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Abstract 

 

De svenska universitets- och högskolebiblioteken har genomgått stora förändringar, inte 
minst under de senaste decennierna. Utvecklingen av informationsteknologin, 
utbildningsväsendets expansion samt nya pedagogiska modeller inom universitet och 
högskolor har medfört förändrade förutsättningar för bibliotekarierna att utöva sitt yrke. 
Mot bakgrund av detta är syftet med studien att ur ett professionsteoretiskt perspektiv 
undersöka hur bibliotekarierna själva upplever att den pedagogiska rollen samt 
användarundervisningen har förändrats. Jag har även haft för avsikt att undersöka vad de 
upplever som pådrivande i utvecklingen av den pedagogiska rollen och 
användarundervisningen. Föremål för min undersökning har varit bibliotekarier anställda 
vid Medicinska biblioteket, Umeå universitetsbibliotek. Undersökningen har påvisat att 
bibliotekarierna numera upplever undervisningsrollen som integrerad del i 
bibliotekarierollen. Den pedagogiska rollen och undervisningsverksamheten utvecklas i 
hög grad utifrån det förhållningssätt bibliotekarierna intar till den egna yrkesrollen, 
medarbetarna, andra närliggande professioner (som till stor del utgör målgruppen), samt 
till en föränderlig omvärld. Utvecklingen av den pedagogiska rollen och 
utbildningsverksamheten bygger även på det individuella ansvaret hos bibliotekarien för 
den egna kunskapsutvecklingen samt viljan att ingå i en ständig läroprocess.  

 

 

 

Keywords: yrkesroll, pedagogisk roll, medicinsk bibliotekarie, informationskompetens, 
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Jag vill tacka de respondenter som ställt sig till förfogande för min studie. 
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1. Inledning 
 

Datoriseringen och dess inverkan på samhälle och arbetsliv skapade stor debatt under 

1980-talet då det i praktiken innebar nya arbetsuppgifter och arbetsvillkor. Forskningen 

på området fokuserade i stor utsträckning på förändrade yrkesroller och reaktioner hos 

anställda främst inom kontor och på bibliotek. I min tidigare yrkesroll som informatör 

upplevde även jag en förändringsprocess i och med informationsteknologins inträde. Från 

att arbeta med produktion av information, (i form av trycksaker, tidningar), fick vi på 

informationsavdelningen en konsultativ och ibland undervisande roll i 

informationsstrategi, informationshantering och webb. Informationen skulle alltmer 

samordnas och struktureras på Internet och intranät och personalen skulle själva 

administrera detta vilket krävde en ny pedagogisk ansats från informationsavdelningen. 

Bibliotekarieyrket har som närliggande profession, (eller semiprofession), genomgått en 

kanske än mer omfattande förändring och jag har för avsikt att undersöka denna närmare.   

 

Högskole- och universitetsbiblioteken har under de senaste decennierna genomgått två 

parallella processer som i samverkan påverkat högskolebibliotekariens yrkesroll. 

Förutom införandet av informations- och kommunikationsteknologi har 

utbildningsväsendet förändrats och expanderat på ett genomgripande sätt. 

Högskolebiblioteken fungerar idag som en viktig pedagogisk resurs för studenterna där 

behovet av att kunna hantera informationssökning ökar i takt med att antalet studenter 

ökar. Studenterna använder dessutom i allt större utsträckning biblioteket som arbetsplats 

i och med att det problembaserade lärandet (PBL) i allt högre grad genomsyrar 

undervisningen. PBL innebär i praktiken att studenterna till stora delar ska ansvara för 

inlärningen. Undervisning i informationssökning blir en naturlig del i utbildningarna. 

Användarutbildning är inte ett nytt fenomen inom biblioteken. Undervisning i 

informationssökning har bedrivits av bibliotekarier såväl i skolbibliotek som  

i högskolebibliotek under många decennier och har sin historiska bakgrund i bok- och 

bibliotekskunskap. Användarundervisningen idag innebär bl a att lära ut avancerad 

informationssökning i databaser. Bibliotekariens pedagogiska roll samt biblioteket som 

läromiljö har blivit alltmer komplex, men också viktig i det  
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nya utbildningssammanhanget.  

 

Den medicinska biblioteksverksamheten i Umeå startade 1986 och kallades då för 

Vårdbiblioteket. 1998 överfördes Hälsohögskolan från Landstinget till universitetet och 

Hälsobiblioteket blev en del av Vårdbiblioteket. År 2002 integrerades de båda biblioteken 

i nya lokaler (nuvarande) under en ny benämning som blev Medicinska biblioteket.  

Undervisning har alltid haft hög prioritet på Medicinska biblioteket tillhörande Umeå 

universitetsbibliotek och stora resurser, (inte minst då det gäller personal), avsätts till 

detta. Medicinska bibliotekets (tidigare Vårdbibliotekets) tillkomst ligger ungefär i fas 

med datorernas inträde i biblioteksvärlden. Det är därför en intressant miljö att studera i 

ett utvecklingsperspektiv. Inte minst är det intressant att ta del av bibliotekariernas egen 

syn på de förändringar som har skett och som fortfarande sker i deras yrkesroll, jag avser 

då främst den pedagogiska aspekten på denna.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Informationsteknologins och utbildningsväsendets utveckling har medfört nya 

förutsättningar för universitets- och högskolebibliotekarier att utöva sin yrkesroll.  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bibliotekarierna vid Medicinska biblioteket 

själva upplever att den pedagogiska rollen samt användarundervisningen har förändrats. 

Jag vill även undersöka vad de upplever som pådrivande i utvecklingen av den 

pedagogiska rollen samt inom användarundervisningen. Mina frågeställningar lyder som 

följer: 

 

Hur upplever bibliotekarierna själva förändringar avseende: 

• den pedagogiska rollen? 

• användarundervisningen?  

 

Vilka faktorer ser de som pådrivande i utvecklingen av den pedagogiska rollen samt 

användarundervisningen: 

• internt på arbetsplatsen? 
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• i Medicinska bibliotekets omvärld?  

 

1.2 Avgränsningar 

 

Studien är avgränsad till Medicinska biblioteket då det inom Umeå universitetsbiblioteket 

är unikt då det gäller prioritet och upplägg av användarundervisningar. Medicinska 

bibliotek har även speciella förutsättningar i och med att de arbetar mot en resursstark 

fakultet med speciella intressen för deras undervisningsverksamhet. I och med att jag 

även vill få med ett utvecklingsperspektiv i min undersökning är en mer djuplodande 

fallstudie mer lämpad för detta än en mer generaliserande sådan där fler bibliotek är 

involverade.  

 

1.3 Centrala begrepp 

 

Jag avser här att redogöra för några av de centrala begrepp som förekommer i denna 

studie.  

Informationssökning – kan definieras som en rad färdigheter som t ex att identifiera 

informationsbehov, välja sökstrategi, kombinera söktermer eller välja ämnesord, 

formulera söksträngar o s v.  

Bok- och bibliotekskunskap – undervisning som bedrivits av bibliotekarier i skol- och 

högskolebibliotek i decennier. Termen bibliotekskunskap byttes under 80-talet ut mot 

färdigheter i informationssökning eller informationsfärdigheter (information skills på 

engelska) och senare på 90-talet blev termen informationskompetens, (översättning av 

amerikanska termen information literacy), allt mer vanligt förekommande. 

Informationskompetens har som term utvecklats i takt med informationsteknologins 

framväxt och likställs med förmåga att lära. Med detta avses inte bara inom skolans 

ramar utan även i andra delar av samhällslivet. 

Användarundervisning är ett vanligt förekommande samlingsbegrepp som ofta används 

av bibliotekarier och som betecknar att bibliotekarien undervisar användare i biblioteks- 

och informationssystem (Louise Limberg 2002: 96-99).  
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Termen användare avser de studenter, forskare, lärare, landstingspersonal samt övriga 

som använder sig av bibliotekets tjänster. 

Profession definieras i Nationalencyklopedin (2006) som yrke i allmänt språkbruk. Det 

finns även en definition i samhällsvetenskaplig teori där profession är ett yrke vars status 

bygger på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad. (Definitionen utvecklas vidare 

i kap 4) 

Omvärld kan enligt Nationalencyklopedin (2006) definieras som omgivning med dess 

sociala, materiella miljömässiga organisation.  

Medicinska biblioteket per definition ska egentligen benämnas som specialbibliotek då 

det som sådant ansvarar för ett fåtal ämnesområden och är inrättat ämnesområdesvis 

(Nationalencyklopedin 2006) En vidare beteckning är forskningsbibliotek då det faller in 

i beskrivningen av ett vetenskapligt bibliotek. Dit hörande är samtliga högskole- och 

universitetsbiblioteken (Nationalencyklopedin 2006, Olsson 1995: 6-9). Båda dessa 

begrepp kommer därför att användas i uppsatsen.  

 Problem Based Learning (PBL) är en ”… samlingsbenämning på utformning av 

utbildningssituationer som fokuserar utveckling av de studerandes självständiga lärande. 

En central tanke i PBL är att låta lärandet utgå från kunskapsbehoven för att förstå och 

handskas med verkliga situationer. I detta avseende är PBL ett alternativ till traditionella 

ämnes- eller disciplinbaserade utbildningsprogram” (Nationalencyklopedin 2006). 

 

1.4 Disposition 

 

I kapitel 1 själva Inledningen beskrivs min förförståelse i ämnet utifrån mitt tidigare yrke. 

Därtill följer en översiktlig redogörelse om den utveckling som skett inom universitets- 

och högskolebibliotek senaste decennierna. Jag redogör även för syfte och 

frågeställningar samt undersökningens avgränsningar. Därefter följer förklaring av 

förekommande begrepp i uppsatsen. I kapitel 2 redogörs för metodval, metod- 

problematik, urvalsprinciper samt analys och tolkningsmetod.  

Kapitel 3 innehåller bakgrundsinformation där bland annat universitets- och 

högskolebibliotekens förändringsprocess beskrivs som en följd av utvecklingen inom 

informations- och kommunikationsteknologi samt utbildningsväsendet. Jag ger även en 
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bild av användarundervisning på Medicinska bibliotek och de specifika förutsättningar 

som råder. I kapitel 4 redogörs för det teoretiska ramverk som är utgångspunkten för 

analysen och slutdiskussionen. I kapitel 5 följer en redovisning av tidigare forskning 

rörande bibliotekariers pedagogiska roll som en följd av datoriseringens införande. Där 

redogörs även för tidigare forskning som berör den pedagogiska rollen samt 

användarundervisningen i ett förändringsperspektiv. I kapitel 6 presenteras de intervjuade 

personerna. Här redovisas även undersökningens resultat. I kapitel 7 analyseras det 

bearbetade materialet utifrån teoriramverk samt tidigare forskning. Avslutningsvis i 

kapitel 8 kommer en sammanfattande slutdiskussion där frågeställningen besvaras med 

en tydlig återkoppling till syftet.  
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2. Metod 

 

Jag har valt att angripa problemställningen genom en kvalitativ undersökning baserad på 

fem intervjuer kombinerat med litteraturstudier. Motiveringen till en intervjustudie 

baseras på närheten till intervjupersonerna (bibliotekarierna) vilket har varit en 

förutsättning för att fånga upp deras egna upplevelser och tankar kring den process som 

har ägt rum. Det har även varit ett tillvägagångssätt att få fram det unika och säregna i 

stället för det generella och allmänna i respondenternas kunskap. Något som har varit 

viktigt då jag har eftersträvat en ökad förståelse för deras uppfattningar. Den kvalitativa 

metoden som jag använt mig av har även varit mer avpassad att tillhandahålla 

information om sociala processer, alltså inte sådan information som är mer lämpad för 

statistiska generaliseringar. Valet av metod har även inneburit goda förutsättningar för att 

kunna presentera valid information då en växelverkan har kunnat äga rum mellan mig 

som forskare och intervjupersonerna. Det har således i praktiken inneburit att 

informationen har varit möjlig att komplettera under insamlingsskedet. Närheten till 

respondenterna har också gjort det möjligt för dem att själva kontrollera de insamlade 

uppgifterna. Den kvalitativa metoden har även inneburit flexibilitet då det gäller 

planering och den närhet som har funnits till informationskällorna vilket har gett goda 

förutsättningar för relevanta tolkningar i analysskedet (jfr Holme, Solvang 1997: 78, 81-

83). Det har dock funnits problematik. Inte minst föreligger svårigheter att tolka signaler 

och motiv från intervjupersonen korrekt. Respondentens beteende har kunnat påverkas av 

intervjusituationen och som intervjuare har det därför varit viktigt att vara medveten om 

hur jag ska agera i intervjusituationen för att få fram valid information (Ibid: 94). 

 

2.1 Urval av intervjupersoner 

 

Vikten av rätt urval av intervjupersoner i en kvalitativ studie har varit stor då 

intervjupersonernas primära roll är att öka informationsvärdet och skapa en djupare 

förståelse för det fenomen som studeras. Av den anledningen har ett antal kriterier ställts 

upp som samtliga deltagare uppfyllt: 
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• De har kunnat ge relevant information om det fenomen jag studerar 

• De har arbetat inom den undersökta organisationen med liknande arbetsuppgifter  

• De är eller har varit aktiva i användarundervisning 

 

Föremål för mina intervjuer har varit de bibliotekarier som i dagsläget bedriver 

undervisningsverksamhet, samt de bibliotekarier som var med i begynnelsen då det gäller 

undervisning i bibliotekskunskap vid Medicinska biblioteket. De flesta av 

bibliotekarierna har lång erfarenhet i yrket och har därmed kunnat betrakta sin 

pedagogiska roll ur ett längre utvecklingsperspektiv. En av intervjupersonerna har endast 

varit verksam under en kortare period men är dock ändå att betrakta som värdefull då 

denne, med lite ”nyare ögon”, har kunnat reflektera över mina frågeställningar. (Se en 

mer ingående presentation av respondenterna i kapitel 5). 

Urval av intervjupersoner har skett via rekommendationer där jag inledningsvis har utgått 

från nyckelpersoner på biblioteket (bl a ansvarig för användarundervisningen).  

 

Enligt Holme och Solvang kan även ett noga genomtänkt urval av intervjupersoner med 

stor erfarenhet inom ämnet ändå medföra en viss fara. De skriver:  

”Detta inbegriper personer som är mer medvetna än andra eller som brukar reflektera 

över sin situation. Ett problem är att sådana personer också kan frisera verkligheten och 

ge övertygande, men förvrängda beskrivningar”. Intervjupersonerna kan dock ändå vara 

värdefulla om detta finns med i forskarens medvetenhet enligt författarna (Holme, 

Solvang 1997: 104). 

 
Jag har valt att intervjua fem respondenter i min studie. Enligt Steinar Kvale ställs antalet 

nödvändiga intervjupersoner i relation till undersökningens syfte. Något som inte alltid är 

oproblematiskt och kräver en noggrann avvägning. Kvale skriver:  

”Om antalet är för litet är det omöjligt att göra statistiska generaliseringar eller testa 

hypoteser om skillnader mellan grupper. Om antalet är för stort går det inte att göra några 

mer ingående tolkningar av intervjuerna”. 
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Generellt gäller dock att hitta en mättnadsnivå där ytterligare intervjuer inte berikar den 

kunskap som redan är insamlad (Kvale 1997: 97-98). Jag har i min benämning av 

intervjupersonerna använt mig av begreppet respondenter. Det finns en skillnad mellan 

begreppen respondenter och informanter som jag vill klargöra. Respondenter är själva 

delaktiga i den process som står i fokus för studien, t ex som delaktiga bibliotekarier i 

användarundervisningen inom Medicinska biblioteket. En informant är en person som 

står utanför processen men som ändå har mycket att säga om den. Holme och Solvang 

kallar dessa också för ”ersättningsobservatörer” (Holme, Solvang1997: 104). 

 

2.2 Genomförandet 

 

Efter att ha blivit rekommenderad lämpliga intervjupersoner kontaktade jag var och en 

antingen på plats på Medicinska biblioteket, (då jag själv har tillfällig anställning där), 

eller via telefon. Jag informerade, i de fall det var nödvändigt, vem jag var, vad jag ville 

med min undersökning samt att intervjun skulle spelas in på band. Jag informerade även 

om hur lång tid intervjun skulle ta samt att intervjupersonerna skulle garanteras 

anonymitet. Respondenterna erbjöds även möjligheten att godkänna utskriften av 

intervjun innan materialet fogades in i en analys.  

 

Intervjuerna genomfördes under vecka 13 mars månad 2006 i Medicinska bibliotekets 

lokaler, närmare bestämt i deras undervisningssal eller i ett av bibliotekets grupprum. 

Samtliga intervjuer genomfördes med hjälp av bandspelare och i viss utsträckning 

stödanteckningar. Jag valde att använda mig av bandinspelning för att till fullo kunna 

koncentrera mig på det som sades och hur det sades vid intervjutillfället. I analysfasen 

var det också viktigt att kunna använda sig av en korrekt återgiven intervju utan det 

bortfall som endast anteckningar skulle medföra. Avsikten med detta var att så långt som 

möjligt stärka studiens reliabilitet (Kvale 1997: 149-151). Följdfrågor noterades i form av 

stödanteckningar för att jag senare skulle kunna inkludera dem i de efterföljande 

intervjuerna.  
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Användande av teknisk apparatur som t ex bandspelare är inte oproblematiskt då det kan 

påverka det klimat som uppstår under intervjun. Det har därför varit viktigt att förebygga 

detta genom att noga förbereda respondenten på vad som ska ske för att på så sätt skapa 

en avslappnad och trygg situation. Innan intervjun startade fick intervjupersonerna en 

kort presentation av mig och själva undersökningen 

 (jfr Holme, Solvang 1997: 107). För att ytterligare förstärka ett gott klimat fick de även i 

förväg ta del av de frågor som jag skulle ställa. De fick även en försäkran om att de inte 

behövde besvara frågor som de inte kände att de kunde eller ville besvara.  

 

Problem som uppstod under själva intervjuförfarandet var att min brist på erfarenhet 

bidrog till en ganska ojämn kvalité då det gäller själva utfrågningen. Det krävde 

åtminstone en till två intervjuer innan jag kände säkerhet i mitt agerande och på hur 

frågorna skulle ställas utan att respondenten alltför snävt leddes in på det jag ville veta. 

Detta hade kunnat förebyggas av en pilotintervju med någon som inte ingick i 

undersökningen (jfr Kvale 1997: 137). Det var även en konst att hålla intervjun inom det 

givna ämnesområdet. Eventuella brister i resultatet har jag därför kompletterat i efterhand 

i en fortsatt kontakt med intervjupersonerna. I mån av tid avslutade jag intervjutillfället 

med frågan om de hade något ytterligare de ville berätta. Vid ett par tillfällen utvecklade 

respondenterna ytterligare tankar som visat sig vara intressanta att inkludera i 

resultatredovisningen. Varje intervju pågick i drygt en timme.   

 

2.3 Bearbetning och analys  

 

Jag har valt att använda mig av en halvstrukturerad intervju med öppna svarsalternativ. 

Detta för att i minsta möjliga mån styra intervjupersonerna så att de under relativt fria 

former har kunnat formulera sig inom ämnesområdets gränser. På så sätt har de i viss 

utsträckning kunnat bidra med idéer och uppfattningar som fördjupat 

informationsunderlaget. Intervjuerna har jag skrivit ut i sin helhet och min ambition har 

sedan varit att göra en textanalys. Bearbetningen av materialet har skett utifrån ett antal 

teman som ställts upp och som tydligt är sammankopplade med den problemställning 
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som jag formulerat. I resultatredovisningen har jag även gjort ett urval av citat för att 

belysa och betona och exemplifiera (jfr Holme, Solvang 1997: 84 f, 141). 

 

I analysdelen har jag valt att i viss utsträckning redigera de citat jag återgett. Detta för att 

öka läsförståelsen då en ordagrann återgiven intervju kan verka osammanhängande och 

repetitiv. Det är nämligen så talspråk ter sig i utskriven form. En omskrivning av citat kan 

även förebygga eventuella risker för feltolkningar av respondenternas utsagor. Detta har 

jag även tagit hänsyn till då den oredigerade utskriften skickades tillbaka till 

respondenterna för godkännande där jag informerade om hur jag skulle behandla deras 

citat och materialet i sin helhet (jfr Kvale 1997: 156-158). 
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3. Bakgrund 

 

Under 1990-talet har högskole- och universitetsbibliotekens traditionella roll förändrats 

och högskole- och universitetsbiblioteken fungerar idag som en arbets- och mötesplats 

för studenterna (jfr Gellerstam 2001: 5). Denna förändring har inneburit nya 

förutsättningar för bibliotekariernas pedagogiska verksamhet och dess utformning. Under 

1990-talet har ett flertal rapporter publicerats som samtliga tar upp universitets- och 

högskolebibliotekens nya roll i en tid där Informations- och kommunikationsteknologi 

och utbildningsväsende utvecklats och skapat nya förutsättningar. Jag avser i kapitlet som 

följer att redogöra för dessa. Medicinska bibliotekariers undervisningsverksamhet och hur 

den utvecklas präglas i stor utsträckning av de speciella förhållanden som gäller 

Medicinska bibliotek. Förutom en beskrivning av dessa förhållanden följer en kort 

redogörelse för Medicinska bibliotek i Sverige och deras utbildningsverksamhet mot 

bakgrund av de specifika förutsättningar som råder. 

 

3.1 Högskole- och universitetsbibliotekens förändrade roll 

 

Från statligt håll lades i början på 90-talet en rad förslag till hur högskolebiblioteken 

skulle bedrivas mot bakgrund av den utveckling som ägde rum. Utifrån 

Högskoleutredningen (SOU 1992: 44), utarbetades en rapport som även kallades för 

”Grundbulten”. I rapporten En kreativ studiemiljö – högskolebiblioteket som pedagogisk 

resurs (SOU 1991: 72) framhålls att biblioteket från att ha varit forskarens bibliotek, 

blivit mötesplatsen för lärare/forskare och studenter/doktorander. Detta förutsätter ett 

aktivt samarbete mellan institutioner och över ämnesgränser. Utredningen fastslår även 

att en kraftfull och effektiv biblioteksservice är nödvändig för att man på ett rationellt sätt 

ska kunna möta samhällets krav på utbildning, kunskap och önskemålen om livslångt 

lärande. Högskolebiblioteken ska betraktas som en integrerad del av högskolans 

informationssystem, inte som en ”stödverksamhet” till övriga verksamheter och därmed 

också integreras i den pedagogiska processen. Med andra ord så ska biblioteket betraktas 

som en utbildningsinstitution och inte som en serviceinrättning (Ibid 1991: 72, s. 7 ff).  
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Olle Persson skriver 1994 i sin rapport om Forskningsbibliotek i Sverige att den nya 

informationstekniken ställer allt högre krav på förändring och kompetens inom 

biblioteken. De vetenskapliga biblioteken har delvis fått helt nya och många gånger mer 

komplexa arbetsuppgifter. Anledningen till detta är ett ökat kunskapsberoende i samhället 

som sammanfaller med revolutionen inom informationsteknologin. Dels har kunskap 

blivit en strategisk resurs för samhällsutvecklingen. Det har dessutom blivit allt viktigare 

för studenter och forskare att hålla sig ajour med kunskapsutvecklingen inom sina 

respektive ämnesområden. Han skriver: ”Kunskapshantering, insamlandet, igensökandet 

och organiseringen av kunskap, är därför en nyckelfunktion, särskilt som den tillgängliga 

mängden kunskap ökar, blir alltmer specialiserad och allt svårare att överblicka” (Persson 

1994: 2). De vetenskapliga biblioteken får här en viktig funktion som vägledare i 

informationssökningsprocessen. De ska även hjälpa till att organisera och värdera 

informationskällor (Ibid: 2). 

 

1996 presenteras en rapport av BIBSAM (Kungliga bibliotekets avdelning för nationell 

samordning och utveckling), där studenternas behov av biblioteksservice kartläggs. Den 

eftersträvar även att ge en bild av bibliotekens kapacitet att tillfredställa dessa behov.  

I rapporten, med titeln Studenternas bibliotek (Hagerlid 1996), formuleras sju 

grundläggande ställningstaganden för hur den fortsatta utvecklingen skulle främjas. 

 

1. Studenternas förmåga att tillvarata information är avgörande för en hög 

utbildningskvalité. 

2. Biblioteken bör öppna dörren till elektronisk information på vid gavel för 

studenterna. 

3. Bibliotekens integration i den pedagogiska processen måste fullföljas. 

4. Personalen och dess kompetens är bibliotekets viktigaste tillgång. 

5. Biblioteket ska öppnas som mötes- och arbetsplats inom högskolan. 

6. En intensifierad upprustning krävs då det gäller de nya högskolornas 

bibliotek. 
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7. Biblioteken bör främja en allmän och vidsträckt tillgång till information 

oavsett ursprung och media (Hagerlid 1996: 33-34). 

 

År 2001 kommer en uppföljning av Studenternas bibliotek, genomförd av Göran 

Gellerstam på uppdrag av BIBSAM. I sin rapport ”Den första uppgiften” – 

Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande miljö följer Gellerstam upp 

ovan nämnda förslag. Han konstaterar att informationsteknologiska utvecklingen har gått 

vidare och en stor del av informationsförsörjningen inom biblioteken förmedlas över 

nätet och webbhantering har blivit ett viktigt redskap för forskning och utbildning. 

Tillgången till informationsresurser är i stort sett lika stor hos studenterna som lärarna 

och biblioteket har utvecklats till en mötes- och arbetsplats för de studerande. Gellerstam 

konstaterar även att det numera bedrivs en omfattande utbildning kring 

biblioteksanvändning, modern informationssökning och informationskompetens för olika 

studentgrupper och det har även uppkommit diskussioner om uppbyggnad av lokala 

Learning Resource Center (en integration av informationsresurser, datorstöd, 

undervisnings- och lärandemiljö) bland biblioteken. I och med att traditionella 

biblioteksresurser samsas med det elektroniska biblioteket är ”the hybrid library” ett 

faktum (Gellerstam 2001: 4-7).  

  

Även inom Umeå universitetsbibliotek fanns tidigt en medvetenhet om att den 

informationsteknologiska utvecklingen skulle få stora konsekvenser. I 

verksamhetsberättelsen för perioden 1987/88 – 1991/92 konstateras följande: ”Att 

integrera datoranvändningen med bibliotekets övriga verksamhet är en av de största 

utmaningarna inom modern biblioteksadministration” (Verksamhetsberättelse 1987/88 – 

1991/92, s.10). Utnyttjandet av datoriserade databaser ökar under den tidiga perioden och 

det är främst bland medicinare och odontologer tendensen är tydlig (Ibid: 16). 

Övergången bland universitets- och högskolebibliotek till att bli ”hybridbibliotek” 

återspeglas i Umeå universitetsbiblioteks fortsatta utveckling under 1990-talet. I 

verksamhetsberättelsen för perioden 1991/92 – 2002 konstateras att den snabba 

utvecklingen av Internettjänster bidragit till ett, i slutet av perioden, stort utbud av 

digitala tjänster, där mer än 90 % av den skriftliga informationen skapas i digital form.  
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Under 90-talet har även ett stort behov av att integrera biblioteket i den pedagogiska 

processen skapats och biblioteksundervisningen utvidgas till undervisning i 

informationskompetens. Omvärldsförändringarna har ”[…] skapat ett ökande behov av 

närmare samarbete med universitetets institutioner, särskilt för att genom 

användarutbildning bidra till studenternas informationskompetens”.  Som exempel på 

omvärldsförändringar nämns ett ökat antal studenter, pedagogisk förnyelse och en ökning 

i biblioteksanvändningen bland studenterna” (Verksamhetsberättelse 1991/92–2002, s 3, 

14). I verksamhetsberättelsen för år 2004 fastslås att undervisningen blivit en självklar 

del inom de flesta utbildningsprogrammen. Mellan år 2001 och år 2004 ökar efterfrågan 

av bibliotekets användarutbildning kraftigt. Här avses användarutbildningen utöver 

undervisningssituationer i enskilda möten på golvet eller på nätet. I synnerhet gäller det 

ökande intresset Medicinska biblioteket där antalet undervisningstimmar har ökat med 

140 % (Verksamhetsberättelse 2004, s.6). 

 

3.2 Medicinska bibliotek i ett föränderligt informationslandskap 

 

Kerstin Fridén, forskare vid Hälsouniversitetets bibliotek, Linköping hänvisar till 

amerikanska och kanadensiska studier och gör gällande att PBL, (problembaserat lärande, 

se begreppsdefinition kap. 1), har haft en stor betydelse då det  

gäller användarundervisning på bibliotek och detta gäller främst Medicinska bibliotek.  

PBL-studenter är i högre grad biblioteks- och informationsanvändare än studenter i 

traditionella utbildningsformer och börjar även använda biblioteket tidigare under 

studierna. PBL-undervisning introducerades först på medicinska fakulteter och därefter 

har även andra utbildningsprogram tagit efter. Detta kan delvis förklara ett stort 

undervisningsbehov av användare inom Medicinska bibliotek. En annan förklaring är att 

man inom medicin insåg vikten av nya verktyg för att hantera informationsöverflödet. 

Bibliografiska databaser och CD-romversioner av dessa utvecklades tidigt inom det 

medicin och blev värdefulla verktyg i informationshanteringen (Fridén: 1996: 3 ff, jfr 

Rankin J.A 1992: 36 ff). Exempelvis blev den datoriserade databasen Medline, 

(efterföljare till den tryckta versionen Index Medicus), redan i slutet av 80-talet väl 
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nyttjad i sökningar av litteraturreferenser (Verksamhetsberättelse 1987/88 – 1991/92, 

s.16). David Herron, pedagogisk utvecklare och utbildningsansvarig vid  

Universitetsbiblioteket Karolinska Institutet beskriver ett ökat intresse för IT-pedagogik 

bland lärare på fakulteten, i och med användningen av problembaserade, 

studentaktiverande och undersökningsbaserade metoder i kombination med en ständig 

utveckling av inte minst databaser. David Herron skriver: ”Detta kommer att ställa nya 

krav på hur vi undervisar men kan också bjuda på nya möjligheter att förändra hur vi 

lägger upp undervisningen” (Universitetsbiblioteket Karolinska Institutet, 2006-03-23). 

Kerstin Fridén konstaterar sålunda: ”Biblioteksundervisning och färdigheter  

i informationssökning diskuteras numera inte bara i tidskrifter rörande biblioteks- och 

informationsvetenskap utan även i vetenskapliga medicinska tidskrifter” (Ibid: 1996: 3 ff, 

jfr Rankin. J.A 1992: 36 ff).  

 

Förutom Medicinska biblioteket i Umeå finns ytterligare fem medicinska bibliotek i 

Sverige varav fyra är knutna till universiteten i Lund, Göteborg, Linköping och Uppsala. 

Karolinska Institutets universitetsbibliotek, KIB, är Sveriges största medicinska bibliotek 

och dessutom nationellt ansvarsbibliotek för medicin, odontologi, omvårdnad och hälso- 

och sjukvård (Universitetsbiblioteket Karolinska Institutet, 2006-03-23). Samtliga 

bedriver undervisningsverksamhet och det finns en uttalad ambition att anpassa 

utbildningsinsatserna till en starkt föränderlig informationsmiljö (Linköpings 

universitetsbibliotek, 2006-03-23).  

 

I bibliotekens olika övergripande målbeskrivningar gällande användarundervisning 

framgår överlag att den ska verka för en höjd informationskompetens hos målgruppen, 

något som den moderna IT-miljön kräver. Vad avses då med begreppet 

informationskompetens? I en vidare bemärkelse innebär detta att målgruppen ska kunna 

identifiera informationsbehov och förutom detta tillägna sig kunskaper för att kunna söka, 

granska, kritiskt värdera och tillämpa information (Hälsouniversitetets bibliotek, 

Linköping, 2006-03-23). Det finns även en tanke om att studenterna ska få de färdigheter 

i informationssökning för att: ”[…] på ett rationellt sätt klara studier och en framtida 

yrkesroll” (Uppsala universitetsbibliotek, Uppsala, 2006-03-23). Enligt Medicinska 
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fakultetens Bibliotek och Lärande Center, Lunds universitet, blir användarna med sin 

informationskompetens självständiga aktörer då det gäller att utnyttja de 

informationsresurser som är tillgängliga för lärande och forskning (MBLC, Lunds 

universitet, 2006-03-23). Vid Uppsala universitetsbibliotek ställs undervisningens mål 

mot bakgrunden av en förändrad syn på lärande och undervisning i dagens 

informationssamhälle. Lärandet är därmed en process som fortsätter livet igenom 

(Uppsala universitetsbibliotek, 2006-03-23).  

 

Då det gäller de målgrupper undervisningen vänder sig till beskrivs dessa hos samtliga 

som studenter, lärare och forskare. Medicinska biblioteket vid Umeå universitet erbjuder, 

genom ett avtal med Västerbottens läns landsting, även landstingsanställda samma 

service som universitetsanknutna användare. Genom ett intensivt samarbete mellan 

vårdförbundet och sjukhusbibliotek har antalet e-tidskrifter för landstingsanställda ökat 

markant och biblioteket har som uppdrag att tillgängliggöra dessa samt erbjuda 

undervisning i databassökning (Verksamhetsberättelse för Medicinska biblioteket 2002-

2004). Även universitetsbiblioteket vid Karolinska Institutet erbjuder kursverksamhet för 

yrkesgrupper inom sjuk- och hälsovården samt för anställda vid medicinska bibliotek 

(Universitetsbiblioteket Karolinska Institutet, 2006-03-23).  

 

Hälsouniversitetets bibliotek – HUB har mot bakgrund av det förändrade 

informationslandskapet och de växande behoven av undervisning skapat Centrum för 

biblioteks- och IT-pedagogik som är ett samlande organ för Linköpings 

universitetsbiblioteks pedagogiska verksamhet. Avsikten med detta är att främja 

pedagogisk förnyelse och utveckling. Förutom att bedriva poänggivande utbildningar 

med fokus på informationskompetens är även målsättningen att medverka till 

kompetensutveckling inom bibliotekarieprofessionen såväl internt som regionalt och 

nationellt. Man vill därmed medverka till en långsiktig kunskapsgenerering inom det 

bibliotekspedagogiska området (Linköpings universitetsbibliotek,  2006-03-23).  

Även Medicinska fakultetens bibliotek i Lund har förändrat sin organisation för att 

anpassa verksamheten till nya behov och har i dess nya utformning Learning Resource 

Centers som förebild. Medicinska fakulteten har lämnat samarbetet med 
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universitetsbiblioteket (år 2000) och har byggt upp egen biblioteksverksamhet i egen regi 

kallad MBCL – Medicinska fakultetens Bibliotek och LärandeCenter. Då fakulteten 

tillämpar PBL-pedagogik ställs nya krav på bibliotekets utformning där studenternas 

lärande står i centrum. Tanken är att MBCL ska göra användarna mer självständiga och 

oberoende av det fysiska biblioteket. Detta genom utbildning i informationskompetens 

och användning av ny teknik och nätbaserade tjänster. Det finns även en tanke att erbjuda 

integrerad support (help-desk) till målgrupperna (MBLC, Lunds universitet, 2006-03-23). 
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4. Teoretiskt ramverk  

 

4.1 Professionsteorin 

 

För att fördjupa kunskapen om utvecklingsprocessen avseende bibliotekariens 

pedagogiska roll samt användarundervisningen har jag använt mig av ett 

professionsteoretiskt perspektiv. Professionsteori har inom sociologin traditionellt 

använts i forskning där yrken studeras och kommer att fungera som ett ramverk i min 

slutanalys och ställas i relation till mitt empiriska material.  

Professionsteori var fram till 1970-talet starkt präglad av funktionalismen och i viss mån 

även positivismen. Emile Durkheim uttryckte då vikten av professionsetiken där 

arbetsdelning (division of labour) och yrkesgrupper utgjorde den moraliska grunden för 

det moderna samhället. Fram till 1970-talet lades även fokus på hur professioner kunde 

särskiljas från andra yrkesgrupper utifrån uppsatta kriterier. Denna inriktning kom senare 

att betecknas som essentialistisk (Macdonald Keith M, 1995: 2-3, Sundin Olof 2004: 

274). I senare forskning har ”professionalisering” använts som ett centralt begrepp i 

studier av samhällen ur ett historiskt perspektiv. Även andra centrala begrepp har 

betonats i analysen av samhällen som t ex ”sociala klasser” och ”social status” i försök att 

förklara det fenomen som professionalisering utgör. I nyare forskning läggs också i stor 

utsträckning betoningen på processen då ett yrke blir till en profession. Här studeras även 

de strategier som används inom yrkesgrupper för att avgränsa ett kunskapsområde. Det är 

en sådan inriktning av professionsforskningen som jag avser att använda mig av i min 

undersökning (Selander 1989: 11 ff).  

 

Professionsteorin har traditionellt använts till att studera yrken av högre status där till hör 

läkare och advokater. Vad är det då som skiljer professioner från andra yrkesgrupper? 

Några återkommande kriterier är att professionen har en systematisk teori samt utgör en 

auktoritet inom och har ensamrätt på sitt kunskapsområde. Det finns även en samhällelig 

sanktion genom t ex lagstiftning av yrkesgruppens verksamhet. Yrkesgruppen bär även 

med sig en egen etisk kod, en yrkeskultur samt har genomgått en yrkesexamen (Sundin 

2004: 274, Selander 1989: 14, Macdonald 1995: 6-8).  
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4.2 Bibliotekarieyrket inom professionsteorin 

 

Det finns dock yrkesgrupper som inte uppfyller ovanstående kriterier och klassas därför 

som semiprofessioner. Till dessa yrken hör bibliotekarier och sjuksköterskor och ett 

kriterium som lyfts fram där semiprofessionerna kommer till korta är möjligheten inom 

yrkesgrupperna att tillämpa egen abstrakt kunskap i yrkespraktiken (Sundin 2004: 274-

276). Utbildningen inom Biblioteks- och informationsvetenskap tillkom med syfte att 

akademisera yrkesgruppen i och med att behovet av teoretiska kunskaper i 

informationssökning ökade. Ett annat bakomliggande intresse har varit att förstärka 

bibliotekarieyrkets ställning som profession (Sundin 2004: 277).  

 

Lena Olsson beskriver i sin avhandling ”Det datoriserade biblioteket – Maskindrömmar 

på 70-talet” hur en stark koppling till en institution kan betecknas som ett problem inom 

bibliotekarieprofessionen. Lena Olsson (1995) skriver: 

”Att det är moderorganisationer som definierar målen för biblioteksverksamheten medför 

problem för bibliotekarierna att hålla samman sin yrkeskår. Det innebär att olika 

bibliotekariegrupper har olika verksamhetsmål och föreställningar om vad bibliotek är, 

vilket i sin tur resulterar i att yrket delas upp på flera professionella grupper”.  

Detta kan, enligt Olsson, leda till konflikt och splittring i gemensamma projekt eller 

utbildningstillfällen (Olsson 1995: 24). 

Olsson lyfter även fram betydelsen av den professionella kulturen och hänvisar till John 

Van Maanen och Stephen Barleys definition där yrkesgruppens normer värden och 

perspektiv framhävs som identitetsskapande faktorer. Detta kan stå som förklaring till 

konflikter mellan olika grupper rörande t ex teknikens utformning som har sin grund i 

rådande normer och värderingar inom de olika grupperna (Ibid: 25). 

 

4.2.1 Informationsprofessionen i konkurrens 

 

Sociologen Andrew Abbott har utarbetat en modell som påvisar hur yrkesgrupper 

konkurrerar inom olika samhällsarenor genom att hävda sin kunskap. Enligt Abbott är 

jurisdiktion ett viktigt begrepp inom professionsforskning och jurisdiktionen är det 
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kunskapsområde eller ”revir” som kontrolleras av en profession. Professioners 

förutsättningar att utöva sådan kontroll varierar dock beroende på omgivande konkurrens 

samt branschens utseende (Abbott 1988: 33ff, s. 99, Sundin 2004: 276).  

 

Bibliotekarieyrket är enligt Abbott en av flera informationsprofessioner och gör anspråk 

på närliggande professioners uppgifter för att expandera sin jurisdiktion. Enligt Abbot 

kan bibliotekarieyrket betraktas som en svag jurisdiktion då de är starkt förknippade med 

en institution, (till exempel universitet), samt att de definieras av och står i en 

konkurrenssituation med sina klienter. Det senare nämnda inträffar då de hävdar sin 

jurisdiktion över uppgiften att bestämma klienternas informationsbehov och hur behoven 

ska tillfredställas. Bibliotekariers undervisning i informationssökning riktad till andra 

grupper är ett tydligt exempel på konkurrens om informationssökningsexpertis. 

Bibliotekariens kunskap att söka information kan i detta fall betraktas som en del av 

klientens egen verksamhet och kunskapsdomän. Det här visar på svårigheten för 

bibliotekarier att avgöra hur långt de ska gå i sin informerande roll i förhållande till 

kunden (Abbott 1988: 33ff, Olsson 1995: 23-24, Sundin 2004: 277).  

 

Abbot menar att digitaliseringen av biblioteken är upphovet till hot och konkurrens från 

andra professioner (Abbott 1988: 221-222). Strävan efter breddad jurisdiktion medför att 

det föreligger en viss risk för att professionen blir alltför diffus. Därför genomgår inte 

minst bibliotekarieprofessionen en identitetsbevarande process som kan betecknas som 

en sammanslagning med andra professioner. Samtidigt sker också till viss del en 

delningsprocess med den egna traditionella professionen. En orsak till delning kan, enligt 

Abbot, vara närvaron av andra professioner som utför likartade uppgifter (Ibid: 106). 

 

4.2.2 Professionella strategier  

 

Lena Olsson redogör ur ett professionsteoretiskt perspektiv hur bibliotekarier på 1970-

talet vann kontroll över informationsteknologin samt upprätthöll en expertroll i 

konfrontationen med informationsöverflödet. Olsson identifierar fyra olika professionella 

strategier hos bibliotekarierna och en utarbetad modell visar strategiernas riktningar i 
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strävan att upprätthålla en framtida expertstatus. I en första dimension kan kompetensen 

utvecklas gällande form (Olsson avser här teknisk form) eller innehåll (Olsson avser här 

kunskapsinnehåll/ämnesinnehåll) I en annan dimension kan en generalist- eller 

specialistkompetens utvecklas. I de olika rollerna är även den nya tekniken närvarande.  

(Se figur 1) 

 

Historiskt framgår att olika professionella grupper har valt olika strategier och för 

bibliotekarien på t ex ett forskarbibliotek har innehålls- och ämnesspecialisering varit ett 

naturligt sätt att uppnå expertroll då det har varit viktigt att hålla en hög kunskapsnivå i 

förhållande till t ex forskaren som besöker biblioteket. Det har även varit möjligt för 

bibliotekarier att specialisera sig på teknisk form, i t ex katalogisering, bibliografisk 

indexering och datafilsproduktion (som datafilproducent), och som generalist på form 

utveckla och designa nya bibliotekssystem (som systemdesigners). Olsson gör dock 

gällande att intresset har varit lågt bland bibliotekarier att utveckla teknisk kompetens 

(Olsson 1995: 234-235). En professionell strategi som betraktas som ett progressivt sätt 

att utveckla bibliotekarieyrket kallas informationsadministration. Lena Olsson skriver:  

”Den omfattar såväl en kunskap om hur man ska söka i informationskällorna, nätverken, 

databaserna som hur man ska hämta hem informationen och komma åt dokumenten och 

eventuellt också värdera och organisera informationen efter beställarens, klientens 

önskemål (Ibid: 236). Här betraktas biblioteket som en av informationskällorna och 

informationsadministratören står således utanför biblioteket.  
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Figur 1 
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Olsson, vars avhandling skrevs 1995, hävdar att en del bibliotekarier kan förvandla sig 

till systemdesigners och informationsadministratörer, men yrket kommer att förbli ett 

splittrat serviceyrke. Tekniken kommer att sätta villkoren för expertissträvan snarare än 

att låta sig bemästras (Ibid: 236). 

 

4.3 Informationssamhälle och reflexivitet 

 

För att ytterligare fördjupa min analys vill jag ta med ett metateoretiskt perspektiv på 

Medicinska bibliotekets omvärld som skulle kunna betecknas som det moderna samhället 

i ständig förändring. Det moderna samhället måste såväl en organisation som en individ 

ständigt förhålla sig och i viss mån anpassa sig till. Det moderna samhället skulle i det 

här fallet vara en benämning för det informationssamhälle som vuxit fram ungefär i fas 

med Medicinska bibliotekets tillblivelse. Den moderna informations- och 

kommunikationsteknikens framfart har haft avgörande betydelse för såväl 

utbildningspraktik som yrkespraktik. Betydelserna av informationssökning och 

informationsanvändning har betonats i allt större utsträckning under denna period 

(Sundin 2004: 265). 

 

Sociologen Anthony Giddens menar att det moderna samhället och modernitet kan ställas 

i relation till reflexivitet. Han beskriver detta som modernitetens reflexivitet där 

reflexionen är en förutsättning för sig själv  

”[…] inbyggd i själva grundvalen för systemproduktionen så att tänkande och handlande 

ständigt bryts och strålar tillbaka till varandra”.  

Han jämför detta med en tidigare reflexivitet där tradition och symboler vördats för sin 

egen skull eller som ett värde i sig (Giddens 1996: 43). Enligt Giddens ställer en ständigt 

pågående förändring i samhället nya krav på individer till skillnad från tidigare då 

levnadsvanor i större utsträckning präglades av tradition och kontinuitet. Innebörden av 

att leva i informationsåldern innebär att den sociala reflexiviteten ökar. Snabba 

förändringar i vår omvärld gör att individer och organisationer måste inta ett reflexivt 

förhållningssätt. Han skriver: 
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"Social reflexivitet står för det faktum att vi ständigt måste tänka på eller reflektera över 

de omständigheter i vilka vi lever vårt liv" (Giddens 2001: 548).  

Giddens hävdar att omvärlden konstitueras av vad han kallar ”reflexivt tillämpad 

kunskap”, där ständig beredskap måste finnas för att ompröva denna kunskap (Ibid 1996: 

44). De nya kommunikationsteknologierna utmärkande för det moderna samhället och 

gränserna mellan globalt och lokalt suddas ut (Ibid 2001: 400). Internet som 

kommunikationsteknologi präglar som sådan vår samtid, människors vardag och inte 

minst bibliotekariernas arbetssätt och roll.   
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5. Bibliotekariens förändrade yrkesroll - litteraturgenomgång 

 

I en historisk redogörelse för hur yrkesrollen växt fram avseende bibliotekarier vid 

forskningsbibliotek beskriver forskaren och bibliotekarien Maj Klasson hur yrket i sin 

linda betraktades som en bisyssla för professorer, doktorer och licentiater. De 

vetenskapliga bibliotekens bestånd växte och yrket blev så småningom heltidsarbete. För 

att inneha en bibliotekarietjänst krävdes att man minst skulle ha en licentiatexamen och 

helst också doktorerat. Fram till att bibliotekarieutbildningen vid Bibliotekshögskolan i 

Borås inrättades 1972 skedde utbildningen av bibliotekarier internt på 

forskningsbiblioteken (Klasson, Maj 1984). I samband med högskolereformen 1993 

startades utbildningar inom det akademiska ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 

som i allt högre grad kom att betona teoretiska kunskaper. Bibliotekarieexamen ersattes 

så småningom med en högskole-, kandidat eller magisterexamen i biblioteks- och 

informationsvetenskap. Det som efterfrågades från bland annat fackligt håll (och som kan 

sägas ligga bakom akademiseringen av utbildningen) var akademiskt utbildade 

specialister på informationssökning och informationsförmedling (Sundin 2004: 277 

refererar till SFS 1992: 1434, DIK-förbundet 2003b). Då det gäller forskning om olika 

aspekter på bibliotekariernas yrkesroll finns ett rikligt material att ta del av, (inte minst 

om den pedagogiska aspekten på denna). Följande kapitel innehåller en redogörelse för 

ett urval som i mångt och mycket är relevant för studien. Här redovisas även en del av de 

forskningsperspektiv som finns angående användarundervisning. 

 

5.1 Datoriseringen och yrkesrollen  

 

Lena Olsson skriver i sin avhandling hur forskningsbiblioteken under 1950- och 1960- 

talen genomgick stora förändringar och ställdes inför nya utmaningar inom 

verksamheten. Efter genomdrivandet av en ny utbildningspolitik under 1950-talet växte 

kvantitativ forskning fram, (speciellt inom naturvetenskaperna), och därefter också nya 

vetenskapliga discipliner. Antalet forskare ökade totalt och vetenskapen fick ökad 

betydelse i samhället. Det blev allt mer betydelsefullt att visa upp forskningsresultat 

vilket skapade nya arbetsformer inom institutionerna. Publicering vetenskapliga 
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tidskrifter blev formalia och dessutom ett konkurrensmedel för forskarna. Det som följde 

under 1970-talet kan betraktas som en kulminerande vetenskaplig informationsexplotion. 

Inom forskningsbiblioteken, som enligt tradition ansvarade för förmedling av 

vetenskapliga publikationer, identifierades tidigt problemet att hantera det växande 

informationsöverflödet. Datortekniken kom att betraktas som en lösning på detta. (Olsson 

1995: 1,15) 1970- kom att präglas av förväntningarna på den nya tekniken och under 

1980-talet debatterades flitigt de kommunikationsteknologiska förnyelserna på 

arbetsplatserna (Olsson 1995: 15, Schreiber 1994: 2).  

 

Sociologen Trine Schreiber (1994) beskriver i uppsatsen Forbåbninger og skuffelser i 

kvindeerhvervene – Kvinders mode med ny teknologi og organisatorisk forandring, 

bibliotekariers och kontorsanställdas möte med den nya tekniken under 1980-talet. Hon 

förmedlar en motsägelsefull bild som spänner mellan de anställdas entusiasm över nya 

möjligheter till osäkerhet och missnöje. Schreiber beskriver variationer av rationell 

handling bland de kontorsanställda, (som i detta fall uteslutande bestod av kvinnor), i 

mötet med den nya teknologin på arbetsplatsen. Det som föranledde dessa handlingar var 

kombinationer av tidigare erfarenheter med nya krav på ett anpassande beteende. Här 

finns en tydlig skillnad mellan kontorsanställda och personer med högre utbildning. 

Schreiber identifierar tre former av rationellt handlande som innefattar såväl ett kritiskt 

förhållningssätt till den nya teknologin som ett samtyckande. Ett avdelningsbaserat 

handlande används av kritiska kontorsanställda, där avdelningen som grupp används i 

försvaret mot det nya upplevda hotet. De högre utbildade med ett kritiskt/samtyckande 

förhållningssätt använder i större utsträckning den egna yrkesgruppen som stöd i ett 

solidariskt handlande. I denna grupp finns i högre utsträckning individuella krav vilket 

kan leda till konflikt över de nya kravens utformning och innehåll. Detta i kontrast till de 

högre utbildade med positiv inställning som accepterar förnyelserna genom individuellt 

handlande (Schreiber 1994: 2, 177-178). 

 

Joachim Hansson (2000) skriver att fördelen med Internet har varit att tillgängligheten till 

onlinedatabaser, länklistor och mycket annat som ingår i bibliotekens service blir 

tillgängligt även utanför bibliotekets väggar vilket kan vara till fördel för t ex mindre 
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bibliotek med begränsade lokalresurser (Akenine, Eva och Alvarado, Nadine 2004: 19 

refererar till Joachim Hansson 2002). Nackdelen med Internet har varit att det vid sidan 

av vetenskapliga rapporter även finns andra webbplatser av skiftande slag och kvalité 

vilket ställer krav på användaren att tänka källkritiskt (Leth, Göran och Thurén, Torsten 

2000: 11). 

 

Rockman och Watstein (1999) betraktar referensbibliotekarien som en konsult i själva 

sökprocessen och ska som sådan besitta kunskap i att värdera och finna rätt information 

till användaren. Den stora informationsmängden har dock inneburit svårigheter även för 

bibliotekarien att hitta bra information. Rockman och Watstein undersöker 

referensbibliotekariens nya roller i och med att informationsmängden ökat som en 

konsekvens av den nya informationstekniken. De belyser förändringarna i 

referenssamtalet och ger e-post och webbchatt som exempel på en ny 

kommunikationsväg med bibliotekarierna. De nya roller som vuxit fram är handledaren, 

informationsförsörjaren (här lyfts förmågan att återvinna information fram) och 

konsulten. Även det pedagogiska arbetet har integrerats i referensarbetet då bibliotekarien 

också tagit på sig ansvaret att lära ut informationskompetens (Rockman Ilene F. & 

Watstein Sarah B. 1999: 45-59). 

 

5.2 Bibliotekariens pedagogiska roll  

 

Mot bakgrund av de förändringar som forskningsbiblioteken genomgått blir den 

pedagogiska aspekten allt mer tydlig i bibliotekariens yrkesroll. I och med ett ökat antal 

studenter och användare ökar även behovet av fler bibliotekarier med en pedagogisk roll 

och funktion (Hed, 2002: 5) Jesper Ducander gör i sin magisteruppsats Quo Vadis 

bibliotekarie gällande att den identitet som bibliotekarierna i undersökningen ansåg vara 

utmärkande i yrkesrollen var den pedagogiska identiteten (Ducander 1997: 73). 

Högskolebibliotekarien Helen Hed, bekräftar en sådan uppfattning då hon i uppsatsen 

”Bibliotekspedagog – en ny profession” beskriver hur den pedagogiska rollen täcker ett 

stort kunskapsfält som inrymmer ”… allt från att ge rätt information i rätt ögonblick till 

att utbilda studenter i informationssökning. Den innefattar också arbetet med 
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bibliotekslokalernas utformning, kunskap om bibliotekets samlingar, om sökverktyg 

(kataloger, databaser) i både tryckt och elektronisk form och om elektroniska samlingar – 

och givetvis även kunskap om hur man lär andra att använda allt detta (Hed 2002: 2).  

En förekommande diskussion i internationell forskning är hur en allt mer 

studentcentrerad studiemiljö, förekommande i högre utbildningar, påverkar 

bibliotekariens pedagogiska roll. Enligt den brittiska forskaren Philippa Levy (2005) 

medför övergången till en problemfokuserad pedagogik (PBL) ett åtagande bland 

samtliga pedagoger, däribland bibliotekarierna, att skapa förutsättningar för dialog, 

feedback, reflektion och samarbete hos studenterna. Biblioteket får en ny funktion som 

Information resource center och bibliotekarien får i detta sammanhang rollen som 

informationsspecialist. En av informationsspecialistens främsta uppgifter är att utforma 

en genomtänkt informationsdesign som svarar mot pedagogikens krav. Levy gör gällande 

att bibliotekariernas pedagogiska medvetande och kunnande måste utvecklas genom egen 

praktisk erfarenhet. Så småningom kommer dessa erfarenheter att bidra till pedagogisk 

insikt och kunskap inom yrkessektorn som helhet (Levy 2005: 24).  

 

Den amerikanska forskaren och professorn George Allen reflekterar även han över 

bibliotekariernas nya roll som informationsspecialist i ett PBL-sammanhang. Allen 

hävdar att informationsspecialisten ska verka som organisatör, vägledare, instruktör och 

rådgivare inom informationssökning i databaser, Internet och andra källor och tjänster 

som ingår i det elektroniska biblioteket. Informationsspecialisten ska som pedagog även 

fungera som kritiker, mentor och förebild. Allen betonar vikten av att som sådan endast 

lära ut processen hur man går till väga för att inhämta kunskap. Han skriver: “I want to 

call attention to the adverbial aspect of a process rather than the verbal, and to argue that 

to know how to go about learning things is far more important for students than what it is 

they’ve learned. The “how”, after all, can get you the “what” whenever you need it”. 

Därmed har bibliotekarien förhoppningsvis medverkat till ett kritiskt förhållningssätt och 

självständigt tänkande hos studenten. Något som den problemfokuserade studiemiljön 

kräver (Allan 2000: 6-8). 
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Även typbeskrivningar av den pedagogiska rollen har förekommit inom 

biblioteksforskningen under de senaste årtiondena. Bibliotekarien och forskaren Maj 

Klasson beskrev i sin avhandling Högskolebibliotek i förändring, redan 1984 

högskolebibliotekariens pedagogiska roll. I och med att bibliotekarien har en 

huvuduppgift i att förmedla information och dokument kan yrkesrollen därmed beskrivas 

som en länkroll. Bibliotekarien fungerar även som en länk mellan informationsproducent 

och informationskonsument. Klasson kopplar även olika länkroller till bibliotekariens 

pedagogiska arbetsuppgifter inom bibliotekssystemet. Sammanfattningsvis kan dessa 

beskrivas med följande benämningar: 

 

Förmedlare – överför kunskap från producentled till konsumentledet. 

Konsult – Hjälper användaren att identifiera problem och lokalisera resurser om 

problemet. 

Instruktör - Överför förståelse, metodik, praktik, t ex genom att bedriva 

användarundervisning eller att framställa översikter över större kunskaps- eller 

utvecklingsfält. 

Ledare – Påverkar överföringen av kunskap genom makt eller inflytande, t ex som 

skapare av databaser för speciella ämnesområden/problemområden eller för prioriterade 

kunder. 

Innovatör – Skapar spridningseffekter t ex genom marknadsföring 

Bevakare – Visar på begränsningar i innovationer genom t ex opinionsbildning 

Sorterare – Fungerar som ”gatekeeper” (grindvakt) genom att bevaka tillgången till 

kunskapsbanker och besluta om användandet av dem. 

Lärarlagsmedlem – Överför genom praktik och service det senaste inom vetenskaperna 

inom forskningsfronten, t ex genom samarbetsprojekt mellan användare och bibliotek 

kring undervisningsfrågor. Medverkar även i forskarlaget och lärarlaget med uppgift att 

vara informationsexpert. 

Användare – Söker kunskap på eget initiativ. Bibliotekarien stannar inte vid service till 

andra, utan utvecklar själv sina kunskaper och erfarenheter för att kunna fungera 

effektivare som länkare inom forskar- och utbildningssamhället. 
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Participatör – Genom att bibliotekarien deltar i participatoriskt samarbete med 

kundgrupper och/eller arbetskamrater, kommer alla i gruppen att kunna fungera som 

länkare åt varandra (Klasson 1984: 74-75). 

 

I senare forskning har Carol C. Khulthau (1993) beskrivit bibliotekariens roll, men då 

som förmedlare av information. Khulthau beskriver olika förhållningssätt i den 

pedagogiska rollen. Hon skiljer mellan ett källorienterat förhållningssätt (source 

approach), ett sökorienterat förhållningssätt (pathfinder approach) och ett 

processorienterat förhållningssätt (process approach) som hon också förordar. I det 

processorienterade förhållningssättet kan bibliotekariens aktiviteter delas in i fem nivåer 

beroende på var eleven befinner sig i sin informationssökningsprocess (Khulthau 1993: 

10, 134-145). Även forskaren Tove Pemmer Saetre (2001) har identifierat fyra olika 

bibliotekarietyper utifrån egna erfarenheter som folk- högskolebibliotekare. De olika 

typerna beskrivs som: tillrättaläggaren, vägledaren, agitatorn och alliansbyggaren. Dessa 

förekommer sällan i renodlad form, men olika variationer av dessa kan ge bibliotekarien 

allsidighet i sin yrkesroll (Saetre 2001: 171).  

 

5.3 Användarundervisning  

 

Undervisning i informationssökning också kallat användarundervisning betraktas överlag 

bland forskare som problematisk i och med de svårigheter som föreligger i att 

åstadkomma goda resultat då det gäller användarens kunskapsinhämtning. (Limberg 

2002: 92) Den forskning som bedrivs har sin teoretiska grund i pedagogik och/eller 

biblioteks- och informationsvetenskap och diskussionen om användarundervisning är i 

dag dominerad av en förståelseinriktad konstruktivistisk kunskapssyn. Dock förekommer 

fortfarande inslag av behavioristiska synsätt. Informationskompetens är den term inom 

forskningen som mest frekvent kopplas samman med undervisningsverksamhet på 

bibliotek, men då användningsområdet är bredare än så är termen också svårdefinierad. 

Sundin skriver: ”Begreppet informationskompetens tycks användas på olika sätt i olika 

sammanhang, av olika grupper och för olika syften.” Sundin konstaterar dock att 
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informationskompetens har kommit att fungera som en ny etikett på 

användarundervisning (Ibid: 285). 

 

Louise Limberg (2002) beskriver i sin rapport ”Informationssökning och lärande” hur 

undervisning i informationssökning har en historisk bakgrund i bok- och 

bibliotekskunskap som under årtionden bedrivits inom bland annat universitets- och 

högskolebibliotek. Termen bibliotekskunskap byttes under 1980-talet ut mot färdigheter i 

informationssökning, ett begrepp som vidgade vyn då det gällde informationsskällor till 

att även gälla utanför bibliotekets väggar. Begreppet informationskompetens har under 

1990-talet utvecklats parallellt med informationsteknologins framväxt (Limberg 2002: 

99, Sundin 2004: 284).  

Då det gäller en närmare beskrivning av ordets innebörd hör en definition formulerad av 

American Library Association (ALA) till de mest citerade. Definitionen lyder: 

“Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. They 

know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find 

information and how to use information in such a way that others can learn from them. 

They are people prepared for lifelong learning, because they can always find the 

information needed for any task or decision at hand” (Sundin 2004: 282 refererar till 

ACRL 1989). Definitionen som sådan representerar ett behavioristiskt synsätt.  

Representativt för ett mer konstruktivistiskt förståelseinriktat synsätt är Christine Bruces 

(1997) redogörelse för hur högskolepedagoger uppfattar begreppet i sin avhandling ”the 

seven faces of information literacy” . Informationskompetens betraktas som: 

 

1. att använda IT för informationssökning och kommunikation 

2. att finna information 

3. att verkställa en informationssökningsprocess 

4. att kontrollera information 

5. att bygga upp en egen kunskapsbas för ett nytt intresseområde 

6. att arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla nya insikter 

7. att använda information klokt för andras bästa 

(Bruce 1997: 110).   
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Ett återkommande tema inom artiklar om användarundervisning är huruvida den ska 

integreras i övrig undervisningsverksamhet inom högre utbildningar. I ett antal 

forskningsartiklar med fokus på Medicinska bibliotek påvisas betydelsen av att den 

medicinska bibliotekarien som pedagog integreras i övrig pedagogiska verksamhet inom 

den medicinska fakulteten. Detta aktualiseras inte minst inom PBL-baserade utbildningar 

(Fridén  1996: 7,  McGowan 1995:187-188). Den amerikanska forskaren Julie J. 

McGowan hävdar i sin artikel ”The role of health sciences librarians in the teaching and 

retention of the knowledge, skills, and attitudes of lifelong learning” att det är en 

förutsättning för att den medicinska bibliotekarien ska kunna bidra till kunskap och 

positiva attityder kring det livslånga lärandet. Det livslånga lärandet ingår i det 

utbildningsmål som är satt inom de flesta medicinska fakulteter, (McGowan 1995: 184-

188) I antologin ”Library User Education: Powerful Learning, Powerful Partnerships” 

(2001) gör forskarna Sally Kalin och Loanne Snavely gällande att det i högre 

utbildningar är viktigt med partnerskap inom undervisningsverksamheten på 

institutionerna där även bibliotekarierna är delaktiga som informationsspecialister. Det är 

i synnerhet viktigt där nya pedagogiska modeller införs som en följd av en framväxande 

informationsteknologi. Ett partnerskap kommer dock inte av sig själv utan kräver 

initiativtagande från bibliotekarierna för att väcka insikt om betydelsen av deras 

delaktighet hos institutionerna (Kalin & Snavely 2001: 26-27). 

 

 

Sammanfattningsvis kan man utifrån den forskning och de teorier som studien refererar 

till att se att pedagogik och användarutbildning för bibliotekariernas del handlar om att 

reflektera över hur inlärning på bästa sätt kan ske i en ständigt föränderlig kontext. Det är 

även nödvändigt för bibliotekarien att i fundera över sin roll i förhållande till närliggande 

professioner och sina klienter inte minst i undervisningssammanhang. Att forma sin 

pedagogiska roll innebär även att en strategi är nödvändig för utveckling av den egna 

kompetensen då informationsteknologin ständigt utmanar med nya databaser och 

tekniska lösningar. Nya arbetssätt inom utbildningssystemet gör gällande att användaren 

själv ska ställa frågor och finna relevant information. I undervisningssituationen innebär 
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det att ett användarperspektiv blir nödvändigt och bibliotekarien bör här reflektera över 

sin roll i förhållande till användaren/gruppen och vara lyhörd inför dennes behov. Här 

handlar det att på bästa sätt medverka till att studenten blir självständig i 

informationssökningsprocessen, helst i ett livslångt perspektiv. Studenten ska även i 

slutänden ha ett kritiskt förhållningssätt till upphittade källor. Slutligen bör även 

bibliotekarien reflektera över huruvida användarutbildningen ska integreras med övrig 

pedagogisk verksamhet inom fakulteten. Bibliotekarien skulle i ett partnerskap medverka 

som informationsspecialist. Det kräver i sådana fall initiativtagande från bibliotekarierna 

för att väcka insikt om betydelsen av deras medverkan på institutionerna.  
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6. Resultat 

 

6.1 Presentation av respondenter 

 

Jag kommer här att ge en kortfattad beskrivning av de respondenter som ingår i min 

undersökning. Jag har valt att utelämna ålder och kön. Därtill kommer jag att använda 

fingerade namn i den presentation som följer för att så långt som möjligt iaktta 

respondenternas intresse av konfidentialitet. ”Att skydda undersökningspersonernas 

privatliv genom att förändra namn och identifierande drag är ett viktigt inslag vid 

redovisning av intervjuer” (Kvale 1997: 109).  

I och med att arbetsplatsen är liten och att respondenterna samarbetar relativt tätt det inte 

varit oproblematiskt att undvika igenkänning dem emellan. Jag har därför låtit 

undersökningspersonerna godkänna den information som lämnas i resultatredovisningen. 

Det åldersspann respondenterna befinner sig i är mellan 30 - 56 år. Samtliga ägnar större 

delen av sin arbetstid till användarundervisning på Medicinska biblioteket.  

 

Andersson 

Har arbetat ca 5 år som bibliotekarie, varav 2 år på Medicinska biblioteket. Andersson 

har en humanistisk grundutbildning, 2-årig påbyggnadsutbildning i Biblioteks- och 

informationsvetenskap samt har tillägnat sig den internutbildning som erbjuds inom 

Universitetsbiblioteket (huvudbiblioteket) och Medicinska biblioteket. Har erfarenhet av 

användarundervisning främst inom forskningsbibliotek. 

 

Petterson 

Har arbetat ca 17 år som bibliotekarie, varav 14 år på Medicinska biblioteket, tidigare 

Vårdbiblioteket. Petterson har en humanistisk grundutbildning, 2-årig 

påbyggnadsutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap samt har tillägnat sig den 

internutbildning som erbjuds inom Universitetsbiblioteket (huvudbiblioteket) och 

Medicinska biblioteket. Har under sina yrkesår arbetat inom ett stort antal 

bibliotekssystem men har undervisat främst inom forskningsbibliotek. 
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Lindgren 

Har arbetat 20 år som bibliotekarie, varav 14 år på Medicinska biblioteket, tidigare 

Vårdbiblioteket. Lindgren har en grundutbildning inom drama, film och humaniora, 2-

årig påbyggnadsutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap samt har tillägnat sig 

den internutbildning som erbjuds inom Universitetsbiblioteket (huvudbiblioteket) och 

Medicinska biblioteket. Har undervisat inom forskningsbibliotek men har även erfarenhet 

av undervisning inom folk- och skolbibliotek. 

 

Sandgren 

Har arbetat 12 år som bibliotekarie, varav 10 år på Medicinska biblioteket, tidigare 

Vårdbiblioteket. Sandgren har en grundutbildning inom konst och humaniora, 2 årig 

påbyggnadsutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap samt har tillägnat sig den 

internutbildning som erbjuds inom Universitetsbiblioteket (huvudbiblioteket) och 

Medicinska biblioteket. Har under sina yrkesår undervisat inom forskningsbibliotek. 

 

Evertsson 

Har arbetat 30 år som bibliotekarie, varav 1 år på Medicinska biblioteket. Evertsson har 

en grundutbildning från universitetet samt 2-årig påbyggnadsutbildning i Biblioteks- och 

informationsvetenskap samt har tillägnat sig den internutbildning som erbjuds inom 

Universitetsbiblioteket (huvudbiblioteket) och Medicinska biblioteket. Har under sina 

yrkesår arbetat inom ett stort antal bibliotekssystem och är i sin pedagogiska roll 

uppfostrad i folk- och skolbiblioteksvärlden. 

 

6.2 Upplevelser av förändring 

 

Här avser jag redogöra för upplevelser av förändring utifrån respondenternas syn på den 

pedagogiska rollen samt kursverksamheten. För att belysa upplevda förändringar kommer 

jag även att redogöra för deras uppfattning av arbetsuppgifter och rutiner som i dagsläget 

ingår i deras yrkesroll. 

Det pedagogiska uppdraget ligger även i planeringen av bibliotekets fysiska yta. Väl 

fungerande lokaler och utrusning är en grundförutsättning för en fungerande pedagogisk 
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verksamhet. För Medicinska bibliotekets del innebar en lokalflytt år 2002 en ny plattform 

för undervisningsverksamheten inte minst då det gäller lokaler och teknisk utrustning. Jag 

kommer därför också att redogöra för respondenternas upplevelser av den fysiska miljön.  

 

Respondenterna har gemensamt i att undervisning tar upp en stor del av deras arbetstid på 

Medicinska biblioteket. Det som skiljer dem åt är erfarenhet av undervisning i år räknat. 

Dessutom har tre av respondenterna erfarenhet av användarundervisning inom folk- och 

skolbibliotek utöver forskningsbibliotek. Detta sammantaget påverkar deras perspektiv 

inte minst då det gäller iakttagelser av eventuella förändringar. 

 
Nuvarande arbetsuppgifter och rutiner 
 
Samtliga av de tillfrågade respondenterna ingår i en undervisningsgrupp där mycket av 
övergripande planering kring användarundervisningen sker. Samtliga ägnar stor del av 
sin arbetstid till undervisning men kombinerar detta med andra uppdrag och projekt. Det 
råder viss frihet att påverka innehållet i arbetsuppgifterna även om de flesta uppdragen 
delas ut av undervisningsansvarig.  
 
Jag ingår i IT-gruppen tillsammans med två medarbetare och tar hand om IT-stödsfrågor. Förutom det så är 
det ju undervisning och passtjänstgöring. Men man kan även hoppa in och göra lite allt möjligt och man 
ställer upp där det behövs (Andersson). 
 
Enligt Pettersson kan man genom utvecklingssamtal uttrycka önskemål om vad man helst 
vill ägna sig åt:  
 
Idag jobbar jag med och ansvarar för e-tidskrifter och den undervisning jag har är för 
referenshanteringsprogrammet End Note. Delvis undervisar jag också i Eira som är landstingets avtal för 
elektroniska tidskrifter och databaser, men det vill jag gärna avveckla nu (Pettersson). 
 
Det ställs numera större krav vid nyanställningar på deltagande i användarundervisning:  
 
Man tvingas inte in i undervisning, men man kan säga så här att… så fort det går ut en tjänst nu så står det 
att användarundervisning är ett krav […] det fanns en del nyanställda som sa att dom inte ville hålla på med 
undervisning. Nu kan det hända att dom som säger att dom inte vill hålla på med det ändrar sig också… det 
är ju en process (Pettersson). 
 
Undervisning utgör därmed en betydande del av bibliotekets verksamhet vilket kräver en 
samordningsfunktion: 
 
[…] vi har hälften av all total undervisning inom UB… och då har vi valt att ha den bokningsbar via en 
person. Så att den bokas, administreras, statistikförs och faktureras av mig (Lindgren). 
 
Medicinska biblioteket har en marknadsföringsfunktion (som ingår i 
undervisningsgruppen), som tillsammans med undervisningsansvarig upparbetar 
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kontakter med institutioner. Något som Andersson ser särskilja Medicinska biblioteket 
från övriga Universitetsbiblioteket: 
 
[…] det är ju lite skillnad mot för när jag jobbade nere på UB:s avdelningar. Då var jag kontaktbibliotekarie 
och det var upp till mig att marknadsföra och ta kontakt med institutionerna, men så är det inte nu. Nu är 
det undervisningsansvarig som sköter den biten (Andersson). 
 
I stort sett alla bibliotekarierna på Medicinska biblioteket har pass ute i lånedisken, något 
som Sandgren betraktar som en självklarhet: 
 
Det finns en del som inte vill ha pass och jag skulle vilja säga till dom att du har valt fel yrke! Det vore som 
att vara säljare utan att sälja produkter. Det är okej att inte ha undervisning, men pass det är självklart. Det 
är ju där man möter kunden, låntagaren, avnämaren (Sandgren). 
 
Pedagogiska rollen  
 
Med bakgrund inom folkbibliotek ser inte Lindgren undervisning som en ny företeelse: 
 
Undervisning sägs vara ett ganska nytt fenomen inom biblioteksverksamhet, fast jag tycker inte det. Jag 
tror att många som kommer ifrån folkbibliotekssidan tycker att… vi har ju bokpratat i alla år och vi har ju 
haft användarundervisning i alla år (Lindgren). 
 
Enligt Pettersson är den pedagogiska rollen även framträdande i traditionella uppgifter: 
 
Jag var väl också lite emot att undervisa i början, men tog ändå på mig det. Och egentligen är det ju inget 
konstigt för man har ju användarundervisning ute i biblioteket när man visar någon.  Det är ingen skillnad 
att stå inför 16 personer eller stå inför en person och förklara. Man måste vara pedagogisk inför en person 
också (Pettersson). 
 
Sandgren ser positivt på en ökad andel undervisning i yrkesrollen och ser att det 
prioriteras lönemässigt. Den pedagogiska rollen innefattar också mer än undervisning i 
datorsal:   
 
För att kunna förstå lite grann… undervisning kallar vi det här när man är inne i datorsal med flera 
personer. Visning är när man är ute i biblioteket och visar någonting… Så om man pratar om både visning 
och undervisning så sysslar ju alla med det. Traditionellt har det inte varit så, men det är ju väldigt starkt nu 
inom biblioteken att det här är våran pedagogiska roll (Sandgren). 
 
Mot bakgrund av att undervisningen ökar krävs en vilja av bibliotekarier som utbildas 
idag att vara pedagogisk: 
 
Jag gick utbildningen en gång med förhoppningen att absolut slippa alla grejor som hade med undervisning 
att göra… jag ville absolut inte stå där framme och vara lärare. Väljer man bibliotekarielinjen idag får man 
det väldigt svårt om man inte vill vara pedagogisk (Sandgren). 
 
Även datoriseringen ställer nya krav på yrkesrollen och kräver öppenhet och nyfikenhet 
inom yrket: 
 
Jag tycker att de är positivt… Jag tycker att bibliotekarieyrket är ett yrke där man aldrig kan slå sig till ro 
och tänka att nu är jag fullärd, nu finns inget mer nytt som jag behöver lära mig, så fungerar det inte. Och 
att vara teknikfientlig bibliotekarie idag det tror jag… det missar man någonting på själv  (Pettersson). 
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Lindgren ser detta som en självklarhet inte minst inom Medicinska bibliotek: 
 
Om man jobbar här så är det som ett krav att man kan och att man vill.  Det går inte att luta sig tillbaka och 
tycka att dom kan väl läsa i dom tryckta tidskrifterna själva liksom. Medicinsk informationssökning den är 
datorbaserad och det har den varit sedan 1966. Det går inte att försöka ha någon annan inställning till 
datorer (Lindgren). 
 
Mot bakgrund av undervisningsverksamhetens växande betydelse och datoriseringen 
betraktas bibliotekarieutbildningen som bristfällig:  
 
[…] alltså vi fick lära oss att slå i bibliografier och vi blev jätteduktiga på sånt, men vi har ju aldrig fått en 
ordentlig utbildning när vi har fått ett nytt tekniskt hjälpmedel som t ex fax, cd-rom. Det tycker jag är 
häftigt för man har fått kriga sig till kunskap själv… jobbet har krävt det men ingen har satt en på 
skolbänken. Jag tycker det är kul, men jag vet att det är många kollegor som tycker att det har varit väldigt 
besvärlig och tufft… Vi som är gamla i yrket har dålig grundkunskap (Evertsson). 
 
Kunskap har de således tillskansat sig på egen hand och genom praktik vilket också 
ställer krav på öppenhet: 
 
Jag menar… grunderna har man ju fått men… om någon hade sagt till mig att jag skulle jobba med 
databaser och elektroniska tidskrifter då jag gick ut BHS så hade jag bara skrattat åt dom för jag tyckte att 
det var fruktansvärt när jag läste. Även att hålla i undervisning kändes som att de var något man måste lära 
sig i praktiken. Det beror hela tiden på hur pass öppen man är för sin yrkesroll… vilken inställning man har 
(Pettersson). 
 
Enligt Sandgren är inslag av pedagogik inte nödvändigt inom bibliotekarieutbildningen, 
utan en kombination av fallenhet, praktik och kunskapsutbyte med kollegor är 
grundläggande i undervisningsrollen: 
 
Jag tror att det där med pedagogik handlar mycket om fallenhet. Jag har inte läst en enda poäng pedagogik 
och på något vis är jag lite glad för det också. Jag tycker att det handlar så mycket om att man har känsla 
för att ta människor, att möta dom på deras rätta nivå. Det handlar om en slags social kompetens... då har 
man vunnit hälften. Det viktigaste är inte att man kan ämnet perfekt även om det är en trygghet i sig att 
kunna ämnet väldigt bra. Att bli bättre det är att sitta och diskutera rena praktikfall som man har varit med 
om… diskutera med andra som har undervisat mycket. Det bästa sättet att bli duktig på att undervisa är att 
undervisa mycket. Man lär sig mycket om de människotyperna som kommer hit (Sandgren). 
 
Yrket är numera utåtriktat i sin karaktär vilket också ställer krav på personlighet: 
 
Det är lättare att få drivet om man är intresserad av det hela… och en person som tycker om att stå på 
scen… man gör som en föreställning varje gång man har en grupp. Om man inte tycker om människor och 
stå inför en grupp då får man vara hur pedagogisk i sitt tänkesätt som helst men det blir jobbigt och 
besvärligt ändå (Evertsson). 
 
Bibliotekets fysiska yta 
 
Det pedagogiska tänket avseende bibliotekets fysiska miljö har enligt Lindgren 
förändrats: 
        
[…] Ann-sofi Oscarsson har myntat det här med ambulering. Att hela tiden hålla sig runt och hjälpa folk. 
Inte bara sitta bakom höga diskar. Därför har vi ganska låga diskar. Man måste ändå vara ute vid 
besöksdator och hjälpa folk (Lindgren). 
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Lindgren gör en jämförelse med hur det var i början på karriären då bibliotekarien letade 
fram information åt besökaren: 
 
Så jobbar man inte idag och framför allt inte på ett universitetsbibliotek där vi måste se till att det är 
studenterna som lär sig och som kan söka. Det är inte vi som ska söka åt dem och jobba åt dem (Lindgren). 
 
Enligt Evertsson är det viktigt att tänka på hur möblemanget ser ut: 
 
[…] finns det en hörna där vi kan avskärma med bokhyllor, finns en hörna där man kan ha en kanon och 
visa mot en vägg, finns bord så man kan vara en mindre grupp. Möbleringen är a och o för hur pedagogisk 
man kan vara i grupp (Evertsson). 
 
Undervisningsverksamheten  
 
Undervisningsverksamheten på Medicinska biblioteket byggdes upp kring 
forskarutbildningen då forskarna hade det starkaste informationsbehovet:  
 
Sedan har vi kommit in på utbildningarna… Det har ju varit tungt, men tillslut kom vi in på 
läkarutbildningen. Det var lättare med omvårdnadsutbildningarna. Sedan blev det lite lärare också, många 
av forskarna är ju lärare. Sen har ju klinikerna tagit sig tid och satsat en liten slant på att utbilda. Jag skulle 
tro att det var väldigt lite kliniker som beställde från början. Forskarna klarar sig väl själva i större 
utsträckning i dag (Sandgren). 
 
Forskare och lärare hör till kategorin som till viss del försvunnit från undervisningen:   
 
Vi jobbar mot de målgrupper vi har haft hela tiden. Vi kanske försöker få in de yrkesverksamma mycket 
mer… alltså få in dom att gå kurser och fortbilda sig för att vi ser att det behövs… medans studenterna 
tvingas ju hit. Så att forskare och lärare och yrkesverksamma försöker vi ju nå då (Pettersson). 
 
Enligt Pettersson har undervisningen utvecklats avsevärt under sin tid på Medicinska 
biblioteket, tidigare Vårdbiblioteket:  
 
Jag tänker tillbaka på den forskarutbildning jag hade i början här… hur annorlunda den var jämfört med 
den som är idag… att vi jobbade mer med bibliografier och slog i Index Medicus. Då kanske vi hade bara 8 
personer i som vi undervisade.  Till skillnad från idag… nåt år var det hundra stycken som sökte… det är ju 
verkligen en utveckling… och man kan se på vårat sätt hur vi undervisar… i början så pratade man om 
Internet och vad en URL var för något och det skulle man aldrig drömma om att nämna idag (Pettersson). 
 
Sandgren ser stora förändringar i undervisningens praktik:  
 
Det var främst Internet jag undervisade i från början. Det var jättehemskt. Först hade man en lång 
Internethistorik för att dom överhuvudtaget skulle förstå vad Internet var och sen var det ju att förklara vad 
en webbadress är och en länk. Det kanske inte var så konstigt på den tiden absolut inte, men så här i 
backspegeln så tycker man att oj så tråkigt det måste ha varit (Sandgren). 
 
Ett användarcentrerat perspektiv prioriteras där användaren står i centrum: 
 
Resursen kommer i andra hand. Viktigast är att dom kommer in rätt i situationen och inte att vi har manglat 
ut vårat budskap och sedan gått hem. Synen är inte alltid riktigt så inom biblioteksvärlden... man kanske 
tror att man är användarvänlig… man försöker bara göra sitt jobb…att sätta sig själv i centrum är enklast 
(Sandgren). 
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Antalet grupper som undervisas ökar. Undervisningen är även allt mer specifik och 
skräddarsydd gentemot olika kurser: 
 
Förr var det kanske mer allmän medicinsk information och man tog dom exempel man tyckte. Men jag 
försöker göra det mer engagerat för just den gruppen det handlar om… då handlar det mycket om att nu ska 
dom ha det och det och då måste vi gå igenom dom och dom databaserna (Lindgren). 
 
Evertsson ska utbildningen sättas in när behovet finns hos användaren och betraktar sig 
som handledare i undervisningssituationen: 
 
Lättaste sättet att lära sig är att vara handgriplig själv… har man då datorer, lokal och bra möjligheter att 
vara ifred med en grupp … då har dom som deltar också större chans att göra sina egna misstag och man 
finns där mycket som en handledare [...] Det är oerhört viktigt att när vi har grupper så måste det vara i ett 
tidsläge när dom har behovet (Evertsson). 
 
Evertsson ser, utifrån sin långa erfarenhet inom skolbibliotek, hur bibliotekarieyrket 
generellt närmat sig läraryrket genom att nya undervisningsformer tagit över inom 
skolan. Först var det traditionell katederundervisning som gällde:  
 
[…] man började med grupparbeten och så smått med lärarlag. Läraren stod inte och föreläste och det 
gjorde att eleverna var flyttbara i lokalen. Då var det naturligt att eleverna var på biblioteket både på 
lektionstid och utanför lektionstid. Jag vill påstå att lärarrollen har ändrats, och i och med det så har också 
bibliotekarierollen ändrats och man har närmat sig varandra ganska mycket. Man jobbar över gränserna 
(Evertsson). 
 
Evertsson ser ett samarbete lärare och bibliotekarier emellan som naturligt: 
 
Som bibliotekarie och pedagog var det ett drömläge att få vara med först vid planering, inköp av material… 
att ta hand om grupperna när dom kom ner. Ibland var jag med och examinerade. För mig var det ett 
naturligt sätt att jobba som bibliotekarie. Jag vill påstå att bibliotekarieyrket är ett pedagogiskt yrke 
egentligen. Är man i en lärande organisation då ska man vara en del utav teamet inte en blindtarm 
någonstans. Då ska man vara med i alla dess delar i hela proceduren för en student (Evertsson). 
 
Enligt Sandgren väger även här bibliotekariens och lärarnas insatser lika tungt, men det 
saknas engagemang hos lärarkåren inom Medicinska fakulteten: 
 
Lärarna är det viktigaste. Vill man ha PBL är både lärarrollen och bibliotekarierollen lika viktiga. Inom 
PBL är delen… att lyssna på någon som har kunskap och att söka kunskap själv lika viktiga delar. ” 
(Sandgren) Den där viljan att inte vara pedagogisk är inom medicinska fakulteten väldigt stark. Det handlar mycket om 
att skaffa sig meriter och sånt där… jag tror att det finns mer ideella lärare inom humaniora och samhällsvetenskap son 
gillar att undervisa och lära eleverna något (Sandgren). 
 
Andersson anser att gränsen mellan lärarens roll och bibliotekariens  
roll är otydlig: 
 
Jag tycker snarare att det inte finns någon tradition att bibliotekarier ska undervisa överhuvudtaget. Det är 
snarare så jag känner. Den här biten med källkritik och vetenskapliga artiklar…, egentligen tycker man att 
det är lärarna som ska ha det på sitt bord men dom gör det ju inte alla gånger så… Det blir ju också en bit 
utav det hela som vi kan utveckla om vi tycker att vi ska ta oss an det. Men det är ju sådär… vem ska göra 
vad, lärarna eller vi (Andersson)? 
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Sandgren anser att bibliotekariens roll är att lära ut sökprocessen, men tar även på sig 
andra delar om vad vetenskapliga artiklar är o s v. I och med Internets närvaro ökar 
behovet av att samarbeta med lärarkåren: 
 
Jag skulle tycka att det är noga med en genomgående undervisning i källkritik… Frågan är om det är våran 
roll egentligen, men det är en roll som vi blir nästan tvungna till pga. att lärarna brister… I och med det här 
lättillgängliga på webben har det där behovet av källkritik ökat mer och vi måste få till ett bättre samarbete 
med lärarna… (Sandgren). 
 
Lärarnas delaktighet i att förklara undervisningens syfte har betydelse då det gäller 
studenternas förståelse för det livslånga lärandet:  
 
[…] när dom kommer i en början av en utbildning och ska sitta här… då känner jag att då måste man 
förklara varför dom är här. Inte bara för att dom ska lära sig för studierna utan att det faktiskt kommer att 
drabba dem även i yrkeslivet framöver. Men det har dom inte fattat i det läget… (Andersson). 

 
 
6.3 Uppfattning om bakomliggande förklarande faktorer  
  
Här avser jag redogöra för respondenternas egen uppfattning av vilka bakomliggande 

faktorer som kan tänkas påverka utvecklingen av den pedagogiska rollen, samt 

användarundervisningens praktik. Här redogörs för två perspektiv som upplevs av 

respondenterna, nämligen inifrån arbetsplatsen där interna processer påverkar samt 

utifrån där omvärldsfaktorer påverkar.  

 
Internt på arbetsplatsen 
 
Fortbildning är en förutsättning för utveckling av den pedagogiska rollen. På Medicinska 
biblioteket finns möjligheter för personalen att avsätta tid till självstudier: 
 
Man kan inte stå och undervisa i något som man inte har någon aning om. Jag kan inte stå och undervisa 
om något jag inte har hum om. Att man närmar sig en grupp, fakultet och ett ämne har väldigt mycket att 
göra med hur villig man är att slita till sig kunskap eller ny information som man förhoppningsvis 
omvandlar till kunskap… för sin egen skull till att börja med. Det är svårt att stå och undervisa om vad som 
helst om man inte haft chansen att sätta sig ner och tokplugga helt enkelt (Evertsson). 
 
Enligt Lindgren ligger ansvaret hos var och en att bygga på sin kompetens: 
 
Då har man ett ansvar själv att hålla sig ajour. Tidigare fanns ett motstånd till detta… en bibliotekarie som 
inte har satt sig in i sina databaser, den är inte ämneskompetent… (Lindgren). 
 
Personalen erbjuds även internutbildning: 
 
När det gäller nyheter i de här databaserna som vi har är det ju så att det dels ibland kommer folk från 
leverantören som gör visningar… det är ju en bit… en annan bit är att vi försöker lära varandra. En gång i 
månaden tar vi ju upp nya saker som gäller hela personalstyrkan… senast var vi i undervisningslokalen. Vi 
försöker delge varandra den vägen… Sen läggs det ut på webben. (Evertsson) 
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Medicinska beskrivs som en lärande organisation med ett positivt klimat då det gäller 
kunskapsöverföring internt mellan personalen: 
   
Jag tycker absolut att det är en lärande organisation.. Det finns ingen som sitter inne med någon slags 
kunskap som man inte vill förmedla… sen är det ju upp till var och en. Det finns inga barriärer tycker jag. 
En del gillar att läsa mer artiklar än vad andra gör. I undervisningsgruppen är det stor kunskapsöverföring. 
Man kanske säger… kan du komma och kolla det här… jag fattar inte varför det blir så här i den här 
databasen (Evertsson). 
 
Kontinuerlig undervisning är viktig för utvecklingen av den pedagogiska rollen. Något 
som organisationen ger förutsättningarna för: 
 
[…] man behöver undervisa hela  tiden annars är det omöjligt att vara perfekt pedagog. Vi tycker att man 
ska ha en undervisningsgrupp som vi har här… ingen kontaktbibliotekarieverksamet… så får man 
undervisa mycket (Sandgren). 
 
En tillåtande atmosfär är enligt Evertsson utmärkande för Medicinska biblioteket: 
 
På UB var det inte aktuellt att ha idéer… här är det en annan atmosfär så man tar gärna emot idéer och 
tankar. Sen upplever jag att eftersom vi är så få och har så ont om tid tillsammans… vi har inte tid att stöta 
och blöta saker utan vi gör det i mindre grupper. Undervisningsgruppen stöter och blöter… Lånegruppen 
stöter och blöter  
(Evertsson). 
 
Pettersson upplever att kunskapsutbytet har stor betydelse då det gäller 
undervisningsverksamhetens utveckling: 
 
Ja absolut. Framför allt tycker jag att det är viktigt att ha någon att bolla med… Vi är ganska specialiserade 
ändå… men ibland kan man se lite utifrån att varför gör ni inte så här istället (Pettersson)? 
 
Enligt Lindgren ska det finnas individuell frihet att själv avgöra hur undervisningen ska 
läggas upp: 
 
[…] folk måste ju få jobba på i lugn och ro och känna efter vilken undervisningsstil som passar dom att 
jobba utifrån. Det är som ett eget skapande, man måste få göra som det funkar för en själv… (Lindgren) 
 
Enligt Sandgren är det dock viktigt att det inte blir alldeles för lösa boliner: 
 
[…] så att man inte har någon gemensam syn. Någon slags gemensam syn bör man diskutera fram sig till… 
(Sandgren). 
 
Planering av den pedagogiska ytan var en möjlighet först i och med Medicinska 
bibliotekets lokalflytt år 2002: 
 
Tidigare hade vi ju ett bibliotek som inklusive lokalerna var 300 kvm. Vi har idag 2000 kvm så att förut 
kunde vi inte tänka på den pedagogiska ytan hur vi skulle… Vi hade ingen lokal att jobba med egentligen 
(Pettersson). 
 
Lokalflytten innebar stora förändringar då det gäller användarundervisningen: 
 
Ja det går ju nästan inte att beskriva hur vi hade det förut. Vi hade ju nästan ingen egen undervisningslokal 
utan vi var ju hänvisade till att gå till andra lokaler antingen på sjukhuset heller på universitetet… När man 
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tänker tillbaka på det kan man inte förstå hur vi klarade det. När vi hade forskarutbildningskursen på 
Vårdbiblioteket så fick vi plocka ut personal ifrån datorerna… dom var tvungna att sitta vid våra datorer för 
att vi skulle kunna genomföra kursen… Det är ett sånt lyft att ha en egen undervisningslokal (Pettersson). 
 
Ny undervisningslokal med förbättrad teknisk utrusning och stort antal datorer har 
inneburit en klar förbättring i undervisningssituationen: 
 
Man slipper vara i en lokal där man egentligen inte vet helt plötsligt om datorerna kommer att lägga av 
eller… att man knappt vet vem man ska ringa för att få tekniken att fungera. Det är ju klart att det påverkar 
undervisningen. Det gör det ju… och om man känner sig trygg i en undervisningslokal så kan man 
genomföra en bättre undervisning också (Pettersson). 
 
Det visar sig även då det gäller antalet undervisningstillfällen: 
 
Det är mycket fler undervisningstillfällen och om man tittar på statistiken för medicinska biblioteket så har 
den ökat nästan med 100 % varje år sedan vi flyttade in här. Det är ju det att man kan erbjuda en lokal med 
många datorer… (Pettersson). 
 
De nya lokalerna innebar nya mönster då det gällde besökare: 
 
[…] dom som besöker biblioteket är ännu mer studenter och färre forskare. För många forskare och kliniker 
blev det nog längre till biblioteket (Sandgren). 
 
I medicinska bibliotekets omvärld 
 
Utbildningsväsendet kommer alltid att vara en påverkande faktor då det gäller såväl 
pedagogisk roll som undervisningsbehov: 
 
Undervisningsväsendet hur det utvecklar sig… Kommer vi alltid att vara så här efterfrågade (Lindgren)? 
 
Problem baserat lärande (PBL) präglar medicinska fakultetens undervisning i stor 
utsträckning, men prioriteras inte lika högt inom alla utbildningarna:  
 
Det är mycket PBL, men fortfarande finns det traditionella litteraturlistor och man ska fortfarande 
korvstoppa… i praktiken genomsyrar inte PBL helt utbildningarna. Omvårdnadsutbildningarna är mer åt 
PBL-hållet… men det är fortfarande med inslag av katederundervisning (Evertsson). 
 
Enligt Andersson har användningen av bibliotekets lokaler förändrats som en följd av den 
rådande utbildningsmodellen: 
 
Ja det är väl det här att det går mot ett Learning Resource Center… Det har ju hänt redan att vi är mer än en 
studentarbetsplats. Man hämtar inte bara information här utan man arbetar här och bor här på dagarna i 
stället för att sitta i klassrummet så mycket. Man är här och jobbar. Hade inte studenterna kommit hit hade 
man kunnat minska biblioteket med hälften i fysisk storlek (Andersson). 
 
Det faktum att studenterna ska ta ansvar för sitt eget lärande ställer även nya krav på 
bibliotekets fysiska miljö: 
 
Det är en samlingsplats… en normal arbetsyta. Lärare i grundutbildningen lägger ut många fler 
grupparbeten. Det ser man här när man ser ut över MB att det är många enskilda arbetsplatser… då sitter 
ändå kompisen vid sidan av eller mitt emot. För att inte tala om de här grupparbetena som sker vid 
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söktårtorna där sitter ofta grupperna… och i grupprummen naturligtvis. Mycket uppbokade… vi skulle 
kunna ha dubbelt så många grupprum (Evertsson). 
 
Ett ständigt förändrat behov och utvecklingen av nya medier som kräver utrymme prövar 
enligt Pettersson ständigt bibliotekets lokalkapacitet:  
 
Jag tror egentligen inte att man kommer att hinna ikapp. Man är ikapp ett år sedan kommer någonting nytt 
så jag vet inte hur man ska bära sig åt egentligen … allting går ju så fort. Man får göra det bästa av 
situationen (Pettersson). 
 
Utveckling av undervisningsverksamheten är beroende av marknadsföring som skapar 
efterfrågan. Enligt Andersson vilar bibliotekariens existens till stor del på de initiativ som 
tas: 
 
Det beror lite på hur bibliotekarierna tar för sig tror jag. Vi kan ju utveckla den här biten med kritiskt 
tänkande, vetenskaplighet och sådana saker. Ta på oss mer utav det och skräddarsy gentemot 
utbildningarna. Men det beror på hur mycket vi vill marknadsföra oss. Gör vi inte det tror jag inte att vi 
kommer att behövas i framtiden. Jag tror att det beror på oss helt och hållet (Andersson). 
 
Enligt Pettersson är efterfrågan inte en självklarhet och insikt om att undervisningen 
behövs finns inte alltid inom institutionerna: 
 
Vissa vill ha mer undervisning och de som inte vill ha mer undervisning försöker vi ju påverka… för det är 
ju klart att vi ser ju när studenterna kommer till biblioteket att dom inte kan… och varför kan dom inte… jo 
därför att utbildningarna inte har erbjudit dom undervisning och då är det vi som måste gå till 
utbildningarna och säga... hallå dom kan inte… då måste vi ifrågasätta varför dom inte blir erbjudna samma 
sak som andra institutioner (Pettersson). 
 
Enligt Sandgren är det i allra högsta grad viktigt att visa upp något bra och professionellt 
inom Medicinska fakulteten. Gör man det inte bra så skaffar dom sin information på 
annat sätt:  
 
Det är ett starkt forskningsfält med enorma behov av information och dom har ganska bra med 
forskningspengar och kan vara beredda på att betala en slant för att få sin information snabbt… Inom 
Medicinska fakulteten är det ett väldans tryck på informationsbehovet och det gör att sköter man sig får 
man mycket undervisning (Sandgren). 
 
Det som särskiljer Medicinska fakulteten från andra fakulteter är en lång 
undervisningstradition vilket skapar naturliga förutsättningar för 
utbildningsverksamheten: 
 
På medicinska fakulteten har ju undervisning pågått… det är ju inget som har kommit under de senaste åren 
utan det är en lång rad av år och det har varit naturlig för dom i alla tider. Det är inte naturligt på samma 
sätt i övriga fakulteter (Evertsson). 
 
Forskningspengar styr till stor del efterfrågan efter undervisning: 
 
[…] ju mindre fakulteterna får… ju mindre benägna är de att betala för undervisning (Sandgren). 
 
Traditionen ligger även i att det inom Medicinska fakulteten finns ett starkt forskningsfält 
som kan bekosta undervisning:  
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[...] det har funnits pengar på ett eller annat sätt [...] det har alltid kostat pengar inom Medicinska fakulteten 
och läkarindustrin har alltid varit inblandad (Evertsson). 
 
Även förutsättningarna för undervisningen har förändrats med nya databaser, gränssnitt 
samt genom förändringar inom medicinsk praktik: 
 
Den evidensbaserade medicinen har kommit starkare. Det handlar om att man ska titta på vad forskningen 
säger om vad man ska välja för behandlingsmetod. Man måste kolla forskningsstudier och hitta dom. Då 
måste man vara duktig på att söka. Källorna har utvecklats och förändrats. Frågeställningarna är desamma. 
(Sandgren) 
 
Internets framväxt har även skapat nya behov inom undervisningen: 
 
Tekniken har utvecklat men också satt käppar i hjulet. Visst tekniken har varit fantastisk… nu är det 
verkligen öppet för alla… Baksidan är det här att nu måste vi lära alla ungdomar, forskare att vara oerhört 
källkritiska. Tekniken är fantastisk, öppen och demokratisk, men vi får också det andra bekymret… Allt 
som är öppet är inte korrekt (Evertsson). 
 
I framtiden träder även nya lösningar fram för tillgänglighet och sökbarhet då det gäller 
databaserna. Något som kan få stora konsekvenser för undervisningen: 
 
[...] sen tror jag att undervisningen kommer att förändras i databaserna. Jag har ju varit involverad i 
Samsök, portalprojektet så jag ser ju redan nu att den undervisning som dom har idag på databaserna 
kommer ju inte att se likadan ut om ett år. Den kommer att inrikta sig mer på en samsökning på något sätt. 
Jag tror att låntagaren kommer att hitta mer information på ett lättare sätt. Alla undersökningar om det här 
Samsök visar ju det… att man får en högre användning på databaser… (Pettersson). 
 
Gränssnitten ingår i den pedagogiska planeringen såväl då det gäller lokalernas 
utformning som databasernas utseende. Då det gäller databaserna ligger dock en sådan 
planering numera utanför bibliotekets ramar:  
 
Ett jättestort problem då det gäller alla bibliotek är att biblioteken tappar kontrollen över gränssnitten. Vi 
köper in en databas och då får vi det gränssnitt databasen har och vi kan inte själva skapa gränssnitten och 
utforma dem på vårat sätt. Vi är så beroende av tekniker. Nu har det kommit in lite fler människor som kan 
lite mer om det här med människointeraktion, men det är försvinnande få bibliotekarier som jobbar på 
sådana här företag (Sandgren). 
  
Digitala gränssnitt och portallösningar kommer i en framtid att innebära fortsatta 
förändringar i bibliotekariens yrkesroll: 
 
Då har det gått framåt så mycket med portaler och allting annat så vi har kanske blivit en supportstation 
snarare än att vi träffar varandra fysiskt i grupper. Vi kanske sitter med head sets och guidar dom via 
webbsidor och portaler. Det kommer att finnas andra typer av pedagoger. Är det något vi ska satsa på för 
framtiden så är det att göra våra webbsidor med ett annat tänk. Där har vi en jättepedagogisk uppgift att 
fylla. Duktiga byggare… resten av gänget får vara duktiga supportare (Evertsson). 
 
Övergången till tekniska lösningar kan även ur en annan aspekt påverka yrkets status 
enligt Lindgren: 
 
Det är ju också det som borde höja statusen på vårat arbete eftersom helt plötsligt är vi hajar och fenor på 
detta med databaserad informationssökning och hur man gör. På något vis … när saker och ting blir 
tekniska så får det högre status än vad någonsin våran lilla undervisning i hur man tittar i Index Medicus 
hade… Just att det är så komplicerat det vi håller på med gör tror jag att det får det (Lindgren). 
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Den pedagogiska rollen förändras enligt Sandgren som en följd av att datorkunnandet hos 
målgruppen har ökat:  
 
Det blir nu ännu viktigare att visa skillnaden mellan sökmotorer och databaser. Kunskapen om den har 
försämrats i och med Googles intåg. Förr förstod dom nog lite mer skillnaden. Nu går man bara in på 
datorn och är det en betaldatabas som dyker upp eller om det är Google så förstår dom inte att den ena 
databasen måste vi betala för… finns det på datorn, då är det Internet (Sandgren). 
 
Allt fler blir duktigare men fortfarande finns ett stort antal som har väldigt låg 
kompetens.  Dom kommer att finnas under en lång tid framöver: 
 
Det som förändras är ju utifrån människorna och hur mycket dom kan. Det är ju så man anpassar sig 
utifrån. Man har ju fått fler till en hög nivå, men den här låga nivån finns fortfarande.  Då det gäller 
sökkompetensen är det många som är på väldigt låg nivå. Dom tror att dom är duktigare än vad dom 
egentligen är (Sandgren). 
 
Det numera splittrade samhället kommer, enligt Sandgren, alltid vara en bestämmande 
faktor hur undervisningen kommer att utformas. Sandgren ser ett generationsskifte där 
ungdomar i dag beskrivs som en splittrad generation. Därför är även fortsatt ett 
användarcentrerat perspektiv nödvändigt: 
 
Ungdomar idag läser några rader på webbsida, lyssnar lite på musik, läser en liten bok och så grupparbetar 
man. Det är totalt splittrat. Det ska man inte se föraktfullt på att det är fel. Problemet med det splittrade är 
att dom förlorar källkritiken i det. Den här förändringen av nutidsmänniskan vart det ska gå… där tror jag 
absolut att vi måste tvingas förändra vår undervisning…, mycket mindre katederundervisning där vi pratar 
för länge… att dom ska lära sig själva. Det är en stor utmaning hur man ska hantera det här… (Sandgren). 
 
Sandgren nämner också hur samhället även i viss utsträckning styr efterfrågan: 
 
Samhället styr också. Informationssökning på Internet är det ingen som kommer på längre (Sandgren). 
 
Då det gäller befintliga styrdokument inom UB och i övrigt upplever respondenterna att 
det finns möjlighet/frihet att tolka: 
 
Det finns väl i UBs måldokument om användarundervisning… det gör det ju… Sen är det ju alltid så att det 
kan ju tolkas… det kan alltid tolkas på olika sätt.. Men vi har väl tolkat det så här på MB att vi ska ha 
väldigt mycket undervisning. Jobba ganska fritt då? Ja det kan vi göra. (Pettersson) 
 
Vi har ju högskoleparagrafen 9 som förordar det här med informationskompetens och så, men det verkar 
inte vara så att alla följer den eller så tycker dom att deras studenter är informationskompetenta redan, det 
är ju faktiskt ett styrdokument. Sedan har vi själva (inom Medicinska biblioteket) ett måldokument under 
bearbetning (Lindgren). 
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7.  Analys av insamlat material 

 

I följande kapitel kommer jag att redogöra för de slutsatser jag dragit utifrån mitt 

empiriska material. Jag kommer även att föra en diskussion kring dessa med 

utgångspunkt ifrån teoretiskt ramverk samt tidigare forskning. Då resultatredovisningen 

bygger på de frågeställningar jag formulerat i syfte att besvara undersökningens syfte 

kommer jag att utgå ifrån dessa i min analys. 

 

Den första frågeställningen jag formulerade var vilka förändringar bibliotekarierna på 

Medicinska biblioteket upplevde avseende den pedagogiska rollen. Här var avsikten att 

undersöka hur respondenterna uppfattade hur rollen utvecklats mot bakgrund av ett 

utbildningsväsende som ställer nya krav på bibliotekets utformning och service samt i en 

tid av ett ständigt pågående avancemang då det gäller informationsteknologiska 

lösningar.  

 

Högskolebibliotekarien Helen Hed beskriver hur den pedagogiska rollen täcker ett stort 

kunskapsfält förutom undervisning i informationssökning (Hed 2002: 2). Även Jesper 

Ducander redogör i sin studie om hur den pedagogiska identiteten numera upplevs som 

utmärkande i bibliotekariens yrkesroll, något som överensstämmer med respondenternas 

utsagor (Ducander 1997: 73). Där finns en uppfattning om att den pedagogiska rollen 

alltid varit närvarande i yrket och inkluderar således andra uppgifter än ren 

användarundervisning i datorsal. Inte minst finns en sådan upplevelse hos tillfrågade 

bibliotekarier med bakgrund i folk- och skolbibliotek som bland annat nämner ”bokprat” 

och visning i bibliotek som exempel. Det faktum att undervisningsverksamheten ökar och 

att det vid nyanställningar numera ställs krav på deltagande i användarundervisning visar 

än mer tydligt att det i allt större utsträckning är att betrakta som en integrerad del i 

bibliotekarierollen. Att undervisa inför grupp upplevs dock inte som ett tvång bland 

respondenterna som själva kan påverka i vilken utsträckning de vill ägna sig åt detta.  

Samtliga intervjupersoner kan sägas utgöra exempel på informationsadministratörer i den 

bemärkelsen att de med tiden utformat sin expertis inom informationssökning. Bland 

respondenterna återfinns även exempel på specialisering inom teknisk form, 
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(katalogisering, indexering, webb). Lena Olsson betecknar detta som strategier inom den 

professionella gruppen att utveckla yrket, upprätthålla expertstatus och vinna kontroll 

över informationsteknologin (jfr Olsson 1995: 236). En slutsats kan vara att en 

specialisering och ökad expertis går hand i hand med en allt större pedagogisk uppgift att 

fylla hos bibliotekarien då kunnandet inom ovan nämnda områden befästs inom 

bibliotekarieprofessionens domän. Andra aktörer innehar därmed inte den expertis som 

krävs för att undervisa (jfr Abbott 1988: 221-222). 

 

Respondenterna belyser även en annan utvecklingsaspekt på den pedagogiska rollen då 

dom beskriver de nya krav ställs på bibliotekariens inställning till sitt yrke. Det är allt mer 

viktigt att vilja vara pedagogisk mot bakgrund av att undervisningsverksamheten ökar. 

Det ställs krav på ett högt kunnande inom och en nyfikenhet på den nya tekniken. Inte 

minst måste det finnas en beredskap på att ständigt befinna sig i en lärandeprocess. Det 

gäller i allra högsta grad inom medicinska bibliotek där en lång tradition finns inom 

datorbaserad informationssökning. Detta skulle kunna relateras till Trine Schreibers 

forskning där kontorsanställda konfronterades med ny teknologi. Mötet väcker såväl 

känslor av entusiasm, men även osäkerhet och missnöje. Tre olika typer av rationellt 

handlande framträder hos de anställda som sker med stöd i gruppformationer, 

(avdelningen eller yrkesgruppen), eller individuellt: det avdelningsbaserade handlandet 

(kontorsanställda hämtar stöd inom avdelningen), solidariska handlandet (högutbildade 

hämtar stöd inom yrkesgruppen) och individuella handlandet (Schreiber 1994: 177-178. 

Se kap. 4.4.1). I detta sammanhang kan de tillfrågade respondenterna på Medicinska 

biblioteket både beskrivas som högutbildade och tillhörande en och samma yrkesgrupp. 

Både då det gäller inställningen till att vilja vara pedagogisk och inställningen till ny 

teknologi kan de överlag beskrivas som samtyckande med utrymme för individuella 

åsikter. Det skulle kunna belägga både ett solidariskt (inom yrkesgruppen) men även ett 

individuellt rationellt handlande inför de ständigt nya förutsättningar som respondenterna 

ställs inför i yrkesrollen.  

 

Då det gäller bibliotekarieutbildningen uppfattas den som bristfällig i förberedelsen av 

den pedagogiska rollen, något som inte alla intervjupersoner betraktar som ett problem. 
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Enligt respondenterna ställs krav på öppenhet hos bibliotekarien inför att själv utveckla 

sin pedagogiska roll och en egen utvecklad ämneskompetens innebär en trygghet i 

undervisningssituationen. Detta kan jämföras med Lena Olssons beskrivning av 

innehålls- och ämnesspecialisering som strategi för att upprätthålla expertrollen och 

således vinna kontroll över informationsöverflödet (Olsson 1995: 234-235).   

 

Enligt en av intervjupersonernas utsagor utgör numera såväl en social kompetens som 

fallenhet för uppgiften betydelsefulla egenskaper. Philippa Levy gör även hon gällande 

att genom egen praktik och kunskapsutbyte kan pedagogisk insikt och kunskap även 

spridas vidare inom hela yrkessektorn. Levy belägger även behovet av en personlig 

fallenhet och god människokännedom inför mötet med användaren som tar till sig 

information i varierad utsträckning under olika omständigheter. Därtill ska målgruppen 

motiveras och entusiasmeras (Levy 2005: 27). 

 

Enligt respondenterna ingår även planering av bibliotekets fysiska miljö som en del av 

den pedagogiska rollen (jämför Levy 2005: 24). Låga diskar, besöksdatorer ute i 

biblioteket, grupprum är några exempel där möbleringen anpassas till att användaren 

själv ska lära sig att söka information och arbeta i grupp. Detta till skillnad från tidigare 

då bibliotekarien sökte informationen åt besökaren.   

 

Den andra frågeställningen jag utformade var vilka förändringar bibliotekarierna på 

Medicinska biblioteket upplever avseende utbildningsverksamheten. Här var avsikten att 

undersöka hur respondenterna uppfattade hur utbildningsverksamheten utvecklats mot 

bakgrund av de speciella krav ett utbildningssystem inriktat på problembaserat lärande 

medför, samt i en tid då det fysiska biblioteket i allt större utsträckning digitaliseras.  

 

Användarundervisningen är uppbyggd kring forskarutbildningen där det starkaste 

informationsbehovet har funnits. Den har sedan även inkluderat läkar- och 

omvårdnadsutbildningarna, lärare och även kliniker inom landstinget. Enligt de 

respondenter som var anställda under Vårdbibliotekets tid har förändringen varit stor. 

Louise Limberg beskriver hur bok- och bibliotekskunskap inom universitets- och 
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högskolebibliotek med tiden omvandlats till undervisning i informationssökning 

(Limberg 2002: 99). En förändring som även iakttagits i Medicinska bibliotekets 

verksamhet, då undervisning i bibliografier och Index Medicus idag motsvaras av 

undervisning i avancerade informationssökning i databaser. Även intresset för och 

efterfrågan då det gäller undervisning har ökat dramatiskt genom åren. I praktiken 

innebär förändringen också ett avancemang gällande användarens datorkunnande. I dag 

är det till exempel otänkbart att undervisa i grundläggande internetsökning.  

 

Då det gäller användarundervisningen på Medicinska står, enligt en av de tillfrågade, 

användaren numera i centrum och resursen kommer i andra hand. Undervisningen är 

också alltmer skräddarsydd gentemot de olika utbildningar som den vänder sig emot. Det 

framgår även att det finns en ambition att anpassa varje undervisningstillfälle till 

användarens behov, innehållsmässigt och inte minst tidsmässigt. Detta ska ställas i 

jämförelse med undervisningen tidigare som mer hade karaktären av allmänmedicinsk 

information riktad till samtliga undervisningsgrupper. Denna förändring tyder på en 

anpassning till en problembaserad inlärningsmiljö med skiftande individuella behov inom 

undervisningsgruppen samt mellan olika grupper. Behoven skiftar även mellan olika 

undervisningsgrupper. Undervisningen måste i detta sammanhang hela tiden 

behovsanpassas. Levy beskriver detta i termer av en noggrant genomtänkt 

informationsdesign som i stor utsträckning är individanpassad och som även är att 

betrakta som bibliotekariens (informationsspecialistens) främsta uppgift (Levy 2005: 24).  

 

Undervisningen bygger, enligt intervjupersonernas utsago, till stor del på inlärning 

genom praktisk övning där bibliotekarien som pedagog fungerar som handledare. Att lära 

ut processen är även det en ambition. Även George Allen betonar vikten av att lära ut hur 

användaren ska gå till väga för att i senare skede lära sig själv (Allen 2000: 6-8) Även 

Carol C. Khulthau förordar ett processorienterat förhållningssätt hos bibliotekarien i 

undervisningssituationen (Khulthau 1993: 10, 134-145). Enligt Alice Harrison Bahr är 

det något som det nya utbildningssammanhanget kräver (Bahr 2000: 3). 
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En av respondenter med bakgrund i skolbibliotek ser en tydlig förändring i hur 

bibliotekarieyrket har närmat sig läraryrket i och med att nya undervisningsformer tagit 

över. Ett samarbete professionerna emellan upplevs av respondenten som naturligt. 

Överhuvudtaget är läraryrket den profession som de tillfrågade bibliotekarierna i allra 

högsta grad vill närma sig då det gäller samarbete i användarundervisning: ”Vill man ha 

PBL är både lärarrollen och bibliotekarierollen lika viktiga. […] att lyssna på någon som 

har kunskap och att söka kunskap själv är lika viktiga delar” (s. 37). Enligt McGowan är 

det en förutsättning för att kunskap om livslångt lärande ska kunna överföras av 

bibliotekarien till användaren (McGowan 1995: 187-188) (jämför även Kalin & Snavely 

2001: 26-27). Internets närvaro har även inneburit ett ökat behov av undervisning i vad 

en vetenskaplig artikel är för något samt inte minst källkritik. Något som enligt 

respondenterna tillhör lärarens uppgifter. Kunskap och engagemang kring detta saknas 

hos vissa lärare inom Medicinska fakulteten. Gränsen mellan lärarens och bibliotekariens 

roll/uppgift upplevs, av respondenterna, även som otydlig. Ur ett professionsteoretiskt 

perspektiv kan det sålunda betraktas som oklart om vilken kunskapsdomän (jurisdiktion) 

ovan nämnda uppgifter ingår i, lärarens eller bibliotekariens? Enligt Andrew Abbott 

breddar bibliotekarieprofessionen sin jurisdiktion genom att göra anspråk på närliggande 

professioners uppgifter. Respondenterna vittnar snarare om behovet av en tydlig 

gränsdragning mellan kunskapsdomänerna där lärarprofessionen tar ett ökat ansvar för 

den undervisning som ska hör deras bord till. En konkurrenssituation gällande 

informationssökningsexpertis har dock, enligt Abbotts definition, inträffat då 

bibliotekarierna helt och hållet tagit över expertis som egentligen ingår i lärarnas eget 

verksamhetsområde (Abbott 1998: 33).  

 

Den tredje frågeställningen jag ville undersöka var vilka bakomliggande faktorer 

bibliotekarierna på Medicinska biblioteket upplevde påverka utvecklingen av den 

pedagogiska rollen samt användarundervisningens praktik internt på arbetsplatsen.  

 

Där nämns bland annat fortbildning som en förutsättning för utveckling av den 

pedagogiska rollen. Det finns ett personligt ansvar i att bygga upp sin kompetens och 

hålla sig ajour då det gäller nya databaser och ämnen (jämför Levy 2005: 24). Goda 
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förutsättningar finns för detta inom Medicinska biblioteket då tid kan avsättas för 

självstudier och internutbildningar. Klimatet då det gäller kunskapsöverföring mellan 

personal är enligt respondenterna positivt och tillåtande. Idéer diskuteras främst inom 

undervisningsgruppen där respondenterna ingår eller under informella omständigheter. 

Individuell frihet finns även då det gäller att planera undervisning. Enligt en respondent 

finns ändå en gemensam rådande grundsyn. Lena Olssons resonemang om att en 

professionell kultur kan vara identitetsskapande finner belägg i respondenternas 

uppfattning då de ser ett positivt och tillåtande klimat som betydelsefullt i utvecklingen 

av den pedagogiska rollen och undervisningsverksamheten (Olsson 1995: 24 refererar till 

Van Maanen).  

 

En lokalflytt år 2002 innebar en stor förändring vad gäller undervisningsverksamheten då 

möjligheter gavs att planera den pedagogiska ytan i biblioteket. Vårdbiblioteket tillät med 

sina 300 kvm inte en sådan planering. Förutom besöksdatorer, grupprum och 

besöksdatorer fanns nu en undervisningslokal med en förbättrad teknisk utrustning och 

ett stort antal fungerande datorer vilket fick stor betydelse för undervisningssituationen. 

En respondent säger: ”[…] om man känner sig trygg i en undervisningslokal så kan man 

genomföra en bättre undervisning” (s. 41). Antalet undervisningstillfällen ökade i och 

med flytten och det gjorde även antalet besökande studenter.  

 

Den fjärde frågeställningen som formulerades rörde respondenternas upplevelser av 

bakomliggande faktorer som påverkar utvecklingen av den pedagogiska rollen samt 

användarundervisningens praktik i Medicinska bibliotekets omvärld.  

 

Informationsteknologin betraktas av respondenterna som en ständig drivkraft då nya 

databaser utvecklas kontinuerligt. En portallösning för samsökning av databaser är under 

utveckling. Detta kommer att innebära ökad tillgänglighet och användbarhet vilket kan 

innebära konsekvenser för undervisningen och dess utformning. Även förändringar i 

medicinsk praktik har medverkat till nya databaser med undervisningsbehov inom 

kliniker som en följd. Respondenterna upplever en baksida med ökad tillgänglighet på 
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Internet då behovet av källkritiskt tänkande blir allt viktigare (jämför Leth, Göran & 

Thurén, Torsten 2000: 11).  

 

Ytterligare en påverkande faktor kan sägas vara den tradition som särskiljer Medicinska 

fakulteten från andra fakulteter. Speciella förutsättningar för undervisningsverksamheten 

finns mot bakgrund av en tidig användning av datoriserade databaser inom medicin och 

odontologi (jämför Verksamhetsberättelse Umeå universitetsbibliotek 1987/88-1991/92, 

s. 10). En stark forskningstradition med stort informationsbehov och en fakultet med god 

ekonomi bidrar också till en stadig efterfrågan sedan lång tid tillbaka (jämför Olsson 

1995: 1,15). 

 

Enligt respondenterna har användningen av bibliotekets lokaler förändrats som en följd 

av övergången till problemfokuserad pedagogik (PBL). De upplever att biblioteket 

numera fungerar som en arbetsplats och samlingsplats för studenterna. Biblioteket har i 

stor utsträckning ersatt klassrummet, och katederundervisning har ersatts med 

grupparbeten. Biblioteket ställs inför nya behov av lokalanpassningar i och med att nya 

medier anländer och tekniken förändras. Bland respondenterna finns en upplevelse att 

aldrig riktigt hinna i kapp. Något som Gellerstam belägger då han identifierar stora 

problem bland högskolebibliotek då det gäller den fysiska anpassningen till ”[...] de nya 

uppgifter som modern informationsanvändning i den högre utbildningen kräver” 

(Gellerstam, Göran 2001: 9). 

 

Efterfrågan då det gäller användarundervisning beror till stor del på i vilken utsträckning 

den marknadsförs ute på institutionerna. En roll som huvudsakligen innehas av 

marknadsföringsansvarig eller undervisningssamordnaren. Rollen kan jämföras med Maj 

Klassons länkroll innovatören som skapar spridningseffekter i användarsystemet 

(Klasson 1984: 74-75). Här finns en upplevelse av att det är en nödvändighet för 

bibliotekariens framtida existens då insikt om behov av undervisning inte alltid finns 

inom institutionerna. Det är också av allra högsta vikt att visa upp professionalitet inom 

Medicinska fakulteten där informationsbehovet är stort och medel finns att inhämta 

motsvarande service på annat håll. Medicinska bibliotekets behov av att marknadsföra sig 
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skulle kunna utgöra ett exempel på bibliotekarieprofessionens behov av att expandera sin 

jurisdiktion (Abbott 1988: 106) 

 

Ett stort pedagogiskt problem som en av respondenterna identifierar är bibliotekariernas 

förlorade kontroll över gränssnitten i och med att databaserna köps in av företag med 

begränsad kunskap i människointeraktion. Databasen Scopus nämns som en databas som 

utvärderats av bibliotekarier vilka i övrigt inte kan påverka denna utformning och 

struktur. Respondenten säger: ”Vi har haft en sån kontroll på gränssnitten förut då det 

gäller hur böcker ska stå” (s. 42). Sålunda innebär detta en förlust då det gäller expertis 

och skulle kunna vara en bekräftelse för hur digitalisering inom biblioteket medför 

konkurrens från andra professioner (Abbott 1988: 221-222). En framtida roll som 

förutspås av intervjupersonerna är supportrollen då de digitala gränssnitten tar över i allt 

större utsträckning. Då det gäller framtida webbsidor finns det ett stort behov av ett 

pedagogiskt tänkande: ”Det kommer att finnas andra typer av pedagoger. Är det något vi 

ska satsa på för framtiden så är det att göra våra webbsidor med ett annat tänk. Där har vi 

en jättepedagogisk uppgift att fylla. Duktiga byggare behövs… resten av gänget får vara 

duktiga supportare” (s. 43). Detta skulle kunna tyda på en uppfattning om att 

professionen i en framtid har en breddad jurisdiktion som innefattar nya uppgifter, men 

det skulle också kunna innebära att professionen i allt större utsträckning 

konkurrensutsätts i förhållande till andra professioner och jurisdiktionen försvagas 

därmed. (Abbott 1988: 33) Det finns också en uppfattning om att den nya tekniken 

påverkat bibliotekarieyrkets status i positiv riktning som en följd av att databaserad 

informationssökning blivit allt mer komplicerad. Bibliotekariens expertstatus har i sådana 

fall ökat avseende den pedagogiska rollen som en följd av digitaliseringen (Olsson 1995: 

234 ff). 

 

En bestämmande faktor för hur den pedagogiska rollen och användarundervisningen 

kommer att utformas är enligt respondenterna det splittrade samhället. Här finns en 

upplevelse av ett generationsskifte där den yngre generationen upplevs som en splittrad 

generation med nya vanor och ett större behov av omväxling. De är mindre benägna att 

sitta och lyssna långa stunder. Enligt respondenten föranleder detta ett fortsatt 
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användarcentrerat perspektiv och en anpassad undervisning. Det som förändras inom 

undervisningen är också utifrån människorna och vilken kunskap dom besitter. Den 

pedagogiska rollen upplevs som växa trots att datorkunnandet ökar. Det ökade 

datorkunnandet har till exempel inneburit svårigheter att skilja databaser från sökmotorer. 

Detta sammantaget tyder på att en beredskap och en flexibilitet ständigt måste vara 

närvarande i bibliotekariernas förhållningssätt till en omvärld i ständig förändring. 

Anthony Giddens beskriver ett sådant förhållningssätt i termer av reflexivitet. Ett 

förhållningssätt som i allt större utsträckning krävs av individer som en följd av allt 

snabbare förändringar i samhället. Enligt Giddens har innebörden av att leva i 

informationsåldern medfört att den sociala reflexiviteten ökat. ”Social reflexivitet står för 

det faktum att vi ständigt måste tänka på eller reflektera över de omständigheter i vilka vi 

lever vårt liv” (Giddens 2001: 548). 
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8. Sammanfattande slutdiskussion 

 

Syftet med denna undersökning har varit att nå en förståelse för hur bibliotekarierna på 

Medicinska biblioteket upplever att den pedagogiska rollen samt användarundervisningen 

förändrats. Syftet har även varit att undersöka vad de upplever som pådrivande i 

utvecklingen av den pedagogiska rollen och användarundervisningen. 

Högskolebiblioteken har under de senaste decennierna genomgått en stor utveckling. 

Dels har utbildningsväsendet förändrats och i allt större utsträckning övergått till 

problembaserad pedagogik. En förändring som inte minst präglat utbildningar inom 

medicin och vård- och omsorg. Därtill har informationsteknologins utveckling inneburit 

nya förutsättningar och utmaningar för bibliotekarien i den praktiska 

undervisningssituationen och i upprätthållandet av den egna kompetensen. Följande 

frågeställningar formulerades: 

 

Hur upplever bibliotekarierna själva förändringarna avseende: 

• den pedagogiska rollen? 

• användarundervisningen? 

 

Vilka faktorer ser de som pådrivande i utvecklingen av ovan nämnda faktorer? 

• internt på arbetsplatsen? 

• i Medicinska bibliotekets omvärld? 

 

I ett bakgrundskapitel redogörs för hur högskolebiblioteken har utvecklats under de 

senaste decennierna och hur de sedermera, i allt större utsträckning, kommit att fungera 

som arbets- och mötesplats för studenterna. En utveckling som går mot Learning 

Resource Centers (informationsresurser och datorstöd som integreras med en 

undervisnings- och lärandemiljö), blir allt mer sannolik inom högskolebiblioteken. 

”Hybridbiblioteket” är numera ett faktum i och med att traditionella biblioteksresurser 

samsas med det elektroniska biblioteket. I bakgrundskapitlet ingår även en beskrivning av 

de förändringar som har ägt rum inom undervisningsverksamheten på Umeå 
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universitetsbibliotek. Där finns även en redogörelse för de speciella omständigheter som 

är gällande för Medicinska bibliotek, samt en beskrivning av deras verksamhet i Sverige. 

 

I kapitlet ”Teoretiskt ramverk” ger jag en kort introduktion i professionsteorin och dess 

perspektiv. Jag går därefter mer ingående in på hur bibliotekarieyrket behandlas inom 

professionsteorin med betoning på Andrew Abbotts syn på informationsprofessioner i 

konkurrens. Abbott redogör för hur informationsprofessioner, (därtill hörande 

bibliotekarieyrket), gör anspråk på närliggande professioners arbetsuppgifter för att 

expandera sin jurisdiktion (kunskapsområde). Lena Olsson har ur ett professionsteoretiskt 

perspektiv utarbetat en modell som beskriver olika professionella strategier hos 

bibliotekarier för att upprätthålla expertstatus i konfrontation med ett 

informationsöverflöd. I mitt teoretiska ramverk ingår även Anthony Giddens som ser ett 

reflexivt förhållningssätt som nödvändigt i ett informationssamhälle i ständig förändring. 

I kapitlet innehållande en litteraturgenomgång beskriver jag olika forskningsperspektiv 

på datoriseringens konsekvenser för bibliotekarierollen, förändringar i den pedagogiska 

rollen samt i användarundervisningen.  

 

Studien i sin helhet bygger på intervjuer samt litteraturstudier. Jag har intervjuat fem 

bibliotekarier verksamma inom användarundervisningen på Medicinska biblioteket, 

Umeå. Genom att tillämpa en kvalitativ metod har det varit möjligt att lyfta fram deras 

personliga åsikter och upplevelser kring den pedagogiska aspekten på yrkesrollen. 

Intervjuerna pågick under cirka en timme med varje respondent. Jag har valt att använda 

fingerade namn för att inte avslöja deras identitet.  

 

Den första frågeställningen som formulerades handlade om bibliotekariernas upplevelser 

av förändringar avseende den pedagogiska rollen. Ett flertal respondenter upplever att 

bibliotekarieyrket alltid har varit pedagogiskt, och att den pedagogiska rollen inkluderar 

andra arbetsuppgifter än undervisning inför grupp. Undervisningsverksamheten har dock 

ökat på biblioteket och därmed har också kravet på deltagande, (inte minst bland 

nyanställda), ökat. Undervisningsrollen har sålunda kommit att betraktas som en 

integrerad del i bibliotekarierollen. Bibliotekarierna vittnar om att en specialisering inom 
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informationssökning, samt teknisk form har ägt rum. Detta tyder på en utveckling som 

kan sägas gå parallellt med en ökad pedagogisk uppgift.  

Respondenterna redogör för hur nya krav ställs avseende bibliotekariens inställning till 

yrket. Det är allt mer viktigt att vilja vara pedagogisk, ha beredskap på att ständigt utöka 

sin kompetens och känna en öppenhet inför att själv utveckla den pedagogiska rollen. Inte 

minst krävs en nyfikenhet på den nya tekniken. Även en social kompetens och en god 

människokännedom betecknas som betydelsefulla egenskaper i undervisningssituationen 

då den ena undervisningsgruppen aldrig är den andra lik. Målgruppen ska därutöver 

entusiasmeras och motiveras. Det pedagogiska tänkandet kring biblioteket har förändrats 

inte minst för att tillfredställa de nya behov som problembaserad inlärning kan medföra. 

Planeringen ska även anpassas till allt fler grupparbeten samt till det faktum att 

användaren själv ska lära sig att söka information. 

 

Den andra frågeställningen som formulerades handlade om bibliotekariernas upplevelser 

av förändringar avseende användarundervisningen. Under de senaste två decennierna har 

undervisningsverksamheten i praktik genomgått stora förändringar. Från undervisning i 

bibliografier och Index Medicus till undervisning i avancerad litteratursökning i 

databaser. Intresse och efterfrågan gällande undervisningen har, enligt 

intervjupersonerna, ökat och inte minst nivån då det gäller målgruppens datorkunnande. 

En problembaserad inlärningsmiljö har inneburit en övergång till ett användarcentrerat 

perspektiv och en ambition finns numera att behovsanpassa och skräddarsy 

undervisningen i allt större utsträckning. Undervisningen bygger på inlärning genom 

praktisk övning och bibliotekarierna fungerar idag som handledare inriktade på 

sökprocessen. En upplevelse finns om ökad närhet till läraryrket samt en önskan om ett 

bättre fungerande samarbete med lärarna. Intresset för detta inom lärarkåren på 

Medicinska fakulteten är dock varierande. En respondent upplever gränserna 

professionerna emellan som otydliga. Vem ska göra vad?  

 

Den tredje frågeställningen jag utformade handlade om vilka faktorer bibliotekarierna 

upplevde som pådrivande i utvecklingen av den pedagogiska rollen samt 

användarundervisningen internt på arbetsplatsen. Här nämner intervjupersonerna 
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fortbildning som en förutsättning för att utveckla den pedagogiska rollen. De upplever att 

förutsättningarna är goda inom Medicinska biblioteket för att bygga på sin kompetens. 

Detta ansvar vilar dock i mångt och mycket på individen själv. Respondenterna upplever 

att klimatet gällande kunskapsöverföring personalen emellan som positivt och tillåtande. 

De upplever även detta som betydelsefullt i utvecklingen av den pedagogiska rollen och 

användarundervisningen. En lokalflytt år 2002 innebar en stor förändring. En ny 

undervisningslokal med ett utökat antal datorer medförde en stor förbättring då det gäller 

undervisningen. Detta bidrog bland annat att antalet undervisningstillfällen ökade 

avsevärt. 

 

Den fjärde frågeställningen som undersöktes rörde respondenternas upplevelser av 

bakomliggande faktorer som påverkade utvecklingen av den pedagogiska rollen och 

användarundervisningen i Medicinska bibliotekets omvärld. Här betraktas 

informationsteknologin som en ständigt pådrivande faktor med den databasutveckling 

som sker. Framtida portallösningar kommer att innebära att tillgängligheten ökar 

ytterligare vilket med all sannolikhet kommer att påverka undervisningen. Ökad 

tillgänglighet genom Internet har skapat ett ökat behov av undervisning i källkritiskt 

tänkande. Digitaliseringen av biblioteket medför att kontrollen över gränssnitten går 

bibliotekarierna ur händerna och därmed också inflytandet över en pedagogisk 

utformning. Detta gäller inte minst de databaser som köps in av företag. Något som utgör 

en stor skillnad från tidigare då bibliotekarierna själva bestämde över böckernas placering 

i hyllorna. Bibliotekarierna måste själva skapa en efterfrågan genom intensiv 

marknadsföring på institutionerna och klinikerna. Det finns en upplevelse av att 

bibliotekariens framtida existens hänger på detta då målgruppen, (institutionerna), inte 

alltid har insikt om det egna behovet av informationssökningskompetens. En 

bakomliggande faktor till en utbredd undervisningsverksamhet är även en tradition av 

tidig databasanvändning inom Medicinska fakulteter. Något som innebär goda 

förutsättningar för undervisningsverksamheten. En stark forskningstradition med stort 

informationsbehov samt god ekonomi inom fakulteten bidrar även det till en ökad 

efterfrågan. Då det gäller bibliotekets fysiska miljö finns numera en ständig utmaning att 

hinna i kapp vad gäller lokalanpassning till nya behov som identifieras inom rådande 
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pedagogisk inriktning på fakulteten samt till nya medier och tekniska lösningar som 

anländer. 

Enligt en intervjuperson är en bestämmande faktor för hur den pedagogiska rollen och 

användarundervisningen utformas det splittrade samhället som växer fram. 

Undervisningen förändras utifrån människorna och deras kunskapsnivå, beteende och 

behov. En nutidsmänniska, mindre benägen att lyssna och med behov av omväxling, 

ställer krav på ett fortsatt processorienterat, användarcentrerat perspektiv  

i undervisningsrollen samt en behovsanpassad undervisning.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie hur den pedagogiska rollen och 

undervisningsverksamheten i hög grad utvecklas utifrån det förhållningssätt 

bibliotekarierna intar till den egna yrkesrollen, medarbetarna, andra närliggande 

professioner (som till stor del utgör målgruppen), samt till en föränderlig omvärld. 

Onekligen kan här paralleller dras till Anthony Giddens föreställning om behovet av 

social reflexivitet då bibliotekarien ständigt måste tänka på och reflektera över de 

omständigheter i vilka de bedriver sin pedagogiska verksamhet (Giddens 2001: 548). 

Sålunda bygger utvecklingen av den pedagogiska rollen och utbildningsverksamheten till 

i hög grad på det individuella ansvaret hos bibliotekarien för den egna 

kunskapsutvecklingen (vilket i förlängningen bidrar till utvecklingen av pedagogisk 

verksamhet inom yrkessektorn som helhet). Den bygger även på bibliotekariens vilja att 

ingå i en ständig läroprocess (inte minst då det gäller konfrontationen med ny teknologi). 

Den bygger även på ett initiativtagande i form av t ex marknadsföring för att upprätthålla 

expertstatus. Man kan även hävda att en utveckling mot specialisering och ökad expertis 

(hos t ex bibliotekarien som informationsadministratör) går hand i hand med ett allt större 

ansvar att fylla en pedagogisk uppgift då kunnandet faller inom ramen  

av bibliotekarieprofessionens kunskapsdomän. Här finns dock ett uttalat behov av en 

delad expertroll med den närliggande lärarprofessionen. Något som visar sig vara 

problematiskt i en traditionstyngd fakultet där en sådan insikt (hos lärarkåren) endast med 

svårighet går att påverka utifrån. Här handlar det till stor del om att invänta interna 

förändringar av traditionella uppfattningar. Expertis har även gått förlorad till andra 
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professioner, (t ex producenter av databaser), och en fortsatt digitalisering kan innebära 

att ytterligare funktioner flyttas över till andra aktörer. 

En uppfattning finns hos respondenterna att utvecklingen av verksamheten parallellt med 

informationsteknologins utveckling på sikt kan vara på egen bekostnad då de i själva 

verket rationaliserar bort sig själva. En framtidsvision är också att den pedagogiska 

rollen, i och med datoriseringen, övergår till en supportfunktion vilket visar hur den 

ständigt är under omvandling. Där är frågan om bibliotekarierna som yrkesgrupp i en 

framtid kommer att konkurreras ut av närliggande professioner, eller om 

bibliotekarieyrket slås samman med närliggande professioner och därmed stärker sin 

position? Oavsett vad som händer instämmer jag med Lena Olssons uppfattning om att 

bibliotekarieyrket kommer att förbli splittrat då ny teknologi även fortsättningsvis 

kommer att sätta villkoren.  
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Appendix 

 

 
Intervjuguide  
 
 
Om personen  

 
Namn 
Ålder 
Utbildning  
Arbetserfarenhet inom Bibliotekarieyrket 
Under vilka år har du varit verksam inom användarundervisningen på Medicinska 
biblioteket? 
Nuvarande roll 
 
Om den pedagogiska rollen 
 
Berätta om ditt arbete inom användarundervisningen  
Hur har rollen (den pedagogiska) förändrats under den tid du har varit verksam? 
Varför har den förändrats? 
Om du var med om Medicinskas tillblivelse (flytten) hur påverkade detta ped. roll och 
undervisning? 
Om du var med om införandet av datorer, hur var inställningen bland er bibliotekarier? 
 
Undervisningen 
 
Historisk/traditionell förklaring till kopplingen undervisning och medicin? 
Hur har användarundervisningen förändrats under den tid du har varit verksam? 
Om förändring har ägt rum – varför tror du? 
Hur bestäms undervisningens utformning idag – tidigare, planering, ämne? 
Kan du beskriva ett undervisningstillfälle (upplägg, lokal, antal användare, redskap) 
Beskriv hur ett undervisningstillfälle såg ut då du började undervisa 
Hur ser kunskapsöverföringen ut på arbetsplatsen? 
Upplever du att du själv kan/har kunnat bidra med idéer kring användarundervisningen? 
Upplever du att dina idéer omsätts och används av dina kollegor? 
 
Målgruppen 
 
Beskriv användarundervisningens målgrupp i dag – tidigare 
Varför förändring? 
Har synen på målgruppen förändrats? 
Varför? 
 
Uppfattning om omvärlden 
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Vilka faktorer ser du i Medicinska bibliotekets omvärld som påverkar 
undervisningsverksamheten? (t e x styrdokument, regler, behov, teknik, samhälle) 
På vilket sätt har de påverkat verksamheten? 
Vilken är den viktigaste faktorn? 
Upplever du att tekniken styr/begränsar utvecklingen av verksamheten – i så fall hur i 
praktiken? 
Upplever ni att ni är i fas med den tekniska utvecklingen? 
 
 
Framtid 

 
Hur tror/vill du att användarundervisningarna ser ut i framtiden? 
Kan du tänka dig nya intressenter/målgrupper då det gäller användarundervisningarna? 
Vill du fortsätta undervisa även i framtiden – vill du göra något annat? 
Ser du andra uppgifter som Medicinska biblioteket kan komma att behöva axla i 
framtiden? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


