudier. En annan studie preciserar att självstudier skulle kunna vara 

olika former av Reflective Teaching (action research, dagboks- och skrivuppgifter, fallstudier, 

samarbeten, klassrumsaktiviteter och diskussion) men påtalar också vikten av konferenser, 

yrkesföreningar, och mentorskap (Otto, 2014).  

Senast i år publicerade Ola Pilerot och Jenny Lindberg (2018) resultatet av sin 

praktikteoretiska studie kring just högskolebibliotekariernas professionella 

informationsanvändning, där undervisande bibliotekarier ingår. De frågade sig hur 

bibliotekarier håller sig uppdaterade och informerade kring sitt arbete och hur de utvecklar de 

kunskaper som krävs. Deras slutsats är att lärandet framför allt sker i olika möten på 

arbetsplatsen: genom samarbeten och utbyten med kollegor, genom ett förhållningssätt där 

man är ständigt medveten och uppmärksam på vad som händer inom yrkesfältet och genom 

att sedan rutinmässigt följa upp och kolla närmare. Att hålla ögonen öppna, läsa och nätverka 

med andra bibliotekarier framhålls som det väsentliga. Högskolebibliotekariers lärande 

framställs huvudsakligen som informellt till sin natur:  
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Although librarians are experts at organizing information and creating formal information-seeking 

strategies, their own information use is often highly informal in character. Being knowledgeable about 

and occasionally making use of more formalized ways of keeping informed and updated, does not 

reduce the importance of informal and socially dynamic ways of dealing with professional problems 

(Pilerot & Lindberg, 2018, s. 262). 

Detta bekräftas även i en studentuppsats där det framhålls att det informella lärandet är vad 

som:  

främst formar kompetenta bibliotekarier, och att det därför blir desto viktigare att skapa en 

personalkultur som präglas av öppenhet och tolerans där de anställda känner att de kan fråga varandra 

om hjälp, och att de känner att de inte behöver be om ursäkt för att de försöker hjälpa sina kollegor när 

de känner att de har kunskaper som är värda att dela med sig av (Wennerhag & Lundqvist, 2016, s. 42). 

Tanken att lärandet sker i en arbetskontext framkommer tydligt i rapporten IFLA:s riktlinjer 

för kontinuerlig professionell utveckling – principles and best practice (Varlejs, 2016) där det 

betonas att det finns olika aktörer när det handlar om kontinuerlig professionell utveckling. 

Deras roller sammanfattas i infografin Vår femstjärniga profession behöver... (Hallam & 

Varlejs, 2018) på följande vis:  

• Varje individ/medarbetare tar ansvar för sin egen kompetensutveckling 

• Arbetsgivaren visar engagemang och gott ledarskap  

• Yrkesorganisationer förespråkar betydelsen av kompetensutveckling  
• Utbildare i biblioteks- och informationsvetenskap bidrar till livslångt lärande   

• Fortbildare utvecklar och tillhandahåller kvalitativ fortbildning 

IFLA:s rapport är översatt av Svensk biblioteksförening och publicerad på deras hemsida 

tillsammans med ett uttalande om “vikten av att investera i kompetensutveckling”, som enligt 

dem ”nu är viktigare än någonsin” (Svensk biblioteksförening, 2017). Redan i det 

uppdaterade kompetensindexet för bibliotek från OCLC lyfts lärande och utveckling fram 

som en särskild fråga och det konstateras att: “change is the only constant and continuous 

learning is at the center of library culture” (Gutsche & Hough, 2014, s. 12). 

2.4. Lärande och kompetensutveckling på arbetsplatsen 

Av många möjliga sätt att förstå lärande används i den här uppsatsen Ellströms, Svenssons 

och Åbergs (2004) definition och det ses som en handling förankrad i en kontext, d.v.s. av 

social-praktisk karaktär. Lärandet är alltså en del i arbetsplatsens praktik och därför är det 

nära sammankopplat med kompetens, individens förmåga att framgångsrikt utföra vissa 

arbetsuppgifter, och kompetensutveckling: ”en sammanfattande beteckning för de olika 

åtgärder som kan vidtas för att påverka utbudet av kompetens på en verksamhets inre 

arbetsmarknad [...] med syfte att främja kompetensutnyttjande och lärande i det dagliga 

arbetet” (Ellström, 2010, s. 23). Det går att skilja mellan formellt och informellt lärande där 
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det första är planerat, organiserat med tydliga mål, t.ex. kurser och konferenser, och där det 

senare handlar om vardagslärande i det dagliga arbetet genom utförandet av arbetsuppgifter, 

deltagande i arbetsplatsmöten etc. Lärandet kan ses som riktat eller oriktat, beroende på 

avsikten, samt vara av reproduktiv eller utvecklingsinriktad karaktär: att lära sig mer av det 

man redan kan för att bättre utföra en existerande arbetsuppgift eller att lära sig något nytt för 

att kunna förändra och utveckla denna (Ellström et al., 2004).  

Inom forskning om arbetsplatslärande är det vanligt att utvärdera kompetensutveckling i olika 

projekt och satsningar. Kock (2010) har utvecklat en modell där samspelet mellan lärmiljö, de 

strategier som används för kompetensutveckling och de effekter dessa har på individ och 

verksamhetsnivå undersöks. Lärmiljön liknas vid en jordmån för lärande och utveckling, 

strategier med de redskap och metoder som används för att kultivera, och effekter den skörd 

som kompetensutvecklingen resulterar i: 

 

Figur 1: Kompetensutveckling på arbetsplatsen – en analysmodell (Kock, 2010, s. 162). 

Även om ovanstående modell med dess framgångsfaktorer och indikatorer för 

kompetensutveckling används för att utvärdera projekt, och inte för att förstå berättelser, är 

fokus detsamma: nämligen frågor om utveckling och lärande. Kocks forskning (2010) visar 

nämligen att framgångsfaktorer för kompetensutveckling är en stödjande lärmiljö som 

använder en integrerad strategi för lärande och som tar sig uttryck i positiva effekter på bl.a. 

individnivå: 

I en stödjande lärmiljö är arbetsuppgifterna varierade och utmanande och utförandet autonomt 

med feedback. Det finns i det dagliga arbetet möjlighet att lära nya arbetsuppgifter och stöd 

för lärande. Ledningen är positivt inställd till kompetensutveckling och avsätter tid och 

resurser. Det finns kort sagt ett utvecklingsstödjande klimat där man upplever ett ökat 

Arbetsplatsens 
lärmiljö 

-begränsande 
-stödjande

Strategier för 
kompetensutveckling

-formella
-integrerade

Effekter av 
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-individnivå
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Externa  

stödsystem 
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kompetenskrav och där utbildning och lärande ses som ett effektivt och legitimt sätt att 

hantera utmaningar.  

När strategier för kompetensutveckling är integrerade så finns det en kombination av 

läraktiviteter, formellt/informellt lärande. Reproduktivt lärande, mer av det man redan kan, 

blandas med utvecklingsinriktat lärande: för att utveckla nya metoder och arbetssätt. Lärandet 

har ett deltagarperspektiv, d.v.s. det är inte fristående från, utan interagerar med, 

arbetsuppgifter och sker inte isolerat utan tillsammans med arbetskamrater. Det finns 

samarbete, utbyte av erfarenheter och reflektion över det egna arbetet. 

Positiva effekter av kompetensutveckling handlar på individnivå om att öka sitt yrkeskunnande 

och kunna utföra nya uppgifter: att ha en bättre helhetsbild och intresse för utvecklingsarbete, 

ökad tillit till den egna förmågan och motivation och intresse av att lära nytt. 

2.5. Utbildning, profession och yrkespraktik 

Frågor om lärande och kompetens är inte unikt för den undervisande högskolebibliotekarien 

utan gäller hela professionen. Hansson och Wisselgren skriver: 

Bibliotekarieprofessionen är unik på många sätt. Å ena sidan tillhör den de äldsta yrkena i världen, å 

andra sidan ligger den i frontlinjen av bruket av dagens informationsteknologi och därmed också av de 

snabba förändringar vårt samhälle genomgår (Hansson & Wisselgren, 2018, s. 9).  

Med hänvisning till rapporten IFLA:s riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling 

diskuterar de tillsammans med andra forskare hur BIV-utbildning och forskning kan bidra till 

en stärkt profession. Wisselgren (2018) ger en översikt av ett yrke där en konflikt kan anas 

mellan den akademiska och den praktiska sidan: utbildning och teorianknytning vs praktisk 

yrkeserfarenhet. Han skriver ”inte sällan beskrivs denna relation i termer av en ’spänning’ 

eller ett ’glapp’ mellan teori och praktik inom bibliotekarieyrket” (Wisselgren, 2018, s. 17) 

men menar att utbildning, profession och yrkespraktik är intimt sammanflätade. Den här 

slutsatsen, och att det behövs ett samspel mellan dessa, återfinns i publikationen ”Profession, 

utbildning, forskning” (Hansson et al., 2018) där representanter för BIV-utbildningar i 

samband med arbetet för en nationell biblioteksstrategi lyfter frågan och, enligt forskning av 

Brante, identifierar att en kunskapsprofession har tre ben: utbildning, profession och 

yrkespraktik som bör driva i samma riktning och samverka:  

För detta krävs emellertid en grundläggande samsyn, vad Brante kallar en ”ontologisk modell”, och 

ytterst åligger det den forskningsbaserade utbildningen att formulera en sådan i samverkan med 

professionen och yrkespraktiken. Annorlunda uttryckt förutsätter en stärkt bibliotekarieprofession en 
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utvecklad biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning och utbildning, vilket i sin tur skulle 

komma hela bibliotekssektorn till godo. I själva verket råder redan en relativt bred enighet kring detta. 

Bibliotekens – och därmed bibliotekarieprofessionens – snabbt föränderliga förutsättningar aktualiserar 

kanske mer än någonsin betydelsen av en stark och dynamisk biblioteks- och informationsvetenskaplig 

forskning och utbildning (Hansson et al., 2018, s. 33). 

Lindberg och Nolin (2018) lyfter som en viktig aspekt av det professionella projektet fram 

gränsen mellan professionalism och amatörism: å ena sidan det personliga och informella 

arbetssättet och intressena, å andra sidan ett formaliserat och professionellt förhållningssätt, 

formella kvalifikationer och kompetens. De påpekar att ett “professionellt arbete per 

definition fordrar teoretisk kompetens” (Lindberg & Nolin, 2018, s.91) och belyser i sin 

forskning hur personliga och professionella förhållningssätt kan balanseras. 
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3. METOD 

Syftet med denna uppsats är att nå fördjupad kunskap om undervisande 

högskolebibliotekariers professionella lärande och därför har, utöver litteraturstudier, en 

kvalitativ forskningsmetod valts med fenomenologisk inriktning. Den fenomenologiska 

ansatsen är särskild lämpad när det handlar om att belysa personliga upplevelser, erfarenheter 

och beskrivningar (Padilla-Díaz, 2015). I linje med detta har fyra semistrukturerade 

djupintervjuer med undervisande högskolebibliotekarier genomförts där deras tankar och 

erfarenheter av lärande studerats med fokus på att lyfta fram deras upplevelser av detta 

fenomen. 

3.1. Urval 

Intervjuerna bygger på frivilligt deltagande och elva personer, som på förhand identifierats 

som undervisande högskolebibliotekarier, har tillfrågats att dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter kring hur bibliotekarier som undervisar på akademiska bibliotek ser på sitt eget 

lärande och sin professionella utveckling. Av dessa valde fyra att delta, enligt tabellen nedan. 

Tabell 1. Respondenter 

Intervjuordning 
respondenter 

Arbetsplats Nuvarande 
anställning 

Kön Intervjutid Antal 
ord 

Datum 

       
BIBLIOTEKARIE1 Större UB +10 år Man 1:28:55.99 14512 18-11-27 

BIBLIOTEKARIE2 Större UB +20 år Kvinna 1:12:54.47 8465 18-11-28 

BIBLIOTEKARIE3 Mindre UB +3 år Kvinna 1:58:52.86 17930 18-12-03 

BIBLIOTEKARIE4 Mindre UB +5 år Man 1:36:20.70 14380 18-12-03 

Jämnt fördelade med avseende på kön, arbetar de i dagsläget på två olika 

universitetsbibliotek, ett större och ett mindre. De har jobbat på bibliotek under en längre tid, 

men har tillsammans cirka fyrtio års yrkeserfarenhet från undervisning och befinner sig på 

olika ställen i sina karriärer, med varierande bakgrunder. De jobbar mot olika målgrupper, 

med olika ämnen, på olika sätt och under olika förutsättningar: något som reflekterar den 

mångfald som även litteraturöversikten visar finns inom gruppen “undervisande 

högskolebibliotekarier”. 
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3.2. Etiska överväganden  

Hänsyn har tagits till den känsliga och personliga karaktär som uppsatsen handlar om 

(lärande, kompetensutveckling, kontinuerlig professionell utveckling) och i processen har 

informerat samtycke använts. Med detta menas att uppsatsens syfte alltid varit tydligt för 

deltagarna, vid såväl förfrågan som genomförande av intervjuer, att deltagandet är helt 

frivilligt och att resultaten är anonymiserade och att respondenterna kunnat ta del av dem och 

lämna sina synpunkter (Henriksson & Månsson, 1996, s. 33). Ett aktivt val har varit att 

informera respondenterna om att det inte är de som är i fokus för intervjuerna utan deras 

berättelser - vilket också är i linje med den fenomenologiska ansatsen. Som en konsekvens är 

det i presentationen av resultatet ofta utelämnat vem som säger vad; namn, orter, ämnen eller 

annat som skulle kunna bidra till att respondenternas identiteter kan fastställas. 

Konfidentialitet har prioriterats över transparens. Som ofta framhålls “måste forskaren under 

hela förloppet vara medveten om hur hans/hennes involvering påverkar de data han samlar in” 

(1996, s. 13). Därför har min bakgrund som undervisande bibliotekarie alltid lyfts fram, 

eftersom jag ju, även om jag inte är ett studieobjekt, ändå är en del av det fenomen jag 

studerar. På så vis redovisar jag min förförståelse och dess inverkan på både uppsats och 

intervju. 

3.3. Utformning och datainsamling 

Den kvalitativa undersökningen baseras på djupintervjuer då ämnet, lärande och professionell 

utveckling, kan uppfattas som känsligt och konfidentiellt. Intervjuguiden (se bilaga 1) är 

baserad på teman i litteraturen och inspirerad av Wheeler och McKinnleys (2015) 

undersökning samt metoden information horizons (Tsai, 2010).  

Wheeler och McKinnley använder semistrukturerade intervjuer kring förutbestämda teman 

och utgår sedan från specifika scenarion. Detta upplägg anpassades till den här uppsatsen och 

följande teman togs fram: undervisning, lärande och utveckling i yrket. Intervjufrågorna, t.ex. 

“ge exempel på ett tillfälle då du nyligen behövde lära dig något”, är utarbetade efter 

principen critical incident, d.v.s. att respondenten uppmanas att prata om konkreta händelser 

för att bättre kunna minnas dem (Wildemuth, 2010, s.235). På så vis har samtalen haft en 

tydlig ram och riktning, samtidigt som det funnits utrymme att anpassa till det som berättats - 

en självklarhet när det handlar om att lyfta fram respondenternas uppfattningar och 

erfarenheter.  
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För att underlätta reflektion uppmanades även respondenterna att använda metoden 

information horizons, utvecklad av Diane Sonnenwald. I denna metod ombeds respondenten 

att visualisera sin berättelse genom att rita en karta, d.v.s. en geografisk artikulering, av alla 

informationskällor som vanligtvis används i sökandet av information inom en bestämd 

kontext samt beskriva och förklara dessas vikt och roll i informationssökningsprocessen (Tsai, 

2010). Anpassat till denna uppsats handlar det således om en lärandehorisont och 

instruktionen löd: 

Från det att du började undervisa till idag, utgå från dig själv och rita sedan in de 

aktiviteter/aktörer/resurser som du använder när du behöver lära dig något: precisera vad.  

De färdiga kartorna ser olika ut och visar hur respondenterna fokuserade på skilda aspekter. 

Följande exempel förtydligar detta: 

  

Bild1. Exempel på två respondenters lärandehorisonter 

Till vänster ses en karta som består av olika resurser/aktiviteter som används vid lärande och 

pilar visar hur nära dessa ligger tillhands. Det framgår således att respondenten oftast kollar 

på webresurser eller vänder sig till kollegor, för att mer sällan läsa forskning/böcker, gå kurser 

eller delta i konferenser och nätverk. I kartan till höger fokuserar respondenten istället på 

lärobehov samt aktiviteter och har behövt lära sig mer om informationssökning, referenser 

och akademiska strukturer. Detta har gjorts genom undervisning och grundkurs i 

högskolepedagogik. Under intervjuns gång tjänade kartorna väl sitt syfte som underlag till 

diskussion och för att återknyta och fylla på det som redan sagts tidigare. Efter att ha målat 

upp sin karta fick respondenten titta på samtalskort som skrivits ut (se bilaga 2) med exempel 

på lärobehov, aktörer, aktiviteter och resurser och komplettera genom att kommentera dessas 

betydelse, vikt och roll. Dessa övningar hjälpte att likrikta intervjuerna, och i snitt utgjorde de 

cirka hälften av intervjutiden. Tillvägagångssättet – att följa en intervjuguide, efterfråga en 

grafisk representation och stämma av med utskrivna kort – har medfört att intervjuerna varit 
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förhållandevis lätta att använda och analysera trots att de resulterat i cirka sex timmars 

inspelat material, åttiofem sidor transkriberad text och fyra lärandehorisontkartor. 

Om tillfälle hade funnits skulle det ha varit intressant att dela upp intervjuerna i två omgångar 

för att behålla fokus och lämna plats för eftertanke att utveckla utförligare lärandehorisonter 

samt diskussioner runt de utskrivna korten. Men inom ramen för en magisteruppsats och med 

hänsyn till respondenternas scheman var detta tyvärr inte möjligt. 

3.4. Resultat och analys 

Läsningen av det insamlade materialet har huvudsakligen varit deduktiv och medveten. Som 

resultat har de områden som redan på förhand identifierats i frågeställningar lyfts fram, d.v.s. 

undervisning, lärande och utveckling. De citat som passar in under dessa teman har samlats 

och underkategorier samt mönster har urskilts. För att ge läsarna en känsla för intervjuernas 

innehåll används i presentationen av resultaten beskrivningar, sammanfattningar och 

parafraser men huvudsakligen illustrativa direktcitat som för läsvänlighetens skull redigerats. 

Se tabellen nedan för ett exempel: 

Tabell 2. Exempel på hur intervjumaterialet kodats och presenterats 

Exempel på direktcitat från de fyra 
respondenterna 

TEMA  
kategori 
mönster 

Exempel på sammanfattning 
och redigering i presentation 

Det uppmuntras. I vartenda medarbetarsamtal 
jag har haft så är det som att: jamen, det är ok, 
du får göra, det är BRA att du gör det liksom.  

UTVECKLING 
 lärande: 
attityder 
- Naturligt 
- Fritt 

- Positivt 
- Stödjande 
- Uppmuntrande 

Benägenheten, lättheten och friheten 
i att experimentera är densamma med 
vilken alla bibliotekarier pratar om 
vardagligt lärande, som stöds och 
uppmuntras av såväl kollegor, 
arbetslag och chefer: 
 

- Absolut. Så att man kan lyfta 
liksom: från det lilla till det stora. 
Alltså: Ja, men nu tycker jag att 
det här funkade njaaeae, har ni 
några förslag på hur man skulle 
kunna? Så det är väl väldigt bra 
grupper faktiskt på vår 
avdelning. Och min chef är 
väldigt, väldigt bra! Stöttar, 
inspirerar. Och ja, just det: att vi 
har väldigt stort... Vi har helt fria 
händer 

Min chef är positivt inställd. Så. Uppmuntrande. 
I våran arbetsgrupp i alla fall så tycker jag att 
det uppmuntras och att vi diskuterar och kan ta 
till oss nya saker och ändra saker. Jag tycker, 
cheferna här har väl, som en... Tillåtande attityd 
till det här med lärande på jobbet, det kan jag 
inte säga nånting annat. 
Absolut. Så att man kan lyfta liksom... Från det 
lilla till det stora... Alltså... ja, men nu tycker jag 
att det här funkade “Njaaaaeae”... Har ni några 
förslag på hur man skulle kunna? Så det är väl 
väldigt bra grupper faktiskt på vår avdelning. 
Och min chef är väldigt, väldigt bra! Hon stöttar, 
inspirerar. Ehm.. Och ja, just det: att vi har 
väldigt stort... Vi har helt fria händer 

 

I analysen ställs resultaten, med bakgrund av tidigare forskning, mot frågeställningarna och 

studeras utifrån uppsatsens teori, d.v.s. analysmodellen från Kock med fokus på lärmiljöer, 

strategier och effekter av kompetensutveckling.  
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4. RESULTAT 

I det här kapitlet presenteras resultatet från djupintervjuerna med de fyra undervisande 

högskolebibliotekarierna som deltagit i studien. Det är med olika bakgrund och med olika 

kunskaper i bagaget som de utbildar sig till bibliotekarie: en museiguide på jakt efter ett nytt 

yrke, den eviga studenten som till slut behöver ett jobb, en disputerad doktorand som tröttnar 

på att vara arbetslös och en som alltid velat jobba på bibliotek. Från Borås i söder till Umeå i 

norr blir de mellan 1989-2008 färdigutbildade och avlägger sin biblioteksexamen, 

kandidatexamen och/eller magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap. 

Gemensamt för alla är att ingen anser att utbildningen förberett dem för den undervisning som 

idag ingår i deras arbetsuppgifter. I en utbildning som ska täcka in de olika arbetsplatser, 

roller och uppgifter som en bibliotekarie kan ställas inför så har pedagogik inte haft en plats. 

Det är “definitivt ingenting som kommer på utbildningar”, skrattar en bibliotekarie och en 

annan säger: “även om jag tror att det är ganska många bibliotekarier som jobbar med det på 

ett eller annat sätt”. Sammantaget har de mer än femtio års yrkeserfarenhet inom bibliotek 

varav de senaste fyrtio åren på sin nuvarande arbetsplats där undervisning utgör den 

huvudsakliga delen av deras arbete. Utöver sin formella BIV-utbildning har samtliga läst 

någon form av högskolepedagogisk kurs där de mött andra universitetslärare:  

- Det är väl mer så att man ska känna sig lite mer säker, säkrare då, så att säga [...] och jag tänker att det 

är bra att diskutera utanför vårat skrå, eller fält, eller vad man säger. 

Men för undervisningen uttrycks ändå en viss skepsis mot hur betydelsefulla sådana kurser är. 

"Det var ju ändå rätt bra att gå...”, säger en bibliotekarie och tillägger: ”... men jag skulle nog 

säga att den inte gav nånting riktigt som förändrade sättet att lära ut”. Detta återkommer när 

en annan bibliotekarie berättar att kurserna ofta är generella och innehållet svårt att tillämpa: 

“det kan vara svårt att se, just i dom här sekunderna, vad man har för nytta av det”. En annan 

bibliotekarie låter förstå att kunskapen snabbt glöms bort eller blir daterad: “jag gick en 

högskolepedagogisk kurs då. Men det var ju jättelänge sen.” Samma attityd, att det är något 

man gjort, uttrycks av en annan bibliotekarie som deltagit i “flera mindre sådana där 

fortbildningar” men framhåller att undervisning “det kan du inte läsa dig till, utan, det är 

nånting som... Det måste man liksom göra. Ja. Flerårig erfarenhet skulle jag nog säga.”  

Att arbeta specifikt med undervisning har varit självklart endast för en av bibliotekarierna. De 

andra beskriver hur de från början har jobbat med övrigt på bibliotek förekommande 

arbetsuppgifter såsom katalogisering, indexering och forskarstöd. Då har undervisningen varit 
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ett inslag i t.ex. rollen som kontaktbibliotekarie eller i referensdisken. Antingen har det 

utvecklats lite i taget, som en bibliotekarie uttrycker det: "jag kom ju in på det här med hur 

man hittar och tyckte att det var intressant [...] det har ju alltid funnits undervisning, liksom. 

Så det var bara, på nåt sätt, naturligt…” Annars är det i samband med omorganiseringar, där 

båda arbetsplatserna gått mot avdelningar med specialiseringar, som man har kunnat 

positionera sig mot undervisning och i allt högre utsträckning ägna sig åt detta.  

- Alla fick möjlighet att välja och så hade man olika alternativ. Då tänkte jag att “ja, då testar jag det 

här” och sen har jag jobbat med det... 

- Så att jag tog undervisningen... Jag och nån till... För att nån måste ju undervisa. Och sen har det 

egentligen bara fortsatt på det. 

Idag är avdelningarna etablerade och den sista bibliotekarien att anställas berättar: “Jag sökte 

just den här tjänsten därför att det var just... för att det var undervisning. För att jag vet att det 

är det jag vill göra.” 

4.1. Undervisning 

När bibliotekarierna beskriver sin undervisning handlar det om informationssökning och 

referenshantering. Gemensamt är att de jobbar mot olika målgrupper, d.v.s. studenter på olika 

program och nivåer, doktorander och i vissa fall lärare/forskare. De jobbar även integrerat på 

så vis att undervisningen är knuten till utbildningen och de kommer in för att lära ut något 

studenten har användning av i en specifik uppgift eller situation, t.ex. inför skrivandet av ett 

PM, rapport eller examensarbete. Arbetet beskrivs som varierande och utförandet autonomt:  

- Vi har helt fria händer att utforma vår undervisning. Det har vi. Det enda vi har är vissa delar som vi 

ändå ska lära ut, men det är ju dom här ämnesområdena. Men hur vi gör det, det har vi helt fritt att göra. 

Alla syftar till att komma ifrån en lektion som är passiv där studenten bara sitter och tar emot. 

Det gäller att “det inte blir till en korvstoppning: ju mer jag hinner säga, desto bättre”, som en 

bibliotekarie uttrycker det. En annan är inne på samma linje och knäpper demonstrativt med 

fingrarna: “du slutar lyssna efter 5 minuter!” Ambitionen är att göra lektionen till ett 

studentaktivt lärotillfälle genom att uppmuntra diskussion och reflektion.  

- Det måste vara ett aktivt pass, då de får tillämpa det du just har gått igenom. Så det finns alltid med: 

att dom ska göra nånting. Utifrån det som jag just har gått igenom. 

- Jag kör såna här bikupor och sen försöker vi också ha sådana här aktiva inslag där studenterna får söka 

själva [...] Så vi går ju mer åt det här workshop-hållet och försöker liksom få studenterna mer aktiva: att 

de kan sitta i små grupper och diskutera, så det inte bara är det här... Ja, föreläsandet! 
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- Jag tänker att dom rent under undervisningstillfället känner att dom kommer vidare och... Om man tar 

det i extrem: att man går från att dom kom dit och satt där i två-tre timmar passiva och bara tog emot. 

Och egentligen, det blir alltså: undervisning i databaser eller referenshantering är skit... Det kunde vara 

SKITtråkigt liksom. Att man går ifrån det till att det blir ett arbetspass där de kommer vidare. 

Som en bibliotekarie säger så är målet att möta studenten och nå fram: “man märker att det 

man gör hjälper studenterna.” Fokus ligger, som en annan bibliotekarie uttrycker det “inte så 

mycket i: hur söker jag, vilka knappar ska jag trycka” utan på att skapa en förståelse och en 

förmåga att tillämpa det man lärt sig. 

- Det här alltså när man märker när man konstruerar en övning eller man förklarar nånting att dom 

förstår. Oavsett om det är studenter eller nya studenter eller doktorander och dom är ju såhär att: Ahaa! 

Och det är liksom... att dom tar det sen och gör det till sitt! 

- Då har det ju liksom fastnat, då har det ju liksom GÅTT FRAM [...] Och så att man märker att dom 

blir ju bättre! De lär sig nånting! 

På det mindre, mer specialiserade, biblioteket jobbar bibliotekarierna i huvudsak tillsammans 

med undervisningen både vad gäller planering, genomförande och uppföljning. De vittnar om 

en kontinuitet där de följer studenten och träffar denne upprepade gånger under utbildningen. 

Kontakten med lärare vad gäller planering och uppföljning är god. En bibliotekarie uttrycker 

att: “studenterna känner att det här är ett team. Alltså att vi tillsammans jobbar ju liksom för 

deras utbildning”. Utöver campusundervisningen så arbetar man sedan några år tillbaka med 

studenter och doktorander på distans och en stor del av undervisningen sker då på en 

lärplattform. Digitala verktyg såsom film, quiz och interaktiva anslagstavlor ingår i 

undervisningen. Man experimenterar med att låta studenterna på eget ansvar ta del av material 

innan de kommer till klassrummet:  

- Perfekt att dom kan gå igenom det här själv! I egen tid, egen takt: flipped classroom. Och sen går vi 

igenom kanske mera... Alltså mer avancerat under själva undervisningstillfället.  

Vad gäller undervisningstillfällen så menar en av bibliotekarierna att man “måste veta att man 

är på rätt väg” och därför ligger stort fokus på utvärdering. Utöver de observationer som kan 

göras på egen hand så samlas feedback systematiskt in i slutet av varje lektion och denna 

stäms av mot kursutvärderingen. Den används för att förbättra undervisningen men redovisas 

inte. På en av distanskurserna jobbar man även med UX och tittar på användarupplevelsen. 

“Man sitter ju på sin egen kammare” säger en bibliotekarie och påpekar det absurda i att sitta 

och “föreställa” sig vad studenten eller doktoranden tycker och tänker när det ju är denne som 

är i position att svara och visa:  

- Men det är ju inte säkert att dom kan formulera... liksom, hur vi ska lägga upp undervisningen. Men vi 

kan ta till oss hur dom upplever det, deras känslor och hur de tänker och sen utforma utefter det [...] Jag 
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tänker det handlar inte om att man ska... Ja, bara såhär: ja men dom tycker så och så, då gör vi så... Utan 

man väger in det i sin egen professionella bedömning. 

På den andra arbetsplatsen, ett större bibliotek där bibliotekarierna jobbar mot en bredare 

målgrupp från olika program, menar en av bibliotekarierna att ovanstående typ av 

undervisning med inslag av flipped classroom och film snarare tillhör undantagen: “det är 

fortfarande lite mer ovanligt, skulle jag säga, och händer inte så jätteofta”. Undervisningen 

sker här oftast individuellt och en typisk lektion består av ett tvåtimmars-pass som en lärare i 

ett program beställt. Båda bibliotekarierna påpekar vikten av dialog med lärarna samt att 

studenterna har en uppgift som undervisningen tydligt stödjer: 

-Vi träffar kanske studenterna en gång under deras utbildning, så... Och vi dimper ner nånstans så här 

att... ibland så får vi inte tillräckligt med bakgrundskoll och så från lärarna så att man kan ha en fel nivå 

och så. Och det, det känns inte roligt... 

- Jag har inte en överdriven respekt för lärare här på universitetet utan jag kan ta kontakt med dom själv 

[...] Det kräver lite mer aktiva mötesformer för att det ska bli nånting, nån reell feedback från lärarna. 

Men vi tittar ju då på uppgifterna, ber lärarna skicka dom, och försöker anpassa dom till uppgifterna 

studenterna har. Så den dialogen finns. 

Trots att generiska färdigheter och kompetenser sedan Bolognaprocessen har skrivits in i 

högskolelagen menar en bibliotekarie att det är långt ifrån självklart att de ges plats i 

utbildningen. Samarbete med lärare och program tenderar att grunda sig på personliga 

kontakter och man måste jobba proaktivt mot institutioner för att utveckla verksamheten: 

- När dom byter ut människor på fakultets- och institutions-och så- nivå och plötsligt den som var 

ansvarig försvinner och så kommer någon annan så det är inte allting som följer med. 

Här utvärderar man inte undervisningstillfällena genom att be om feedback från studenter och 

lärare, istället framhålls dialogen, den egna upplevelsen och avsaknaden av kritik. “Det är ju 

ganska svårt det här med feedback från studenter och hur man ska tolka” säger en 

bibliotekarie och funderar på vad det är man egentligen kan utvärdera. Den andra påpekar: 

- Det är en annan sak att ha en utvärdering på en kurs som pågår tre dagar. Än att utvärdera en timmes 

föreläsning. Det är ganska värdelöst. Det tycker jag. Att det tar väldigt mkt energi och allt annat. 

“Och jag litar ju också på det här, att är det någonting som fallerar, så hör jag från 

institutionen”, tillägger bibliotekarien senare under intervjun. Att höra ifrån studenter, som 

antingen kommer fram under lektionen eller som man träffar efteråt i biblioteket, ger känslan 

av att det man gör är bra. Att det man gör uppskattas lyfts fram av en bibliotekarie i exemplet 

med bibliotekets öppna verksamhet: “det kommer folk som har sett att det här är bra. De 

kommer till de här öppna föreläsningarna gång på gång”. Det framhålls att även om man inte 

direkt frågar efter den så får man ändå feedback, som då oftast är positiv. På den andra 
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arbetsplatsen är en av bibliotekarierna inne på samma spår när det gäller utvecklingsarbete i 

sin undervisning. Nämligen att man måste utgå från studenterna: “alltså: vad var det som 

funkade bra? Då plockar man ut det som funkade bra och sen tänker man: vad är det man 

skulle kunna lägga till här? Så man skulle kunna få mer av det här.” 

På båda arbetsplatserna är samtliga bibliotekarier överens om att detta är det bästa i yrket: 

mötet med studenten och att förstå denne, att förklara och direkt se nyttan med det man gör: 

- Det är väl det att man får fram sitt budskap, att man får fram det man har sagt och att man kan ha en 

dialog med studenterna och att också saker och ting fastnar. 

- Jag tycker det är väldigt roligt att träffa dom här studenterna. Det är det! [...] Det här att höra på: vad är 

det NU dom är intresserad av? Vilka diskussioner det liksom... för det ser man när de börjar söka. Vad 

tänker de nu?  

- Mina studenter... Är ovärderliga! I love the students! Verkligen! Jag bryr mig jättemycket om 

studenterna. Så att dom betyder väldigt mycket, det gör dom. Och just liksom att... Att kunna följa dom 

också! Och att liksom prata med dom, hur det går alltså, med utbildningen överhuvudtaget... Det är som 

att... man känner att man känner dom... 

- Jag tycker om att försöka förklara för folk [...] och förmedla lite mer komplexa samband på ett enklare 

sätt. Och vrida runt det liksom, så att andra kan... Så att andra har möjlighet att förstå det [...] Det har 

nog blivit min drivkraft tror jag, i jobbet. 

I linje med det ses en bra undervisare som någon som kan stämma av och anpassa innehållet 

till gruppen samt förmedla det som ska läras ut genom dialog. Den bibliotekarie som arbetat 

längst samt den som arbetat minst länge, är båda överens:  

- En bra undervisare utgår inte från sig själv och vad ville jag få ut. Utan man utgår ifrån dom som är 

där: vad behöver dom? Och i vilken position är dom nu? Och på vilket sätt är det bäst så att dom 

faktiskt har nytta av det? 

- En bra lärare ska kunna inspirera deltagarna. Ska kunna fånga dom där de är just nu. Man ska utgå från 

där de är nu och sätta sig in i deras situation. Det är en bra lärare. Och att kunna förmedla... Liksom: 

pedagogiskt kunna förmedla det som är syftet med den undervisningen. Och att dom hänger med. Och 

att. Ja. Att kunna inspirera. Och att vara närvarande. Det är en bra lärare. 

Samtliga bibliotekarier identifierar sig som bra undervisare även om de framhåller 

möjligheten att utvecklas och bli bättre. De vittnar om ett engagemang och ett driv men också 

om en säkerhet och en bekvämlighet, som ett resultat av mångårigt arbete och erfarenhet. 

Bibliotekarien som jobbat längst tänker tillbaka på skillnaden mellan nu och då: 

- Jag var ju så nervös! Och nu är jag ju nästan aldrig, i princip aldrig, nervös. Det är ju den stora 

skillnaden. Att det blir liksom... Det är jätteskönt att det blir till en sån rutin att jag som person 

försvinner. Så att det inte... För att... I början så tror man att jag är så viktig, eller liksom: så. Men det är 

ju inte det. 
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4.2. Lärande 

“Jag är bibliotekarie. Vem ska hitta då om inte jag?” säger en bibliotekarie om sitt eget 

lärande och framhåller: “Jag är ju nyfiken och så på mitt jobb så jag kollar upp allting direkt. 

Jag tar för givet att jag tar reda på och det ingår i mitt yrke.” Att lära sig ses som något man 

gör hela tiden. “Man är aldrig färdig”, menar en annan bibliotekarie som påpekar “du måste 

hela tiden vara à jour med senaste”. Att intressera sig är ett återkommande tema och 

bibliotekarien fortsätter: “Alltså, jag vill veta om det liksom kommer någonting nytt.” 

Men när behöver man lära sig och vad? Bibliotekarierna framhåller berättelser om första 

gången. Den ena säger “allt nytt är ju hela tiden en utmaning” och den andra uttrycker samma 

sak: “det kan väl alltid vara det där med saker som man är helt ny inför, att dom är ganska 

jobbiga första gången, sen blir man ju ändå bättre då när man får göra det flera gånger”. 

Andra gånger handlar det om något man redan har förkunskap om och s.a.s. bara behöver 

bygga vidare på eller fräscha upp, ofta i syfte att nå en expertkunskap eller för att utveckling 

och teknik kräver det, som t.ex. ökad distansundervisning och nya lärplattformar: 

- Jag kan exemplifiera med EndNote... Det finns olika verktyg som jag måste lära mig för att kunna lära 

andra. Jag måste vara mycket bättre i Endnote än de jag ska lära. Alldeles för bra. 

- Lärplattformen, den har jag ju också satt mig in i [...] så man kunde gå igenom bara såhär, 

instruktioner: hur man gör och vad man kan göra. Så det var mycket bara att kika själv. Men det var ju 

som inge svårt. Alltså i och med att jag har vanan inne, hur det funkar med webbsidor och sånt där, så 

det var liksom inge... svårt. 

- Men nu försvinner dom och blir riktiga distansstudenter och vi har ju undervisning för dom [...] Jag 

gick nu en sån här Zoom-kurs, det är ett nytt verktyg [...] Men det här tekniska det är ju, jag provade 

den och den är hyfsat enkel att använda. 

Återkommande beskriver bibliotekarierna situationer där de ställs inför en utmaning och 

problemet är identifierat men lösningen långt ifrån given. En bibliotekarie ger exempel på när 

de i en ny undervisningsform, ett seminarium som skulle utmynna i diskussion, la märke till 

att diskussionen uteblev. Eftersom man inte på förhand vet nivån på deltagarna, vilka eller hur 

många de är, så är det svårt att göra ändringar inför nästkommande gång. I samma anda 

konstaterar en annan bibliotekarie, som upptäckt att en deltagare i en distanskurs hoppat 

direkt till den examinerande uppgiften och löst den utan att först ta del av lärmaterialet, att:  

- Det är helt enkelt svårt att göra bra uppgifter. Så är det [...] Uppgifterna styr ju så otroligt mycket. […] 

Oavsett hur mkt bra material vi har... så om man inte har en uppgift där dom måste använda sig av det 

materialet, så... Så är det bara några få ambitiösa som tar till sig det här materialet överhuvudtaget. De 

flesta går ju som till uppgiften och TSCCCH! 
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Den här typen av tydliga problem, utan tydliga lösningar, kan sammanfattas med en 

bibliotekaries ord: “Så att det är kniviga frågor, sådana där: hur ska man lösa? Hur ska man få 

det att fungera?”  

Så, hur gör man? Hur lär man sig? En bibliotekarie säger att det kommer “ifrån det som vi 

själva gör och utvecklar och de erfarenheter vi gör”, vilket alla de andra också är inne på: 

- Jag är väl mer också, en sån här, jag menar, “doer” då [...] jag vill gärna också att det ska... Jag menar, 

vad säger man, emanera ut i nånting, att det ska bli nånting av det så att säga. Så jag är inte som... Jag är 

mer att jag testar och gör saker... 

- Det är väldigt mycket “att göra”, det är ju inte... Jag har ju inte statiska uppgifter. Alltså: att jag ska 

sitta och lägga in data eller nåt sånt, sådana uppgifter har jag ju inte. Utan jag har ju väldigt kreativa 

uppgifter där jag ska ju... Jag ska ju skapa nånting. 

- Jag är nog en sån som är mycket “learning by doing” […] Men tillslut... man måste ju ha bränsle 

också, tänker jag. Man kan inte bara gå omkring som en, gå på som en ångmaskin liksom, det funk... 

Man måste matas med nånting. 

Utöver “görandet” framhäver samtliga bibliotekarier vikten av utbyte genom diskussion. Man 

lär sig dels av sina studenter, som enligt en bibliotekarie “är en väldigt bra inspirationskälla”, 

men även av kollegor där det gäller att “försöka ta till sig den kompetensen som finns hos 

andra”. I första hand de man arbetar närmast med: “då blir det ju naturligt att det är vi som 

pratar”. I andra hand de som jobbar på samma arbetsplats med samma frågor, t.ex. i 

arbetsteam och möten runt olika frågor och projekt:  

- Alltså: man skulle ju aldrig kunna göra sitt jobb själv. Alltså: man måste liksom ha... Ja, man måste 

ingå... Man måste ha en bra grupp. Helt enkelt. Där man också kan lyfta saker. 

Slutligen kollegor som jobbar med samma frågor fast på andra arbetsplatser, som man främst 

träffar via möten, konferenser eller i nätverksgrupper: “Jag får ju nya idéer, jag kan bolla mina 

hur gör ni...” Men det är inte alltid enkelt att hitta exempel som man kan överföra till sin egen 

situation: “Deras verklighet ser väldigt annorlunda ut”, påpekar samma bibliotekarie och 

framhåller att det man själv gör ofta är så specifikt att man, även om man kan inspireras av 

andra, måste hitta sina egna lösningar. Att se på kollegors arbete för att jämföra med sitt eget 

är trots det vanligt: ”det kan ju vara nån sorts bekräftelse på att det man gör är rätt. Eller så 

kanske allt som man gör är fel!” En bibliotekarie menar att när man gör det, är det inte alltid 

man blir så imponerad, samtidigt som en annan tvärtom påtalar risken av att isolera sig i sitt 

arbete:  

- Ja, men jag tycker inte...! Om jag ska vara ärlig så tycker jag inte att det är riktigt bra. Om jag ska vara 

helt ärlig. Faktiskt. Alltså att det är... Det är oftast som... Som... Som att man har fastnat i nåt sånt 
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gammalt tänk. Alltså, att man har ingen interaktivitet i undervisningen utan du står där och drar en 

powerpoint och liksom tror att det här ska fastna hos studenterna men det gör det inte. 

- Om det är såhär att man blir lite självgod och tror att man redan vet allting [...] Risk är att man... att 

man missar nånting som hade kunnat göra ens vardag egentligen enklare. För dom har redan gjort det 

där som är smart. Istället för att jag måste liksom hanka mig fram till det här på egen hand! 

Nyttan av att intressera sig för vad andra gör framhålls, att ha ett öppet förhållningssätt och 

vara mottaglig:  

- Men i och med att vi är på olika orter så verkar vi i olika kontexter och får olika inputs från andra som 

vi kan smälta samman liksom. Så det tycker jag är en ganska viktig del, men den motverkar inte heller 

att vi börjar lite hemmablinda. 

- Jag tror att det är bra att se att personer gör saker lite eller helt annorlunda. Så det tänker jag, att det är 

bra att liksom ifrågasätta sig själv. Så det tycker jag är nånting, att man inte är sån. 

Alla bibliotekarierna menar också att de läser in sig på och kollar upp saker själva. Då vet 

man oftast vad man söker och det är på så vis ett väldigt riktat lärande: 

- Jag söker. På databaser. Söker. Kollar. Finns det nån som har gjort det här? Finns det nån diskussion 

om det här? Finns det nåt skrivet? Och så läser jag på! 

- Om jag ska ha en föreläsning om nåt speciellt, som det här med kritisk läsning t.ex., då kollar jag runt 

t.ex. vad finns skrivet om det här med kritisk läsning på webbresurser och i böcker... 

- Om det är något konkret som jag är ute efter. Det kan handla om nåt program eller nåt verktyg eller 

nånting... Hur gör man för att göra det här i programmet? Jamen, då googlar jag direkt på det. Och 

också kanske för att kika hur andra universitetsbibliotek gör... Vad de har liksom för upplägg... Eller 

vad de har för material ute [...] Google... Definitivt, det är en av de... Den första källan! Youtube 

också... 

Vad gäller omvärldsbevakning så är det ingen som systematiskt följer vissa bloggar eller läser 

varje nytt nummer av särskilda tidskrifter eller bokserier, med undantag för en bibliotekarie 

som läser Universitetsläraren, medlemstidningen från ”Sveriges universitetslärare och 

forskare” (SULF), och en annan som varje år ser fram emot Horizon-rapporten från ”New 

Media Consortium” (NMC). De anser inte att yrkesföreningar, som DIK, Svensk förening för 

informationsspecialister (SFIS) eller Svensk Biblioteksförening, är intressanta utan menar att 

undervisning på högskolebibliotek ligger utanför föreningarnas intresseområden: “det finns 

ingen som driver de här frågorna i Sverige: dom finns inte på nåns bord”. Däremot är samtliga 

med i ”Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll”, en intressegrupp skapad av 

och för undervisande högskolebibliotekarier, där de går in och läser på gruppens facebooksida 

och ofta deltar i de årliga nätverksträffarna, med blandade åsikter: 

- Och dom exemplen som fanns, det är väl lite sånt som vi redan har... Alltså... Att det är liksom redan 

gammalt, för oss, nästan. 
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- Den är ganska, eller inte ganska, väldigt givande. Det kommer ju liksom... Allt möjligt som man har 

provat så. Så får man se och höra på vad folk har gjort... Nya saker... 

Även om man försöker ta del av forskning, vittnar bibliotekarierna om att det inte alltid är så 

enkelt. “I början var vi duktiga på att läsa in oss på forskning om det och det var väldigt 

givande” säger en bibliotekarie när ett projekt beskrivs och tillägger: "Vi har tyvärr liksom 

tappat det där...” Andra bibliotekarier påpekar att forskningsartiklar främst består av 

anglosaxiskt material och att det finns väldigt lite biblioteksforskning i Sverige. Samtidigt 

framhålls att man ju verkar i en akademisk miljö, där stöd och vetenskaplig tyngd krävs för att 

bli tagen på allvar. En bibliotekarie uttrycker det problematiska med den upplevda bristen på 

förankring i forskning och teori i sin undervisning:  

- Jag känner nog att den är ganska hemkokt. Och att... Eh... Jag lånar från andra. Kanske andra 

universitetsbibliotek, hur dom har... Har lagt upp... Och som i sin tur kanske har... Alltså, det blir som 

en slags sekundärkälla hela tiden. […] Vi har ingen teori liksom i bakhuvudet, som vi grundar oss på, i 

vår egen undervisning! […] Jag kan sakna en slags tyngd i... ja, i mig själv nästan. 

Att det kan saknas en vetenskaplig grund uttrycks vidare, på båda arbetsplatser, när två 

bibliotekarier tar upp problemet med att utvärdera vad och om studenten lärt sig: 

- Det är ju svårt att mäta på nåt sätt, och det är väl det där jag kan tycka är en utmaning. Hur man lär 

folk på bästa sätt är ju det här med studentaktivitet: det finns ju stöd i det, att dom lär sig mer på det då. 

Men sen är det ju ändå svårt att hitta nån modell så att man vet lite mer om vad studenterna lär sig. 

- För det blir lätt att man hamnar i en slags... eh... Höll jag på att säga... Om jag nu tar läkarvetenskap 

kontra kloka gummor liksom... Att det blir en slags hemkokt... Och man övertygar sig själv om att det 

här var väldigt bra, liksom, men man har egentligen inte testat om det är bra eller inte [...] det här tror 

man funkar, men det finns inga evidens för att det verkligen gör det... 

Även om de kan identifiera områden med utvecklingspotential så är bibliotekarierna överlag 

nöjda med sitt eget lärande som de anser vara en förutsättning för att fortsätta undervisa. 

“Man kan liksom inte stagnera, eller liksom fastna i nånting”, säger en bibliotekarie och en 

annan spekulerar om lärandet:  

- Jag tror att om man skulle sluta helt och hållet och bara köra det man alltid har gjort, så är det klart 

att... Ja... På kort sikt kanske det inte är nån skillnad. Men på längre sikt så tror jag att det skulle... Att 

man... Jag menar... Ja, då skulle man kanske känna sig att man skulle förlora sin legitimitet. 

Utöver frågan om legitimitet och kompetens handlar lärande också om motivation, att 

engagera sig och inte bli uttråkad:  

- Man måste ändå testa någonting nytt. Alltså kanske byta ut nån del till någonting nytt. Att det inte är 

liksom samma-samma. Utan man måste liksom ha roligt själv också, det är väldigt viktigt.  
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4.3. Utveckling 

Samtliga bibliotekarier anser att de ständigt utvecklas i den bemärkelsen att de fortsätter lära 

sig. Karaktären av lärandet är att lära “mer” snarare än att lära “helt nytt” och utvecklingen 

man ser i sin undervisning handlar om små ändringar som görs steg för steg. En bibliotekarie 

berättar om en övning under en workshop på en konferens och hur den inspirerat dem att 

själva testa, en annan om sin syn på att utveckla och förnya sig: 

- Alltså såna här smågrejer... såna här tips man kunde få till undervisningen. T.ex. när man ska illustrera 

boolska operatorer. Så utgår man från: hur många här, av studenterna då, har liksom jeans? Ja, då ställer 

de sig upp då. Och hur många av er som har jeans har glasögon... Och så får de sätta sig... 

- Jag känner inte de här kraven, prestation just, på att jag måste förändra allting hela tiden eller göra 

nånting helt radikalt. Utan man kan då ändra litegrann och justera utifrån egna erfarenheter och det man 

läser, så det tycker jag ändå är någon sorts utveckling […] Jag är inte den typen som åker på konferens 

och som har nåt jätteradikalt upplägg och sen så skrotar jag allting jag gjort innan. Utan det är väl 

kanske mer att jag ser nån grej och så tänker jag att det här kanske jag kan bygga på. Så jag är inte sådär 

att jag behöver bli... Jag menar: förkasta allt jag gör! 

Det som är återkommande är att man måste våga, vare sig det rör sig om litet eller stort, och 

inte vara rädd för att misslyckas. När saker och ting inte går som det är tänkt beskriver en 

bibliotekarie det som lärotillfälle och att man utvecklas genom trial and error: 

- Jag har ju lärt mig mycket då, genom mina kollegor som jag har jobbat med och även av saker och 

ting som inte funkar bra. Man har ju saker som inte funkar så bra heller. Men jag testar gärna [...] Så jag 

är inte sådär rädd att jag behöver fila på nånting tills det är perfekt heller. Jag tänker att nånting som är 

ganska bra, just i det här yrket, det är att jag inte är så besatt av det här med detaljer. Utan mer att man 

får nånting gjort och sen kan man ändra på det eller lägga ner om det inte funkar. 

Den här metoden: att testa sig fram och spåna, är genomgående i bibliotekariernas berättelser. 

På den ena arbetsplatsen förklarar en bibliotekarie hur de lärde sig ett nytt verktyg genom att 

helt enkelt prova olika saker på varandra. Konceptet “helt enkelt” uttrycks också i en 

berättelse från den andra arbetsplatsen när en bibliotekarie berättar hur de gått tillväga för att 

utveckla ett quiz till bibliotekets introduktionsföreläsning: 

- Nja, vi ba... Jag tror vi kom på det. Att vi som... Ja, men: vi vill att dom ska gå in på dom här sidorna. 

Hur ska vi då göra? Ja, men: då gör vi så att dom ska som hitta bokstäver. Och sen ska det bilda ett ord 

[...] Det kommer fram väldigt mycket när vi sitter tillsammans och planerar. Att vi skulle vilja göra 

någonting nytt. 

Benägenheten, lättheten och friheten i att experimentera är densamma med vilken alla 

bibliotekarier pratar om vardagligt lärande, som stöds och uppmuntras av såväl kollegor, 

arbetslag och chefer:   

- Absolut. Så att man kan lyfta liksom: från det lilla till det stora. Alltså: Ja, men nu tycker jag att det 

här funkade njaaeae, har ni några förslag på hur man skulle kunna? Så det är väl väldigt bra grupper 
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faktiskt på vår avdelning. Och min chef är väldigt, väldigt bra! Stöttar, inspirerar. Och ja, just det: att vi 

har väldigt stort... Vi har helt fria händer. 

Men, framhåller en bibliotekarie på den ena arbetsplatsen:  

- Däremot kan det ibland vara så att vissa individer kanske tycker att “ja, men det där ska du kunna” 

eller “ja, varför ska du”... Ja, det kan ju finnas den där typen av personligheter eller grupper som tycker 

att... Ja. Så det blir väl lite beroende på vilka man pratar med. Men jag tycker att det, generellt sett, är en 

tillåtande attityd, att man får lära sig... Men då kan det väl vara diskussioner kanske kring “varför ska 

dom åka på det och det då, och under arbetstid”... 

Att åka iväg under arbetstid kan handla om att göra studiebesök, delta i kurser eller åka på 

konferenser och sker i snitt en eller två gång om året. Bibliotekarierna uttrycker att det inte är 

ett problem med tid eller resurser, utan att vill man åka brukar det kunna gå att ordna. Extra 

bra är det, som en bibliotekarie uttrycker det, att publicera någonting på en konferens, skriva 

ett paper eller ett abstract. Om att presentera vid konferenser säger en annan bibliotekarie: 

”det är svårt att uppfatta som att: är det här nåt att presentera”. Två andra som gjort det 

framhåller det positiva med av att dela med sig och bidra:  

- Man kan se att andra skriver och berör samma saker, och att man själv har nåt att bidra med… Så 

skapar man en diskussion kring det här då... 

- Det är ju liksom roligt om man som kan inspirera andra. Det är det ju. Definitivt. Det är ju, man ska ju 

dela med sig, av det som man… Ja, av dom tips man har, helt enkelt. 

I intervjuerna är det sällan innehållet under konferenser som framhävs som berikande utan 

snarare kontakten och utbytet med andra. Det ger intryck av att det finns en väl utvecklad 

sammanhållning och känsla av gemenskap bland de som undervisar:  

- Man känner ju folk här och var på olika bibliotek. 

- När man jobbat ett tag med det här, om man är på träff och man träffar dom i andra sammanhang 

också så... Man blir liksom... Det blir som en slags förlängda kollegor... 

Men de gånger innehållet varit intressant så har det varit oväntat, till skillnad från när man 

aktivt och riktat “söker”, “läser på”, “kollar upp” eller ”diskuterar” med en intention bakom, 

d.v.s. en fråga man vill ha svar på. Som ett exempel nämner en bibliotekarie det oväntade i att 

bli sugen på att forska och publicera efter att ha deltagit i en konferens:  

- Jag slogs av att det var väldigt många som presenterade (åtminstone de jag var på) att de hade haft 

projekt och så har de lagt upp det på ett sånt sätt att de kunde få ut av det så de kunde publicera. Och det 

blev jag lite avundsjuk på. 

Att åka iväg, byta miljö och flytta sig långt ifrån sitt eget medför att man blir extra mottaglig 

för oriktat lärande, ett lärande som bibliotekarierna säger sig ha svårt att ta sig tid för:  
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- Jag har ingen ro till det. Det är hela tiden saker jag måste bocka av, liksom. Och nu är den här kursen 

slut. Och vi har nästan skickat ut alla kursintyg. Vi har några eftersläntrare, som så här: heja heja... Och 

sen när det är gjort: då börjar ju nästa! Den här kursen hinner ju inte ta slut förrän man börjar fundera på 

nästa. Och det kommer med nån slags automatik…  

Man tenderar att prioritera det man är intresserad av att lära sig, rent praktiskt och 

pragmatiskt. De behov man har, eller som kommer utifrån och som man gör till sina egna, styr 

lärandet som därför tenderar att bli praktiknära och orienterat: 

- Fortbildningen, den är ju... Att det dyker upp nånting. Eller att man får nån idé. Eller att det dyker upp 

nånting i ens knä. Att det är det som styr. Det är inte så att, utifrån att jag skulle sådär systematiskt… 

Ehm… På nåt... Utan det blir ganska mycket “vad är det som kommer till mig” eller “vad är det för 

idéer jag får” som styr då. […] Det är inte så att jag har nån plan som att nu ska jag lära mig jättemycket 

kring det här med flipped classroom. Utan. Det är mer att... Ja. Om jag får någon idé. Så det är inte som 

systematiskt. Det kan ju vara både en styrka och en svaghet tänker jag mig. 

- Det ska väl vara att man har ett eget förslag i sådana fall. Det är inte så att det liksom kommer någon: 

nu ska ni titta på, eller fundera på […] Men ofta har du ju… Du har inte tid. Till att ens komma fram till 

något förslag eller idé. Du har som inte tiden faktiskt. Utan du har så mycket som du ska göra […] Det 

är som att du går runt-runt… Hela… alltså… Avslutar du nånting då är det dags för nästa: nästa nästa 

nästa nästa. 

Samma bibliotekarie pratar om sin to-do list där det bl.a. står att göra studiebesök och delta 

mer aktivt i olika nätverk. En annan nämner att det skulle vara intressant att utveckla 

undervisning kring det livslånga lärandet och filterbubblor, en tredje att det ”simmar i 

bakhuvet” att avsätta tid till att forska eller ha något projekt och säger på temat: ”Ja... Nu när 

vi pratar om det så blir det lite väl lite liksom, input från forskningen.” Men, fortsätter samma 

bibliotekarie: ” Det praktiska arbetet från dag till dag tar liksom över, och så tycker jag att 

undervisning i sig är så pass roligt!” 

Men det handlar inte om ointresse utan bibliotekarierna talar tvärtom mycket positivt om 

aktiviteter de deltagit i som varit anordnade. En bibliotekarie beskriver hur det under en 

period anordnades journal clubs: möten där en person valde ut och förberedde en text som de 

andra läste och man träffades för att diskutera. En annan bibliotekarie om s.k. skuggning: att 

följa en kollega på ett undervisningstillfälle för att ge feedback och konstruktiv kritik. Dessa 

övningar har öppnat för reflektion och man har tyckt att det varit väldigt berikande.  

Samtidigt är bibliotekarierna noggranna med att dra en tydlig gräns mellan det de kan och det 

de skulle vilja. Detta låter förstå att en av de största utmaningarna är att kunna stanna upp och 

inte göra för mycket utan begränsa sig och veta när man gjort tillräckligt:  

- Och sen så är det väl så faktiskt, att dels har man sina arbetsuppgifter. Alltså det man ska göra på olika 

håll. Här tenderar vi att vara lite splittrad på lite olika uppgifter... Men sen så har man ju liksom sin 

familj som sätter gränser, liksom... Jag menar… Jag kan inte jobba mer än dom här timmarna per vecka. 

Jag vill inte jobba mer än dom här timmarna per vecka. Men om jag inte hade haft familjen... Jag 
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menar... Nu ligger jag nog ganska bra runt 40 så, i snitt alltså... för vi har koll på det, det finns en 

tidsredovisning... Men... Om jag inte hade haft det, så hade jag lätt kommit upp i 50, 60 liksom... 

- Jag har som fått "dämpa mig” i mina... ivriga idéer som jag har. Ja, jag var väldigt… Drivande. Och 

gjorde väldigt... engagerad och drivande.., Så jag har som fått dämpa ner det [...] För jag har alltid en 

massa idéer så: ja, men det där är ju en skitbra idé. Men nu ska du inte ta och göra så mycket just nu!  

En bibliotekarie konstaterar avslutningsvis: ”Det finns säkert ingen gräns, det finns säkert 

ingen punkt där det är bra. Det finns en deadline. Oftast. Då det måste vara klart, liksom.” 
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5. ANALYS, DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I intervjuerna berättar respondenterna om sitt professionella lärande som undervisande 

högskolebibliotekarier: hur, vad, när, av vem och varför de lär sig i sitt yrke. I det här kapitlet 

diskuteras och analyseras detta mot bakgrund av litteraturöversikten och modellen om 

kompetensutveckling som Kock utvecklat, för att besvara uppsatsens frågeställningar och ur 

denna förståelse identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsområden för professionell 

kontinuerlig utveckling:  

• Hur ser praktiken och kontexten för undervisning ut? 

• Vilka lärobehov finns och hur utvecklas de?  

• Vilka tillvägagångssätt används för lärande? 

En avslutande diskussion förs som knyter an till debatten om bibliotekarieprofessionen med 

fokus på utbildning, yrkespraktik och profession samt förslag på framtida forskningsområden. 

5.1. Praktik och kontext för undervisning: vilka kunskaper och färdigheter behövs? 

I intervjuerna pratar respondenterna om olika aspekter av yrkesrollen, yrkesutövningen och 

arbetsplatsen. Det ger en bild av vad deras arbete med undervisning består av och hur det ser 

ut, samt en förståelse för vilka kunskaper och färdigheter som krävs för att utöva det. Samtliga 

respondenter verkar i en akademisk miljö och undervisar i informationskompetens; 

informationssökning och referenshantering. De strävar mot en integrerad undervisning där 

studenterna är aktiva. De jobbar både med traditionell undervisning; föreläsning och 

workshops, men också med distansundervisning; digitala verktyg och lärplattformar – ibland 

en blandning. Oberoende av om undervisningen sker online eller på campus så är accenten 

densamma: att skapa interaktion, främja studentaktivitet och deltagande. Precis som 

litteraturöversikten gör gällande så är undervisningen alltså på många sätt ett varierande och 

komplext arbete. 

Arbetet innan: i planeringen av hur bibliotekets undervisning kommer in i utbildningen, 

upplägget och utformningen av innehåll och uppgifter, framhåller respondenterna vikten av 

dialog med lärare och fakultet därför att det inte alltid är självklart att biblioteket har en given 

plats eller hur den platsen ser ut. På de båda biblioteken råder skilda förutsättningar för 

undervisningen där den, även om den alltid är kopplad till en specifik uppgift, kan vara mer 

eller mindre kontinuerlig. Det är skillnad i att möta studenterna vid ett tillfälle eller 

återkommande gånger. Detta tycks bero på vilka relationer som finns mellan bibliotekarie, 
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lärare och fakultet. Det framgår, i linje med litteraturen, att gott samarbete och proaktiv 

kommunikation är A och O för att kunna skapa och behålla kontakter, viktiga förmågor för att 

bedriva och utveckla undervisning. 

Arbete under: Innehållet på undervisningen anpassas efter målgrupper som ofta är olika, går 

olika program och ligger på olika nivåer – studenter, doktorander, forskare. Därmed krävs god 

kännedom, inte bara om sitt eget ämnesområde, utan också om dessa grupper och deras 

behov. Bibliotekarierna vittnar om att vissa behöver mycket hjälp, andra ingen alls, och att det 

är viktigt att kunna känna av och anpassa så att det blir rätt nivå och relevant. Med andra ord 

krävs lyhördhet och flexibilitet. Respondenterna beskriver ett självständigt arbete där de har 

fria händer att, i samråd med lärare, utforma undervisningen. De avgör själva hur innehållet 

ska förmedlas, vilka verktyg och undervisningsmetoder de använder för att studenten ska 

kunna ta till sig innehållet. Dessa återfinns också i litteraturen: studentaktivitet, spel och 

flipped classroom. Det framgår att förmågan att inspirera och engagera är en viktig egenskap: 

viljan att lära ut. För att lyckas motivera, skapa dialog och främja delaktighet krävs att man är 

nyfiken och intresserar sig för både ämnet och för studenterna. 

Arbetet efter: liksom i litteraturen är utvärdering ett återkommande tema bland respondenterna 

och effekterna undervisningen har på studenternas utbildning. Det handlar om att lyckas 

förmedla vikten av bibliotekets undervisning och övertyga om dess positiva roll för 

studentens, doktorandens eller forskarens framgång. D.v.s. att kunna hävda den legitimitet 

och den expertis som man har inom sitt ämnesområde och få gehör för dessa. 

Sammanfattningsvis beskrivs ett varierande och komplext yrke som man utför autonomt och 

där man ständigt skapar, lär sig och utvecklar. Följande kunskaper och färdigheter framträder:  

• God samarbetsförmåga och proaktiv kommunikation, att kunna skapa och behålla 

kontakter.  

• Kunskap om sitt eget ämnesområde och förmåga att förmedla och hävda den expertis 

och legitimitet man har inom detta. 

• Kännedom om institutionen, programmen och ämnena, förståelse för olika målgrupper 

och deras behov och förmåga att anpassa sig, vara lyhörd och flexibel. 

• Vilja att lära ut, vara nyfiken och intressera sig, kunna motivera, inspirera och 

engagera. 
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5.2. Lärobehov och utveckling: vad och varför behöver man lära sig? 

Respondenterna beskriver under intervjuerna olika situationer och exempel på när de, i sitt 

arbete, behöver lära sig något och identifierar på så vis sina lärobehov och hur de uppstår: vad 

och varför man behöver lära sig. Generellt ses lärande av alla respondenter som ett naturligt 

inslag i arbetet, själva kärnan med att vara bibliotekarie.  

Det lärande de pratar om och tänker på är huvudsakligen praktikorienterat och riktat: 

respondenterna har en idé om vad de behöver lära sig eller utveckla innan de aktivt söker 

lösningar. De beskriver ett yrke som i mycket “rullar på”, där det kan vara svårt att ta sig tid 

att stanna upp och reflektera över sådant som man inte rent praktiskt eller pragmatiskt 

behöver känna till just nu. Ett exempel är att ta del av forskning, vetenskapliga teorier och 

modeller för undervisning och utvärdering: något som två respondenter identifierar som något 

de skulle tjäna på att göra för att ha mer tyngd bakom sin aktivitet och därmed större 

legitimitet i en akademisk miljö, men som man ändå inte riktigt tagit sig för då man är alltför 

uppslukad av sin praktik. 

Respondenterna låter nämligen förstå att det huvudsakligen är deras egna behov som styr vad 

de lär sig, även om det ibland är institutionen som bestämmer att ett nytt digitalt verktyg ska 

införas eller en kollega eller lärare som efterfrågar en viss tjänst. Deras chefer kommer t.ex. 

inte med direktiv eller önskemål och det finns inga krav på att systematiskt delta i 

kurser/konferenser eller andra formella läraktiviteter. De aktiviteter som trots allt anordnats, 

skuggning och journal club, upplevdes som väldigt givande av de respondenter som deltog 

och man talar även väl om konferenser eller nätverksträffar man åkt på och påpekar att det är 

där man kan få idéer och inspiration. 

Intrycket är ändå att det formella lärandet får stå tillbaka för att respondenterna väljer det de 

direkt ser nyttan av och konkret kan tillämpa i yrkespraktiken. Lärobehovet triggas således av 

den egna känsla av att det här kan bli bättre. Ett sätt att avgöra det är att positionera sig mot 

andra kollegor och bibliotek, ta reda på vad och hur de jobbar med liknande uppgifter. Andra 

gånger kan det handla om trial and error: att man testat något och utfallet inte blir det man 

förväntat sig. Kanske har man för första gången ställts inför något nytt: t.ex. att undervisa 

studenter från en utbildning man inte har god kännedom om. Eller att man behöver fördjupa 

redan existerande kunskaper, t.ex. lära sig allt det går om ett referenshanteringsprogram som 

Endnote. Det lärande man då företar sig är av blandad reproduktions- och utvecklingsinriktad 
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karaktär: att lära sig mer för att hantera de redan existerande arbetsuppgifterna leder ofta till 

att lära sig nytt och utvecklas även om detta sker i små steg åt gången. T.ex. lär man sig 

kanske mer om en särskild lärplattform, vilket är reproduktivt därför att man redan har 

grunderna, men med sina fördjupade kunskaper upptäcker man att det går att omforma 

övningar och upplägg så att det bättre passar förutsättningarna och egenskaperna som den nya 

lärplattformen har, så har man utvecklat något nytt.  

Genomgående är drivkraften nämligen densamma: att förbättra sig. Det kan handla om att bli 

mer kunnig i och på att förmedla sitt ämne, t.ex. genom att utveckla bättre exempel, övningar 

och uppgifter för att främja studentaktivitet i undervisningen. Eller att lära sig ny teknik och 

hänga med i utvecklingen genom att utveckla material på lärplattformar och skapa filmer för 

att erbjuda online undervisning på distans. 

Sammanfattningsvis går följande teman att urskilja som lärobehov och hur det uppstått: 

• Pedagogik och didaktik i undervisning för att skapa interaktivitet och delaktighet. 

• Teknik, bemästra lärplattformar och digitala verktyg, t.ex. film, för att erbjuda online 

undervisning. 

• Ämneskunskap i informationssökning och referenshantering för att uppnå expertis. 

• Forskning, vetenskapliga teorier och modeller för undervisning och utvärdering för att 

ha legitimitet i en akademisk miljö. 

• Inspiration och omvärldsbevakning, att hålla koll på vad andra kollegor jobbar med 

och vad som erbjuds på andra bibliotek. 

5.3. Tillvägagångssätt för lärande: av vem, hur och när lär man sig?  

Respondenterna utvecklar under intervjuerna hur de går tillväga för att möta sina lärobehov: 

vilka resurser/aktiviteter och aktörer de vänder sig till, samt vilken roll och betydelse dessa 

har. I linje med litteraturen ger samtliga bibliotekarier uttryck för att det är det informella 

lärandet man oftast använder och som ger mest: learning by doing, trial and error, möte, 

utbyte och diskussion med kollegor, eget läsande samt dialog och feedback från de olika 

målgrupperna som man jobbar med. 

De aktörer och aktiviteter som framhålls som absolut viktigast är en själv och det arbete man 

utför. Genom att helt enkelt göra får man erfarenheter, vana och upplevelser som man litar till 

och utgår ifrån. Respondenterna uppger även egen läsning och att de själva kontinuerligt 
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söker, kollar upp och läser på. De flesta börjar på Google eller Youtube, och tittar ofta på 

andra biblioteks eller writing centers hemsidor. Böcker och sökningar i databaser används 

främst för att hitta exempel till övningar och det är mer sällan, framför allt i anslutning till 

projektarbeten, som man i första hand går till dessa källor för sin egen del.  

Vidare framhålls mötet, utbytet och diskussion med kollegor som ovärderligt: främst de 

närmaste kollegorna och de som ingår i arbetsteamet, men även kollegor på andra bibliotek. 

När respondenterna talar om sina nätverk eller om konferenser de deltagit på är det sällan 

innehållet i kurser eller workshops utan kontakten och utbytet med andra som framhålls: att 

bolla idéer och få inspiration. Den sista aktören som identifieras är 

studenten/doktoranden/forskaren/läraren och den feedback man genom dialog och utvärdering 

kan få ta del av. Värt att notera, i jämförelse med de aktörer som nämns i IFLA:s rapport för 

kompetensutveckling, är avsaknaden av chefens, utbildares i BIV eller yrkesföreningars roll. 

Respondenterna ger uttryck för att det de gör ligger utanför dessas verksamhet och 

intresseområden. Istället är det ”Nätverket för forskningsbibliotekets pedagogiska roll” som 

framhålls: en intressegrupp skapad av och för undervisande högskolebibliotekarier. 

Sammanfattningsvis går följande resurser/aktiviteter och aktörer, samt deras roll och 

betydelse att urskilja:  

• Aktörer: en själv, kollegor och målgrupper. 

• Aktiviteter: Att göra, testa och prova; söka, kolla upp och läsa på; samtala, diskutera 

och utbyta. 

• Resurser: litteratur (främst web), feedback, nätverk och konferenser/kurser. 

5.4. Framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter 

För att uttala sig om framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter för kontinuerlig 

professionell utveckling används modellen som Kock har utvecklat för kompetensutveckling 

på arbetsplatsen. Hans forskning visar att framgångsfaktorer för kompetensutveckling är en 

stödjande lärmiljö med integrerad strategi för lärande som tar sig uttryck i positiva effekter på 

bl.a. individnivå. Respondenternas berättelser bekräftar i stor utsträckning att de uppfyller 

dessa kriterier.  

Stödjande lärmiljö: när respondenterna talar om sin lärmiljö, d.v.s. jordmånen för lärande och 

utvecklande, är det i positiva ordalag. De beskriver hur de i princip har fria händer att utforma 
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och utveckla sin undervisning och tycker sig se nyttan av det de gör direkt i mötet med 

studenten. De berättar om varierande arbetsuppgifter och utmaningar de ställs inför: kniviga 

frågor som inte alltid är självklara att lösa. De ingår i arbetsteam och avdelningar med 

möjlighet att i sin vardag diskutera och bolla med kollegor. Arbetsklimatet uppfattas som 

utvecklingsstödjande med en chef som är positivt inställd till kompetensutveckling och 

utbildning och lärande ses som en naturlig del av yrket. Däremot framgår att det är på deras 

eget ansvar som de lär sig och de ger uttryck för att deras arbete med undervisning ligger 

utanför chefens, utbildares i BIV eller yrkesföreningars verksamhet och intresseområden och 

att de utsätts för lite yttre påverkan utan styrs av sina egna intressen och behov.  

Integrerade strategier för kompetensutveckling: respondenterna deltar i olika läraktiviteter, 

både formella och informella, där tonvikten ligger på de sistnämnda. De blandar reproduktivt 

lärande, mer av vad de redan kan, med utvecklingsinriktat lärande där de behöver utveckla 

nya metoder och arbetssätt. Lärandet har ett starkt samband med arbetsuppgifterna och sker i 

hög utsträckning tillsammans med arbetskamrater där man samarbetar och utbyter 

erfarenheter. Således uppfylls kriterierna för en s.k. integrerande strategi, där respondenten är 

delaktig i sin kompetensutveckling och denna står i samspel med arbetsuppgifter och är väl 

förankrad i behov. Kanske ibland lite för väl förankrad: det praktiska arbetet från dag till dag 

tenderar att ta över och även om tid och resurser kan avsättas till kompetensutveckling och 

respondenterna själva uttrycker att de skulle vilja engagera sig mer i nätverk, konferenser, 

forskning och strukturerad omvärldsbevakning eller andra formella läraktiviteter, uppger de 

att de gör andra prioriteringar med den tid de har: kortsiktigt lärande som snabbt går att 

omsätta i praktik prioriteras över långsiktigt mer teoretiskt lärande. 

Positiva effekter av kompetensutveckling på individnivå: respondenterna är alla nöjda med sin 

kompetensutveckling och de känner sig trygga i sin roll som undervisare och med sina 

kompetenser. Samtidigt som de är säkra och bekväma ger de alla uttryck för ett driv och 

engagemang, en vilja att fortsätta lära sig och utvecklas. De uttrycker en förståelse för den 

kontext inom vilken de verkar och identifierar själva utvecklingsområden där ett av de mest 

framträdande rör frågan om legitimitet i en akademisk miljö. En bibliotekarie talar om sin 

undervisning som ett hemkok, med lite lånat härifrån och lite taget därifrån, men utan en teori 

bakom. En annan om att de bara tror, men inte kan säga något särskilt, om effekten av 

undervisningen eftersom vetenskapliga modeller för utvärdering saknas. En tredje om att 

generiska kompetenser trots att de är inskrivna i läromålen inte självklart förknippas med 

biblioteksundervisningen. Man ifrågasätter inte kvaliteten på sitt arbete utan uppfattar att 
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undervisningen är bra, att effekterna är goda och att biblioteket har en självklar kompetens; 

däremot att man skulle tjäna på att vara mer strukturerad och systematisk i sitt lärande och 

förankra detta i vetenskaplig evidens genom att i högre utsträckning ta del av, och kanske 

även delta i, forskning.  Detta återknyter till diskussionen om bibliotekarieprofessionen; 

praktik vs teori; och frågan om å ena sidan det personliga och informella arbetssättet och 

intressena, å andra sidan ett formaliserat och professionellt förhållningssätt, kvalifikationer 

och kompetens. 

Sammanfattningsvis kan följande framgångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter urskiljas:  

• Framgångsfaktorer för kontinuerlig professionell utveckling som identifieras är det 

utvecklingsstödjande klimat inom vilket man verkar där utbildning och lärande ses 

som ett naturligt inslag och man har frihet att utforma och utveckla varierande och 

utmanande arbetsuppgifter. Man ingår i arbetsteam med möjlighet att diskutera och 

bolla med kollegor. Chefen är positivt inställd till kompetensutveckling, möjlighet 

finns att delta i både formella och informella läraktiviteter och man är delaktig i sin 

egen kompetensutveckling som står i samspel med arbetsuppgifter och är väl 

förankrad i behov. Positiva effekter syns genom att respondenterna känner sig trygga i 

sin roll som undervisare och med sina kompetenser samtidigt som de behåller drivet 

och viljan att fortsätta lära sig och utvecklas.  

• Utvecklingsmöjligheter för kontinuerlig professionell utveckling kan handla om att se 

över rollen som BIV-utbildare, chefer och yrkesföreningar har då undervisning på 

högskolenivå upplevs vara utanför dessas verksamhets- och intresseområden. 

Utrymme finns att komplettera vad som tycks vara en väl fungerande 

kompetensutveckling med fokus på yrkespraktik med en kompetensutveckling där 

fokus istället ligger på profession och utbildning för att främja ett mer formellt, 

strukturerat och systematiskt lärande där vetenskap, teori och forskning ges större 

plats. 

5.5. Avslutande diskussion och framtida forskning 

Förhoppningen med den här uppsatsen har varit att bidra med kunskap som kan komma till 

användning för både yrkesutövare, arbetsgivare och utbildare i planering av 

kompetensutveckling. I diskussionen om behov och utveckling av kompetens på bibliotek 
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framhålls utbildning, profession och yrkespraktik som de tre benen bibliotekarieprofessionen, 

liksom andra kunskapsprofessioner, vilar mot.  

Den här uppsatsen visar att det för de deltagande högskolebibliotekarierna framför allt är 

yrkespraktiken som driver det egna lärandet inom yrket och att undervisning på högskolenivå 

faller utanför det upplevda verksamhets- och intresseområdet för BIV-utbildare och 

professionella yrkesföreningar. Samtidigt är det dessa som skulle kunna tillgodose den 

vetenskapliga grund och den teoretiska förankring som parallellt efterfrågas, ett lärobehov 

som kanske skulle få högre prioritet ifall chefer, istället för att bara vara uppmuntrande och 

stöttande, även var ledande och drivande och behandlade kompetensutveckling inte bara som 

en individuell, utan också som en strategisk, fråga för organisationen. Det skulle vara 

intressant att följa upp den tanken och undersöka hur, i en akademisk miljö, det professionella 

projektet skulle kunna främjas och vilka uttryck det skulle kunna ta, om utbildning och 

profession hade en tydligare roll och om det fanns starkare incitament för att inte bara ta del 

av, men även delta i, biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning? 

Det informella, behovsstyrda, lärandet är positivt i den bemärkelsen att man lär sig det man 

själv vill och uppfattar som viktigt för att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Jag 

uttryckte själv i uppsatsens inledning att det för mig som undervisande högskolebibliotekarie 

handlar om en strävan att utvecklas och lära mig för att ligga i frontlinjen för det jag som ska 

förmedla och lära ut, samt att kunna göra det på bästa sätt. Jag tycker att detta återspeglas 

både i litteraturen och i djupintervjuerna. Som en respondent sa kan detta; ett riktat lärande; 

vara både en styrka och en svaghet. Men kanske behöver det inte vara antingen eller? 

Att ta sig tid till reflektion och lägga in rutiner för att komplettera med ett mer systematiskt 

och strukturerat lärande öppnar ytterligare upp för att se möjligheter och fånga in det oväntade 

som man kanske inte visste att man behövde lära sig, som man kanske inte hade direkt 

användning för just nu. Det konstateras i litteraturen att bibliotekarier är experter på att 

organisera information och skapa formella informationssökningsstrategier och lärotillfällen. 

Och om man i högre utsträckning använde dessa metoder i sitt eget arbete: vad skulle då 

resultatet bli?  
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PRESENTATION: Undervisande högskolebibliotekariers professionella lärande 

Hej och tack för att du vill bli intervjuad inom ramen för min magisteruppsats i biblioteks och 

informationskunskap om undervisande högskolebibliotekariers professionella lärande. Jag 

intresserar mig för hur bibliotekarier som undervisar på akademiska bibliotek ser på sitt eget 

lärande och sin professionella utveckling. Syftet är att undersöka hur den här gruppen 

bibliotekarier, inom sitt arbete, upprätthåller och utvecklar de kunskaper och den kompetens 

som behövs och ur dessa berättelser om lärande identifiera framgångsfaktorer och 

utvecklingsmöjligheter för kontinuerlig professionell utveckling. Jag är glad att du gått med 

på att delta och dela med dig av dina tankar och erfarenheter runt de här frågorna. Jag 

kommer att spela in och transkribera intervjun, men använda mig av materialet så att du 

förblir anonym: det som är i fokus för min uppsats, det är din berättelse. 

DIN BAKGRUND 

Berätta kortfattat hur det kommer sig att du jobbar med undervisning, din motivation och 

erfarenhet.  

• Hur länge har du jobbat som bibliotekarie?  

• Hur länge har du undervisat? 

• Hur kommer det sig att du började undervisa? 

• Hur ser dina kvalifikationer för att undervisa ut? BIV-utbildning, fortutbildning, 

annat... ? 

DITT ARBETE MED UNDERVISNING 

Beskriv kortfattat kontexten för ditt jobb med undervisning, vad den består av och hur du ser 

på den.  

• Vad undervisar du? 

• För vilka undervisar du? 

• I vilken form och vilka metoder använder du? 

• Hur ofta undervisar du? 

• Vad uppskattar du mest/minst med undervisningen? 

DITT LÄRANDE 

• Ge exempel på ett tillfälle då du nyligen behövde lära dig något. Förändra/göra något 

annorlunda? 

• Vad tycker du är svårast att lära dig? Varför? Vad gör det svårt? 
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• Vad tycker du är enklast att lära dig? Varför? Vad gör det enkelt? 

• Vad, om något, känner du att du fortfarande “har kvar” att lära dig? Är du inte nöjd 

med? 

• Vad, om något, känner du att du “redan har” lärt dig klart? Är du nöjd med? 

Följdfrågor: 

• Vad behövde du lära dig?  

• Varför? Kontexten av lärobehovet och varför det uppstod? 

• Hur gick du tillväga för att lära dig? Personer/resurser/aktiviteter? 

• Vad gjorde du sen? Hur tillämpade du vad du lärt dig?  

• Var du nöjd med resultatet? Hur utvärderade du? 

• Skulle du gjort likadant igen? (om du behövde liknande info) 

DIN KOMPETENSUTVECKLING 

Nu skulle jag vilja att du målar en karta, eller en tidslinje, över ditt lärande som undervisande 

bibliotekarie. Från det att du började undervisa till idag, utgå från dig själv och rita sedan in 

aktiviteter/aktörer/resurser som du använder när du behöver lära dig något: precisera 

vad. Berätta om betydelsen och erfarenheten av dem, vad som gör att du föredrar den ena 

eller den andra och hur ofta du går till dem. Som stöd, titta gärna och använd korten jag dragit 

ut. 

• Vilka förutsättningar tycker du finns för att lära sig i ditt jobb? Yttre? Inre? (tid, 

resurser, stöd…) 

BONUS: Vad tror du att det händer sen? Hur skulle den här kartan se ut fem år från nu? 
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Aktörer 

Min 
Chef 

 

Aktörer 

Mina 
kollegor / 
Kollegor 
på andra 
bibliotek 

Aktörer 

Mina 
studenter 

Aktörer 

Yrkes- 
föreningar 

Aktörer 

Professionella 

nätverk 

Aktörer 

Arbetsgrupper 
team 

Aktörer 

Mentor 
Aktörer 

Mina 
vänner 

Min 
partner 

Resurser 

Konferenser 
Resurser 

Studie- 
besök 

Resurser 

Kurser 
Resurser 

Sociala 
medier 

Resurser 

”Google” 
Resurser 

Litteratur 
(Exempel!) 

Övrigt 
 

Systematiskt? 
Regelbundet? 

Rutin eller 
inte? 

Övrigt 

 
Uppmuntras 

lärande? 
Vilket typ av 

lärande? 
Avsätts tid? 
Resurser? 
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Lärobehov 

 
Undervisnings- 

metoder 

Lärobehov 

Planering 
Uppföljning 

 
Organisera 
Strukturera 

 
Utvärdering 
Återkoppling 

Lärobehov 

 

Presentations 
teknik 

 

Lärobehov 

 
 
 

 Ämneskunskap 

Lärobehov 

 
Teknologi 

Aktiviteter 

nätverka 
Aktiviteter 

Arbets- 
uppgifter 

Aktiviteter 

Möten 

Aktiviteter 

Omvärlds 
bevaka 

Aktiviteter 

 
Benchmarking 

 
Best practice 

Aktiviteter 

Forska 
publicera 

Aktiviteter 

 
Diskutera 
Utvärdera 

Aktiviteter 

 
Hålla föredrag 
Presentation 

Workshop 

Aktiviteter 

 

Självreflektion 
 

 

Miljö 

På jobbet 
 

Under 
arbetstid 

Miljö 

Utanför 
Jobbet 

 
På Fritid 
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