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Abstract: The purpose of this master thesis is to investigate issues concer-
ning lifelong learning and the role of the public librarian. This is
done by examining LärForum (Forum for Learning), a project
initiated at a public library located outside of Stockholm, with
the aim of supporting adults lifelong learning. The major ques-
tions raised in this study are: How do the seven librarians inter-
viewed define lifelong learning and how do they perceive their
own role in relation to lifelong learning in the public library?
Do they work with adult learners in a different way than they do
with ”ordinary” users of the library? Has their conception of
their own role as a public librarian changed as a result of LärFo-
rum, and do they find it necessary to acquire new skills because
of the project? Data was collected through interviews and ob-
servation, and the study is a qualitative case study. The main re-
sults are that the librarians see their role in lifelong learning in
the public library as self-evident, and they see lifelong learning
mostly as learning for an individual’s personal development.
They view their role as being educational in nature, but they
don’t seem to relate with adult learners differently than with
”ordinary” users of the library, and they do not feel that their
profession has changed because of the LärForum project. Lär-
Forum has probably existed too short a time in order to see a
change in the informants´ perception of their profession. A
change in working methods may also demand further education
and an awareness concerning working methods for interaction
with adult learners.

Nyckelord: Livslångt lärande, flexibelt lärande, folkbibliotekarier, vuxen-
studerande, lärcentrum, yrkesroll, LärForum
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1 Inledning

Vi lever i dag i vad som kallas ett informations- och kunskapssamhälle. Omvandling av
information till kunskap sägs ha ersatt industrisamhällets tekniska produktion och blivit
det som individen i dag skall konkurrera med på arbetsmarknaden. Ständig uppdatering
av kompetens betonas som viktigt, med budskap om att lärande också utanför formella
läroinstitutioner, s.k. informellt och icke-formellt lärande, är värdefullt både för indivi-
ders eget växande och för nationalstatens konkurrenskraft i kunskapssamhället.

Kunskapsexplosionen och den teknologiska utvecklingen innebär att individerna inte
en gång för alla kan inhämta den kompetens som behövs för yrkeslivet. Kunskap och
kompetens blir en färskvara. (…) Hierarkiska modeller monteras ner för att lämna ut-
rymme åt plattare organisationer där kompetenskraven på varje enskild medarbetare
stiger. Kunskapssamhället är inte längre en framtidsvision utan en realitet (Skolverket,
2000, s. 13).

Kunskapssamhället går hand i hand med informationssamhället, som beskrivs på föl-
jande sätt av Manuel Castells (1998, s. 43):

en specifik form av samhällsorganisation där alstring, behandling och överföring av
information blir grundkällan för produktivitet och makt p.g.a. de nya tekniska villkor
som uppstår i denna historiska period.

Diskussionen om informations- och kunskapssamhället utgör ämne för en uppsats i sig.
Jag nöjer mig därför med att konstatera att samhället i dag, t.ex. arbetsmarknaden, stäl-
ler krav på utbildning, förmåga att lära nytt och uppdatering av kunskaper.1 Kunskap
blir således något av en handelsvara, där även IKT 2 i sig blir ett centralt instrument att
behärska, för att kunna inhämta information. Informationskompetens, där individen i en
process inhämtar, bearbetar och syntetiserar information, är det som sedan skall göra in-
formation till kunskap.

Informations- och kunskapssamhällets budskap om vikten av utbildning har bl.a. bidra-
git till att korttidsutbildade, med t.ex. tvåårigt gymnasium, uppmuntrats komplettera sin
utbildning. Detta gjordes inom Kunskapslyftet, en femårig statlig utbildningssatsning
mellan 1997-2002 med huvudsakligt syfte att ge korttidsutbildade vuxna möjlighet att
läsa in treårig gymnasiekompetens. Många som studerade inom Kunskapslyftet kom till
folkbiblioteket för att studera och söka information. Folkbibliotekariernas reaktion på
detta och vad som ofta beskrevs som en ”tillströmning” av vuxenstuderande 3 till folk-
biblioteken, är väl

                                                            
1 Se t.ex. Hur förändras våra livsvillkor? En kritisk betraktelse av K-samhället, IT-samhället och
kunskapssamhället, av Emin Tengström (1998).
2 IKT = Informations- och kommunikationsteknik
3 Lisa Givens (i Thorsteinsdottir 2001, s. 3-4) karaktäriserar en vuxenstuderande som en person som ”har
tagit studieuppehåll i minst tre år”. Givens beskriver också vuxenstuderande som en person som:
a) (…) has a wealth of ”real life” experience which can enhance the learning process.
b) (…)  is self-directed, knows his/her own learning needs, and has a self-concept of being responsible for
his/her own life.
c) (…) strives for a high level of autonomy in learning. Who needs to know why something is necessary
prior to learning it, and how it will fit with his/her life experience. Who is an active learner who comes to
the educational experience ready to learn.
d) (…) is highly self-motivated in the learning process and is particulary driven to success by internal
pressure (i Thorsteinsdottir ibid.).
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dokumenterad.4 Även antalet distansstuderande har ökat, liksom utbildningsplatser vid
högskolor och universitet överlag.5 Också dessa studenter kan tänkas använda folkbibli-
oteken i studiesyfte.

Folkbibliotekarien möter således allt fler vuxenstuderande inom olika typer av utbild-
ningsformer: flexibla distansstudier, formella Komvux- och högskolestudier och infor-
mella och icke-formella studier för personligt lärandes skull. De olika studieformerna
går alla in under det övergripande begreppet livslångt lärande. Det är ett begrepp med
betydelsen av att lärande är något som individen gör under hela livet, i olika former och
på olika platser (Skolverket 2000, s. 19). Det är i dag t.ex. möjligt att bo på en ort och
via Internet, studera vid en annan, och själv bestämma tid och plats för studier. Sådana
studier blir i sig formella och samtidigt flexibla, men det formella lärandet avser annars
lärande bundet till traditionella läroinstitutioner som skolan. Det informella betonar var-
dagslärande som individen gör på egen hand i olika situationer utanför formella läroin-
stitutioner. Det icke-formella lärandet kan ske i organiserad form i anknytning till kurser
för t.ex. anställda inom ett företag. Det kan även äga rum i organisationer och grupper i
det civila samhället, som fackföreningar och politiska partier (Utbildningsdepartementet
2002, s. 12).

Folkbiblioteket har i sig, genom sin folkbildande historiska roll, en tradition av vuxna
och studier. Att individer i olika åldrar kommer till folkbiblioteket för att studera och
lära, är i sig ingen ny företeelse. Det som i dag gör folkbibliotek, vuxenstuderande och
lärande mer konkret, är att lärandet genom s.k. ”lärcentra” 6 har organiserats och effek-
tiviserats på många folkbibliotek. Insikten om att det livslånga lärandesamhället troligt-
vis är här för att stanna, erfarenheter från Kunskapslyftet och vuxenstuderandes ökade
användning av folkbibliotek, har gjort att många folkbibliotek i dag tillhandahåller ser-
vice i lärcentrum för vuxenstuderande. I dessa får vuxenstuderande tillgång till studie-
rum, datorer, användarundervisning och handledning i informationssökning, ofta med
en betoning på flexibelt lärande. I Biblioteksbladet (2003, s. 3) beskriver Annika Sten-
lund lärcentrum genom att belysa att de representerar ett nytt sätt att se på utbildning.
Det nya tänkandet innebär, enligt henne, att man utgår från den enskilda studenten sna-
rare än anordnaren, som t.ex. högskola eller Komvux. Stenlund definierar lärcentrum
genom att beskriva det dels som en studiemiljö som erbjuder kurser från flera olika an-
ordnare, och dels att den hjälp som erbjuds är flexibel och anpassad efter enskilda stu-
denters behov.

Det organiserade lärandet i lärcentrum ställer i sin tur nya krav på folkbibliotekariens
kompetens. Nya pedagogiska idéer förespråkar bl.a. PBL 7 och informationskompetens,
och för att kunna hjälpa vuxenstuderande och stimulera dessas livslånga lärande, behö-
ver folkbibliotekarien kunskaper om bl.a. nya pedagogiska syn- och arbetssätt. Folkbib-
liotekarieyrket har i sig en pedagogisk tradition utifrån användarundervisning och bibli-

                                                            
4 Se t.ex. magisteruppsatsen Folkbiblioteken och Kunskapslyftet. Debatt, bibliotekarier, elever, av Birgitta
Olsson (1998).
5 Se rapporten Universitet & högskolor, Högskoleverkets årsrapport 2003
(http://www.hsv.se/sv/FileServlet/doc/1317/inlaga03.pdf.)
6 ”Lärcentra” skrivs fortsättningsvis i denna uppsats som ”lärcentrum” och ”lärcentret”, utifrån
rekommendationer från Svenska språknämnden. Nämnden skriver på sin hemsida: ”Vi rekommenderar att
man använder den svenska böjningen ett centrum, centrumet, flera centrum, centrumen. En annan
möjlighet som också fungerar bra är ett centrum, centret, flera centrer, centrerna.
Vi avråder däremot från den latinska pluralformen centra eftersom den inte går att böja i bestämd form.”
(Svenska språknämnden, 2003).
7 PBL = Problembaserat lärande
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otekskunskap, och på senare år i hur man använder Internet och databaser. Folkbibliote-
karien har även en tradition av arbete med läsfrämjande åtgärder för både barn och
vuxna, genom t.ex. bokprat, vilket också är en form av pedagogik. Det som har föränd-
rats är synen på lärande i samhället utanför folkbiblioteken, där PBL och självstyrt
lärande i dag är ledord i många utbildningsformer. Det blir således allt viktigare för bl.a.
folkbibliotekarier att ha kunskap om de begreppen, när fler vuxenstuderande använder
folkbiblioteken i studiesyfte.

Exempel på ett lärcentrum med stöd för vuxenstuderande, är projektet LärForum 8 i
Nacka huvudbibliotek utanför Stockholm. LärForum är en del av biblioteket som riktar
sig till vuxenstuderande över tjugo år som antingen läser en formell utbildning inom
Komvux, studerar på distans eller vuxna som på egen hand, informellt och flexibelt, vill
lära sig något. De studerande har tillgång till studierum med dator, studie- och yrkes-
vägledning och handledning vid informationssökning. En studiebibliotekarie, vars
funktion beskrivs närmare i avsnitt 2.5, är anställd för att arbeta med projektet och för
att stimulera till pedagogiskt tänkande hos övrig personal. LärForum i Nacka huvudbib-
liotek beskrivs närmare under avsnitt 5 och är det projekt som ligger till grund för den
empiriska delen av föreliggande studie.

Denna uppsats avser att utifrån ovanstående diskussion, belysa några folkbibliotekariers
tankar om deras roll för det livslånga lärandet på folkbiblioteket. Inom detta ställs frågor
kring arbetet med vuxenstuderande, kunskaper relaterat till det och om kontakten med
fler vuxenstuderande förändrar de intervjuade bibliotekariernas upplevelse av sin yrkes-
roll. Detta görs med LärForum i Nacka huvudbibliotek som exempel.

Jag fann det intressant att skriva uppsats i koppling till LärForum, då det gav mig chans
att få en inblick i praktisk verksamhet på bibliotek inom ett i Biblioteks- och informa-
tionsvetenskapen aktuellt frågeställningsområde. Min tidigare studiebakgrund med hu-
vudämne i pedagogik, bidrog också till mitt intresse för att studera folkbibliotekarien
och livslångt lärande.

1.1 Problemformulering

Det finns relativt gott om litteratur som berör relationen folkbibliotek och livslångt
lärande. Få undersökningar tar dock bibliotekariens perspektiv ur en pedagogisk syn-
vinkel med deras uppfattningar om den rollen. Några undersökningar har t.ex. studerat
hur folkbibliotekarier upplever det ökande antalet vuxenstuderande som kommit till
folkbiblioteken i samband med Kunskapslyftet. 9 Flertalet av dessa studier fokuserar på
bibliotekariernas ökade arbetsbelastning i och med detta. Andra studerar folkbiblioteket
och livslångt lärande i ett samband, men inte ur folkbibliotekariens perspektiv. Jag ser
det därför som värdefullt att lyfta fram bibliotekariers egna erfarenheter av arbete med
vuxenstuderande i projekt som t.ex. LärForum. Detta är betydelsefullt både ur bibliote-
kariers och vuxenstuderandes perspektiv. För folkbibliotekarier som arbetar med peda-
gogiska projekt kan det vara intressant att få exempel på hur andra bibliotekarier har ar-
betat med vuxenstuderande och vilka deras upplevelser varit av det. Då debatten om

                                                            
8 LärForum skrivs genomgående i uppsatsen på detta sätt, utifrån att Nacka huvudbibliotek själva stavar
det så.
9 Se t.ex. magisteruppsatsen Folkbiblioteket i kunskapssamhället och i utbildningens tjänst. En
undersökning av folkbibliotekets roll och förutsättningar i utbildningssammanhang, av Carin Carlsson
(1998).
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folkbibliotekariens ökade pedagogiska ansvar i dag är intensiv, anser jag det viktigt att
även exemplifiera hur folkbibliotekarier själva upplever deras mer påtalade roll som pe-
dagogisk resurs.

Om livslångt lärande på folkbiblioteket skall bli ett verkligt lärande för vuxenstuderande
som kommer dit för att studera, är det också värdefullt att studera hur folkbibliotekarier
arbetar gentemot denna användargrupp. Arbetar folkbibliotekarier vid bibliotek med
verksamheter som lärcentrum gentemot användare på något särskilt sätt? Hur upplever
folkbibliotekarierna den påtalade pedagogiska rollen gentemot vuxenstuderande, vilka
nya kunskapar krävs, och förändrar det folkbibliotekariernas upplevelse av sin yrkes-
roll? Problemformuleringen gäller bara för LärForum vid Nacka huvudbibliotek, där de
intervjuade bibliotekarierna exemplifierar hur det förhåller sig i just det fallet.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att utforska och fördjupa frågor kring livslångt lärande och
folkbibliotekarierollen. Studien tar bibliotekariernas perspektiv och genomförs som en
fallstudie vid huvudbiblioteket i Nacka utifrån projektet LärForum i samma bibliotek.
Fokus läggs vid hur sju folkbibliotekarier vid biblioteket ser på sin roll för det livslånga
lärandet, sitt möte med vuxenstuderande, vilka nya kunskaper som krävs och om LärFo-
rum förändrar deras upplevelse av sin yrkesroll.

För att kunna besvara syftet ställs följande frågeställningar:

• Vilken innebörd lägger informanterna i livslångt lärande som begrepp?

• Vad anser informanterna om sin roll för det livslånga lärandet på folkbiblioteket?

• Hur arbetar informanterna gentemot gruppen av vuxenstuderande?

• Anser informanterna att det är några nya kunskaper som krävs av dem, kopplat till
LärForum? I så fall vilka?

• Anser bibliotekarierna att projektet med Lärforum förändrar eller kommer att för-
ändra deras yrkesroll och arbetssätt, och i så fall hur?

1.3 Avgränsningar

Debatten om livslångt lärande är nära kopplad till diskussionen om informationssam-
hället, kunskapssamhället och informationskompetens.
Informationskompetens anses t.ex. vara en grundförutsättning för livslångt lärande i sig.
De olika begreppen kan delvis sägas ligga till grund för den ökade debatten om livslångt
lärande och ibland gå in i varandra. Jag lägger dock fokus vid livslångt lärande. Motsat-
sen skulle göra ämnet för brett. En annan avgränsning görs utifrån att uppsatsen diskute-
rar folkbibliotekarier i relation till livslångt lärande. Att anta ett perspektiv där folkbib-
lioteket i sig diskuteras i relation till begreppet, skulle föra upp ämnet till en bredare
samhällelig nivå. Skillnaden kan dock vara svår att urskilja, då folkbibliotekarien står
som ställföreträdande symbol för folkbiblioteket i sig. Min avsikt är dock att diskutera
livslångt lärande ur folkbibliotekariens perspektiv, även om gränsen till att göra det ut-
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ifrån folkbibliotekets, är vag. Ytterligare en avgränsning görs genom att jag vid det bib-
liotek som undersöktes, endast intervjuade bibliotekarier som arbetade i yttre tjänst.
Med detta avses att de arbetade ute i biblioteket direkt mot användare. Inga biblioteks-
assistenter intervjuades, vilket kan ses som en annan avgränsning.

Debatten om livslångt lärande och bibliotek är intensiv i många andra länder än Sverige,
t.ex. Storbritannien och Australien. Jag avgränsar mig dock främst till svenska förhål-
landen. Detta görs p.g.a. att det varit svårt att finna tidigare undersökningar med det per-
spektiv jag har för min egen studie, d.v.s. folkbibliotekariens.

1.4 Uppsatsens disposition

Efter inledning och beskrivning av uppsatsens syfte med tillhörande frågeställningar,
beskrivs avgränsningar och litteratursökning. Därefter följer i avsnitt 2 en bakgrunds-
diskussion kring uppsatsämnets problemområde, där folkbibliotekariens pedagogiska
roll diskuteras, samt att begreppet livslångt lärande problematiseras och olika policydo-
kument om bibliotek och livslångt lärande presenteras. I avsnitt 2 redogörs också för en
modell av Carol Kuhlthau. Hon är pedagog och biblioteks- och informationsvetare och
har ställt upp en modell över olika bibliotekarieroller avseende deras förhållningssätt till
användares informationssökningsprocesser och -behov. Modellen används med syftet
att belysa på vilket sätt de i uppsatsen intervjuade bibliotekarierna förhåller sig till vux-
enstuderande ur ett pedagogiskt perspektiv. I avsnitt 3 redovisas tidigare undersökningar
inom området folkbibliotekarier och livslångt lärande, och avsnitt 4 diskuterar under-
sökningens metodiska tillvägagångssätt. Dess karaktär av fallstudie diskuteras, samt att
val av bibliotek och informanter beskrivs. I avsnitt 5 redogörs för projektet LärForum
vid Nacka huvudbibliotek, följt av en kort diskussion kring lärcentrum i Sverige. Redo-
visning, tolkning och analys av den empiriska undersökningen görs i avsnitt 6. En dis-
kussion kring resultat och analys görs slutligen i avsnitt 7, följt av en sammanfattning av
uppsatsen i avsnitt 8.

1.5 Litteratursökning

Litteratur söktes i Libris, bibliotek.se, via databaserna Nordiskt BDI-index 10, LISA 11,
ISA 12, ERIC 13, Academic Search Elite och Emerald Electronic Library. Sökningar
gjordes också på Internet via bl.a. sökmotorn Google, i Scirus: Scientific Information
Only och i Borås högskolas bibliotekskatalog. Referenslistor i magisteruppsatser
skrivna vid bl.a. Bibliotekshögskolan i Borås, utgjorde goda källor till relevanta referen-
ser. Huvudsakliga söktermer var på svenska: folkbibliotek, folkbibliotekarier, bibliote-
karier, livslångt lärande, yrkesroller, förändring, bibliotekspedagogik, vuxenutbildning,
vuxenstuderande och lärcentrum m.m. Dessa termer användes i olika kombinationer
med and, or och not.

På engelska användes sökord som lifelong learning, public libraries, libraries, continu-
ing education, librarians, adult education och adult learning. Termerna gav var för sig

                                                            
10 Nordisk databas för bibliotek, dokumentation & information
11 Library and Information Science Abstracts databas
12 Information Science Abstracts databas
13 Education Resources Information Center databas
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ett oöverskådligt antal träffar. Kombinationen av librarians and lifelong learning tycktes
dock vara mindre vanlig, då träffar på dessa ord tillsammans var få. Detta kan indikera
att få undersökningar har gjorts om bibliotek och livslångt lärande utifrån bibliotekari-
ens perspektiv. Libraries and continuing education gav fler träffar, men berörde inte i
första hand bibliotekariers upplevelser av deras yrkesroll kopplat till livslångt lärande.

Det material som jag fann och använde, kom huvudsakligen att bestå av flera magister-
uppsatser, policydokument från t.ex. Utbildningsdepartementet och Skolverket, samt
vetenskapliga artiklar och rapporter. Några akademiska avhandlingar om folkbiblioteka-
riers perspektiv på interaktion med vuxenstuderande fanns inte att tillgå.
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2 Livslångt lärande och folkbibliotekariens roll

I detta avsnitt diskuteras bibliotekariens pedagogiska roll. Livslångt lärande som be-
grepp diskuteras, samt att olika måldokument för livslångt lärande relaterat till biblio-
tek, presenteras. Måldokumenten, utifrån bl.a. IFLA 14 och Utbildningsdepartementet,
beskriver vilken roll biblioteken kan ha för det livslånga lärandet.

2.1 Det livslånga och livsvida lärandet

Det finns många definitioner av begreppet livslångt lärande. Då man studerar begreppet
urskiljer sig dock två perspektiv på det. Det ena betonar informellt lärandet med en
emancipatorisk inriktning, där människans behov av personlig utveckling genom
lärande i ett informellt sammanhang, är det centrala. Den andra sidan av begreppet be-
tonar livslångt lärande i en kontext av mer formella vuxenstudier. Lärandet har i det
perspektivet en prägel av produkt som i första hand skall ge människor kunskaper och
kompetenser som efterfrågas av arbetsmarknaden.

Skolverket (2000, s. 9) beskriver det livslånga lärandet som omfattande en helhetssyn på
utbildning och lärande som erkänner lärande i olika miljöer. Det beskrivs ur ett vidare
perspektiv än bestående endast av återkommande utbildning i det formella utbildnings-
systemet. Livslångt lärande består, enligt Skolverket, av två dimensioner, vilka nämns
som den livslånga dimensionen och den livsvida dimensionen. Den livslånga dimensio-
nen skulle innebära att individer lär under hela livet, medan den livsvida avser erkän-
nandet av både formellt, icke-formellt och informellt lärande. Skolverket diskuterar den
livslånga dimensionen på bl.a. följande sätt:

Kunskap åldras snabbt och det är nödvändigt för individen att uppdatera kunskaper
och kompetens och att lära nytt. Utbildning kan inte begränsas till ungdomsåren utan
individen måste ha en reell möjlighet att lära under hela livet. Den livslånga dimensio-
nen är oproblematisk, det essentiella är att individen lär under hela livet (ibid. s. 19).

Vad gäller den livsvida dimensionen pekar den på att lärande sker i många olika miljöer
och situationer utanför formella utbildningssituationer. Detta brukar benämnas som
icke-formellt och informellt lärande. Ett sådant lärande kan ske inom föreningsvärlden, i
familjen och i vardagen. Det formella lärandet faller också in under det livsvida läran-
det.

Skolverket (2000, s. 11) menar också att livslångt lärande innebär en förskjutning av an-
svar från stat till individ. Förverkligandet av principerna livslång och livsvid, menar
man, skulle vara beroende av individen och dennes motivation och förmåga att söka upp
och tillgodogöra sig möjligheter i lärandelandskapet. Statens ansvar skulle huvudsakli-
gen vara att skapa goda förutsättningar för lärande. Skolverket skriver att individens
ökade ansvar för det egna lärandet, paradoxalt nog kan innebära att social bakgrund ris-
kerar att slå igenom i livslångt lärandesamhället. Ett snedrekryteringsproblem kan upp-
stå, skriver Skolverket, med ett lärandesystem med stora klyftor.

                                                            
14 IFLA = International Federation of Library Associations and Institutions
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Figur 2. Det livslånga och livsvida lärandet enligt Skolverket (2000, s. 19).
Skolverket (ibid. s. 3) menar att det formella utbildningssystemet hör hemma till vänster i figu-
ren ovan, och barnomsorg och ungdomskola i figurens nedre vänstra hörn. Högskola och vux-
enutbildning hamnar i det övre vänstra hörnet. Utbildning utanför formella utbildningsinstitu-
tioner hamnar i figurens högra del.

2.2 Två generationer av livslångt lärande

I en avhandling av Lena Borgström (1988, s. 18), diskuterar författaren bakgrunden till
livslångt lärande som begrepp och hur det lanserades i Sverige. Borgström skriver att
begreppet till stor del utvecklades inom UNESCO 15 på 1960-talet. UNESCO definie-
rade då livslångt lärande som något vilket:

• Pågår under människans liv.

• Leder till systematiskt förvärvande av, förnyelse av samt komplettering av kunska-
per, färdigheter och attityder – något som nödvändiggörs av de kontinuerliga för-
ändringarna i människornas levnadsbetingelser.

• Ytterst främjar varje människas självförverkligande.

• Är beroende av en ökad förmåga och en ökad motivation hos människor att enga-
gera sig i självstyrda inlärningsaktiviteter.

• Erkänner alla slag av pedagogisk påverkan av formellt, icke-formellt samt infor-
mellt slag.

Borgström (1988, s. 30) menar att tankar om återkommande utbildning fanns i Sverige
redan på 1950-talet. Det skulle dock inte ha lanserats på allvar i Sverige förrän 1969, då
Olof Palme, dåvarande utbildningsminister, förespråkade ett system med återkommande
utbildning. Enligt Borgström var motiven för detta av två slag. Det ena var de snabba
förändringarna på arbetsmarknaden med krav på omskolning och vidareutbildning. Det
andra, menar Borgström, var ur motiv av jämlikhet. Man trodde bl.a. att utökade erfa-
renheter genom arbete och studier bland fler människor i samhället, skulle kunna öka
förståelsen mellan generationer och olika socioekonomiska grupper.

                                                            
15 UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
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Kjell Rubensson (1996, s. 30), forskare i pedagogik vid Linköpings universitet, menar
att det finns en första och andra generationens syn på definitionen av livslångt lärande.
Han skriver att idén om livslångt lärande, som nämndes på föregående sida, introduce-
rades av UNESCO på 1960-talet, som ledande princip för omstrukturering av utbild-
ningssystemet. Rubensson menar att begreppet som idé om återkommande utbildning,
relativt snart försvann från policydebatten, men att det kom tillbaka i ny kontext och an-
nan form i slutet av 1980-talet. Författaren menar att skillnaden mellan de två perioder-
nas idéer om begreppet är fundamentala. Då UNESCO på 1960-talet talade om livslångt
lärande i utbildningsdebatten, stod det, enligt Rubensson, för att människor skulle kunna
förverkliga sig själva genom självstyrt lärande och ökad självkänsla. UNESCO påtalade
också vikten av att utifrån livslångt lärande, förändra definitionen av begreppet utbild-
ning. Man menade att det borde omfatta lärande även utanför formella utbildningsinsti-
tutioner, det som nämns som det icke-formella och informella lärandet. Rubensson me-
nar också, liksom Borgström, att en viktig fråga i den första generationens diskussion
om livslångt lärande var hur det skulle kunna minska utbildningsklyftan i samhället.
Författaren sammanfattar diskussionen om den första generationens definition av livs-
långt lärande och menar att denna var (ibid. s. 30): (…) ”en egendomlig blandning av
globala abstraktioner, utopiska aspirationer och smala praktiska frågor, som ofta förlo-
rade helhetsidén ur sikte”. Rubensson menar att den första generationens tankar om
livslångt lärande karaktäriserades av ett humanistiskt tänkande, där individers ”make
themselves” snarare än ”being made” var slagord.

Begreppet skulle, enligt Rubensson (1996, s. 43) ha gått från att vara en utopisk idé om
omstrukturering av utbildningssystemets idéer för en ”bättre värld”, till att centreras
kring ekonomins behov av kvalificerad arbetskraft. Livslångt lärande beskrivs utifrån att
det skulle ha förskjutits från ett fokus på individen, till att denne genom utbildning, kun-
skap och kompetens, bl.a. skall bidra till sitt lands konkurrenskraft. Rubensson skriver
att det i den andra generationens tankar om livslångt lärande inte fanns något engage-
mang för lärande till gagn för ökad jämlikhet, vilket var fallet med begreppet i den för-
sta generationen. Författaren ställer sig dock kritisk till båda generationernas synsätt.
Det första ser han som alltför utopiskt utan effekt på utbildningssystemet, då det också
ifrågasatte samhällsstrukturen i stort. Det nuvarande tankesättet ger en begränsad
föreställning om livslångt lärande, då det skulle vara för inramat av krav från ekonomin.
Inget av perspektiven skulle, menar Rubensson, ha ägnat särskilt stor uppmärksamhet åt
förutsättningar för förverkligandet av livslångt lärande.

Det tänkande om livslångt lärande som vuxit fram under 1980- och 1990-talen skulle,
skriver Rubensson, (1996, s. 32) ha ett övervägande politisktekonomiskt perspektiv.
Han menar vidare att 1960- och 1970- talens synsätt på livslångt lärande, med indivi-
dens emancipation som grund, har ersatts med ett nyliberalt synsätt där marknaden står i
fokus. Författaren hävdar att ekonomins behov och kostandseffektivitet nu är i centrum
för begreppet.

2.3 Målformuleringar om livslångt lärande

I regeringsproposition 2000/01:72 föreslås att mål för vuxnas lärande skall antas. En
strategi skall utformas för hur ”vuxnas lärande vid sidan av högskoleutbildningen skall
förverkligas i ett samhälle som präglas av ett livslångt lärande”. I propositionen sägs att
lärande inte längre kan avgränsas till ungdomsåren med några avgränsade perioder un-
der yrkeslivet därefter. Kraven på flexibilitet och förändring, menar propositionen, är
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stora inom såväl arbetslivet som samhället i övrigt. Texten nämner livslångt lärande
som ett individuellt projekt, och att planering av samhällets insatser för detsamma måste
utgå från enskilda individers behov. Propositionen betonar att den lärande själv i möjli-
gaste mån måste få bestämma innehåll, tidpunkt och form för studier. Den har en tydlig
betoning på individen och ställer upp följande mål för vuxnas lärande utanför högskole-
sektorn:

Alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i
syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet, ekonomisk tillväxt och
sysselsättning samt en rättvis fördelning (Regeringsproposition 2000/01:72).

Vid närmare betraktelse av målen tycks propositionen betona aspekter som är av mer
”samhällelig nyttokraktär”, än att de i första hand skall främja och utveckla individers
livslånga lärande. Utifrån det övergripande målet listar propositionen sju stycken punk-
ter för hur målet skall nås. Inledningsvis nämns utvecklandet av pedagogiska arbetsfor-
mer som skall motsvara individers föränderliga och ökade behov av lärande. Därefter
beskrivs vikten av rådgivning och vägledning, ändamålsenliga miljöer och att undervis-
ning och handledning ges som motsvarar vuxenstuderandes varierade behov. Ekono-
miskt stöd för vuxenstuderande nämns som en annan viktig faktor, följt av påtalandet av
att olika gruppers behov av allmän såväl som specialinriktad utbildning tillgodoses.
Propositionen nämner avslutningsvis vikten av demokratiska förhållningssätt inom ut-
bildning, och samverkan mellan politiker, myndigheter, arbetsmarknadsparter och folk-
rörelser.

EU utnämnde året 1996 till The Year of Lifelong Learning, och 2001 presenterade EU-
kommissionen dokumentet Memorandum om livslångt lärande. I memorandumet nämns
kunskapssamhället som en betydelsefull grund till den ökade betoningen av livslångt
lärande. Skriften (2001, s. 4) pekar på vikten av att tillgängliggöra utbildning för EU:s
invånare, utveckling av pedagogiska metoder inom detta, förbättring av förståelse av ut-
fall av lärande, förbättrad möjlighet för individer att få information och råd om utbild-
ning, och att lärandetillfällen, via t.ex. distansutbildning, förs så nära individen som
möjligt. Texten lyfter fram två faktorer av vikt för värdet av utbildning: att det i sig
uppmuntrar till ett aktivt medborgarskap och att kunskapssamhällets snabba föränd-
ringar på arbetsmarknaden och i ekonomin, kräver ökad anställningsbarhet. Memoran-
dumet pekar på dessa faktorer som två av de mest betydelsefulla för vikten av att utbilda
och lära sig hela livet. Texten tycks betona livslångt lärande ur ett arbetsmarknadsper-
spektiv.

Då man sammanfattar diskussionen om livslångt lärande, framstår begreppet som två-
delat. En del betonar informellt lärande för individers personliga utvecklings skull. En
annan del fokuserar på arbetsmarknadens föränderliga behov av kompetens. Båda
delarna kan ses som lika viktiga, men tonvikten i senare definitioner av livslångt lärande
tycks framhäva individers lärande utifrån sysselsättningsfrågor. Båda delarna kan dock
tyckas relevanta för begreppet som helhet.

2.4 Folkbiblioteket och livslångt lärande

Folkbibliotekens roll har i diskussionen om livslångt lärande och olika utbildningssats-
ningar inte rönt någon större uppmärksamhet, även om de har varit en viktig resurs för
vuxenstuderande. Kritiken från folkbibliotek mot obefintlig tilldelning av resurser i
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samband med t.ex. Kunskapslyftet är väl dokumenterad.16 Först under senare år har
folkbiblioteken börjat nämnas som viktiga resurser i det livslånga lärandet. Utbildnings-
departementet (2001, s. 5) nämner t.ex. i ”Debatten om det livslånga lärandet”, bibliotek,
arkiv och museer som viktiga faktorer i det livslånga och informella lärandet. Texten är till
stor del en svensk kommentar till EU:s memorandum om det livslånga  lärandet. Skriften
kritiserar memorandumet för att ha en alltför traditionell syn på utbildning, där s.k.
förmedlingspedagogisk syn på lärande är central, till skillnad mot problembaserat,
informellt och icke-formellt lärande. I den svenska kommentaren menar man också att
bibliotek i för hög grad har betraktats som enbart kulturinstitutioner. De bör, menar man,
istället ses som möjligheter till nytta för livslångt lärande genom de resurser de har tillgång
till. I skriften nämns bibliotek, arkiv och museer som viktiga och befrämjande för det
livslånga lärandet ur följande perspektiv (ibid. s. 26):

• Ur ett innehållsmässigt perspektiv, i sin roll som kunskapskällor.

• Ur ett funktionellt perspektiv, som arenor för icke-formellt lärande och pedagogisk
stimulans av gruppers och individers vilja att lära sig lära.

• Ur ett organisatoriskt perspektiv, genom kombinationen av lokal närvaro samt na-
tionella och internationella nätverk av information och professionell kompetens.

• Som samarbetspartners till det formella lärandets institutioner, genom sin förmåga
att åskådliggöra och fördjupa olika utbildningars innehåll.

Vad gäller bibliotek, nämner skriften även deras förmåga att tillhandahålla mycket
elektronisk information och att de kan lära ut förmågan att hantera stora informations-
mängder, d.v.s. informationskompetens.

Även om folkbiblioteken inte i någon stor utsträckning tidigare inkluderats i diskussio-
nen om livslångt lärande, har biblioteken själva och akademiker inom Biblioteks- och
informationsvetenskap, betonat folkbibliotekens roll i sammanhanget. Maj Klasson
(1997, s. 17), professor vid Bibliotekshögskolan i Borås, pekade 1997 på att bibliote-
kens roll inom livslångt lärande fått en allt mer betydelsefull roll. Hon skriver (ibid.):

Biblioteken satsar på utbyggnad av elektroniska media, datatorg och nya pedagogiska
metoder, t.ex. i samband med problembaserat lärande, för att integrera informations-
sökning och värdering av information i ett samarbete mellan bibliotek och utbild-
ningsanordnare. Användarundervisningens representanter talar numera om begreppet
informationskompetens när man vill understryka behovet av mycket goda kunskaper
hos användarna om hur de skall söka, återfinna och värdera information.

Det som i dag diskuteras av fler än folkbiblioteken och bibliotekarier, var således en
självklar företeelse på vissa bibliotek redan för sex år sedan.

IFLA (2000) har i ”The role of Public Libraries in lifelong learning - a Project under the
section of Public Libraries”, formulerat strategier kring folkbibliotek och livslångt
lärande. Föreningen påtalar folkbibliotekens viktiga betydelse och funktion i kunskaps-
samhället och i debatten om det livslånga lärandet. IFLA menar att folkbiblioteken
kommer att ha en fundamental roll som institution i framtidens livslånga lärandesam-
hälle, med bibliotek som knutpunkter i informationsnätverk. I de riktlinjer för vilken roll

                                                            
16 Se t.ex. magisteruppsatsen Folkbiblioteken och Kunskapslyftet. Debatt, bibliotekarier, elever. Birgitta
Olsson (1999).
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man anser att folkbiblioteken har och kommer att få, sägs att folkbibliotek redan i dag
har en roll som ”knutpunkt” i det ökade informationsutbudet. IFLA menar att detta är en
ny roll för folkbiblioteken, som får nya områden att hantera, med nya kunskaper att till-
ägna sig vad gäller folkbibliotekarien. IFLA skriver (2000):

In this new situation public libraries and professional librarians will though have to
change and adapt to new demands, professional tasks and working conditions. At the
present though, we need more knowledge about how libraries and the professional
profiles of librarians should be designed in order to improve their preconditions to
meet the new needs and demands directed towards them.

Det huvudsakliga målet med projektet beskrivs som att det skall undersöka möjligheten
för folkbiblioteken att ha en mer strategisk roll vad gäller det livslånga lärandet. IFLA
menar vidare att man anser att bibliotekarier på folkbibliotek bör bli aktiva samarbets-
partners i utbildningssystem. Projektet belyser också olika områden som anses viktiga
att betona och undersöka, med exempelvis påtalandet av att folkbibliotekarier bör ha
kunskaper i informationssökning, pedagogik och didaktik. Pedagogiken bör, menar
IFLA, anpassas efter olika användargrupper. Utöver betoningen av professionella kun-
skaper hos bibliotekarien, pekas på vikten av samarbete mellan folkbibliotek och omgi-
vande utbildningsinstitutioner, som t.ex. Komvux vad gäller svenska förhållanden. Som
framgår av citatet ovan, menar dock IFLA att man ännu inte bestämt kan säga hur folk-
bibliotekets strategier gentemot vuxenstuderande på folkbiblioteken skall utformas.

 2.5 Folkbibliotekariens pedagogiska roll

Bibliotekarieyrket har traditionellt sett haft som uppgift att i första hand organisera
samlingar av dokument. Yrket har emellertid en tradition även av användarundervisning
och bibliotekskunskap, varför det kan sägas också tidigare ha innehållit pedagogiska
moment. Harry Järv (1991, s. 32) menar däremot att lagring och tillhandahållande av
kunskap har varit, och fortfarande är, bibliotekariens främsta uppgift. Inom denna kun-
skap har det funnits många andra kunskaper och yrkesidentiteter, vilka också har for-
mats olika utifrån olika tidsperioder. Enligt Anders Ørom (1993, s. 8), lektor vid Dansk
biblioteksskola, var t.ex. kulturförmedlaridentiteten påtaglig på 1960-talet; den identitet
som refererar till den institutionella konst- och litteraturvärlden och syftar till den all-
mänbildande läsningen. Ørom diskuterar andra identiteter i bibliotekariens yrkesroll, där
han bl.a. nämner socialarbetaridentiteten, dokumentalistidentiteten och den utifrån IT-
samhället framväxta informationsförmedlaridentiteten. Bibliotekarieyrket har, trots
dessa olika identiteter, traditionellt sett kopplats till i första hand organisation och för-
medling av dokument i samlingar. Då denna uppsats fokuserar på folkbibliotekariens
pedagogiska roll, lägger jag den fortsatta tonvikten vid den delen av yrkesrollen.

I och med debatten om livslångt lärande, kunskapssamhället, informationskompetens
och utökad vuxenutbildning med en ny syn på lärande, t.ex. problembaserat sådant, har
bibliotekariens pedagogiska roll påtalats allt mer. I skriften ”Biblioteket i utbildnings-
samhället”, beskriver Kerstin Ericsson (2000, s. 47), bibliotekarie vid Norrtälje stads-
bibliotek, hur personalen vid hennes bibliotek vidareutbildade sig för att bättre kunna
möta kraven från vuxenstuderande och det livslånga lärandet. Ericsson menar att bibli-
otekariens yrkesroll förändrats i takt med att livslångt lärande allt mer etablerat sig som
uttryck. Hon nämner att vidareutbildning alltid har varit viktigt på hennes bibliotek, men
att dagens och framtidens krav ställer absoluta krav på fortbildning. Ericsson (ibid.)
talar om det pedagogiska biblioteket. Detta innebär för personalens del kompetens-
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utveckling i pedagogik för att kunna arbeta med användarutbildning, sökning i databa-
ser, betoning av handledning i informationssökning för studerande och vägledning av
”vanliga” biblioteksbesökare. Ericsson (2000, s. 47) skriver att all personal genomgår
kontinuerlig utbildning i informationssökning och att bibliotekarierna strävar efter att
urskilja enskilda biblioteksbesökares informationsbehov. Hon betonar att det rör sig om
handledning av studerande i informationssökning och vägledning av den vanlige bibli-
oteksbesökaren. Ericsson skiljer således på hur bibliotekarierna förhåller sig gentemot
användargruppen studerande och gruppen ”vanliga” användare.

En ny kategori inom bibliotekarieyrket, relaterat till ökad betoning av bibliotek och pe-
dagogik, är ”studiebibliotekarien”. I skriften ”Studiebibliotekarie – tankar och idéer om
en ny yrkesroll” (2001), beskriver Helena Jannert, studiebibliotekarie vid Mariestads
stadsbibliotek, hur studiebibliotekarierollen växer fram som ett resultat av folkbibliote-
kens effektivisering av utbildningsstöd för vuxenstuderande. Studiebibliotekarien, me-
nar Jannert, är ett resultat av att folkbiblioteken utvecklar sin verksamhet för att kunna
bemöta behoven hos vuxenstuderande och det problembaserade lärande de i dag ofta ar-
betar utifrån. Enligt Jannert (2001, s. 3) skall studiebibliotekarien ha ett särskilt ansvar
för vuxenstuderande av olika kategorier. Studiebibliotekarien skall bedriva ett utåtriktat
kontaktarbete med studerande, lärcentrum, högskolor, utbildningsanordnare och andra
bibliotek. Studiebibliotekarien skall vidare analysera studerandes behov och hur dessa
kan bemötas på folkbiblioteket. Studiebibliotekarien skall vidare, menar Jannert, ha pe-
dagogiska kunskaper och en nyckelroll för folkbibliotekets pedagogiska funktion. En
viktig roll i det pedagogiska sammanhanget skulle vara att lägga upp strategier för att
öka informationskompetensen hos bl.a. vuxenstuderande.

Studiebibliotekarien bör således ha teoretiska kunskaper i pedagogik. Hon/han bör
också, enligt Jannert (ibid.) ha kunskaper i webbproduktion för att t.ex. sammanställa
förekommande referensfrågor på en hemsida. Författaren menar även att en studiebibli-
otekarie, för att kunna vidareutveckla en verksamhet för vuxenstuderande och möta de-
ras behov, bör omvärldsanalysera området för sin verksamhet. Även analys av den egna
verksamheten beskrivs som viktig, med vidare betoning på kontaktarbete och bildande
av nätverk. Det nätverk som en studiebibliotekarie bygger upp kan bestå av lokala och
regionala aktörer och intressenter, utbildningsanordnare, folkbibliotek samt andra typer
av bibliotek. Förutom detta beskrivs även hur studiebibliotekarien kan ha en nyckelroll
inom användarundervisning, informationssökningskurser, enskild handledning och sök-
verkstad.17

Jannert (2001, s. 16) sammanfattar studiebibliotekariens funktioner och kunskaper på
följande sätt, och menar att denne:

• Ansvarar för folkbibliotekets studiestödjande verksamhet för kommunens distans-
studerande och vuxenstuderande.

• Är en bibliotekspedagog.
• Har ett kommunikativt arbetssätt.
• Är en aktiv teknikanvändare.
• Är en aktiv lobbyist för folkbiblioteket i den kommunala och regionala infrastruk-

turen för vuxnas lärande.

                                                            
17 Med ”sökverkstad” menas här att man i förväg anmäler sig till ett sökpass i ett bibliotek, tar med sig
egna frågor och har tillgång till en bibliotekarie.
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Birgitta Kühne, överbibliotekarie vid Växjö universitetsbibliotek, diskuterar i artikeln
”Bibliotek och de vuxnas lärande” (2002), bibliotek och vuxenstuderande och de kun-
skaper hon anser att folkbibliotekarien kan behöva i informations- och kunskapssam-
hället. Hon beskriver detta utifrån erfarenheter i det europeiska projektet DERAL 18,
som bl.a. syftade till att göra det möjligt för människor i glesbygd att använda lokala
bibliotek för distansutbildning. Ett mål med projektet var också att undersöka folkbibli-
otekens roll i framtidens informations- och livslångt lärandesamhälle. Kühne diskuterar
i första hand distansstuderande på folkbiblioteket och vad som kan krävas av folkbibli-
otekarier för att bemöta deras behov. Jag anser dock att hennes resonemang går att ap-
plicera till vuxenstuderande som studerar på annat sätt än via distans. Kühne illustrerar
sina tankar om bibliotekariens, museipedagogens och arkivariens nya roll i
informations- och livslångtlärandesamhället med följande figur (ibid. s. 23):

Figur 1. Modell över bibliotekariens, museipedagogens och arkivariens nya roll i informations-
och livslångt lärandesamhället, enligt Kühne (2002, s. 23). Modellen illustrerar hur den traditio-
nella bibliotekarierollen, med en professionell kärna och serviceroll, kompletteras med en utbil-
darroll gentemot t.ex. vuxenstuderande. ”Utvecklarrollen” betonar bibliotekariens roll vad gäller
att skapa förutsättningar för lärande.

Kühne listar också ett antal förmågor som liknar de som beskrivs av Jannert vad gäller
studiebibliotekarier. Kühne skriver att en folkbibliotekarie i samband med att allt fler
vuxenstuderande använder sig av folkbiblioteket för studier, bör besitta förmågan att
(2002, s. 22):

• Förmedla kursutbud.
• Vara handledare och vägledare för den studerande och stödjare/uppmuntrare om

vederbörande ”fastnar”.
• Ge särskilt stöd till studerande med särskilda behov (t.ex. handikappade, personer

med ringa erfarenhet av studier och studerande med otillräckliga baskunskaper).
• Ge aktivt stöd vid all slags litteratur- och informationssökning och vara behjälplig

vid sökningar i databaser och andra söksystem.
• Ha kännedom om copyright och upphovsmannarättsliga regler.
• Vara resursperson vid utveckling av arbetsformer och metoder för distansutbild-

ning/flexibelt lärande.
• Ha kunskap om nya undervisningsmetoder (PBL etc.) och om hur dessa påverkar

arbetet på ett bibliotek.
• Vid behov vara examinator.

                                                            
18 Distance Education in Rural Areas via Libraries.

Utvecklarroll Serviceroll

Utbildarroll Professionell kärna
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• Vara utbildare och informatör till studerande och lärare.
• Göra egna utvärderingar och analysera olika användares behov samt vidarebefordra

detta till kursanordnare så att nödvändiga förbättringar och kursutvecklingar kan
pågå.

• I idealfallet bli medlem i lärarlag och projektgrupper så att bibliotekets viktiga roll
framhävs överallt där detta är möjligt.

I en sammanfattande kommentar menar Kühne (2002, s. 22) att bibliotekarien skall vara
allt från informationsexpert till aktör i det pedagogiska arbetet. Kühnes listade förmågor
och kunskaper kan tyckas något idealiserade. De bör dock ses som kunskaper och
kompetenser att sträva emot, mer än att de beskriver en rådande verklighet.

I ”Information Power – Building Partnerships for Learning” (1998) utgiven av AASL,
American Association of School Librarians, beskrivs vilka kompetenser som en skol-
bibliotekarie i dagens kunskapssamhälle bör besitta. Skriften är i första hand gällande
för skolbibliotekarier på alla nivåer. Jag anser den dock användbar i denna uppsats, med
motivationen att gränsen mellan skolbibliotekarie och folkbibliotekarie i verksamheter
som lärcentrum, blir vag.

Skriften pekar på fyra huvudsakliga roller som bibliotekarien bör anta. Rollerna är in-
vävda i varandra och skall tillsammans bidra till att studerande bl.a. tillägnar sig infor-
mationskompetens. Den första rollen beskrivs som en lärarroll. Lärarrollen innebär att
bibliotekarien samarbetar med studenter och analyserar lärande och informationsbehov
och lokaliserar och använder resurser som kan motsvara sådana behov. Inom biblioteka-
riens lärarroll beskrivs det som viktigt att denne har pedagogiska kunskaper och är upp-
daterad inom sådana forskningsrön. Bibliotekarien bör ha förmåga att applicera sådana
kunskaper på studerandes informationssökningsprocesser, så att dessa leder till infor-
mationskompetens. Bibliotekarien bör också, enligt AASL, vara med i arbetslag till-
sammans med lärare (ibid. s. 19).

Den andra rollen beskrivs som samarbetspartner i undervisning och kan tyckas svår att
skilja från lärarrollen. Skillnaden ligger i att det inom denna roll beskrivs som viktigt att
bibliotekarien deltar i arbetet omkring de studerande. Med detta avses vikten av att bib-
liotekarien analyserar elevers informationsbehov, läroplansinnehåll och utvärderar ele-
vers lärande. Bibliotekarien tar en viktig roll vad gäller utveckling av riktlinjer och un-
dervisningsinnehåll och samarbetar med lärare för att utveckla undervisning med infor-
mationskompetens som mål (1998, s. 20).

Som informationsspecialist är bibliotekarien den som har det huvudsakliga ansvaret och
kunskapen gällande information, i bemärkelsen var sådan finns att tillgå, hur den åter-
vinns, värderas och används. AASL (ibid.) menar att bibliotekarien i denna roll arbetar
med att göra lärare medvetna om sådana kunskaper. Hon/han utformar strategier som
skall göra studerande medvetna om olika informationskällor, både inom och utanför
skolan/biblioteket. Utifrån att bibliotek har blivit rika på teknik, bör bibliotekarien ha
goda kunskaper om både mjuk- och hårdvara vad gäller datorer. Vidare beskrivs vikten
av att bibliotekarien har ett etiskt perspektiv till informationsanvändning (1998, s. 20).

Den fjärde rollen beskrivs som administratör (chefsroll). Inom detta beskrivs vikten av
att bibliotekarien samarbetar med andra aktörer inom informations- och kunskapssam-
hället, som t.ex. andra bibliotek och skolor. Bibliotekarien definierar bibliotekets policy
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tillsammans med dessa, och ansvarar för bibliotekets fortsatta kvalitet genom personal-
och budgetarbete m.m. (1998, s. 21).

AASL (ibid.) sammanfattar de fyra rollerna med påpekandet att de inbegriper både
traditionella och nya bibliotekarieroller, utifrån kunskapssamhällets krav. Skriften pekar
i synnerhet på bibliotekariens viktiga roll för utvecklande av studerandes
informationskompetens.

Då man sammanfattar ovanstående texter om folkbibliotekariens pedagogiska roll,
framstår den som allt mer utåtriktad, handledande och kunskapsintensiv. Folkbiblioteka-
riens kunskapsområde vidgas och inbegriper kunskaper inte bara om olika källor och
hur dessa organiseras. Kraven från vuxenstuderande och deras livslånga lärande medför
att perspektivet för bibliotekariens arbetssätt blir mer omfattande. Folkbibliotekarien in-
går i nätverk med utbildningsanordnare, bör ha kunskaper om pedagogiska arbetssätt
och teorier, får en roll som allt mer liknar lärarens och är informationsspecialist med in-
formationskompetens som övergripande mål i arbetet gentemot studerande. En av de
största utmaningarna i detta kan vara att hjälpa studerande att skapa mening ur informa-
tion, mer än att bara lokalisera och finna den. I dag har studiebibliotekarien, där sådan
finns, troligtvis ett huvudansvar för detta på folkbiblioteken. Studiebibliotekarien har i
detta en betydelsefull uppgift vad gäller att initiera och implementera mer pedagogiskt
holistiska arbets- och förhållningssätt hos folkbibliotekarier.

2.6 Bibliotekarieroller enligt Carol Kuhlthau: från informationsrelate-
rad till processorienterad utifrån informationssamhällets krav

I föregående delar av detta avsnitt beskrevs hur bibliotekariens pedagogiska roll disku-
teras allt mer. Vuxenstuderande kommer till folkbiblioteket med arbetsuppgifter som
ofta baseras på problembaserat lärande, där också informationskompetens och ”lära att
lära” är delar av studiemålen. I det som Jannert (2001) diskuterar som studiebiblioteka-
rie och Kühne (2002) som folkbibliotekariens kunskapsbehov i relation till vuxenstude-
rande, kan man se att bibliotekariens perspektiv gentemot vuxenstuderande beskrivs
som mer holistiskt. Bibliotekarierollen tycks gå från ett perspektiv av att endast tillhan-
dahålla ett visst dokument till en användare, till att i ett större sammanhang stödja t.ex.
vuxenstuderandes lärande i folkbiblioteket. Detta blir än mer påtagligt i en kontext av
lärcentrum, vilka diskuterades i avsnitt 1, och ges en utförligare presentation i avsnitt
5.2. Informations- och kunskapssamhället ställer således nya krav på alla typer av bibli-
otekarier.

I detta avsnitt redogörs för en modell gällande olika typer av bibliotekarieroller, formu-
lerad av Carol Kuhlthau, forskare i pedagogik och biblioteks- och informationsveten-
skap vid Rutgers universitet i New Brunswick. Kuhlthau är mest omtalad för sin be-
skrivning av informationssökning som en psykologisk konstruktionsprocess bestående
av olika faser med inslag av olika känslor.19 Kuhlthau (1993, s. 137-154) beskriver
också olika typer av bibliotekarieroller med olika grad av involvering i användares in-
formationssökningsprocesser och biblioteksanvändning. Rollerna är fem till antalet. De
högre nivåerna skulle vara mer gynnsamma för ett holistiskt lärande hos användare, då
de utgår från ett processorienterat perspektiv. I de lägre nivåerna handlar det mer om att

                                                            
19 Se Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information Services, Carol Collier Kuhlthau
(1993).   
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tillhandahålla ett dokument som användaren efterfrågar via en enklare referensfråga.
Det processorienterade förhållningssättet kan beskrivas som att bibliotekarien för en di-
alog med användaren för att diagnosticera dennes informationsbehov. En strategi för in-
formationsinsamling görs, där bibliotekarien utifrån användarens funna material, kan
återkoppla och vidareformulera nya strategier för fortsatt arbete. Användbara källor
identifieras, med förslag om i vilken ordning de kan användas. Källor rekommenderas
också utifrån användarens nuvarande kunskapsbas, och informationssökning ses som en
individuell och personlig process (Kuhlthau 1993, s.144). Detta förhållningssätt kan
t.ex. ses som mer gynnsamt för grundläggandet av ett fortsatt livslångt lärande, då det är
mer fokuserat på att lära användaren att lära i samband med informationssökning.
Många bibliotekarier har troligtvis inslag av de olika rollerna i olika situationer i sitt
arbete, även om man kan anta att de lägre dominerar vid folkbibliotek. De högre
nivåerna kan man med sannolikhet främst finna vid enstaka skolbibliotek, då modellen
är uppställd utifrån en sådan domän.

_____________________________________________________________________

Nivå Beskrivning

       1 Organizer Ingen personlig involvering.
(Organisatör) Användaren söker själv i bibliotekets samlingar,

utifrån bl.a. skyltsystem och samlingars organise-
ring.

       2 Locator Referensservice med enkla faktasvar och
(Lokalisatör) hänvisning till en specifik källa.

 
       3 Identifier Referensarbete med ämnessökning.

(Identifierare) Identifiering av olika källor inom ett ämne, men
utan identifiering av användarens behov och utan
att källor rekommenderas i någon särskild ord-
ning.

       4 Advisor Ämnessökningar utifrån ett processorienterat
(Rådgivare) perspektiv. Grupper av källor inom ett ämne

rekommenderas i en särskild ordning.

5 Counselor(20) Processorienterad involvering. 
Bibliotekarien antar ett holistiskt perspektiv till 
användarens informationssökning och -behov,
följer upp och för en dialog med användaren, mer
än i föregående nivå.

Figur 4. Nivåer av bibliotekariers involvering i användares informationssökningsprocesser.
Carol C. Kuhlthau (1993, s. 138).
_____________________________________________________________________

                                                            
20 Orden Advisor och Counselor ges i Norstedts engelsk-svenska svensk-engelska ordbok (1998, s. 8,
s.119), båda betydelsen av rådgivare. Jag finner det därför problematiskt att finna en översättning till
Counselor som är ett annat svenskt ord än vad som används i översättningen av Advisor. Det som av
Kuhlthau beskrivs som nivå 5, Counselor, är dock att betrakta som en mer personligt involverad rådgivare
och något av en mentor.
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Kuhlthau (1993, s. 134) diskuterar begreppet ”intermediär” mellan information och
användare, där bibliotekarien kan vara en betydelsefull sådan. Hon delar på ett
övergripande plan in intermediären i två olika grupper: den informationsrelaterade och
den processrelaterade. Den informationsrelaterade är, enligt Kuhlthau, fokuserad och
inriktad på att visa användare till information och olika källor. Den processinriktade
skulle däremot, som tidigare beskrivet, leda till problemlösning och lärande. Kuhlthau
påpekar att det är det senare förhållningssättet som är mest relevant för bibliotekarier att
anta i dagens informationssamhälle. Detta skulle bl.a. bero på att dagens
informationsflöde och –teknik, medför att informationssökning handlar mer om att
skapa mening av information än att bara lokalisera den. Därför, menar Kuhlthau, måste
bibliotekarier omdefiniera sina förhållningssätt gentemot användare och deras allt mer
komplexa och osäkra informationsbehov. Det skulle dock inte vara mindre viktigt att
hjälpa människor att få tillgång till information. Kuhlthau tycks däremot mena att de två
förhållningssätten kan vävas in i varandra och att informationssökning bör vara en
process som också leder till lärande. Kuhlthau menar vidare att bibliotekarien bör
diagnostisera användares informationsbehov och utröna om det kräver en ren
källhänvisning eller ett processorienterat tillmötesgående eller en kombination av båda.
En kombination av de båda förhållningssäten framstår som mest relevant.

En frågeställning för denna uppsats gällde hur de intervjuade folkbibliotekarierna upp-
lever mötet med vuxenstuderande och om de arbetar på något särskilt sätt gentemot
denna användargrupp. Jag använder Kuhlthaus modell om olika bibliotekarieroller, då
jag anser att den kan belysa hur informanterna för min undersökning arbetar gentemot
vuxenstuderande. Görs detta traditionellt eller mer processorienterat? Kuhlthaus modell
bidrar inte till att belysa alla frågeställningar, men är användbar gentemot de frågeställ-
ningar som berör interaktionen mellan vuxenstuderande och bibliotekarier. Jag använder
också Kuhlthaus uppställning utifrån att det i debatten om bibliotek och pedagogik, be-
tonas att bibliotekarier bör förhålla sig på ett pedagogiskt sätt gentemot användare, med
t.ex. identifiering av var i en sökprocess en användare befinner sig. 21 Kuhlthaus modell
används således utifrån argumentet att den visar på olika förhållningssätt hos biblioteka-
rier gentemot användare. Dessa förhållningssätt täcker in hur bibliotekarier i dag upp-
manas tänka i mötet med studerande, samt att den också visar på en mer traditionell
bibliotekarieroll.

Det finns andra som har skrivit om bibliotekarieroller, t.ex. Anders Ørom, som kort dis-
kuteras inom avsnitt 2.5. Han beskriver dock olika bibliotekarieroller inom olika decen-
nier under 1900-talet, relativt frikopplade från användaren. David Loertscher (i Nilsson
1998, s. 29-35), amerikansk forskare och bibliotekarie, har skrivit om skolbibliotekarier.
Han har ställt upp en taxonomi där han under elva nivåer beskriver bibliotekariens ar-
betssätt vad gäller både själva biblioteket med dess bestånd och skyltning av böcker
o.s.v., och samarbete med lärare. Loertschers uppställning berör däremot inte själva in-
teraktionen mellan bibliotekarie och användare på samma sätt som Kuhlthau, varför jag
anser hennes modell som mest relevant för min studie.

                                                            
21 Se t.ex. Ericsson, Biblioteket i utbildningssamhället- Om biblioteket och människans behov av information
och kunskap i det livslånga lärandet (2000).
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Kuhlthau (1993, s. 134) beskriver sin modell enligt följande:

Nivå 1: Organizer (Organisatör)

På denna nivå är bibliotekarien mest en organisatör av samlingar utan någon större in-
volvering i användares informationsbehov och - sökningar. Här är själva biblioteket och
dess system med t.ex. skyltning, den huvudsakliga intermediären mellan användare och
information. Även kataloger och indexering med datorteknologi är på denna nivå hu-
vudsakliga intermediärer mellan information och användare. Bibliotekariens roll är här
att tillhandahålla en organiserad samling av informationsresurser. Kuhlthau (1993, s.
139) menar att denna nivå är baserad på användares säkerhet snarare än osäkerhet vad
gäller informationsbehov. Utgångspunkten är att användare vet vad de har för informa-
tionsbehov och vilken information de söker. Användare söker på egen hand via de
hjälpresurser som finns i form av t.ex. datoriserad katalog, och bibliotekarien involverar
sig inte i användarens intellektuella sökprocess. Kuhlthau påpekar dock att organisatö-
ren är nödvändig för att något skall kunna tillhandahållas till användaren över huvud ta-
get. Hon påpekar samtidigt att denna roll hittills dominerat bibliotekariens arbetssätt.
Detta påstående kan tyckas något anmärkningsvärt, då folkbibliotekarier nästan alltid
arbetat med informationstjänst. Genom informationsservice blir bibliotekarien en inter-
mediär mellan dokumentsamling och användare. Ur ett skolbiblioteksperspektiv fram-
står det också som att en Organizer bara är möjlig då sådana bibliotek inte är beman-
nade. Frågan är om en bibliotekarie i dag kan arbeta utan att ha någon typ av interaktion
med användare?

Nivå 2: Locator (Lokalisatör)

Kuhlthau (1993, s. 139) beskriver nivå 2 utifrån att bibliotekarier ger enkla svar på
enkla frågor från användare, där informationsbehovet är relativt fokuserat. Biblioteka-
rien gör en enkel fakta- eller litteratursökning och förmedlar sökresultaten till använda-
ren. På denna nivå finns det ett ”rätt svar” med en rätt källa som matchar användarens
fråga. Information är på denna nivå något av en ”sak” som kan förmedlas på ett konkret
vis. Kuhlthau skriver att det på denna nivå finns ett antagande om att ett bibliotekssy-
stem är ”säkert”, frågor från användare enkla och att det på dessa finns ett givet ”rätt”
svar. Kuhlthau beskriver denna nivå med uttrycket: ”Quickly, tell me your question and
I will locate the answer”. Kuhlthau menar att en Locator är effektiv då det gäller att be-
svara enkla frågor inom ett avgränsat ämne. Förhållningssättet innebär dock att det en-
bart handlar om att lokalisera en källa, utan något engagemang i användarens intellektu-
ella process. Denna typ av interaktion, skriver Kuhlthau, är av begränsat värde då det
gäller vaga, osäkra och tvetydigt formulerade användarfrågor. Inte heller denna nivå,
menar Kuhlthau, är till gagn för användares lärande, och bibliotekarierollen är traditio-
nell med ett enkelt referenssamtal. Denna typ av roll kan tänkas vara vanligt förekom-
mande vid folkbibliotek och är troligtvis, tillsammans med nivå 1 och 3, den roll som
folkbibliotekarien oftast finns inom. Den kan också ses som relevant gentemot använ-
dare som inte är vuxenstuderande och som ”bara” söker en viss bok. Att i relation till
studerande endast arbeta utifrån de roller som beskrivs på nivå 1 och 2 , Organi-
zer/organisatör och Locator/lokalisatör, gynnar dock troligtvis inte studerandes lärande-
processer.
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Nivå 3: Identifier (Identifierare)

Enligt Kuhlthau (1993, s. 140) förväntar sig bibliotekarien på denna nivå att möta en
specifik användare vid bara ett tillfälle. Detta kan tänkas vara relativt vanligt vid ett
folkbibliotek men mindre vanligt vid skolbibliotek och lärcentrum. Användaren har ett
bredare ämnesperspektiv med sig till biblioteket än användare med enkla frågor av den
typ som beskrevs under nivå 1 och 2. Bibliotekarien rekommenderar ett antal källor
inom ett ämne, men inte i någon särskild ordning, där t.ex. en viss typ av källa rekom-
menderas att utgå ifrån. Bibliotekarien tar ingen hänsyn till användarens utgångspunkt
och går inte in i någon dialog med denne. Lämplig information tas fram ur informa-
tionssystem för att matcha det ämne som användaren uppgett. The Identifier, menar
Kuhlthau (1993, s. 141) har samma förhållningssätt till alla användare. Författaren be-
skriver denna nivå på ett tydligt sätt med orden (1993, s. 141): ”Tell me your topic or
problem and I will help identify the sources that relate to the topic.”

Enligt Kuhlthau är en Identifier mest lämplig då ett ämne håller på att fokuseras och in-
formation skall samlas in för ämnesval. Kuhlthau menar att bibliotekarier med detta
förhållningssätt tenderar att överösa användare med information, där varje källa inom ett
ämne presenteras, men inte i någon särskild ordning. Detta förfarande, menar Kuhlthau,
gynnar inte studerandes lärandeprocesser.

Identifiers do not adress the complexity of the learning process that users commonly
experience in extended searches. They often mislead users into thinking information
seeking is merely identifying sources and not interpreting them (Kuhlthau, 1993, s.
141).

Denna roll är troligtvis mer typisk för en bibliotekarie som inte arbetar i ett skolbiblio-
tek. Skolbibliotekarier kan oftare tänkas betona att man som elev skall börja söka i ett
uppslagsverk eller lexikon, för att gå vidare till en monografi o.s.v. De möter också an-
vändare vid mer än ett tillfälle.

Nivå 4: Advisor (Rådgivare)

En Advisor är, enligt Kuhlthau (1993, s. 142) den bibliotekarie som börjar anta ett pro-
cessorienterat perspektiv till informationssökning. Användaren guidas genom sekvenser
av källor gällande ett ämne eller problem. En Advisor rekommenderar inte bara ett antal
källor utan råd om hur dessa bör angripas. Denne föreslår att källor används i en viss
ordning, från källa a till källa b och vidare till c, o.s.v. Detta skulle dock innebära en
statisk syn på användare, där samma ordningsgång föreslås gällande för alla. Kuhlthau
menar att inte heller detta tillvägagångssätt gynnar användares lärande. Detta skulle
främst bero på att bibliotekarien inte undersöker och tar hänsyn till var i informations-
sökningsfasen som användaren befinner sig eller vad hans/hennes kunskap är inom om-
rådet.

Users are easily missled into thinking that there is one right search for all, no matter
what their constructs as they enter the process and no matter what ideas they encounte-
red along the way (1993, s. 143).

Denna nivå bör ändå kunna ses som mer gynnsam för vuxenstuderandes informations-
sökningsprocesser och lärande i samband med det. De får med förhållningssättet hos en
Advisor, en större förståelse för att informationssökning är en process med olika faser.
Att som Kuhlthau mena att användares lärande inte alls gynnas utifrån en Advisor, kan
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tyckas överdrivet. Problemet kan vara att bibliotekarien inte ser till individens egen
kunskapsbas och fas i informationssökningsprocessen, vilket betonas som viktigt i nivå
5.

Nivå 5: Counselor (Se fotnot 21, s. 21)

På denna nivå antar bibliotekarien ett helhetsperspektiv till användares informations-
sökning och – behov. En Counselor, menar Kuhlthau, (1993, s. 143) utgår inte från att
det finns ett givet ”rätt” svar på informationsbehov och att alla genomgår samma typ av
process vid informationssökning. På denna nivå är det användarens specifika problem
som avgör hur bibliotekariens involvering ser ut. Dialog mellan användare och bibliote-
karie påpekas som viktigt, där rekommenderad litteratur föreslås utifrån ett individuellt
plan, och informationssökning ses som en kreativ, dynamisk och personlig process. Ut-
gångspunkten är bl.a. användarens tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnet, ut-
ifrån vilket ett fokus för problemet formuleras. Kuhlthau (1993, s. 141) påpekar att
kontrasten mellan nivå 1 – 4 gentemot nivå 5, är att de första baseras på en princip av
säkerhet. I dem finns en organiserad samling tillgänglig för specifik och bestämd
återvinning, där användaren vet vilket informationsbehov den har och vilken litteratur
som skall motsvara det behovet. Den högsta nivån utgår från ett holistiskt perspektiv på
informationssökning som snarare baseras på användares och informationssystems
osäkerhetsprinciper. Kuhlthau anser (ibid. s. 177) att nivå 5 troligtvis är svår att uppnå,
och att den kräver grundlig reflektion och dokumentation och även experimenterande
kring arbetssätt. Den är troligtvis också svår att uppnå om bibliotekarierna arbetar under
stress och har dåliga personalresurser. Att som i nivå 5 föra en dialog med användaren
med bl.a. fokusering av problemområde, kräver mycket tid. Om många användare
behöver hjälp samtidigt, kan det tänkas problematiskt med denna typ av involvering.
Det är självfallet idealiskt, men kanske inte alltid lätt att realisera. En bibliotekarie som
arbetar utifrån denna nivå kan också tänkas behöva legitimera nyttan av sitt arbetssätt
gentemot användare, som av tradition kan förvänta sig att bibliotekarien skall arbeta
utifrån vad som i nivå 2 beskrevs som en Locator. På nivå 4 och 5 kan det också finnas
risk för att lärare, där närhet till sådana finns, i t.ex. skolan, upplever att bibliotekarien
kliver in på deras arbetsområde. Nära dialog och samarbete med lärare framstår därför
som viktigt om denna nivå skall fungera väl. Ur det perspektivet har nivå 5 större
möjlighet att uppnås i skolbibliotek och lärcentrum, eftersom bibliotekarier möter lärare
i den typen av domäner.

Man kan se att det är de högre nivåerna i Kuhlthaus modell som bäst stämmer överens
med diskussionen om hur en bibliotekarie bör förhålla sig gentemot användare ur ett
pedagogiskt perspektiv. Nivå 4 och 5 har störst sannolikhet att stimulera lärandet hos
användare och även bidra till att utveckla deras informationskompetens, då det betonar
informationssökning ur ett holistiskt processperspektiv. Detta förhållningssätt har tro-
ligtvis bättre chanser att realiseras på ett skolbibliotek än i ett folkbibliotek. En skolbib-
liotekarie har mer återkommande kontakter med elever och kan lättare identifiera var i
sökprocessen en elev befinner sig. Detta kan tänkas vara mer problematiskt för en folk-
bibliotekarie. Då man vid folkbibliotek i allt större utsträckning arbetar med vuxenstu-
derande, och då verksamheter som LärForum kan tänkas ge folkbibliotekarien mer åter-
kommande kontakt med användare, kan modellen dock ses som relevant även inom den
kontexten.

Kuhlthaus modell kan som många andra modeller framstå som något statisk och katego-
riserande. Verkligheten kan sällan delas upp i t.ex. fem olika nivåer med avgränsade
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mänskliga beteenden inom olika kategorier. Om man har i åtanke att många biblioteka-
rier troligtvis finns inom olika kategorier vid olika tillfällen, är den lättare att ta till sig.
De flesta bibliotekarier måste t.ex. tillhandahålla en organiserad samling dokument, en-
ligt Kuhlthaus nivå 1. Detta innebär inte att de aldrig arbetar utifrån andra förhållnings-
sätt. Utan nivå 1 existerar inga bibliotek över huvud taget. Att kategorisera kan möjligt-
vis också fungera hämmande på individer. Om man däremot ser en uppställning som
Kuhlthaus som en grov uppdelning av verkligheten, där man kan ta det bästa från olika
nivåer, kan den tänkas upplevas mindre uppmanande. Vilken grad av involvering som
en folkbibliotekarie kan göra i en användares informationssökningsprocess är också, bör
åter påpekas, beroende av vilka personalresurser och vilken tid som finns för detta. Om
man är få anställda och har en stressad arbetssituation kan det troligtvis vara svårt att
arbeta utifrån ett mer processorienterat förhållningssätt inom de högre nivåerna i
Kuhlthaus modell. Även vuxenstuderandes och lärares förhållningssätt till biblioteka-
rien kan påverka vilken nivå denne kan arbeta inom. Om lärare och studerande inte vill
eller förväntar sig att bibliotekarien skall arbeta mer pedagogiskt, kan det vara svårt för
denne att legitimera ett sådant arbetssätt. Även rektorers och utbildningsanordnares syn
på bibliotekariens roll gentemot vuxenstuderande, kan tänkas påverka bibliotekariens
interaktion med dessa och hur den pedagogiska involveringen ser ut. Det kan även vara
svårt att medvetet arbeta utifrån modellen, om man inte har kunskap om den. Kuhlthau
menar dock att de högre nivåerna blir allt mer relevanta i dagens informations- och
kunskapssamhälle.
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3 Tidigare undersökningar

I detta avsnitt redovisas tidigare undersökningar om folkbibliotekarier och livslångt
lärande. Materialet presenteras med avsikt att belysa vilka tendenser som andra under-
sökningar har belyst inom området bibliotekarier, livslångt lärande, vuxenstuderande,
kunskaper relaterat till det och eventuell förändring av yrkesrollen.

Min avsikt har varit att presentera så aktuella undersökningar som möjligt. Undersök-
ningar som fokuserar på folkbibliotekariers roll i det livslånga lärandet och hur detta
eventuellt kan förändra yrkesrollen, är dock få. De undersökningar som har gjorts, foku-
serar oftast på vilka problem som bibliotekarier upplever i och med att fler vuxenstude-
rande på senare år har kommit till folkbiblioteken. Jag har därför sökt efter resonemang
kopplade till föreliggande undersöknings syfte och frågeställningar även i sådana upp-
satser och rapporter. Andra undersökningar fokuserar på användare och livslångt
lärande på folkbibliotek. Många fler diskuterar själva relationen mellan folkbibliotek
och livslångt lärande, men utan att beröra folkbibliotekariens roll i sammanhanget. An-
talet undersökningar från andra länder än Sverige är få, då det varit svårt att finna så-
dana undersökningar med det bibliotekarieperspektiv jag har för mitt arbete. Den fråge-
ställning som till största delen blir belyst i detta avsnitt gäller folkbibliotekariens kun-
skaper relaterat till vuxenstuderande, och om bibliotekarierna anser att ökad interaktion
med vuxenstuderande förändrar deras yrkesroll. Vissa undersökningar belyser också den
frågeställning som gällde om folkbibliotekarierna arbetar på något särskilt sätt gentemot
gruppen av vuxenstuderande i jämförelse med ”vanliga” användare.

3.1 Pedagogisk handledning

Kristina Kollerud (2001) har i en magisteruppsats undersökt hur folkbibliotekarieyrket
förändras i och med att folkbiblioteket allt mer betonas som resurs i samband med livs-
långt lärande. Syftet var också att studera vilken typ av kompetensutveckling som folk-
bibliotekarier erbjöds i samband med detta och hur eventuell pedagogisk utbildning på-
verkade synen på yrkesrollen. Informanterna arbetade på femton olika länsbibliotek och
undersökningen utfördes med enkät och intervju.

En av de mest framträdande tendenserna i undersökningen var att bibliotekarierna pe-
kade på att kunskaps- och informationssamhället medför att många vuxenstuderande
söker sig till folkbiblioteken för att studera och söka information. Ett flertal av bibliote-
karierna ansåg att det som nämns som kunskapssamhället, förändrar folkbibliotekarie-
rollen främst genom ökat behov av pedagogisk kompetens. Många vuxenstuderande ar-
betar utifrån problembaserat lärande, vilket flera informanter pekade på som upphov till
pedagogiskt tänkande hos bibliotekarier. I detta sammanhang tycktes bibliotekarierna
uppleva en viss ”konkurrens” med lärare om vilka kunskaper de två yrkesgrupperna
skall besitta. Social kompetens beskrevs annars som den viktigaste kompetensen i mötet
med vuxenstuderande.

Även den nya informationstekniken skulle ha påverkat yrkesrollen, inte bara genom att
den kräver nya kunskaper i sig, utan att det också behövs pedagogiska kunskaper för att
lära ut den till andra. Flera informanter menade att folkbiblioteket har gått från att vara
kulturförmedlare till att bli kunskapsförmedlare, vilket påverkar yrkesrollen genom att
den blir av mer handledande art. Ett flertal informanter menade även att den folkbil-
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dande kärnan i yrkesrollen finns kvar, men att den har kompletterats med pedagogik och
handledarroll. Kollerud (2002, s. 40) hävdar att hon utifrån sin undersökning ser en
krock mellan olika värden som hon menar kan skapa förvirring. Författaren pekar på att
rollen som traditionell kultur- och litteraturförmedlare vid sidan av att vara en ”spjut-
spets” i det nya samhället med bl.a. användarundervisning i informationssökning, ska-
par en dualism i yrkesrollen. Kollerud (ibid. s. 54) tror sig se en förskjutning i yrkesrol-
len från kulturförmedling till teknik och information.

Liksom i Kolleruds undersökning, pekar Pernilla Tyrfors (2000) på att folkbibliotekarier
får en allt mer vägledande handledarroll i samband med fler vuxenstuderande på folk-
biblioteken. Tyrfors undersökte verksamheten ”Öppen skola” vid Örebro stadsbibliotek;
en verksamhet för vuxenstuderandes formella och informella lärande. Det övergripande
syftet var att studera bibliotekariernas uppfattningar om folkbibliotekens uppgift i da-
gens samhälle, med de intervjuades attityder om verksamheten ”Öppen skola” i sig.
Verksamheten hade en särskilt anställd handledare som fanns på plats i den ”öppna
skolan”, som riktade sig till alla vuxna som ville utbilda sig på ett informellt sätt. Av
uppsatsen framgår inte vilken yrkeskategori ”Öppna skolans” handledare tillhör, men
jag tolkar det som att det är en pedagog mer än en bibliotekarie.

Enligt Tyrfors (2000, s. 28) menade verksamhetens handledare att den ökade informa-
tionsmängden på folkbibliotek gör att biblioteken behöver mer pedagogiska och vägle-
dande funktioner. ”Öppen skola” tycks dock inte ha varit en integrerad del av bibliote-
kets verksamhet, då den intervjuade handledaren säger (ibid. s. 30): ”Handledarna ska i
sin tur kunna skicka ut folk från Öppen skola till biblioteket när de vet att det är en spe-
ciell bok de vill ha.” Detta kan tolkas som att folkbibliotekarierna skall göra det de van-
ligtvis har gjort i mötet med användare, trots att samma informant påpekar att folkbibli-
oteket bör vara mer pedagogiskt.

I en magisteruppsats intervjuade Carin Carlsson (1998) åtta folkbibliotekarier med syfte
att undersöka attityder och upplevelser av sin arbetssituation utifrån samhälleliga ut-
bildningssatsningar. Intervjuer gjordes vid folkbiblioteken i Norrtälje och Järfälla. Man
hade vid folkbiblioteket i Järfälla vid tiden för Carlssons datainsamling, dock inte vidta-
git några åtgärder för att göra biblioteket mer förmånligt för vuxenstuderande. Detta kan
möjligtvis ha förändrats i dag, då debatten om livslångt lärande har blivit mer påtaglig
sedan 1998. Undersökningen tar inte i någon påtaglig utsträckning upp folkbibliotekari-
ernas syn på deras roll i det livslånga lärandet. Genom uttalanden inom området folk-
biblioteket – vuxenstuderande, kan dock förhållningssätt till detta uttolkas.

Ett av biblioteken hade en särskild ”kunskapslyftsbibliotekarie” anställd, som i större
utsträckning än övriga bibliotekarier skulle ta emot och arbeta pedagogiskt med vuxen-
studerande. Carlsson (ibid. s. 89) skriver:

Ett bibliotek med särskild bibliotekarie för de studerande har tveklöst bättre förutsätt-
ning vad det gäller att vägleda de studerande och att tillgodose deras behov för det
livslånga lärandet; de intellektuella verktygen.

En av de mest påtalade faktorerna i samband med vuxenstuderandes ökande nyttjande
av biblioteken, sade bibliotekarierna vara den ökade utmaningen i kontakt och samar-
bete med lärare. Alla informanter påtalade vikten av gott samarbete mellan lärare, skola
och bibliotek. Detta nämns som viktigt även i Kuhlthaus modell över olika biblioteka-
rieroller, och betonas även som betydelsefullt vad gäller studiebibliotekariens arbetsroll.
Man uppfattade det dock som att lärare hade bristande kunskap om bibliotekariers kun-
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skapsområde och om biblioteket överlag. Carlsson (1998, s. 16) pekar på vikten av
livslångt lärande och att detta är ett delmål i vuxenstudier. Hon pekar dock på att folk-
bibliotekarierna vid de undersökta biblioteken inte hann ge de studerande den vägled-
ning de skulle behöva för att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Man kan i uppsatsen se att folkbibliotekarierna vid de undersökta biblioteken till stor
del upplevde de vuxenstuderandes ökade närvaro på biblioteken som ett problem. In-
formanter nämner flera gånger att de, ”tränger undan vanliga besökare” (ibid. s. 36). En
del av perspektivet för Carlssons undersökning var dock att studera vilka ”problem”
som kan uppstå i samband med fler vuxenstuderande på biblioteket. Detta kan förklara
den i uppsatsen något problematiska synen på vuxenstuderande som användargrupp.

3.2 Värdera information och stödja lärandeprocessen

I en magisteruppsats med kvantitativ ansats, visar Birgitta Olsson (1999) i första hand
på folkbibliotekariers attityder till effekterna av ökat antal vuxenstuderande användare
vid folkbibliotek i tio svenska kommuner. 33 procent av bibliotekarierna menade bl.a.
att behovet av ökad handledning för användare, skapade stress. 70 procent påtalade
vikten av pedagogik i form av handledning till kunskapslyftselever, men att det också
kräver resurser som gör att handledning kan ges. 30 procent av bibliotekarierna menade
även att kraven på kunnande hos folkbibliotekarierna var högre i samband med kun-
skapslyftelevers nyttjande av biblioteket. Detta kunnande skulle i första hand bestå av
kunskap om hur människor bearbetar information och utvecklar sitt kritiska tänkande.
Samtidigt svarade 37 procent varken ja eller nej på påståendet ”ställs det högre krav på
kunnande nu när kunskapslyftseleverna kommer jämfört med tidigare?” Vilken typ av
kunnande det rör sig om definieras inte i frågan, vilket kan ha bidragit till den relativt
låga siffran vad gällde att det ställs högre krav.

I en kommentar till ett projekt i Storbritannien, ”Open for Learning” som syftade till att
stödja vuxnas lärande på folkbibliotek, diskuterar Allred (2000) utfall av projektet.
”Open for Learning” uppstod på initiativ från den brittiska regeringen, pågick mellan
1993-1995 och syftade bl.a. till att tillgängliggöra utbildning för icke studievana grup-
per. Ur ett biblioteksperspektiv var ett syfte också att stärka folkbibliotekens roll för
vuxnas lärande. Rapporten är skriven ur användares perspektiv mer än bibliotekariers.
Bibliotekarier kommer dock till tals med vad de upplevde sig behöva för kunskaper i
anknytning till vuxenstuderande. Bibliotekarierna upplevde det främst som viktigt att de
blev motiverade och fick stöd för att kunna utföra ett bra arbete gentemot vuxenstude-
rande. Var detta stöd skulle komma ifrån nämns inte i texten, men man kan anta att det
avser t.ex. arbetsledning. Stödet tillgodosågs främst genom trycka broschyrer med in-
struktionsguide för projekten i fråga, vilket kan ifrågasättas rent pedagogiskt. Bibliote-
karierna erbjöds också ett självstudiematerial som bl.a. innehöll information om grund-
läggande pedagogisk handledning och material med hänvisning till olika källor för in-
formationsinhämtning.

Bibliotekarierna tycktes dock vara i störst behov av utbildning för handledning av vux-
enstuderande. Alla bibliotek som deltog i projektet såg detta som nödvändigt, och det
var pedagogiska baskunskaper som efterlystes. Vilken typ av ”educational guidance”
som bibliotekarierna behövde tillägna sig beskrivs inte på något mer ingående sätt, och
deras egna reflektioner kring detta behandlas inte heller. Allred (2000, s. 115) beskriver
vidare hur bibliotekarier behövde kunskaper för att kunna utvärdera användares nytt-
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jande av ”Open Learningprojektet”, samt att de sades behöva kunskaper om ”Open
Learning equipment”, såsom läromedel och datorer.

All staff in libraries offering Open Learning will be able to answer simple questions
about Open Learning and refer enquiries for more detailed guidance, tutorial support
and advice as appropriate. All staff in these libraries will be able to operate Open
Learning equipment”(2000, s. 115).

I en annan brittisk undersökning, ”Staff in the New Library: skill needs and learning
choices”, av Brownen Jones et al.,(1999) undersöktes hur bibliotekarier och biblioteks-
assistenter upplevde förändringar utifrån ett ökat inslag av IKT 22 i biblioteket. Föränd-
ringarna var relaterade till diskussionen om livslångt lärande, och undersökningens
främsta syfte var att undersöka bibliotekariers förhållningssätt till nya servicefunktioner
vid två folkbibliotek i Birmingham och Shropshire. Syftet var också att undersöka hur
bibliotekariernas yrkesroll påverkades av ny teknik och nya servicefunktioner i bibliote-
ket. Vidare studerades vilka kunskaper som bibliotekarierna  behövde tillägna sig, och
hur de upplevde denna förändring. De huvudsakliga förändringarna bestod av ökad till-
gång till informationsservicefunktioner som Internet och databaser och utökat service-
behov för lärande utifrån t.ex. kurser via Internet. Förändringarna bestod också av ökad
datortäthet i biblioteket överlag. I forskarnas samtal med bibliotekarier i s.k. fokusgrup-
per 23, totalt 112 stycken, framkom attityder och upplevelser av både ny teknik, förhåll-
ningssätt till användare och bibliotekarierollen. Undersökningen pekar på den ökade de-
batten om livslångt lärande som av stor påverkan för vilka kunskaper en bibliotekarie
bör ha, där ”learning center” 24 nämns som ett konkret exempel på detta.

Staff will be expected not only to assist customers with the technology, but also to
guide them through the learning options and generally support the learning process
more actively than most are currently used to. This increased level of learner support
involves skills in coaching, mentoring, teaching advice and guidance. It also means
having a high level of awareness of the types and content of the learning on offer, and
strong interpersonal skills (2000, s. 115).

Ovanstående citat pekar på att en stor del av den kompetens som diskuterades, var en
pedagogisk sådan. Behovet av stöd till vuxenstuderande inom både formellt och infor-
mellt lärande var en annan. Flera av de intervjuade bibliotekarierna och assistenterna
såg redan vid tiden före undersökningen sin roll som delvis lärarbetonad ur perspektivet
av att stödja vuxenstuderande på olika sätt. Vad gällde yrkesroll och arbetsuppgifter,
relaterat till ökad användning av IKT och lärande i biblioteket, nämnde bibliotekarier
och assistenter följande förändringar i yrkesrollen:

• Ökad betoning på rollen som intermediär.
• Tolkning och värdering av information i större utsträckning.
• ”Ompaketering” av information till användare, genom t.ex. urval av webbsidor och

upprättande av länklistor.
• Ökat engagemang i biblioteksanvändare överlag.

                                                            
22 IKT = Informations- och kommunikationsteknik.
23 En fokusgruppintervju innebär en välplanerad diskussion med syfte att få fram uppfattningar om ett
speciellt intresseområde. Metoden är en teknik inom samhällsvetenskaplig, kvalitativ forskning, som kan
användas för att samla information som är svår att få fram i en mera traditionell kvantitativ undersökning.
Se t.ex. Cohen, Louis & Manion, Lawrence: Research Methods in Education (1994).
24 ”Learning centers” = Lärcentrum. En brittisk motsvarighet till svenska lärcentrum.
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• Uppmuntra användare till användning av nya servicefunktioner och hjälpa dem att
hantera dessa.

• Problemlösning.

Ovanstående faktorer delades av både assistenter och bibliotekarier. Bibliotekarierna
pekade även på ökad betoning vad gällde att:

• Undervisa och stödja användare.
• Tillhandahålla hjälp och support.

Överlag påtalades vikten av att all personal, även assistenter, behöver värdera och käll-
kritiskt granska information från Internet. Det fanns dock en viss undran hos biblioteka-
rier och assistenter kring vilka deras olika roller var, och bibliotekarier tycktes mindre
positiva till förändringarna än assistenter. Flera informanter trodde att det inte skulle
finnas tillräckligt med tid för att möta användares behov av hjälp. Det fanns trots det en
tro på förändringen hos samtliga, dock beroende på tillräcklig eller otillräcklig fortbild-
ning inom t.ex. datorkunskap. Flertalet informanter upplevde dock förändringarna i yr-
kesrollen på ett positivt sätt.

3.3 Sammanfattning av tidigare undersökningar

Gemensamt för de tidigare undersökningarna är att i stort sett samtliga betonar att folk-
bibliotekarien får mer av en handledarroll i samband med fler vuxenstuderande i folk-
biblioteket. I handledarrollen betonas vikten av pedagogiska kunskaper kopplat till att
vuxna t.ex. arbetar utifrån problembaserat lärande. Om folkbibliotekarien skall kunna
handleda i detta krävs således kunskaper om vad ett sådant arbetssätt innebär. Även be-
hovet av att sätta sig in i användares lärandeprocesser betonas i flera undersökningar. I
studier som studerade folkbibliotek och utbildningssatsningar som skall bidra till livs-
långt lärande, t.ex. Kunskapslyftet, fanns hos folkbibliotekarierna en något negativ syn
på vuxenstuderande som användargrupp. Detta berodde till stor del på upplevelsen av
dåliga resurser och stress. Brist på tid nämndes också som ett hinder för möjligheten att
kunna hjälpa vuxenstuderande med deras behov i önskvärd omfattning.

Man kan se behovet av en särskilt anställd bibliotekarie med huvuduppgift att arbeta
gentemot vuxenstuderande; vad som i Carlssons (1998) undersökning benämndes som
kunskapslyftsbibliotekarie. Detta kan i dag motsvaras av studiebibliotekarien, som både
Jannert (2001) och Kühne (2002) har beskrivit som viktiga för pedagogisk utveckling på
bibliotek. I Kolleruds (2001) undersökning framkom också att det fanns en viss splitt-
ring hos bibliotekarier angående vilken deras roll egentligen var. Rollen som kunskaps-
och informationsförmedlare ställdes i kontrast till kulturförmedlare. I en majoritet av
undersökningarna var det även tydligt att källkritik och värdering av elektronisk infor-
mation sågs som en viktig kunskap för bibliotekarier i relation till vuxenstuderande.
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4 Metod

I detta avsnitt redogörs för uppsatsens metodiska tillvägagångssätt. Undersökningens
karaktär av fallstudie och dess datainsamling beskrivs. Efter detta följer en redovisning
av undersökningens urval av informanter, följt av en kortare redogörelse för den vidare
databearbetningen och analysen. Slutligen diskuteras undersökningens brister.

4.1 Fallstudie med intervju och observation

Den empiriska delen av denna uppsats baseras på en fallstudie utförd vid Nacka huvud-
bibliotek. Sju folkbibliotekarier intervjuades och angreppssättet är kvalitativt. Insamlad
data skall exemplifiera och illustrera reflektioner och tankar kring uppsatsens frågeställ-
ningar och undersökningen är i detta avseende deskriptiv. Enligt Ulf Lundhal och Per-
Hugo Skärvad (1992, s. 151) används en fallstudie ofta med det syftet. Andra syften kan
vara för formulering av hypoteser och för att utveckla teorier. I föreliggande undersök-
ning är dock syftet med fallstudien att exemplifiera och beskriva. Genomförandet av en
fallstudie karaktäriseras enligt Lundhal & Skärvad ((1992, s. 151) av följande arbets-
steg, vilka jag anser mig ha följt i arbetet med denna uppsats:

• Datainsamling i syfte att beskriva det studerade fenomenet. Datainsamlingen styrs
bl.a. av problemets natur, teoretisk och praktisk (kunskap om studieobjektet) för-
ståelse, samt vilka data som är tillgängliga och åtkomliga.

• Beskrivning av det studerade fenomenet.

• Uttolkning av det studerade fenomenet med utgångspunkt från de studerade aktö-
rernas subjektiva logik.

• Sökande efter mönster (mönsteridentifikation) i det studerade fenomenet.

Lundhal & Skärvad (ibid.) påpekar också att en fallstudie bör nå organiserad kunskap
om de studerade aktörerna (informanterna) och deras sociala verklighet, d.v.s. verklig-
heten som den uppfattas och uttolkas av de inblandade aktörerna. Lundhal & Skärvad
sammanfattar detta resonemang med följande ord (ibid. s. 151):

Fallet bör därför innehålla en beskrivning av de viktigaste aktörernas (och framför allt
nyckelaktörernas) värderingar, normer, föreställningar, samt över huvud taget deras
subjektiva logik och subjektiva rationalitet.

Enligt Sharan B Merriam (1994, s. 24) är en fallstudie en undersökning av en specifik
företeelse, t.ex. ett program, en händelse, en person, ett skeende, en institution eller en
social grupp. Det handlar ofta om att beskriva och undersöka ett ”avgränsat system”,
t.ex. en specifik skola eller metodik. I detta fall utgörs den specifika företeelsen av Lär-
Forum. Merriam (ibid. s. 9) menar att forskaren väljer fallstudie som metod för att
skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna
tolkar den. Fokus ligger på process snarare än resultat, på kontext snarare än på speci-
fika variabler och på att upptäcka snarare än att bevisa. Insikter om olika aspekter av en
pedagogisk praktik kan få direkta följder för policy, praxis och framtida forskning (Mer-
riam ibid. s. 9).
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Merriam menar vidare (1994, s. 46) att fallstudier innebär ett sätt att studera komplexa
sociala enheter som består av multipla variabler som kan vara av betydelse för att förstå
en företeelse. Metoden, skriver författaren, är förankrad i verkliga situationer. Därför
skulle fallstudier kunna resultera i en rikhaltig och holistisk redogörelse av en förete-
else. Fallstudiemetoden skulle vara särskilt lämpad för att studera pedagogiska innova-
tioner, för att utvärdera program och för att ge information som rör policyfrågor (Mer-
riam ibid.). Jag ansåg bl.a. utifrån detta, att fallstudie var relevant som metod för min
undersökning.

Kvalitativa fallstudier bygger i stor utsträckning på kvalitativ information som hämtas
från intervjuer, observationer och dokument av olika slag (Merriam ibid. s. 84). Mer-
riam menar också att även kvantitativa metoder, som t.ex. surveyundersökningar, kan
vara relevanta vid kvalitativa fallstudier. I min undersökning har jag utifrån den kvalita-
tiva fallstudiens karaktär, samlat in data från intervjuer, observation och dokument. 25

Merriam pekar på metoden med att använda flera metoder för datainsamling som fall-
studiens styrka.

Alla vetenskapliga metoder har både för- och nackdelar. Vad gäller fallstudien refererar
Merriam till Guba & Lincoln (i Merriam 1994, s. 47) som menar att ”fallstudier kan
överförenkla och överdriva faktorer i en situation, vilket kan göra att läsaren drar felak-
tiga slutsatser om hur det hela egentligen är”. Guba & Lincoln (i Merriam ibid.) varnar
också för att läsaren kan föranledas tro att en fallstudie är redogörelser för helheten av
en situation eller företeelse. Den kan, enligt Guba & Lincoln, tendera att vara maskerad
till en helhet när den i själva verket blott utgör ”en del av livet”.

En annan nackdel med fallstudie beskriver Guba & Lincoln, (i Merriam 1994, s. 47) ut-
ifrån diskussionen om att en oetisk fallstudieforskare kan välja bland tillgängliga data på
ett sätt som gör att han kan visa praktiskt taget ”vad som helst”: Merriam (1994, s. 47)
menar att både den som läser och skriver en rapport från en fallstudieundersökning bör
vara medveten om skevheter som kan påverka slutprodukten.

Man kan utifrån ovanstående text dra slutsatsen att en fallstudie inte nödvändigtvis
speglar verkligheten, utan i större utsträckning några människors upplevelse av den.
Skillnaden mellan verkighet och människors upplevelse av den, är i sig en filosofisk
frågeställning som jag lämnar därhän. Man kan dock anta att de frågor som ställdes till
informanterna för denna undersökning, skulle kunnat besvarats på andra sätt av andra
personer relaterade till LärForum. Syftet är dock att genom de intervjuer som gjordes,
exemplifiera hur informanterna för studien tolkar och upplever en företeelse.

4.2 Datainsamling och intervjumetod

Datainsamlingen ägde rum under mars och april år 2003. Intervjuerna pågick i mellan
20 och 70 minuter och spelades in på kassettband. Intervjuerna transkriberades och de-
lades in under fyra rubriker: livslångt och flexibelt lärande, vuxenstuderande, kunskaper
och yrkesrollen. Sidantalet på de utskrivna intervjuerna varierade mellan tre till fem
datorskrivna A4-sidor. Återgivna intervjucitat har till viss del redigerats till skriftspråk
med bibehållen originalautenticitet. Detta gjordes för att öka läsvänligheten. Intervju-
erna ägde rum vid Nacka huvudbibliotek i olika kontorsrum, samt i ett fall, i ett filial-

                                                            
25 Konferensmaterial, broschyr gällande LärForum, samt projektets hemsida.
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bibliotek till Nacka huvudbibliotek. Samtliga tillfrågade ställde sig positiva till att inter-
vjuas, och ingen hade invändningar mot att bandspelare användes.

Informanterna kontaktades via e-post. Min kontaktperson vid biblioteket hade dessför-
innan informerat dem om att jag skulle komma att höra av mig med förfrågan om inter-
vju. Efter skickat e-postmeddelande med beskrivning av undersökningens syfte o.s.v.,
kontaktade jag efter några dagar informanterna via telefon.

En kvalitativ ansats med intervjuer valdes då jag anser att ett sådant förfarande ger
människor bättre möjligheter att berätta om sina upplevda verkligheter. Enkäter ger mer
fasta svar med begränsad möjlighet till personliga och reflekterande svar. Fallstudier är
också oftast utpräglat kvalitativa.

Jag använde mig av en kombination av strukturerad och icke-strukturerad intervju.
Detta innebär att frågor ställs utifrån ett strukturerat intervjuformulär, men att infor-
manten ges möjlighet att komma in på andra frågeställningar som den anser relevant.
Jag ställde femton frågor till informanterna utifrån en intervjumanual och frågorna ställ-
des i den ordning de var nedskrivna. Då informanten sade något som jag uppfattade som
speciellt intressant, följdes detta upp med följdfrågor som ”hur menar du då?” och ”var-
för då?” o.s.v. Om informanten sade något i ett svar som täckte upp en kommande
fråga, gjordes en anteckning i intervjuformuläret och frågan passerades i den fortsatta
intervjun. Detta gör att intervjuerna också får karaktär av icke-strukturerad art. Enligt
Judith Bell (1995, s. 93) hamnar de flesta intervjuer mellan den strukturerade och
ostrukturerade intervjun. Hon skriver angående detta (ibid.):

Att lämna en viss frihet för respondenten att prata om det som är viktigt för honom
eller henne (snarare än det som intervjuaren är intresserad av) är förstås av stor bety-
delse, men en viss struktur i intervjun är också av vikt. Det ger i någon mån en garanti
för att alla ämnesområden och teman kommer med – något som inte är alldeles säkert
med en helt ostrukturerad intervju.

Att göra helt ostrukturerade intervjuer kräver således gärna erfarenhet av sådana. De tar
längre tid att analysera; en annan anledning till att jag valde strukturerad intervju med
inslag av ostrukturerad sådan.

För att undvika att frågorna blev ledande, formulerade jag dem på ett så öppet sätt som
möjligt. Med öppna frågeställningar kan man dock riskera att inte få svar som täcker in
problemområden man vill belysa. Jag hade därför ”alternativa” frågor i anknytning till
vissa frågor, att använda om den intervjuade inte alls kom in på områden som jag ville
täcka in. Exempel på detta kan ses under ”intervjufrågor” i bilaga till denna uppsats.

Den första intervjun fungerade som testintervju. Om mina frågor hade visat behov av
korrigeringar, var min avsikt att göra nödvändiga ändringar och välja bort den intervjun
ur insamlad data. Den inledande intervjun fungerade tillfredsställande, varför jag be-
dömde frågorna som användbara.

4.2.1 Anonymiseringsfrågan

Vid en fallstudie är en frågeställning vanligtvis om fallet skall presenteras öppet eller
om beskrivningen skall vara anonymiserad. Det finns för- och nackdelar med både
öppna och helt anonymiserade fallstudier. Enligt Lundhal & Skärvad (1992, s. 156) är
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fördelen med ett öppet fall att det många gånger kan upplevas som mer intressant och
verkligt än ett som är helt anonymiserat. Skärvad & Lundhal (1992, s. 156) påpekar
dock att nackdelen med ett öppet fall är att de kan bli ytliga och att de ofta är rensade
från kontroversiella och andra, ur forskningssynvinkel, intressanta data. Vid ett anony-
miserat fall kan man sannolikt bibehålla känsliga data på ett annat sätt. Skärvad &
Lundhal menar dock att själva anonymiseringen också kan vara både besvärlig att utföra
och dessutom göra fallet ”artificiellt”. Jag delar Skärvad & Lundhals uppfattning vad
gäller att ett öppet fall blir mer intressant för läsaren än ett helt anonymiserat.

Det finns således för- och nackdelar med både anonymisering och ”öppna” fall. I denna
uppsats har jag dock valt att nämna det studerade biblioteket vid namn utifrån olika or-
saker. En anledning utgår från det faktum att det bibliotek som är föremål för uppsat-
sens undersökning, lämnade en förfrågan till Bibliotekshögskolan där man föreslog
LärForum som föremål för uppsatsskrivande. Vid fortsatta samtal med min kontaktper-
son vid biblioteket, upplevde jag utgångspunkten som att man såg det som självklart att
LärForum nämndes vid namn. Jag tillfrågade också bibliotekets högste chef om detta,
och fick tillstånd att nämna bibliotekets namn. Jag informerade även alla intervjuade om
att deras egen medverkan vid intervjuer var anonym, men att LärForum skulle nämnas
som exempel på folkbibliotekarien och livslångt lärande. Ingen av de intervjuade förhöll
sig negativ till detta. Jag är medveten om att tillvägagångssättet har medfört begräns-
ningar vad gäller presenterad empiri. Jag har t.ex. valt att inte inkludera visst material
som jag anser skulle kunna upplevas något kontroversiellt bland de intervjuade och
andra på arbetsplatsen.

4.2 Observation

Som komplement till intervju som datainsamlingsmetod, och som karaktäristiskt för
fallstudie, använde jag mig av observation. Jag ansåg att detta kunde ge mig värdefull
data som komplement till intervjuer och bidra till att på ett bättre sätt besvara
undersökningens frågeställningar. Jag observerade inte LärForum i sig, utan deltog vid
tre s.k. ”pedagogiska tanketräffar” vid Nacka huvudbibliotek om totalt tre timmar. De
pedagogiska tanketräffarna var öppna för alla anställda vid biblioteken i Nacka
kommun. De hade som syfte att stimulera till diskussion kring användargruppen av
vuxenstuderande relaterat till bl.a. PBL, informationskompetens och
användarutbildning. Deltagarantalet vid träffarna varierade från sju till elva personer
och träffarna ägde rum under mars och april 2003.

Jag deltog inte i diskussionerna, utan observerade och antecknade det som sades. Heine
Andersen (1994, s. 78) benämner detta som icke deltagande observation, men diskuterar
det också som partiell observation. Detta innebär att forskaren är med och observerar en
del av undersökningsgruppens aktiviteter. Själva LärForum observerades inte, då verk-
samheten till stor del var stängd under april månad p.g.a. ombyggnad, och då tiden för
denna uppsats färdigställande var begränsad. Observation av LärForum kunde annars ha
varit ytterligare en värdefull datainsamlingsmetod. Det kunde eventuellt ha bidragit till
utökad kunskap om bibliotekariernas arbetssätt gentemot vuxenstuderande. Frågeställ-
ningarna kring bibliotekariernas kunskapsbehov relaterat till livslångt lärande och tan-
kar kring yrkesrollen, hade dock inte besvarats mer utförligt utifrån observation. Sådana
tankar kan inte framträda genom att observera något, utan måste komma fram i ett
samtal. Genom att inte observera LärForum i sig, har jag eventuellt gått miste om kun-
skap vad gäller bibliotekariernas fysiska närvaro och engagemang där.
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4.3 Val av folkbibliotek och urval av informanter

Nacka huvudbibliotek och LärForum valdes utifrån en skriftlig förfrågan till Biblioteks-
högskolan i Borås, där biblioteket i Nacka föreslog uppsatsskrivande relaterat till LärFo-
rum. Bibliotekets förfrågan var inte styrd angående uppsatsämne, mer än att det på nå-
got sätt skulle vara relaterat till LärForum.

De bibliotekarier som inte uppgav sig ha yttre tjänst på biblioteket, som t.ex. arbetade
med enbart katalogisering, valdes bort. Detta gjordes då undersökningen baseras på
folkbibliotekariernas möte med vuxenstuderande. Även barnbibliotekarien valdes bort,
då denna inte arbetar med vuxna användare. En informant arbetade vid ett annat biblio-
tek i Nacka kommun, men var involverad i projektet med LärForum. Jag ansåg utifrån
det personen som relevant att inbegripa i undersökningen.

Nacka huvudbibliotek gör ingen större skillnad på utbildade bibliotekarier och biblio-
teksassistenter, och de två grupperna av anställda utför i stort sett samma arbetsuppgif-
ter. Jag valde trots detta att endast intervjua sju utbildade bibliotekarier. Ett förfarande
där även assistenter hade intervjuats hade gett undersökningen en skevhet om den skulle
säga sig undersöka bibliotekarier vid Nacka huvudbibliotek. Litteratur gällande folkbib-
liotek och livslångt lärande behandlar nästan uteslutande bibliotekarien i relation till
vuxenstuderande. Om jag hade intervjuat biblioteksassistenter, hade problem med
koppling till teori och tidigare undersökningar uppstått.

Min ursprungliga intention var att intervjua åtta bibliotekarier. En av informanterna fick
dock förhinder för intervju under den tidsperiod då jag ansåg att jag behövde göra min
datainsamling, och föll därför bort ur urvalet. För att säkerställa anonymitet, benämns
samtliga informanter som hon, då antal intervjuade män var färre än kvinnor. Männen
skulle i annat fall lätt kunna identifieras av t.ex. övriga informanter. De intervjuade är i
olika åldrar och har arbetat som folkbibliotekarier under olika långa perioder. Någon
närmare beskrivning av informanternas bakgrund görs inte p.g.a. anonymitetsskäl.

4.4 Dataanalys

Materialet analyserades utifrån den bakgrund som beskrevs i avsnitt 2. Där redogjordes
bl.a. för bibliotekariers olika förhållningssätt till användares informationssökningspro-
cesser, utifrån Carol Kuhlthau. Insamlad data jämförs också gentemot tidigare under-
sökningar i avsnitt 3.

Det grundläggande i en tolkningsprocess är, enligt Skärvad & Lundhal (1992, s. 45) att
man skall försöka förstå den subjektiva verkligheten hos informanterna. Enligt Skärvad
& Lundhal kan frågor att gå in i tolkningsprocessen med, vara följande: Vilken tolkning
av verkligheten gör informanterna? Hur ser de på verkligheten och vilka begrepp, syn-
sätt och värderingar är de bärare av? Vilka är deras avsikter och motiv? Utifrån detta
söks de mest framträdande mönstren och tendenserna för alla intervjuade. För att göra
ovanstående, måste insamlad data ställas samman under olika rubriker och jämföras mot
varandra. Jag delade in utskrivna intervjuer under fyra olika huvudrubriker. Dessa var:
livslångt och flexibelt lärande, vuxenstuderande, kunskaper och yrkesrollen. Utifrån
denna indelning och uppställning söktes bl.a. mönster, samband, meningsskiljaktigheter
och överensstämmanden mellan de intervjuades utsagor.
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4.5 Undersökningens begränsningar

Vid intervju finns det alltid risk för att informanter svarar på frågor, både medvetet och
omedvetet, utifrån vad de tror att frågeställaren vill höra. Sådana faktorer kan påverka
undersökningens validitet och reliabilitet. Det är dock svårt att helt undvika dylika fak-
torer vid kvalitativa undersökningar med intervju som metod. Intervjuaren kan också
tendera att ställa frågor som kan stödja förutfattade meningar. Det är därför viktigt att
man håller sig så objektiv som möjligt till det studerade. Andersen (1994, s. 80) menar
att man som intervjuare måste försöka inse hur egna värderingar kan påverka undersök-
ningen. Det faktum att människor i intervjuer berättar om sina upplevda verkligheter
kan däremot tänkas innebära att giltigheten stärks. Enkäter ger mer fasta svarsalternativ.

Judith Bell (1994, s. 94) menar att det också är lättare att ställa ledande frågor i en inter-
vju än i en enkät. Hon påpekar att samma fråga som ställs av två olika personer kan ge
upphov till helt olika reaktioner från svarspersonernas sida. Både kroppsspråk och ton-
fall kan påverka informantens svar. Det är därför, menar Bell, viktigt att alla intervjuer
går till på samma sätt och har samma form; vad som benämns som standardisering. Bell
menar även att hundraprocentig objektivitet måste vara målet vid intervjuer. Andersen
(ibid. s. 41) hävdar dock att total objektivitet är en omöjlighet för forskaren, och han
skriver:

Enskilda forskares undersökningar styrs av intressen som spänner över det personliga
och privata, hans eller hennes utbildningstraditioner, och olika samhällsbetingade och
historiska förhållanden. Däremot kan man i stort sett uppnå objektivitet om man med
”objektivitet” menar något i stil med ”medvetenhet och öppenhet” eller ”mångsidig-
het”.

Jag har i min undersökning haft som avsikt att förhålla mig enligt ovanstående citat. Jag
tror dock inte att jag styrde intervjuerna på något medvetet sätt. Att veta om man gör det
på ett omedvetet plan är i sig mycket svårt att ta ställning till.
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5 LärForum i Nacka huvudbibliotek

I detta avsnitt beskrivs projektet LärForum vid Nacka huvudbibliotek. Texten utgår till
stora delar från den presentation av projektet som Nina Ström & Maria Norberg, bibli-
otekarier vid Nacka huvudbibliotek, gjorde vid konferensen ”Mötesplats inför framti-
den” i Borås den 2 – 3 oktober 2002. 26 Material har även hämtats från LärForums hem-
sida. 27 Jag har även inhämtat viss information om projektet genom ett informellt studie-
besök i biblioteket innan uppsatsskrivandet påbörjades, samt genom ett uppföljande be-
sök efter LärForums nyinvigning i april 2003.

Nacka ligger i Stockholms län och har ca 76 000 invånare. Biblioteken i kommunen be-
står av huvudbiblioteket i Nacka Forum 28 och sex stycken lokala bibliotek. Biblioteket
blev i april 2002 beviljat 2,7 miljoner som stöd för utveckling av en infrastruktur för
vuxnas lärande i Nacka kommun (Ström & Norberg 2002, s. 1). De tilldelade miljo-
nerna var en del av ett statsbidrag på 350 miljoner kronor som staten tillfört kommu-
nerna för att främja det livslånga lärandet 29 (Ström & Norberg ibid.). De tilldelade
pengarna resulterade i uppbyggnaden av LärForum; en integrerad del av Nacka huvud-
bibliotek, avsett att serva och stödja vuxenstuderandes livslånga, flexibla, formella, in-
formella och icke-formella lärande. I LärForum har vuxenstuderande som studerar både
via distans, på egen hand och mer formellt via Komvux, tillgång till studieplats, dator
med Office-paketet, Internet, och inom en snar framtid, databaser. Den studerande kan
få hjälp med informationssökning, användarundervisning planeras och en särskild refe-
rensavdelning med kurslitteratur inom den kommunala vuxenutbildningen är under
uppbyggnad.

En betydelsefull del av verksamheten betonar information och råd angående studier, och
studie- och yrkesvägledare finns dagligen på plats i LärForum. Till dem kan studerande,
både spontant och via bokad tid, vända sig med frågor gällande t.ex. utbildningar, yrken
och studieekonomi. Studie- och yrkesvägledarna kan t.ex. hjälpa besökare med indivi-
duella studieplaner, vilket enligt Ström och Norberg medför ett individanpassat lärande.
Målgruppen för LärForum är annars alla typer av vuxenstuderande, oavsett tidigare
bakgrund, studievana eller utbildning (Ström & Norberg ibid. s. 2). Åldersgränsen för
att använda Lärforum är dock tjugo år, då verksamheten riktar sig till vuxenstuderande.
Projektet startade i november 2002 och finns efter ombyggnad i april 2003 i nya lokaler
om ca 150 kvadratmeter.

I lokalerna finns tio stycken bokningsbara datorer som bokas av den studerande själv
via ett datorbaserat bokningsprogram. Studerande kan via ett särskilt passerkort även få
tillgång till ett dygnet runt-öppet rum med datorer, vilket skall betona den flexibla delen
av livslångt lärande. Det finns också ett grupprum för bl.a. videokonferenser och ett sär-
skilt UR-rum. 30 Rummet är inrett av UR själva och innehåller förutom tryckt UR-mate-
rial även två videostationer där användare kan studera UR:s olika utbildningsprogram. I
rummet finns också tillgång till släktforskningsmaterial. Det är ett pilotprojekt inom UR
och det hittills enda i sitt slag.

                                                            
26 Presentationen finns tillgänglig på Internet: http://www.hb.se/bhs/B&I-konf2002/pdf/norberg.pdf
27 http://infobanken.nacka.se/www/utbildning/larforum/index.htm
28 Nacka Forum är det köpcentrum där Nacka huvudbibliotek är lokaliserat.
29 I regeringens Förordning om statligt stöd för utvecklingen av vuxnas lärande, SFS 2001:681, avsattes
350 miljoner kronor för kommuner att söka del av. Beviljade medel skulle användas med syftet att
förbättra möjligheten till alla vuxnas lärande.
30 UR=Utbildningsradion.
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En webbportal har byggts upp utifrån projektet, där vuxenstuderande kan få tips om stu-
dieteknik, studiefinansiering, olika typer av utbildningar och informationssökning. Det
finns också länkar till olika sökmotorer, webbkataloger och bibliotekskataloger. Webb-
portalen är tänkt att synliggöra de möjligheter som finns till flexibelt lärande vad gäller
både innehåll och studietakt (Ström & Norberg 2002, s. 3).

En särskild studiebibliotekarie är projektanställd för att arbeta med LärForum-projektet.
Enligt Ström & Norberg skall denna vara handledare/vägledare för vuxenstuderande, ge
stöd till studieovana, hjälpa till med sökningar i databaser, ha kunskap om nya under-
visningsmetoder och vara medlem i lärarlag och projektgrupper. Studiebibliotekarien
skall också föra en diskussion med övriga bibliotekarier och anställda om pedagogiska
förhållningssätt i bibliotek. Hon har de uppgifter som i avsnitt 2.5 beskrevs utifrån Jan-
nert (2001) och Kühne (2002) som viktiga för stimulerandet av användares lärande och
pedagogiskt tänkande hos personalen.

Enligt Ström och Norberg (ibid. s. 2) skall syftet med LärForum vara att förbättra möj-
ligheten för alla former av lärande, såväl formellt som informellt. Ström och Norberg
påpekar också att en del av syftet med LärForum är att öka efterfrågan på vuxenstudier
bland studieovana med dåliga erfarenheter av traditionella utbildningsformer. De två
bibliotekarierna betonar flexibelt lärande som nyckelord för projektet och att det skall
bidra till att främja det livslånga lärandet.

Målet är att främja och underlätta det livslånga lärandet för samtliga vuxna i Nacka
kommun. Utbildning bidrar till den individuella personliga utvecklingen, men är sam-
tidigt en förutsättning för ett demokratiskt kunskapssamhälle, ekonomisk tillväxt och
full sysselsättning (ibid.).

Ström och Norberg (ibid.) betonar att ansökan om projektmedel för LärForum gjordes
av biblioteket och vuxenutbildningen tillsammans. Projektet har således en grund i ett
nätverk mellan bibliotek, vuxenutbildning och studie- och yrkesvägledning i kommu-
nen; ett nätverk som enligt Ström och Norberg skall fortsätta stimuleras av verksamhe-
ten i sig. LärForums verksamhetsform är också tänkt att spridas till kommunens filial-
bibliotek. Studie- och yrkesvägledare finns på plats i dessa ett antal gånger i veckan och
vägledning för studier ges enligt ett särskilt schema.

De huvudsakliga funktionerna med LärForum är således att:

• Stödja vuxenstuderandes lärande. Detta görs bl.a. genom hjälp med informations-
sökning för studerande som ägnar sig åt både formellt och informellt lärande.

• Ge vägledning och information angående studier och arbete genom studie- och yr-
kesvägledare i LärForum.

• Ge service till distansstuderande.

I avsnitt 2.4 presenterades olika målformuleringar om vuxenstuderande och livslångt
lärande. Man kan se hur LärForum delvis är ett resultat av sådana mål. Regeringspropo-
sition 2000/01:72, påtalar t.ex. att utbildning bör utgå från den enskilde individens be-
hov på ett flexibelt sätt, vilket sägs vara en huvudtanke i LärForums verksamhet. EU:s
memorandum om livslångt lärande lyfter fram tillgänglighet till studier och förbättrad
möjlighet för individer att få information och råd om utbildning. Detta ges ett konkret
uttryck i form av de yrkes- och studievägledare som finns tillgängliga i LärForums lo-
kaler.
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5.1 Lärcentrum i Sverige

Det är ingen större skillnad på de verksamheter som kallas ”lärcentrum” och själva Lär-
Forum. Det senare har fått sitt namn utifrån att Nacka huvudbibliotek är placerat i ett
köpcenter som heter Nacka Forum. LärForum är i sig ett lärcentrum, med en möjlig
skillnad i resurser utifrån stora tilldelade statsbidrag, i jämförelse med andra lärcentrum.
Dessa pengar har gjort det möjligt att satsa stort på ombyggnad, där UR-rummet och 24-
timmarsrummet också skiljer LärForum från andra lärcentrum. Lärcentrum är inte alltid
integrerade i ett bibliotek, som i fallet LärForum. De kan ligga både på avstånd från
bibliotek, i närheten av, eller som i Nacka, i själva biblioteket.

I en kartläggning av lärcentrum i Sverige 2001, skriver Glesbygdsverket (2002, s. 2) att
det år 2001 fanns lärcentrum i 166 av Sverige kommuner, vilket motsvarar ca 60% av
landets alla kommuner. I rapporten redovisas inte på vilka sätt lärcentrum är lokalise-
rade. Då man i definition av lärcentrum skriver följande, kan man dock utgå från att ett
sådant inte automatiskt är integrerade med bibliotek (ibid.):

Här ska den som vill studera kunna få hjälp med olika saker, både inför utbildningen,
studievägledning etc., och under utbildningen. Det kan handla om att få tillgång till
datorer, handledning, bibliotek med mera.

Då man skriver att det kan handla om att få tillgång till bibliotek, kan det tolkas som att
bibliotek inte behöver vara en del av lärcentrum över huvud taget. Då man studerar
olika kommuners hemsidor är det mest förekommande att lärcentrum är en egen verk-
samhet utanför kommunens bibliotek. Ett exempel på en verksamhet liknande LärFo-
rum är t.ex.  ”Öppen skola” i stadsbiblioteket i Örebro, beskrivet i avsnitt 3. Det är en
lokal i stadsbiblioteket där vuxna på ett flexibelt sätt kan studera t.ex. svenska, matema-
tik, engelska, samhällsvetenskap, naturvetenskap och data. De har också tillgång till
datorer med Internet, ordbehandling och CD-rom m.m. På Öppen skola jobbar två lärar-
utbildade handledare som hjälper vuxenstuderande med studier från nybörjarnivå t.o.m.
gymnasienivå (Örebro kommun, 2004).

Ett annat exempel på ett lärcentrum som är lokaliserat i ett folkbibliotek, är Lärcentrum
i Orust, strax norr om Göteborg. Lärcentrum i Orust betonar verksamhetens betydelse
för flexibel utbildning via distans. Syftet med Lärcentrum Orust beskrivs som att ”er-
bjuda så många olika målgrupper som möjligt en chans till utbildning och utveckling,
utan att resa långt eller flytta” (Orust kommun – Lärcentrum, 2003). Lärcentrum i Orust
samarbetar med olika utbildningsaktörer som t.ex. Göteborgs universitet, Högskolan i
Trollhättan/Uddevalla och Huvudbiblioteket där Lärcentrumet är placerat.
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6 Resultat av den empiriska undersökningen

Syftet med föreliggande uppsats beskrevs inledningsvis som att utforska och fördjupa
frågor kring livslångt lärande och folkbibliotekarierollen. Frågeställningarna var fem till
antalet och berörde informanternas innebörd av livslångt lärande som begrepp, deras
roll för det livslånga lärandet och om de intervjuade arbetar på något särskilt sätt gent-
emot vuxenstuderande. Vidare frågade jag mig om LärForum ställer krav på nya kun-
skaper hos bibliotekarierna och om de anser att projektet förändrar deras upplevelse av
sin yrkesroll.

Sju bibliotekarier intervjuades. Samtliga är anonyma och benämns enligt följande pseu-
donymer:

Anna
Britta
Christina
Diana
Elisabeth
Frida
Gunilla

Nacka huvudbibliotek har totalt 13,5 tjänster. Två av dessa är administrativa och arbetar
med katalogisering. Assistenttjänsterna är 3,8 och totalt är fyrtiofem personer anställda
inom biblioteken i Nacka kommun. Det finns förutom Huvudbiblioteket, sex stycken fi-
lialbibliotek. Biblioteket ligger centralt i Nacka Forum, ett köpcentrum, och har öppet
mellan 10 och 19 under veckodagarna och 10 och 15 på lördagar. Antalet besökare per
dag uppgår till ca 1200-1300 personer. Bibliotekets läge centralt i köpcentret gör det lätt
för människor att bara ”slinka in”.

I det yttre arbetet vid diskarna delar all personal på allt arbete. Biblioteket har tre infor-
mationsdiskar, s.k. informationspunkter, vilka är bemannande samtidigt av tre personer i
yttre tjänst. Även assistenter arbetar med informationsfrågor i informationsdiskarna, och
biblioteket gör generellt ingen skillnad på arbetsuppgifter som utförs av bibliotekarier
och assistenter. Det arbete som traditionellt sett har utförts av endast bibliotekarier görs
också av assistenter och tvärtom. Med detta arbetssätt eftersträvar man bl.a. en så platt
organisation som möjligt. Biblioteket har ett schema där de anställda själva skriver upp
vilka timmar de önskar arbeta. Halva arbetstiden, fyra timmar om dagen för en heltids-
anställd, skall schemaläggas

6.1 Livslångt lärande som begrepp

Som en grundläggande ansats till att söka folkbibliotekariernas reflektioner kring deras
roll för det livslånga lärandet, ställdes frågor kring vilken betydelse de lade i livslångt
lärande som begrepp. Relaterat till livslångt lärande diskuterades också kring flexibelt
lärande. Jag ansåg det viktigt att diskutera dessa begrepp innan jag ställde vidare frågor
kring dem, relaterat till folkbibliotekarien.
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6.1.1 ”Man försöker ge varje människa ett språng vidare”

En majoritet av informanterna tänkte på livslångt lärande på det sätt som begreppet ger
budskap om; ”ett lärande från vaggan till graven”.

Om man talar om livslångt lärande så är det ju verkligen från början till slu-
tet…LärForum riktar sig ju till vuxenstuderande, men när man pratar om
livslångt lärande så tänker jag att det börjar redan från när man är barn…till
dom här pensionärsgrupperna som kommer hit och släktforskar. Alltså, det
är verkligen alla åldersgrupper (Elisabeth).

Jag tänker på att varje människa behöver ju alltså utveckla sig…utbilda sig
hela livet, vare sig det gäller en formell eller informell del, det har ju alltid
varit tanken när man jobbat som bibliotekarie att man försöker ge varje
människa ett språng vidare, va (Britta).

(…) ett livslångt lärande…tycker jag också till stor del är att man…hela li-
vet…är nyfiken på att lära sig någonting, vare sig det är en hel kurs eller
man är nyfiken på ett ämne. (…) Det är liksom ett begrepp som kan betyda
mycket, och vilka former av lärande…men att man hela livet får chansen att
lära sig det man tycker är kul (Frida).

Två av informanterna tänkte dock i första hand på vuxenstuderande och lärande efter
gymnasiala studier. Tre informanter tänkte också på invandrares möjligheter till lärande
för bättre möjligheter på arbetsmarknaden, utifrån t.ex. ny yrkesutbildning. En annan
menade också att det livslånga lärandet är ett tillfälle för invandrare att lära sig om den
svenska kulturen. Fyra informanter såg på livslångt lärande som bestående av både for-
mell och informell art, i både traditionella och mer lösa utbildningsformer. En majoritet
sade sig även tänka på äldre människor.

(…) om man tänker på pensionärer, så är ju dom också lite mer aktiva. Dom
är inte så gamla längre, som dom var förr, utan pensionärer är ganska unga
till sinnet i dag, så dom fortsätter att plugga på både högskola och…(Anna).

Jag ser framför mig lite äldre människor, eller vuxna som har kommit på att
det skulle vara jättekul att fortsätta plugga, som kanske inte hade tillfälle att
göra det när dom var unga….hade inte råd och sådär, men nu kan få en chans
genom att det tillskapas (lärcentrum, min anm.) i allt fler bibliotek. (….) Så
det är ju en jättechans för folk som verkligen vill fortsätta utbilda sig. Men
jag ser framför mig ett ganska brett spektrum av människor, kanske lite mer
medelålders (Diana).

Jag tänker på seniornet, om man tänker på dom gamla…äldre…att det är en
chans…(Christina).

Gunilla såg begreppet livslångt lärande som lite pretentiöst. Hon menade att det före-
kommer som ett av olika honnörsord inom informantens kommun, men att begreppet
inte diskuterats bland de anställda. Gunilla hade ändå ett positivt förhållningssätt till be-
greppet, som enligt henne visar på en positiv människosyn med tro om människans vilja
att lära och utvecklas. Hon tänkte också på livslångt lärande utifrån två perspektiv. Det
ena påtalades som synen på lärande för individens eget växande, och det andra som
förmedlande en mer ekonomisk syn på människan.
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Men samtidigt undrar jag om det finns en risk, att arbetsgivarsidan, dom som
vill betrakta oss som ekonomiska människor ser det (livslångt lärande, min
anm.) som argument för att man ska tvingas omskola sig mot sin egen vilja
(Gunilla).

Elisabeth sade sig, liksom Gunilla, se två sidor av termen livslångt lärande. Den ena
delen upplevde hon som mer privat och personlig, med synen om att människan hela ti-
den behöver lära sig nytt för att växa och utvecklas. Den andra delen av begreppet, me-
nade Elisabeth, skulle ha en mer ekonomisk syn på människan, där utbildning blir svaret
på ett problem som t.ex. arbetslöshet. Utbildning blir då, enligt henne, något som skall
ge individen kunskaper och kompetenser som efterfrågas av arbetsmarknaden. Elisabeth
menade dock att denna syn bara var en del av begreppet, och att de båda synsätten bör
finnas med i termen livslångt lärande. Informanten uttryckte dock vissa farhågor för att
den ekonomiska aspekten av begreppet skulle kunna ”ta över”, men hoppades att så inte
skulle bli fallet:

Den faran kan jag se, att utbildning i dag kanske inte är relaterat till det här
frigörande, utan i stället en källa till att få jobb eller bli en efterfrågad pro-
dukt nästan, på arbetsmarknaden. Den faran kan jag se, och det har ju inte
bara med folkbiblioteket att göra utan jag tror att risken kan vara att det
också påverkar folkbiblioteket, att man faller av det här som handlar om en
humanistisk syn till en ekonomisk syn på människan, och det tycker jag är
jättesynd. Så den faran kan nog finnas där (Elisabeth).

Elisabeth menade vidare att folkbiblioteket troligtvis kan överbrygga skillnaden mellan
de två synsätten på livslångt lärande. Folkbiblioteket skulle enligt henne stå för den mer
humanistiska synen på lärande och kunskap, i kontrast till livslångt lärande ur ett ar-
betsmarknadsperspektiv.

I avsnitt 2.2 beskrevs, utifrån Rubensson, två generationer av livslångt lärande; lärande
för emancipation och lärande utifrån ekonomi och arbetsmarknadens behov. Det är tyd-
ligt att flera informanter relaterar livslångt lärande till båda dessa perspektiv.

Alla informanter var överlag positiva till livslångt lärande och såg det som både en nöd-
vändighet och möjlighet för människor i olika åldrar.

(…) det lät lite trist när det var studieförbunden och det där, som det var
förr…det var mycket mer pekpinneaktigt. I dag tycker jag man känner att
man pratar mer om lustfyllt lärande va, och det tycker jag är jätte-
skönt…ändå lärande, och det tycker jag är bra, för annars står människan
still som en idiot va (Britta).

Ett flertal av de intervjuade tyckte att begreppet var stort och inbegripande många saker.
Christina menade t.ex. att det ”finns överallt” och att det skulle vara lättare att säga vad
livslångt lärande inte är. Det faktum att en majoritet talade om livslångt lärande främst
relaterat till vuxna, kan bero på att diskussionen utgick från LärForum, som riktar sig till
den gruppen.
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6.1.2 Flexibelt lärande

Informanternas tankar om flexibelt lärande som begrepp var relativt okomplicerat och
rörde sig kring det som begreppet brukar definieras som: att lära via distans, för nöjes
skull, oberoende av tid och plats och att kunna studera vid sidan av arbete.

Man kan läsa på kvällen, dagen eller natten om man tycker det känns bäst.
Också att takten är flexibel, att man kan läsa på ett år eller fem år eller den
tid det nu tar, den tid som passar en bäst själv efter den situation man har.
Att studierna är så pass flexibla så att man inte radikalt behöver ändra sitt liv
för att läsa vidare (Elisabeth).

Flera informanter nämnde distansstudier via Internet som exempel på flexibelt lärande.
Man pekade på fördelar med att man i dag kan bo på en ort och studera vid en annan.
Det fanns hos en majoritet av de intervjuade en positiv syn på det flexibla lärandets
möjligheter.

Om man i dag väljer att använda datorn i biblioteket eller sitta hemma eller
sitta någon annanstans…i korpilombolo…det tycker jag är jätteskönt att det
går att göra. Det är ju mycket lättare nu (Britta).

Diana var den enda informant som sade sig inte ha funderat kring innebörden av flexi-
belt lärande. Hennes definitioner kring begreppet var dock i stort sett desamma som öv-
riga informanters.

6.1.3 Sammanfattning

En sammanfattning av detta avsnitt visar att alla informanter hade en positiv inställning
till livslångt lärande och såg det som viktigt för individers personliga utveckling. Det
sågs av flertalet intervjuade som gällande ett lärande från vaggan till graven, även om
en majoritet förknippade det till vuxna och äldre personers lärande. Fyra av sju infor-
manter nämnde t.ex. pensionärer relaterat till livslångt lärande. Två informanter såg
också begreppet som tvådelat, med en sida relaterad till arbetsmarknadsåtgärder och en
annan gällande individers lärande för personlig utvecklings skull. Dessa två tycktes se
en viss konflikt mellan de två synsätten, där en informant menade att biblioteket har
möjlighet att överbrygga en sådan. Man kan således se att flera informanter såg på livs-
långt lärande utifrån de olika synsätt på begreppet, som redovisades inom avsnitt 2. Där
diskuterades termen ur en begreppsdefinition som påtalade livslångt lärande som viktigt
både för individers personliga utveckling och en annan ur en arbetsmarknadssynvinkel.
Det förefaller dock som att de intervjuade till största delen såg på livslångt lärande ut-
ifrån det perspektiv som Rubensson (1996), i avsnitt 2.2, diskuterar som den första ge-
nerationens syn på livslångt lärande; lärande för i första hand personligt växande. Detta
beror sannolikt på folkbibliotekets tradition av folkbildning.

Informanternas reflektioner kring begreppet flexibelt lärande var okomplicerat och mot-
svarade vad det brukar beskrivas som: att studera via distans, bo på annan ort och själv
bestämma över studier rent tidsmässigt. Begreppen livslångt och flexibelt lärande tyck-
tes dock inte ha diskuterats bland de anställda i kommunen, vilket också påpekades av
en informant. Det kan troligtvis vara värdefullt att diskutera och definiera liknande be-
grepp bland anställda, då man går in i ett projekt som har livslångt och flexibelt lärande
som ledord.
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6.2 Folkbibliotekariens roll i det livslånga lärandet

Under ovanstående rubrik diskuterades den frågeställning som gällde vilken roll de in-
tervjuade folkbibliotekarierna trodde sig kunna ha i det livslånga lärandet på folkbibli-
oteken, gentemot gruppen av vuxenstuderande.

6.2.1 ”Det är absolut vår roll”

Samtliga informanter såg kopplingen mellan vuxenstudier, folkbibliotek och folkbibli-
otekarien som relativt självklar. Man tyckte att folkbibliotek och folkbibliotekarierollen
alltid inbegripit en utbildningsdel, även om tre informanter menade att livslångt lärande
kanske tidigare benämnts som folkbildning. Det föreföll som om att flera av de intervju-
ade upplevde att livslångt lärande som term skulle ha ersatt folkbildningsbegreppet.

Jag tror att det i grunden är samma syn…i grund och botten samma
…samma verksamhet man ägnar sig åt. Dom första biblioteken var väl just
knutna till folkbildning. På så sätt är det en återkoppling till dom gamla ide-
alen på nåt sätt (Gunilla).

Och det är absolut våran roll, att vara med där. Just det här blandade lärandet
då, att det finns ett forum för det. Och där är folkbiblioteken självklara
(Frida).

Jag tycker…det är nya former och nya verktyg. Folkbiblioteket har ju alltid
haft en folkbildande roll, så att egentligen tycker jag inte att det är nåt speci-
ellt nytt (Elisabeth).

Vad gällde folkbibliotekariens roll för gruppen av vuxenstuderande och livslångt
lärande, såg en majoritet det ur ett informationssökningsperspektiv. Ett flertal av de in-
tervjuade pekade på folkbibliotekariens kunskaper i informationssökning och kunskap
om olika källor och källkritik, som en betydelsefull kunskap i relation till vuxenstude-
rande på folkbiblioteket. Detta nämns också av Utbildningsdepartementet i skriften De-
batten om det livslånga lärandet, i avsnitt 2.4, som en betydelsefull faktor för folkbibli-
otekens roll i det livslånga lärandet.

Jag tror att bibliotekarien har en jättestor roll eftersom den är van att söka.
Och ser man på Internet så är det ju en jättehöstack med en massa skit och
sen en liten nål nånstans. Och där tycker jag vår yrkesutbildning har blivit
ännu starkare…att hitta…att ta bort allt det där skräpet va (Britta).

Gunilla menade att folkbibliotekarien kan vägleda människor in i informationssamhället
och såg folkbibliotekariens roll i det livslånga lärandet främst ur ett vägledarperspektiv.
Vägledarrollen skulle, enligt henne, kräva att folkbibliotekarier känner till en stor andel
källor för informationsinhämtning, och även att bibliotekarien har grundläggande kun-
skap om människors tankesätt vad gäller information och informationshantering. Kun-
skaper om källor och kännedom om människors tankar kring informationssökning- och
användning, kan kopplas till både det informationsrelaterade och processorienterade
perspektiv som Kuhlthau (1993) beskriver, redovisat i avsnitt 2.6. Gunilla såg dessa
perspektiv som en naturlig del av folkbibliotekariens verksamhet i dag. Samma infor-
mant uttryckte dock en viss skepsis vad gällde folkbibliotekarien som pedagog:
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Jag tror inte att vi är pedagoger direkt, det är väl lärarna som ska svara
för…svara för…just den delen. Jag tror vi kan hjälpa människor hitta infor-
mation…att sen paketera information åt människor, det tror jag inte vi har tid
och möjlighet att ägna oss åt (Gunilla).

Det finns en viss motsättning i ovanstående citat, där Gunilla sade sig behöva kunskap
om människors tankesätt vid informationssökning, följt av en något mindre positiv syn
på bibliotekarien som pedagog. Att ha kännedom om individers informationssöknings-
strategier är vad som påpekas av Kuhlthau (1993) som viktigt för bibliotekarier att ha
kännedom om. Gunilla framstår dock, utifrån ovanstående citat, främst som vad
Kuhlthau beskriver som Locator/lokalisatör; den bibliotekarie som visar användaren till
en specifik källa.

Även Anna uttryckte sig lätt skeptisk till den ökade betoningen på folkbibliotekarien
som pedagog. För att bli mer av det senare, menade hon, behövs vidareutbildning. Där-
emot, sade hon, är bibliotekarier bra på att lära ut informationssökning, vilket hon såg
som den främsta rollen gentemot vuxenstuderande. I detta finns en viss motsättning, då
lärande i informationssökning också är en pedagogisk uppgift.

Diana menade att folkbibliotekarier alltid har arbetat pedagogiskt gentemot de flesta an-
vändarkategorier. Hon exemplifierade detta med boktips för barn, kurslitteratursökning
för studerande och informationssökning via Internet och databaser för användargrupper
överlag. Många gymnasiestuderande har sedan länge besökt biblioteket för olika skolar-
beten, varför Diana inte såg studerande som något särskilt nytt på biblioteket. Hon me-
nade att diskussionen om vuxenstuderande och livslångt lärande på folkbiblioteket följer
upp en pedagogik som ”alltid har funnits på folkbiblioteket”. Vad gällde de vuxenstude-
rande, såg Diana databashantering och sökning i kataloger som de främsta kunskaperna
för folkbibliotekarien att förmedla till vuxenstuderande.

Dianas påpekande om folkbibliotekariens tradition av pedagogik måste ses som värde-
fullt. Det förefaller dock som att det hon pekar på som bibliotekspedagogik, att t.ex.
förmedla hur man söker i kataloger, i första hand förhåller sig inom den bibliotekarieroll
som av Kuhlthau beskrivs som Locator/lokalisatör. Detta behöver dock inte betyda att
andra förhållningssätt inte förekommer.

Även Britta exemplifierade med gymnasister som användargrupp, där en viktig del
skulle vara att t.ex. göra dessa medvetna om tryckåret för en viss uppslagsbok. Britta
pekade också på folkbibliotekariens förmåga att lokalisera och finna information, som
den främsta egenskapen av vikt för vuxenstuderande och livslångt lärande.

Alltså, att man lär sig ställa frågorna så man nischar in det där som folk vill
ha, och där behöver man också öva och tänka…Men jag tror att vi är en väl-
digt bra yrkesgrupp för detta (Britta).

Även Britta förefaller hålla sig inom rollen av Locator/lokalisatör. Detta är i sig inte
märkligt, då folkbibliotekariens traditionella arbetssätt ligger inom det som Kuhlthau
kategoriserar som en Locator/lokalisatör. Folkbibliotekarier har en lång tradition av att
arbeta på det sättet, och frågan är också om alla i yrkesgruppen vill förändra sina arbets-
sätt? Här har studiebibliotekarien troligtvis en viktig funktion att fylla. Som jag påpe-
kade i avsnitt 2.6, kan bibliotekariers interaktion med användare troligtvis gå att finna
inom olika nivåer av modellen vid olika tillfällen. Verkligheten går inte alltid att ställa
upp i en modell bestående av olika steg som följer på varandra. Kuhlthaus modell måste
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därför ses som en grov beskrivning av en verklighet som alltid är mer komplex än att
människor beter sig på fem olika sätt inom fem kategorier. En modell som Kuhlthaus
kan dock bidra till att identifiera ungefär hur individer förhåller sig inom ett område.
Den kan påvisa åt vilka håll man kan och bör förändra arbetssätt och metoder, t.ex. mot
ett mer processorienterat förhållningssätt.

Elisabeth nämnde, som enda informant, informationskompetens som något folkbibliote-
karien kan hjälpa vuxenstuderande att tillägna sig, och menade att folkbibliotekarien
kan göra en ”jätteinsats” på det området. Elisabeth menade att den process som infor-
mationskompetens innebär, från definition av informationsbehov till syntetisering av in-
samlat material, är en lärandeprocess som inte är tydlig för vare sig lärare eller stude-
rande. Elisabeth pekade på informationskompetens som relevant för folkbibliotekarien
att bidra med kunskaper om; att få studerande att se den process som informationssök-
ning innebär, och att det inte är skilt från lärandet i sig. Hon pekade på vikten av att stu-
derande klarar den processen även då de inte längre är vuxenstuderande, något som
folkbiblioteken skulle kunna bidra till. Elisabeth betonade även vikten av samarbete
mellan bibliotekarier och lärare:

Och därför så tycker jag då, att LärForum kan inte klara sig utan att ta in lä-
rare och samtidigt menar jag att dom inte kan klara sig utan biblioteket (Eli-
sabeth).

Elisabeth menade också att biblioteket i dag är en självklar plats att vända sig till när
man i skolan allt mer arbetar utifrån ett självstyrt och problembaserat lärande. Bibliote-
ket, menade hon, är en självklar plats att vända sig till om målet är att söka kunskap.
Elisabeths uttalande kan här placera henne inom rollen av de mer processorienterade ni-
våerna i Kuhlthaus modell. Elisabeth nämnde informationssökning som en process från
formulering av behov till syntetisering av information och påtalade även vikten av sam-
arbete med lärare.

Två bibliotekarier betonade att de genom sin yrkesroll har möjlighet att slussa männi-
skor vidare till andra instanser. Christina menade att hon själv ibland upplever sig kunna
fungera även som en yrkesvägledare fast den rollen inte finns påtalad i folkbibliotekari-
ens arbetsuppgifter.

Förut så kunde jag ju från att nån kommer in och säger ”jag skulle vilja läsa
till frisör”...då gick jag in på syoguiden, bara det…eller tala om för dom ”gå
till arbetsförmedlingen”. (…) Alltså…litteraturförsörjning ,yrkesvägledare,
någon sorts…någon sorts person dom känner…som dom kan prata
med…dom informella kontakterna…att dom känner att dom kan komma in
bara … (Christina).

Frida pekade på det positiva i att hon kan slussa och hänvisa folk vidare till LärForum,
där de kan få hjälp med saker som bl.a. informationssökning. Hon såg det också som
viktigt att vuxenstuderande i större utsträckning bör lära sig söka litteratur och informa-
tion på egen hand. Det faktum att hon vill ”slussa” användare vidare till LärForum, kan
dock tolkas som att hon delvis vill ”lämna över” ansvaret för de vuxenstuderande till
någon annan.
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6.2.2 Tidsbrist som hinder för ett pedagogiskt arbetssätt?

PBL diskuterades vid samtliga tre pedagogiska tanketräffar. Alla deltagare tycktes eniga
om att det problembaserade synsättet kräver mer av bibliotekarien. Här diskuterades
kring det värdefulla i att en folkbibliotekarien kan se var i PBL-processen en studerande
befinner sig, för att på bästa sätt kunna hjälpa denne. I diskussionen framfördes också
funderingar kring hur bibliotekarien skall kunna veta om den studerande arbetar utifrån
ett problem- eller ämnesbaserat lärandesätt. Flera bibliotekarier frågade sig också om
det i det dagliga arbetet finns tid för att bemöta vuxenstuderande utifrån ett problemba-
serat synsätt. De flesta var dock eniga om problembaserat lärande som mest relevant ur
ett pedagogiskt perspektiv. Man tycktes samtidigt mena att det traditionella sättet för
folkbibliotekariers användarundervisning, att visa katalog och hylluppställningar o.s.v.,
är mindre krävande rent tidsmässigt. Det fanns ändå en tro hos bibliotekarierna att det
”gamla” sättet att arbeta med t.ex. användarundervisning inte var att föredra ur ett peda-
gogiskt perspektiv.  Det sågs däremot som mer realistiskt med tanke på tillgänglig tid.

Brist på tid som hinder för ett pedagogiskt bemötande av vuxenstuderande framhävdes
också som ett problem i en majoritet av de undersökningar som presenterades i avsnitt
3. I både Kolleruds (2001) och Olssons (1999) undersökning upplevde folkbibliotekari-
erna att tiden inte räckte till för att ge den handledning och det pedagogiska bemötande
man såg som viktigt. Samma tendens framkom i Carlssons (1998) undersökning, där
folkbibliotekarierna inte hann ge studerande den vägledning de skulle behöva för att
lägga grunden för ett livslångt lärande. Jones et al. (1999) visade också att flertalet av de
folkbibliotekarier som intervjuades i en undersökning om livslångt lärande och vuxen-
studerande, inte trodde det skulle finnas tillräckligt med tid för att ge studerande nöd-
vändig handledning. Brist på tid upplevs således som ett hinder för pedagogiskt bemö-
tande gentemot vuxenstuderande i de undersökningar som diskuterades i avsnitt 3.
Samma åsikter framkommer i denna uppsats, och kan vara ett vanligt problem i folk-
bibliotek där folkbibliotekarier möter många vuxenstuderande.

6.2.3 Sammanfattning

En sammanfattning av detta avsnitt visar att informanterna upplevde folkbiblioteket och
folkbibliotekarien som självklara delar i det livslånga lärandet. Man ansåg att debatten
om livslångt lärande var kopplad till folkbibliotekens tradition av folkbildning och att
livslångt lärande var folkbildning i ny förpackning. En majoritet pekade på folkbibliote-
kariens kunskap i informationssökning och källkritik som betydelsefull att förmedla till
vuxenstuderande. Flera av de intervjuade tycktes också se sin roll i det livslånga läran-
det som vägledare i informationssamhället, och två informanter menade att det är viktigt
att ha kännedom om hur människor tänker vid informationshantering. Detta kan i sig
relateras till det processorienterade perspektivet, även om kännedom om källor betona-
des som den mest betydelsefulla kunskapen. Två bibliotekarier tycktes dock ställa sig
aningen skeptiska till folkbibliotekariens pedagogiska roll, trots att de också påtalade
vikten av att lära ut informationssökning med tillhörande källkritik. I detta finns en viss
motsättning, då lärande i informationssökning också är ett pedagogiskt arbete. Flera in-
formanter menade också att den pedagogiska biten av folkbibliotekariens yrkesroll inte
var något nytt, utan att arbetet alltid har innehållit en sådan del. Detta exemplifierades
av en informant utifrån folkbibliotekariens läsfrämjande arbete gentemot barn och ung-
domar och användarundervisning för t.ex. gymnasiestuderande. En informant nämnde
vikten av att utveckla informationskompetens hos vuxenstuderande och kunde placeras
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inom Kuhlthaus mer processorienterade nivåer 4 och 5. En majoritet av de intervjuade
föreföll annars befinna sig inom den bibliotekarieroll som av Kuhlthau beskrivs som en
Locator/lokalisatör. Denna bibliotekarietyp visar användare till en källa eller specifik
bok, utan att gå in i någon mer utförlig dialog med användaren för att diagnosticera
dennes informationsbehov. Detta arbetssätt utgör troligtvis en stor del av folkbiblioteka-
riens traditionella interaktion gentemot användare. Det är därför inte anmärkningsvärt
att informanterna tycks förhålla sig inom den nivån. Att de utifrån sina utsagor till
största delen kan placeras inom den kategorin, innebär inte att de vid olika tillfällen kan
tänkas arbeta utifrån andra beskrivningar i Kuhlthaus modell. Det är troligt att de också
arbetar utifrån Identifier/identifierarrollen på nivå 3. Där presenterar bibliotekarien en
mängd källor inom ett område, men utan att rekommendera material i någon särskild
ordning.

Jag kritiserade i avsnitt 2.6 Kuhlthaus modell för att vara något statisk och kategorise-
rande.  Om man som bibliotekarie inte heller känner till modellen, kan det självfallet
vara svårt att arbeta utifrån dess beskrivningar. Kuhlthaus modell är inte heller någon
given sanning, och andra pedagogiska förhållningssätt kan givetvis förekomma. Min av-
sikt med att jämföra informanternas utsagor med Kuhlthaus modell är inte att på ett gi-
vet sätt placera in dem i en av de fem kategorierna. Jag anser dock att modellen kan be-
lysa om bibliotekarierna arbetar processorienterat eller mer traditionellt, och åt vilket
håll en förändring i arbetssätt gentemot vuxenstuderande i så fall kan behöva ske.

Vid en av de pedagogiska tanketräffarna framkom upplevelsen av brist på tid som ett
hinder för pedagogiskt tänkande gentemot vuxenstuderande. Detta är förståeligt, och är
troligtvis ett stort hinder vad gäller folkbibliotekariernas möjlighet att anta ett pedago-
giskt perspektiv gentemot vuxenstuderande. Vid samma pedagogiska tanketräff menade
en majoritet att ett problemorienterat arbetssätt troligtvis är mer värdefullt ur ett läran-
deperspektiv i jämförelse med ett traditionellt sådant. Användarundervisning ur ett för-
medlingspedagogiskt perspektiv upplevdes dock som mer realistiskt på grund av tids-
brist, även om det sågs som mindre idealiskt än att t.ex. utgå från ett individperspektiv.
Brist på tid framkom även i tidigare undersökningar, i avsnitt 3, som ett hinder för ett
pedagogiskt bemötande gentemot vuxenstuderande.

6.3 Folkbibliotekariens möte med vuxenstuderande

Arbetar informanterna på något speciellt sätt gentemot användargruppen av vuxenstude-
rande och i så fall hur? Är det någon skillnad i hur de intervjuade folkbibliotekarierna
arbetar med vuxenstuderande i jämförelse med ”vanliga” användare? Dessa frågeställ-
ningar diskuterades utifrån en öppen frågeställning om mötet mellan folkbibliotekarien
och vuxenstuderande respektive ”vanliga” användare.

6.3.1 Hjälp till självhjälp

Ett flertal informanter associerade vuxenstuderande till litteraturlistor och litteraturan-
skaffning. Tre informanter menade att de arbetar på ett sätt som skall göra det möjligt
för studerande att själva kunna söka och finna kurslitteratur och att detta är ett pedago-
giskt förhållningssätt. De pedagogiska förhållningssätt som diskuterades vid de pedago-
giska tanketräffarna och som ansågs relevanta för folkbibliotekarier att ha kunskap om,
var det ämnesbaserade respektive problembaserade lärande. Vid den första träffen dis-
kuterades skillnaden mellan de båda synsätten. Skillnaden mellan att ”lära ut” och att
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”lära sig” diskuterades, där lärares allt mer handledande roll betonades. Begreppet pe-
dagogik diskuterades även i sig, där deltagarna inledningsvis fick reflektera kring inne-
börden av ordet. Ledaren för den pedagogiska tanketräffen pekade på att lärare i dag
skall skapa förutsättningar för lärande, mer än att ”lära ut”. Hon tycktes göra en kopp-
ling även till hur folkbibliotekarier bör förhålla sig till vuxenstuderande. Som exempel
på skillnaden mellan ämnesbaserat och problembaserat lärande, gick gruppen gick ige-
nom de steg som beskrivs inom ramen för problembaserat lärande. De delades upp i två
grupper där den ena skulle lägga upp användarundervisning utifrån ett problembaserat
perspektiv och den andra utifrån ett ämnesorienterat sådant. Den grupp som fick upp-
giften att använda sig av ett ämnesorienterat synsätt, betonade visning av biblioteket
med bibliotekarien som ämnesspecialist. Man beskrev hur man skulle förmedla infor-
mation om hur t.ex. ett bibliotek är ordnat, och att detta skulle förmedlas på ett ensidigt
sätt från bibliotekarie till studerande. PBL-gruppen betonade diskussion och samtal i
grupp, och båda grupperna tycktes mycket medvetna om skillnaden mellan de två peda-
gogiska synsätten och fördelen med PBL.

Det var påtagligt att informanterna ofta tycks uppleva vuxenstuderandes frågor som
otydliga, där någon given bok inte alltid finns att tillgå. Man menade att uppgifter ofta
förefaller dåligt genomtänkta, inte tillräckligt planerade av lärare och att de studerande
inte alltid själva har förstått dem. Denna upplevelse kan ha sin grund i att många stude-
rande i dag, unga och vuxna, får uppgifter utifrån ett problembaserat lärandesätt med
mer öppna frågeställningar. I detta fall menade en majoritet av informanterna att det är
extra viktigt med tydlighet, och Frida menade t.ex. att man ofta får ”nysta” ut vad vux-
enstuderande vill ha. Frida nämnde också invandrarelever med dåliga svenskkunskaper
som ytterligare en nivå i denna ”problematik”. Personer med högre studier, menade
Frida, vet ofta vet vad de frågar efter, vilket tycktes vara en väsentlig skillnad i mötet
med vuxenstuderande och andra grupper. Otydliga frågor som blir än mer otydliga då
det gäller elever med dåliga svenskkunskaper påtalades av ytterligare tre informanter
som en extra svårighet relaterat till redan diffusa frågor.

Enskilda uppgifter kan vara ganska dåligt genomtänkta av läraren och som
eleven inte riktigt förstår sig på, det kan vara ett irritationsmoment när det
kan vara konkurrens om tiden mellan…mellan dom komvuxstuderande och
andra människor. Jag vet inte, om man har ett lärcenter så kanske man kan
renodla det hela lite grann så att man avsätter en person som uttalat sysslar
med vuxenstuderanden (Gunilla).

Det beror på vad dom frågar om. Man får anstränga sig för att vara extra
tydlig om man ser att det kan vara vissa språksvårigheter, att man bemödar
sig om att vara tydlig…och..fråga om dom förstår ordentligt (Diana).

Det förefaller annars som att ett grundligare referensarbete skiljer informanternas möte
med vuxenstuderande i jämförelse med andra användare. Det tycks ändå finnas en viss
frustration över frågor som upplevs som otydliga och ogenomtänkta, med viss irritation
över att något ”givet svar” inte finns att tillgå. I detta fall kan man uttolka en slags öns-
kan om att det ”lätta och rätta svaret” skall gå att finna i en viss bok, och att man kanske
vill vara en Locator/lokalisatör.

Om folkbibliotekarier skall gå från att vara Locator/lokalisatör, krävs det troligtvis vi-
dareutbildning i bibliotekspedagogik. Om folkbibliotekarier skall arbeta utifrån ett mer
processorienterat och holistiskt arbetssätt gentemot vuxenstuderande, kan det också tän-
kas krävas en attitydförändring i bl.a. synen på bibliotekspedagogik och den egna yrkes-
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rollen. Upplevelsen av ”otydliga frågor” kan ha sin grund i problembaserat lärande, och
bibliotekarier kan behöva anta ett mer processorienterat förhållningssätt gentemot stude-
rande. Det kan behövas insikt om att det ”rätta svaret” kanske inte finns att tillgå, utan
att den studerandes fråga kan behöva en annan typ av bemötande. Det kan t.ex. handla
om att identifiera var i en arbetsprocess en person befinner sig, vilken typ av material
han/hon behöver och i vilken ordning materialet kan behövas.

Christina beskrev mer ingående vilken typ av frågor som hon kunde ställa i mötet med
en vuxenstuderande:

(…) och vilken utbildning går du, och hur långt ska det vara och hur lång tid
har du på dig…jag menar…jag försöker intervjua och fråga när ska det vara
klart, hur lång tid har du på dig…kanske vara lite mera…ha en pedagogisk
roll och försöka ge tid att ge dom hjälp till självhjälp faktiskt. Jag ställer nog
om mig, men det beror på om det är kö och folk väntar. Men om jag har tid
på mig så försöker jag verkligen tänka att det här är en studerande (Chris-
tina).

Christina nämnde också vikten av att visa vuxenstuderande att man kan, om Internet
finns i hemmet, söka själv i t.ex. bibliotek.se. 31 Syftet med det var oftast, enligt henne,
att de skulle lära sig att söka själva. Hon pekade på vikten av hjälp till självhjälp, t.ex.
användarundervisning, som strategi för minskad arbetsbelastning med vuxenstuderande.
Christina antar ett perspektiv som till viss del kan härledas till Kuhlthaus nivå nr 4, där
bibliotekarien beskrivs som en Advisor/rådgivare. Christina säger att hon intervjuar an-
vändaren och försöker kartlägga var i arbetsprocessen denne befinner sig; en diagnosti-
cering av användarens informationsbehov.

Behovet av att lära vuxenstuderande att hjälpa sig själva, diskuterades också vid de pe-
dagogiska tanketräffarna. Vid pedagogisk tanketräff 3 diskuterades användarundervis-
ning till stor del utifrån ett perspektiv av att sådan kan avlasta bibliotekarierna från ar-
betet med att t.ex. söka kurslitteratur för vuxenstuderande. Flera bibliotekarier menade
att mer tid för handledning i t.ex. informationssökning skulle kunna ges, om studerande
lärde sig att söka i katalogen på egen hand.

Elisabeth betonade vikten av handledning för gruppen av vuxenstuderande. Detta skulle
enligt henne bero på att vuxenstuderande ofta är återkommande användare där bibliote-
karien har möjlighet att veta var i sökprocessen en studerande befinner sig. Elisabeth
placerar sig utifrån detta citat nära Kuhlthaus (1993) kategorier 4 och 5. På denna nivå
antar bibliotekarien ett processorienterat förhållningssätt till användare och lägger vikt
vid var i en sök- och arbetsprocess som en person befinner sig, med återkoppling och
dialog. Elisabeth menade dock att en sådan kännedom till stor del var beroende av vil-
ken kontakt som finns mellan bibliotekarie och lärare. För att som bibliotekarie arbeta
utifrån Kuhlthaus högsta nivå, Counselor/rådgivare på en mer personlig nivå, krävs så-
ledes god kontakt och samarbete mellan bibliotekarie och lärare. Detta är troligtvis inte
alltid en realitet i ”vanliga” skolor, och i ännu mindre grad på folkbibliotek. Kuhlthaus
bibliotekarieroll nr 5, Counselor/rådgivare, framhäver dock samarbete mellan lärare och
bibliotekarier som viktigt. Man kan därför anta att nivån i fråga är svår att uppnå om det
samarbetet inte finns. Finns det över huvud taget inte någon kontakt med lärare, i t.ex.
folkbibliotek utan lärcentrum eller liknande, blir det givetvis ännu svårare att arbeta ut-

                                                            
31 Bibliotek.se är en Internetresurs för gratis samsökning i svenska offentligt finansierade biblioteks
samlingar av böcker, kartor, skivor, musiktryck och videokassetter m.m. Det ger allmänheten en större
möjlighet att ta del av offentliga svenska bibliotekssamlingar.
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ifrån sådana beskrivningar. Elisabeth påpekade samtidigt behovet av att vara flexibel,
och att man som folkbibliotekarie inte alltid måste tänka pedagogiskt.

(… ) kommer det in en mamma med tvillingar som gråter så går man liksom
inte till katalogen och säger ”ja nu ska vi söka böcker om godnattsagor och
då kan man göra så här och så här”. Det är klart man inte gör…(Elisabeth).

Britta menade att det inte är någon större skillnad i hur hon bemöter vuxenstuderande
och andra användargrupper. Hon menade ändå, trots detta, att ”man måste tänka på vad
det är för grupp man möter”, och att grupper är lättare att bemöta än enskilda individer.
Förutsättningen för att på bästa sätt stimulera studerandes sök- och lärandeprocesser är,
enligt Kuhlthau (1993), att detta görs utifrån en individnivå, då informationssöknings-
processen, enligt henne, är av personlig art. Britta upplevde brist på tid som ett tydligt
hinder för att anta olika strategier och förhållningssätt till vuxenstuderande, och i syn-
nerhet individualiserad hjälp. Brist på tid som hinder för ett pedagogiskt bemötande är
ett återkommande upplevt problem.

6.3.2 ”Dom kan komma och säga: vad är svaret på det här?”

Gunilla menade att vuxenstuderande ofta har mer uttalade krav och frågeställningar.
Hon upplevde detta som delvis stimulerande, men också tidskrävande utifrån ”oge-
nomtänkta” uppgifter. Det var skillnad i vuxenstuderandes frågeställningar som gjorde
att Gunilla upplevde vissa olikheter i mötet med dessa gentemot andra användare.  Hon
sade sig uppleva sig mer som en informationsguide i detta avseende, där högre krav på
olika ämneskunskaper kunde bli aktuella. Gunilla menade att vissa vuxenstuderande
eftersöker specifika böcker, men att det blir mer vanligt med uppgifter som eleverna
ofta ”inte har förstått”. Detta kunde, enligt henne, vara orsak till ett irritationsmoment då
det ger upphov till konkurrens om tid mellan vuxenstuderande och ”vanliga” användare.
Samma informant menade lite motsägelsefullt att vuxenstuderande ändå inte ställer så
mycket informationsfrågor, utan att det ofta handlar om litteraturanskaffning.

Vikten av att sätta sig in i vuxenstuderades behov och situation beskrevs av Britta. Hon
menade, liksom Gunilla, att mötet med vuxenstuderande är mycket mer tidskrävande.

Oftast känner jag när det kommer den här typen av…inte okunniga, men
alltså…biblioteksovana besökare som kommer från en lärare som sagt: ni
ska lösa dom här fem frågorna. Och dom kan komma och säga: vad är svaret
på det här, och det gäller ju att hitta omkring det där. Där känner jag att dom
är ovana och det tar lång tid att få dom att förstå bara hur en uppslagsbok
funkar. Så visst ställer det nya krav på oss att ta emot dom, inte vara över-
lägsna på nåt vis…försöka sätta oss in i den rollen va…(Britta).

En majoritet av de intervjuade såg det som viktigt med en särskilt anställd person för
arbete med och kring vuxenstuderade. Alla betonade vikten av att t.ex. ha en person, i
detta fall en studiebibliotekarie, som utifrån en pedagogisk grundkompetens kan för-
medla pedagogiska tankegångar till övrig personal. Detta kan å andra sidan tolkas som
att det är den personen som i första hand skall arbeta med vuxenstuderande på folkbibli-
oteket. Det kan i sin tur medföra att den ”traditionella” folkbibliotekarien inte behöver
ha någon utökad kontakt med vuxenstuderande ur ett pedagogiskt perspektiv. Vid den
andra pedagogiska tanketräffen betonades dock att alla i biblioteket bör tänka mer pe-
dagogiskt, vilket jag tolkar som gällande för det PBL-orienterade synsättet. Detta syn-
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sätt lyftes under samtliga pedagogiska tanketräffar fram som mest utvecklande för vux-
enstuderandes lärande. Ledaren av träffarna påpekade att Nacka huvudbibliotek skall
börja skissa på en plan för pedagogisk utveckling i biblioteket. Hon betonade att den
pedagogiska utvecklingen inte upphör efter de tre pedagogiska tanketräffarna, och som
exempel på god bibliotekspedagogik nämndes Norrtälje stadsbibliotek. Den pedago-
giska utvecklingen vid det biblioteket beskrevs inom avsnitt 2.5. Personalen har där vi-
dareutbildat sig inom pedagogik, databassökning, handledning i informationssökning
och strävar efter att urskilja enskilda användares informationsbehov. Kühnes (2002),
uppställning av folkbibliotekariens kunskaper och arbetssätt i det livslånga lärandesam-
hället går bara till viss del att applicera till informanterna i denna undersökning. Upp-
ställningen bör dock ses som just en vision om folkbibliotekariens arbetssätt relaterat till
livslångt lärande. Man kan också fråga sig om det inte finns risk för att Kühnes listade
förmågor till viss del ”övertas” av studie- och yrkesvägledare i lärcentrum där sådana
finns tillgängliga. Vilka blir bibliotekariens uppgifter och vilka blir studie- och yrkes-
vägledarens område vad gäller att t.ex. förmedla kursutbud och vara utbildare och in-
formatör till studerande och lärare? Det behöver inte föreligga en motsättning i detta,
men förefaller relevant att reflektera kring.

6.3.3 Sammanfattning

I en sammanfattning av detta avsnitt kan man se att informanterna ofta tycks uppleva de
vuxenstuderandes frågor som otydliga och ”dåligt genomtänkta”. De vuxenstuderande
tycks ta mera tid i anspråk; en återkommande orsak till att inte hinna vara så pedago-
gisk. Upplevelsen av otydliga och dåligt genomtänkta frågor kan bero på att många stu-
derande arbetar med uppgifter utifrån mer öppna frågeställningar, där ett ”rätt svar” inte
alltid finns att tillgå. Det kan självfallet också förhålla sig på det sätt som bibliotekari-
erna menar, och att arbetsuppgifter kan vara otydligt formulerade. Det förefaller dock
som att de intervjuade snabbt vill kunna visa den studerande på en viss källa eller
hyllavdelning, och att Locator/lokalisatörrollen framträder relativt påtagligt. Flera in-
formanter menade samtidigt att de får ”nysta” betydligt mer i frågor från vuxenstude-
rande, än vad gäller t.ex. högutbildade, som ofta ”vet vad de söker”. Ett grundligare re-
ferenssamtal skiljer således ibland arbetet gentemot vuxenstuderande i relation till
”vanliga” användare, även om det referenssamtalet inte tycks vara processorienterat,
utan mer inriktat på att lokalisera en källa. Det är annars tydligt att de intervjuade vill
hjälpa de vuxenstuderande att hjälpa sig själva. Med detta avses att de på egen hand
skall kunna söka och finna t.ex. kurslitteratur. Detta, menade flera informanter, skulle
ge mer tid för handledning vid t.ex. informationssökning.

Två informanter sade sig arbeta på ett sätt gentemot vuxenstuderande som kan placera
dem inom Kuhlthaus mer processorienterade kategorier. En sade sig ställa frågor om
tillgänglig tid för en arbetsuppgift, vilken utbildning den studerande går och hur omfat-
tande arbetet skall vara o.s.v. Den andra bibliotekarien med detta perspektiv menade att
bibliotekarien i samband med LärForum möter vuxenstuderande vid återkommande till-
fällen. Den kan därför, menade informanten, identifiera var i en arbets/sökprocess en
person befinner sig, och anta ett processorienterat perspektiv till denne. Samma infor-
mant påtalade vikten av samarbete mellan lärare och bibliotekarier, vilket påpekas som
viktigt i Kuhlthaus nivå 4 och 5. En informant sade sig dock inte göra någon väsentlig
skillnad på arbetssätt gentemot vuxenstuderande och andra användare, vilket kan tyckas
gå emot de texter om folkbibliotekariens pedagogiska roll som redogjordes för i avsnitt
2.5.
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Brist på tid återkom ännu en gång som ett hinder för att bemöta vuxenstuderande utifrån
den tid det kan behöva ta. I samband med detta pekade flera informanter på nyttan av en
anställd studiebibliotekarie för pedagogiskt arbete gentemot vuxenstuderande. En stu-
diebibliotekarie med huvuduppgift att stimulera till pedagogiskt tänkande i bibliotek,
beskrevs i avsnitt 2.5 som viktigt. Både Jannert (2001) och Kühne (2002) pekar på vik-
ten av studiebibliotekarier som värdefulla för effektivisering av studiestöd för vuxna på
folkbibliotek. I en tidigare undersökning i avsnitt 3, menade också Carlsson (1998) att
ett folkbibliotek med en specifik person för arbete gentemot vuxenstuderande, skulle ha
bättre förutsättningar att tillgodose studerandes behov.
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6.4 Nya kunskaper

6.4.1 Databashantering och pedagogik

Vid frågeställningen om huruvida LärForum och vuxenstuderande kan tänkas ställa krav
på nya kunskaper hos folkbibliotekarien, var behov av utökade kunskaper i databashan-
tering något av det mest uttalade. Två informanter menade att bättre databaskunskaper
förbättrar möjligheten att lära andra hur man söker. Flera informanter trodde att det
krävdes nya kunskaper och kompetenser, men kunde inte alltid definiera vilka dessa
skulle vara. Brist på tid upplevdes dock generellt som ett hinder för möjligheten att ta
till sig nya förhållningssätt:

Men jag tror att vi behöver alltid lära oss allting, men man inser att man har
bara tjugofyra timmar om dygnet, och du har mycket att göra ändå, men att
man är öppen för alla möjligheter och…Det som skrämmer mig mest är väl
kanske att vi blir färre och färre som jobbar va (Britta).

Britta upplevde det också som att biblioteket skall tillhandahålla fler och fler tjänster
och ha mera öppet, men utan utökade personalresurser. Detta upplevs självfallet som en
belastning. Två informanter menade också att vuxenstuderande i LärForum ställer nya
krav på teknikkunskaper, och man oroade sig för att t.ex. behöva agera datortekniker vid
problem med datorutrustning.

Vid observation av pedagogisk tanketräff 3, påtalade bibliotekarierna nyttan av utökade
kunskaper i databashantering. Flera bibliotekarier ställde sig frågande till att lära ut da-
tabassökning till andra när de själva sällan har tid att förkovra sig i det. Anledningar till
att inte hinna studera databaser beskrevs som brist på tid, personal och resurser.

Pedagogik var den andra efterfrågade kompetensen som bibliotekarierna önskade för-
kovra sig inom. Här efterlystes behov av tid för reflektion kring nya arbetssätt och att
kompetensutveckling inom t.ex. pedagogik, bör läggas inom arbetstid.

Elisabeth betonade vikten av ett mer pedagogiskt arbetssätt med tillhörande kunskaper.
Hon menade att man som folkbibliotekarie i relation till projekt som LärForum, kan be-
höva gå från servicebetoningen av yrket till en mer pedagogisk roll. Här pekades åter
igen på behovet av att hjälpa studerande hjälpa sig själva. Elisabeth såg en problematik i
att plocka fram litteratur utifrån studerandes kurslistor. Ett sådant tillvägagångssätt, me-
nade hon, gör inte någon person informationskompetent. Att få studerande att hjälpa sig
själva skulle vara en nödvändighet inte bara för studenterna, utan också för bibliotekari-
erna, beroende på bl.a. personalsituationen:

Vi blir ju inte speciellt mycket mer personal, men vi kommer att locka hit
betydligt fler studenter än vad vi redan har, och då måste dom få besvära sig
lite alltså. Vi måste få dom själva att utföra…att söka i kataloger, visa hur
man gör, hur böcker är uppställda, allt det där. Och det tror jag att vi kom-
mer att behöva göra, helt klart (Elisabeth).

Även Christina nämnde pedagogik som viktiga kunskaper att tillägna sig:

Vi behöver inte göra så himla mycket, men jag tycker vi ska tänka på det
här: varför inte gå bibliotekspedagogik fem poäng på bibliotekshögskolan till
exempel, eller titta på hur dom är upplagda (kurserna, min anm.), vi kanske
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inte ens behöver gå dom. Det kan räcka om någon går, och så sprider man
det till varandra (Christina).

Britta menade dock att den pedagogiska biten redan finns i folkbibliotekariens yrkesroll,
men nämnde ändå de ”pedagogiska tanketräffarna” som värdefulla. Flera informanter
pekade vid återkommande tillfällen på bibliotekariens traditionellt pedagogiska roll och
menade att det pedagogiska inte var något nytt. Detta måste ses som värdefullt, även om
det också måste ses som viktigt att vidareutveckla den pedagogiska rollen med nya pe-
dagogiska synsätt. De pedagogiska tanketräffarna nämndes också av flera informanter
som en bra grund att bygga vidare på gällande utökad pedagogisk kompetens:

Vi har ju såna här pedagogiska tanketräffar. Då ska vi prata om det här med
problembaserat lärande, hur det fungerar och hur det…ja, vad det är för nå-
gonting. Även hur vi själva ska hantera det och hur…och i vilken utsträck-
ning vi ska vara pedagoger på biblioteket, var våra arbetsuppgifter börjar och
slutar i förhållande till besökarna (Gunilla).

Gunilla pekade på vikten av att diskutera mötet med användare inom biblioteket och hu-
ruvida det skall finnas någon policy kring det mötet. Hon betonade vikten av att perso-
nal delar med sig av kunskaper till varandra och att ett personligt engagemang för an-
vändare är lika viktigt. Gunilla sade:

Och när det gäller det där med människors tänkande, det pedagogiska mo-
mentet, hur en människa fungerar när man ska lära sig någonting, så behövs
det också att man lär sig dom sakerna, att man då lär sig hela den här infor-
mationsvärlden ytterligare, databashantering…ytterligare fördjupning när det
gäller källkritik på internet och så (Gunilla).

Frida menade att ”allt nytt ställer krav på nya kunskaper och kompetens”, vilken hon
menade finns i det som byggts upp kring LärForum och dess organisation. Informanten
tycktes dock lägga projektet lite utanför sig själv, där hon inte helt var en del av det
hela. LärForum relaterades främst till ”projektet” i sig och den webbsida som byggts
upp för verksamheten.

Elisabeth nämnde att bibliotekarierna också, relaterat till LärForum, kommer att behöva
handleda mer inom rent datortekniska områden, som t.ex. e-böcker. 32 Hon såg ett ökat
behov av handledning för vuxenstuderande inom områden som databassökning och lit-
teratur över huvud taget.

Vad gällde fortbildning relaterat till LärForum tycktes någon sådan inte vara aktuell,
förutom i form av de tre ”pedagogiska tanketräffarna”. Vid dessa träffar, som varade en
timme var, diskuterades bl.a. olika pedagogiska teorier, olika förhållningssätt gentemot
vuxenstuderande, användarutbildning och behov av kompetensutveckling.

Om folkbiblioteken åläggs en mer pedagogisk roll, kan det ses som värdefullt med fort-
bildning som gör att biblioteket kan leva upp till den rollen i en mer uttalad lärande-
kontext. Det är tveksamt om tre timmars diskussion om olika pedagogiska synsätt är
tillräcklig för detta. Det är dock en nödvändig och värdefull grund för de anställda att
bygga vidare på. Fortbildning tycks dock vara en självklar förutsättning för folkbiblio-
tekarier i det livslånga lärandesamhället om man utgår från de kunskaper som Kühne
(2002), i avsnitt 2.5, beskriver som viktiga för bibliotekarier. Även Ericsson (2000), i

                                                            
32 E-böcker = Elektroniska böcker
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samma avsnitt, pekar på fortbildning som en absolut nödvändighet när
folkbibliotekarien möter fler vuxenstuderande.

6.4.2 Sammanfattning

En sammanfattning av detta avsnitt visar att den kompetens som efterfrågades mest i
samband med LärForum var vidareutbildning i databashantering. En majoritet av infor-
manterna såg detta som betydelsefullt för möjligheten att lära andra söka i databaser.
Inom detta påpekade en informant också att bibliotekarien kan behöva rent datortek-
niska kunskaper, vad gäller t.ex. e-böcker. Två bibliotekarier sade sig dock inte vilja
agera datortekniker i betydelsen av att behöva assistera vid fel på datorer och skrivare.

Pedagogiska kunskaper nämndes som den andra viktiga kunskapen att förkovra sig
inom, både vid intervjuer och en pedagogisk tanketräff där kompetensutveckling disku-
terades. Den pedagogik som främst diskuterades och sågs som betydelsefull, var det
problembaserade lärandet. En informant nämnde informationskompetens som viktigt att
förmedla. Brist på tid nämndes åter igen som ett hinder för möjligheten att hinna vida-
reutbilda sig. Någon fortbildning tycktes dock inte vara aktuell, förutom tre ”pedago-
giska tanketräffar”. Dessa är troligtvis viktiga och betydelsefulla, men möjligen inte till-
räckliga vad gäller pedagogiskt tänkande i biblioteket. I avsnitt 2.5 nämndes Norrtälje
folkbibliotek som ett exempel på folkbibliotekarien, pedagogik och kompetensutveck-
ling. Ericsson (2000), bibliotekarie vid nämnda bibliotek, menar att dagens och framti-
dens krav i folkbiblioteket ställer absoluta krav på fortbildning. Hon pekar på vikten av
kompetensutveckling i pedagogik, databashantering, handledning i informationssökning
och användarutbildning.  I de tidigare undersökningarna i avsnitt 3, var pedagogiska
kunskaper den mest påtalade kunskapen hos folkbibliotekarier relaterat till folkbibliote-
kets roll i utbildnings- och kunskapssamhället. I samma undersökningar var även för-
kovring i databashantering och informationssökning en efterfrågad kunskap att utbilda
sig inom, men behovet av pedagogiska kunskaper var mest framträdande. Empirin i fö-
religgande undersökning skiljer sig från dessa. Pedagogik var hos mina informanter,
efter databashantering, den andra efterfrågade kunskapen att fortbilda sig inom. Här
nämndes PBL som mest relevant att ha kunskap om, vilket också beskrivs som viktigt
av både Kühne (2002), Ericsson (2000) och AASL 33 (1998) m.fl.

6.5 Förändrad yrkesroll?

Inom detta avsnitt redovisas informanternas reflektioner kring frågeställningen: Anser
bibliotekarierna att projektet med Lärforum förändrar eller kommer att förändra deras
yrkesroll och arbetssätt, och i så fall hur? Som bakgrund till denna frågeställning disku-
terades också folkbibliotekarierollens yrkesroll i dag och i framtiden.

6.5.1 Folkbibliotekariens yrkesroll i dag

Sex av sju informanter menade att informationssökning och -förmedling är det som
främst kännetecknar folkbibliotekariens yrkesroll i dag. Detta beskrevs som bestående
av att svara på användares frågor och bistå vid informationssökning i både det lokala
biblioteket, på Internet samt i databaser.

                                                            
33 American Association of School Librarians
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(…) få fram information, det är ju dagligen det som man håller på med. Det
är det viktigaste, att få fram information (Anna).

Denna roll tycktes dock inte självklar, och i intervjuerna fanns tendenser till vissa slit-
ningar mellan vad de intervjuade egentligen ansåg vara den tydliga kärnan i yrket. Detta
gällde dock mer vilka arbetsuppgifter som folkbibliotekarien skall utföra eller inte. Det
som upplevdes som kärnan i yrket hinner inte utövas då bl.a. begränsade personalresur-
ser tycks medföra att mycket tid går till andra uppgifter.

Men talar man om vad vi ägnar mest tid åt, då är det en skillnad. Alltså, det
vi ägnar mest tid åt…det är ju en blandning mellan massa saker…alltså, det
är många saker som man egentligen inte behöver biblioteksutbildning för att
göra , plocka upp böcker till exempel, växla pengar, visa vägen till toaletten
och…ja…det finns en massa grejer som inte handlar om informationssök-
ning (Elisabeth).

Det blir ju inte bara att sitta och svara på frågor, utan man får hjälpa till med
allt, kopiering och låsa upp toaletterna och ta hand om ungar och så ibland
känner man sig nästan som en vaktmästare…man ska kunna allt allt allt om
lite lite lite, och när det hänger sig på datorerna då ska man kunna hjälpa
dom med det (Diana).

Diana menade också att det sällan finns tillräckligt med tid för att ”gå till botten” med
informationsfrågor. Hon försöker ofta hjälpa användaren att själv hitta det den söker. Ett
sådant förhållningssätt var det som Diana upplevde som mest relevant; att hjälpa använ-
dare hjälpa sig själva.

Tre informanter nämnde också litteraturförmedling som en viktig del av yrkesrollen.
Denna del, tillsammans med den ”kultur-förmedlande” uppgiften, tycks dock ha kommit
lite i bakgrunden p.g.a. det ökade informationsutbudet. Christina menade att det blivit
viktigare för folkbibliotekarien att hjälpa människor att sortera och sålla bland många
källor, vilket också påpekades av Britta och Gunilla. Folkbibliotekariers upplevelse av
att det ”kultur-förmedlande” skulle ha kommit i bakgrunden, påvisades också i Kolle-
ruds (2001) undersökning om folkbibliotekarieyrket och livslångt lärande. Där beskrev
författaren hur bibliotekarierna upplevde sin roll som förskjuten från kulturförmedlare
till kunskapsförmedlare av pedagogiskt handledande art. Kollerud menar att detta ska-
par en dualism i yrkesrollen med slitningar mellan vad som är yrkets verkliga kärna.
Upplevelser av dualism och splittring i synen på yrkesrollen var dock inte påtaglig hos
informanterna vid Nacka huvudbibliotek, även om två informanter gav uttryck för lik-
artade tankegångar.

Gunilla upplevde det som att yrkesrollen gått mer och mer mot en samhällsinformatör-
roll. Hon menade sig se en trend i att folkbiblioteken och folkbibliotekarien skall ägna
sig åt allt fler verksamheter i biblioteket; verksamheter som kanske inte alltid, enligt
henne, är biblioteksverksamhet. Som exempel på detta nämnde Gunilla den kommunala
socialtjänstens önskemål om att få finnas representerat i biblioteket. Hon såg dock sam-
hällsinformation och information om litteratur som mest utmärkande för folkbiblioteka-
rierollen i dag. Gunilla upplevde däremot att den litterära och bildande delen kommit
aningen i bakgrunden gentemot den samhällsinformerande rollen. Även Christina
nämnde socialtjänstens förfrågan om att få finnas representerat i biblioteket och ställde
sig tveksam till folkbiblioteket som arena för ”allt för många saker”.



59

6.5.2 Framtiden

Christina pekade på studie- och yrkesvägledarnas närvaro i LärForum som ett tecken på
att fler yrkeskategorier än bibliotekarier kan komma att finnas representerade i framti-
dens bibliotek. Samma informant menade att detta kan komma att befrukta biblioteka-
rierollen på ett positivt sätt, och att andra yrkesgrupper som t.ex. pedagoger kan komma
att komplettera bibliotekarien på folkbiblioteken. Christina såg det pedagogiska som en
betydande faktor för folkbibliotekarien i framtiden i och med att olika lärcentrum byggs
upp vid fler folkbibliotek. Även Britta trodde att den framtida folkbibliotekarien kom-
mer att ha en bredare pedagogisk kompetens. Hon pekade på yrkets allt mer utåtriktade
art, och såg det som en stor förändring i yrket i dag. Tre informanter tänkte främst på
teknik och vidare datorisering vad gällde folkbibliotekariens framtida yrkesroll.

Elisabeth såg ett framtidsscenario där folkbibliotekarien hinner ägna mer tid åt handled-
ning och informationssökning gentemot användare, och där dessa har lärt sig att söka
efter litteratur mer på egen hand. Hon sade sig också tro att användare kommer att låna
och lämna böcker via maskiner, vilket också ger mer tid för bibliotekarien att ägna sig åt
annat. Tanken om användares ökade kunskaper i att hitta i bibliotekskatalogen, delades
av Gunilla. Hon pekade på informationskompetens som ett mål i olika utbildningar och
menade att det skulle komma att ge mer självgående biblioteksbesökare i framtiden.
Detta, menade Gunilla, skulle kunna innebära att folkbibliotekariens yrkesroll går till-
baka till en mer ”kulturförmedlande” sådan. Informanten såg ett scenario där gränsen
mellan olika bibliotekarietyper överskrider varandra; LärForum gör t.ex. att folkbiblio-
tekarien får en roll som liknar skol- och forskningsbibliotekarierollen.

6.5.3  "Man gör samma sak, fast på ett annat sätt"

Vid frågeställningen om huruvida verksamheten LärForum hade eller skulle kunna
komma att förändra informanternas yrkesroll, svarade en majoritet omgående att de inte
trodde sig se sådana tendenser. Fyra informanter trodde inte att verksamheten med Lär-
Forum skulle komma att förändra deras yrkesroll på något påtagligt sätt. De som fram-
förde den åsikten menade att de gör, och kommer att göra, samma saker som tidigare.
Dessa ”saker”, menade flera informanter, skulle dock kanske göras på ett annat sätt i
relation till vuxenstuderande.

Jag tror inte det. Jag tror själva kärnan är samma. Jag tror inte att det i botten
är nån skillnad. Jag tycker fortfarande att man gör samma saker fast på ett
annat vis (Britta).

Nää…jag tror egentligen inte så mycket att det…alltså, jag har mina kunska-
per…och dom får man förmedla…(Anna).

Elisabeth trodde att folkbibliotekarien i och med ökad pedagogisk verksamhet på bibli-
oteken kan komma att få högre status, och i och med det högre lön. Frida trodde att hon
skulle komma att lära sig mer om datorer, men att hon annars inte kunde svara på om
verksamheten med LärForum skulle komma att ändra hennes yrkesroll.
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6.5.4 Sammanfattning

Informanterna upplevde kärnan i sin yrkesroll i dag som bestående av informationssök-
ning och informationsförmedling. Det fanns dock en upplevelse av att mycket tid går till
saker som inte är informationsförmedlande, t.ex. praktiska saker som inte kräver bibli-
oteksutbildning. Även litteratur- och kulturförmedling nämndes som viktiga delar av
yrket, även om de i dag tycks ha hamnat i bakgrunden. Flera informanter menade också
att deras yrkesroll troligtvis får en mer pedagogisk karaktär i framtiden. De menade
samtidigt att de inte upplevde sin egen yrkesroll som förändrad eller att den kommer att
förändras, utifrån LärForum. Detta kan tyckas aningen motsägelsefullt och kan möjligt-
vis tolkas som att informanterna ”lämnar över” den pedagogiska delen av yrkesrollen
till framtida bibliotekarier, som t.ex. nyexaminerade inom Biblioteks- och informations-
vetenskap. Att inte uppleva en förändring i yrkesrollen utifrån LärForum behöver dock
inte betyda att informanterna inte förändrar sitt arbetssätt, med t.ex. ett mer pedagogiskt
tänkande. Yrkesidentiteten kan vara densamma, men med kompletterande arbetsupp-
gifter. En upplevelse av förändrad yrkesroll är något som troligtvis sker över en längre
tidsperiod. Några informanter såg också ett framtidsscenario där renodlade pedagoger
arbetar i biblioteket. Flera informanter menade också att användare i framtiden sannolikt
kan söka kurslitteratur på egen hand och att det skulle ge mer utrymme för t.ex. hand-
ledning vid informationssökning. En informant menade att ett sådant scenario skulle
kunna medföra att folkbibliotekarierollen går tillbaka till att bli mer kulturförmedlande.
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7 Diskussion och slutsatser

Syftet med föreliggande uppsats beskrevs inledningsvis som att utforska och fördjupa
frågor kring livslångt lärande och folkbibliotekarierollen. Undersökningens frågeställ-
ningar avsåg att problematisera innebörden av begreppet livslångt lärande hos de inter-
vjuade och hur de såg på sin egen roll för det livslånga lärandet på folkbiblioteket. Inom
detta utforskades hur informanterna arbetar gentemot vuxenstuderande, om de ansåg att
LärForum kräver att de tillägnar sig nya kunskaper och kompetenser, samt om LärFo-
rum förändrar deras upplevelse av sin yrkesroll.

7.1 Livslångt lärande

Jag ansåg det viktigt att inledningsvis diskutera begreppet livslångt lärande med infor-
manterna, och undersöka hur de definierade termen. Relaterat till detta diskuterades
kring flexibelt lärande; ett begrepp som ofta nämns i samband med livslångt lärande och
utbildning i dag. Jag hade inte för avsikt att ställa informanternas definitioner av be-
greppen gentemot någon ”rätt” definition utifrån t.ex. teori. Jag jämför dock deras tan-
kar kring livslångt lärande med definitioner av begreppet som diskuterades i avsnitt 2.2.
Där beskrevs livslångt lärande som tvådelat utifrån bl.a. Rubensson (1996). Han menar
att det finns två generationer av livslångt lärande, där den ena betonar lärande främst för
individers personliga utveckling. Den andra generationens synsätt, menar Rubensson,
ser lärande som ett svar på t.ex. arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft och
sysselsättningsåtgärder. Jag såg det som intressant att studera vilket av perspektiven
som var mest framträdande hos informanterna.

Det mest påtagliga var att en majoritet av bibliotekarierna tänkte på livslångt lärande
som ett lärande ”från vaggan till graven”. Alla hade en positiv syn på begreppet och pe-
kade på vikten av att utbilda sig och lära nytt hela livet, vare sig det görs formellt eller
informellt. En majoritet sade sig dock i första hand tänka på vuxna personer, där några
särskilt nämnde äldre människors lärande. Tre informanter nämnde invandrare och ar-
betsmarknadsåtgärder i samband med livslångt lärande. En majoritet uppgav sig också
tänka på livslångt lärande som bestående av både formellt och informellt lärande, även
om det informella dominerade. Det Rubensson diskuterar som två generationer av livs-
långt lärande, tycks båda finnas med i informanternas syn på begreppet. Att informan-
terna lyfte fram det informella lärandet som lika viktigt som det formella, kan bero på
folkbibliotekets tradition av folkbildning. Ur ett sådant perspektiv är folkbiblioteket tro-
ligtvis en god plats att nyttja för olika former av lärande. Själva traditionen av folkbibli-
otek och folkbildning kan, som en informant också menade, tänkas överbrygga det rent
arbetsmarknadsmässiga perspektivet på lärande. Det kan bidra till en syn om att infor-
mellt lärande är lika viktigt som formellt sådant. Regeringens proposition 2000/01:72,
”Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen”, lyfter också fram de två per-
spektiven av livslångt lärande, även om lärande ur ett sysselsättningsperspektiv domine-
rar texten.

En informant menade att livslångt lärande som begrepp inte diskuterats bland de an-
ställda i kommunen. Detta kan eventuellt ses som en brist. Det bör vara värdefullt att
med/bland de anställda, definiera och diskutera termer som skall ligga till grund för ett
projekt, i det här fallet LärForum. Begreppet har möjligtvis ett självklart, inbyggt bud-
skap i sig självt, som inte gör det problematiskt. Vid frågeställningar kring begreppet
flexibelt lärande, gav alla informanter uttryck för tankar kring det som stämmer överens
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med hur termen brukar beskrivas. Informanterna uppgav sig tänka på distansstudier, att
bo på annan ort och med hjälp av Internet, studera vid en annan, och själv kunna be-
stämma tid och plats för studier. Även vikten av att kunna arbeta vid sidan av studier
och ha familj, beskrevs. Livslångt och flexibelt lärande har troligtvis relativt självklara
innebörder genom sina egna ordformer. Detta kan vara en orsak till att de inte i någon
betydande utsträckning tycks ha diskuterats bland de anställda i samband med projektet
LärForum.

7.2 Mötet med vuxenstuderande

Den andra och tredje frågeställningen löd: ”Vad anser informanterna om deras roll för
det livslånga lärandet på folkbiblioteket? Hur arbetar informanterna gentemot gruppen
av vuxenstuderande?” De två frågeställningarna diskuteras här i samma avsnitt, då de
till stor del går in i varandra.

Vid analys inom frågeställningsområdena gällande folkbibliotekariernas möte och ar-
betssätt gentemot vuxenstuderande, använde jag mig av Carol Kuhlthaus (1993) be-
skrivning av olika bibliotekarieroller. Hon beskriver fem olika nivåer av interaktion
mellan bibliotekarie och användare. De lägre nivåerna är mer fokuserade på att tillhan-
dahålla en organiserad samling av dokument, medan de högre är mer processinriktade
och avsedda att också lära användare att lära. Jag motiverade valet av Kuhlthaus modell
med att den kan visa om de intervjuade bibliotekarierna arbetar traditionellt eller mer
processorienterat. Min avsikt med att använda modellen är således inte att placera in-
formanterna inom en bestämd nivå inom den. Kuhlthaus beskrivning kan inte heller ses
som en absolut sanning om hur bibliotekarier måste arbeta, men kan ses som värdefull
att studera och diskutera bland bibliotekarier som arbetar med vuxenstuderande.

Samtliga informanter såg kopplingen mellan folkbibliotekarien och livslångt lärande
som självklar. Alla hade en positiv syn på folkbiblioteket som arena för olika former av
utbildning, såväl formellt som informellt. Detta tycktes till stor del bero på att infor-
manterna såg en historisk tradition av folkbibliotek och folkbildning, där livslångt
lärande i dag kan tänkas ha ersatt begreppet folkbildning. Utbildning i olika former i
biblioteket sågs därför inte som något nytt, och en informant menade att diskussionen
om livslångt lärande i folkbiblioteket är en återkoppling till gamla ideal. Folkbibliote-
kets och folkbibliotekariens tradition av folkbildning gör troligtvis folkbiblioteket till en
god arena för livslångt lärande, och folkbibliotekarien till en lämplig yrkesroll för det-
samma.

Vad gällde folkbibliotekariens roll för det livslånga lärandet, såg en majoritet av infor-
manterna det ur ett informationssökningsperspektiv. En majoritet ansåg att folkbibliote-
karien har viktiga kunskaper att förmedla till vuxenstuderande vad gäller kunskap om
olika källor och källkritik. Det kan utifrån de påtagliga utsagorna om olika källor tänkas
att bibliotekarierna i första hand arbetar utifrån vad Kuhlthau (1993) beskriver som en
Locator/lokalisatör. Det är en bibliotekarieroll som innebär att bibliotekarien utifrån en
fråga från användare, lokaliserar ett specifikt dokument för denne eller visar på en äm-
nesavdelning. Tillvägagångssättet innehåller inte det processorienterade perspektiv som
Kuhlthau beskriver som viktigt för stimulerandet av användares lärande vid informa-
tionssökning. Förmågan att söka och finna information är i sig en viktig kunskap i in-
formations- och kunskapssamhället och högst relevant att förmedla. Kuhlthau (1993)
menar dock att alla typer av bibliotekarier i dagens samhälle måste vidga sitt perspektiv
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gentemot användare. Enligt henne bör bibliotekarien diagnosticera vilket typ av infor-
mationsbehov en användare har, och se om behovet kräver ett processorienterat eller
mer traditionellt bemötande. Ett processinriktat arbetssätt, menar Kuhlthau, blir allt mer
relevant och viktigt om användare skall kunna göra kunskap av information. Bara en in-
formant nämnde vikten av informationskompetens och att folkbibliotekarien har viktig
kunskap att bidra med vad gäller användares tillägnande av sådan. Detta kan tyda på att
begreppet informationskompetens, som i dag diskuteras i samband med lärcentrum och
utbildningar av olika slag, inte har diskuterats i någon större utsträckning bland infor-
manterna. I litteratur som beskriver bibliotekariens pedagogiska roll, t.ex. ”Information
Power – Building Partnerships for Learning”, av AASL 34 (1998), i avsnitt 2, nämns in-
formationskompetens som viktigt för studerande att tillägna sig utifrån bibliotekariens
arbetssätt. Kännedom om informationskompetens som begrepp och vad det innehåller
och innebär, kan ses som en viktig baskunskap för alla bibliotekarier i dagens informa-
tions- och kunskapssamhälle.

Den andra påtagliga tendensen var att en majoritet menade att pedagogik inte är något
nytt för folkbibliotekarier. Detta relaterades främst till folkbibliotekariens arbete med
t.ex. lästips och bokprat för barn, uppsökande verksamhet och visning av bibliotek för
gymnasiestuderande. Detta förefaller relevant, samtidigt som det kan tänkas fungera
som ett sätt att inte behöva ta till sig nya pedagogiska synsätt. De traditionella pedago-
giska förhållningssätten hos bibliotekarier har troligtvis varit förmedlingsartade, där
t.ex. användarundervisning har haft formen av visning av bibliotek för ”passiva” åskå-
dare. De i dag dominerande pedagogiska arbetssätten i många utbildningar, t.ex. pro-
blembaserat lärande, kräver andra förhållningssätt. Om vuxenstuderande arbetar med
uppgifter utifrån problembaserat lärande, kan det krävas att bibliotekarien har kunskap
om vad den pedagogiken innebär och vilken funktion en lärare/bibliotekarie kan ha i
det. Informanternas upplevelse av att redan tidigare ha arbetat pedagogiskt kan dock ses
som positiv ur perspektivet av att man anser sig ha en pedagogisk roll och funktion. Ett
sådant förhållningssätt gör det troligtvis lättare att gå vidare med nya pedagogiska per-
spektiv, än om man inte alls uppfattar sig som pedagog. Å andra sidan ställde sig två in-
formanter mer tveksamma till att också vara pedagoger.

Bibliotekarierna tycktes vid de pedagogiska tanketräffarna se det problembaserade
lärandesättet som mer relevant för lärandet överlag. Upplevelsen av tidsbrist var dock
ett återkommande hinder för möjligheten att anta ett mer processorienterat förhållnings-
sätt gentemot vuxenstuderande. Brist på tid och resurser återkom som ett hinder för pe-
dagogiskt tänkande vid återkommande tillfällen också under intervjuerna. Detta pro-
blem var även tydligt i både de svenska och brittiska undersökningar som presenterades
i avsnitt 3. Detta är förståeligt, och det kan ses som ett problem att folkbibliotekarier
åläggs kompletterande arbetsuppgifter med nya tanke- och förhållningssätt, samtidigt
som man personalmässigt kanske inte blir fler. Ur ett sådant perspektiv kan en föränd-
ring i arbetssätt tänkas ta tid lång att implementera. Vad gällde tidsbrist påpekade en
majoritet av informanterna att det är viktigt att lära användare hjälpa sig själva. Med det
avsågs att de skulle kunna söka kurslitteratur och annan information på egen hand. Detta
skulle, menade man, ge mer tid för bibliotekarien att ägna sig åt t.ex. handledning i in-
formationssökning. Man kan utifrån detta tycka att bibliotekarierna förefaller vara Lo-
cators/lokalisatör, som skall hjälpa användare att bli detsamma. Att lära användare att
finna t.ex. kurslitteratur är dock relevant i sig, och behöver inte, som jag tidigare påpe-
kat, betyda att andra pedagogiska förhållningssätt inte förekommer.

                                                            
34 AASL = American Association of School Libraries
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Ett grundligare referenssamtal tycktes vara vanligt förekommande vad gällde bibliote-
kariernas interaktion med vuxenstuderande gentemot andra användargrupper, även om
det tycktes fokuseras till att finna en specifik informationskälla. Här fanns dock en
överlag upplevd frustration kring vad informanterna pekade på som ”otydliga” och ”då-
ligt planerade och genomtänkta” frågor och uppgifter från vuxenstuderande. Denna
upplevelse kan ha sin grund i att många studerande arbetar utifrån problembaserat
lärande med öppna frågeställningar. Motsatsen kan självfallet också råda; att frågor och
uppgifter är dåligt genomtänkta. Det framstår ändå som att bibliotekarierna snabbt vill
kunna leda användaren till en specifik källa. Möjligtvis skulle ett mer processorienterat
förhållningssätt vara mer framgångsrikt vid de frågor som upplevs som otydliga. Två in-
formanter gav dock uttryck för ett mer processorienterat förhållningssätt till vuxenstude-
rande. Man pekade på vikten av att t.ex. fråga hur lång tid den studerande har på sig, när
det ska vara klart och vilken utbildning personen går o.s.v. Två bibliotekarier tenderade
således att placera sig inom Kuhlthaus mer processorienterade nivåer. Det mest framträ-
dande är dock att en majoritet av informanterna tycks arbeta utifrån den bibliotekarieroll
som Kuhlthau (1993) beskriver som en Locator/lokalisatör. Detta är i sig inte förvån-
ansvärt, då folkbibliotekarien har lång tradition av arbetssätt som beskrivs inom den
kategorin. Det kan också tänkas att de arbetar utifrån nivå 3, Identifier/identifierare, den
bibliotekarie som visar användaren på en rad källor, men utan att dessa rekommenderas
i någon särskild ordning. Jag kan i efterhand inse att jag troligtvis kunde förväntat mig
att finna informanterna inom dessa delar av Kuhlthaus modell. LärForum hade vid tid-
punkten för mina intervjuer troligtvis varit verksamt under för kort tid för att ett föränd-
rat arbetssätt skulle vara märkbart. Bibliotekarier kan också tänkas arbeta inom olika ni-
våer vid olika tillfällen, eller på andra sätt som är att betrakta som pedagogiska.
Kuhlthaus modell är ingen, bör åter påpekas, given sanning om hur bibliotekarier måste
arbeta. Den kan däremot ses som en vägledning för olika förhållnings- och arbetssätt,
där två perspektiv, det informationsrelaterade och det processorienterade, kan urskiljas.
Det processorienterade bör ses som mer relevant att arbeta utifrån i dagens informa-
tions- och kunskapssamhälle, där livslångt lärande och informationskompetens är fram-
trädande begrepp.

Alla pekade på nyttan av att ha en studiebibliotekarie anställd. Detta upplevdes som en
stor hjälp i arbetet med LärForum. Vikten av en studiebibliotekarie i bibliotek som ar-
betar med många vuxenstuderande, beskrevs i avsnitt 2 utifrån Jannert (2001) och
Kühne (2002). De menar att det är viktigt med en studiebibliotekarie för att genomföra
pedagogiskt utvecklingsarbete på bibliotek. Vad gäller LärForum, måste det ses som
värdefullt att en sådan är anställd för detta ändamål. Det kan ses som en viktig grund-
förutsättning för fortsatt pedagogisk utveckling i biblioteket.

LärForum är en relativt ny företeelse vid Nacka huvudbibliotek, liksom många andra
lärcentrum vid och i anknytning till folkbibliotek. LärForum har en studiebibliotekarie
som skall arbeta med att implementera pedagogiska förhållningssätt hos personalen,
vilket är en positiv grundförutsättning för pedagogisk utveckling. Observation vid en
”pedagogisk tanketräff” visade också att man i biblioteket skall utforma en utvecklings-
plan för pedagogik i biblioteket, och man har genom de ”pedagogiska tanketräffarna”
diskuterat bibliotek och vuxenstuderande. Debatten om folkbibliotek och livslångt
lärande är också relativt ny. Det kan inte förväntas att alla folkbibliotekarier, ens där det
finns lärcentrum, omgående skall arbeta på ett nytt sätt och plötsligt vara lika delar pe-
dagog som bibliotekarie. Förändringar tar tid att genomföra. Både initiering, imple-
mentering, institutionalisering och mätbart utfall av förändring, är en process som kan ta
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flera år. 35 Folkbibliotekarien har en lång tradition av arbetssätt där själva förmedlingen
av ett dokument till en användare utgör en betydande del av det arbetssättet. Man bör
därför utgå ifrån att en förändring inom detta bör få ta tid, och att det krävs vidareut-
bildning, information och ett medvetet tänkande kring arbetssätt och metoder.

7.3 Folkbibliotekariens kunskaper i relation till vuxenstuderande

En fjärde frågeställning avsåg att utforska om informanterna ansåg sig behöva nya kun-
skaper utifrån projektet LärForum. Det mest påtagliga inom detta frågeställningsområde
var att en majoritet ansåg sig behöva utökade kunskaper inom databashantering. Detta
framkom både vid intervjuer och vid en ”pedagogisk tanketräff”.

Pedagogiska kunskaper nämndes som den andra viktiga kompetensen att utveckla sig
inom. Två informanter nämnde dock pedagogik som den viktigaste kunskapen att ut-
veckla. Det finns således en vilja hos bibliotekarierna om att utöka sina kunskaper i pe-
dagogik, men brist på tid för detta påpekades åter som ett hinder. Otillräckligt med tid
upplevdes även som ett hinder vad gällde att hinna uppdatera sig om olika databaser.
Det tycks således finnas en återkommande motsättning mellan vilka kunskaper och för-
hållningssätt man anser vara viktiga i mötet med vuxenstuderande, och de reella möjlig-
heter som tidsmässigt finns vad gäller att skaffa sig och praktisera den kunskapen. Em-
pirin i föreliggande undersökning skiljer sig något från tidigare undersökningar i avsnitt
3, vad gäller vilka kunskaper man ansåg sig behöva relaterat till vuxenstuderande. I
både Tyrfors (2000) undersökning om ”Öppen skola” i Örebro och Kolleruds (2001)
studie, uppgav bibliotekarierna pedagogiska kunskaper som den mest relevanta kompe-
tensen att förkovra sig inom. Bibliotekarierna vid Nacka huvudbibliotek efterlyste data-
baskunskaper i första hand.

Flera informanter tyckte också att folkbibliotekariens yrkesroll sedan länge innehållit en
pedagogisk del och menade att den rollen inte var något nytt. Detta nämndes vid åter-
kommande tillfällen och kan ses som värdefullt för insikten om vikten av pedagogiska
förhållningssätt i relation till LärForum och vuxenstuderande. Man kan samtidigt se en
risk i att en sådan syn, tillsammans med brist på resurser för att tillgodogöra sig och
praktisera nya pedagogiska idéer, gör att bibliotekarierna ”fastnar” i en mindre aktuell
syn på bibliotek och pedagogik. I avsnitt 2.5 redogjordes för Kühne, som menar att bib-
liotekarier i dagens informations- och kunskapssamhälle bör ha kunskaper om nya un-
dervisningsmetoder som t.ex. problembaserat lärande. Detta beskrevs också utifrån
Ericsson (2000) i samma avsitt, samt om bibliotekariens pedagogiska roll i skriften ”In-
formation Power” (1998), utgiven av American Association of School Libraries. Även
IFLA, beskrivet i avsnitt 2.3, menar att folkbibliotekarier i dagens informationssamhälle
bör ha kunskaper om t.ex. vuxenstuderandes lärandeprocesser och olika pedagogiska te-
orier.

Någon vidareutbildning relaterad till LärForum tycktes dock inte vara aktuell, förutom
tre ”pedagogiska tanketräffar” om totalt tre timmar. Där diskuterades pedagogik och
bibliotek ur olika perspektiv, och vid träffarna framkom åsikter om problembaserat
lärande som den mest relevanta pedagogiken för folkbibliotekarier att ha kunskap om i
dag. Trots detta tycks man inte anse att det finns tid att arbeta gentemot vuxenstude-

                                                            
35 Enligt Michael Fullan (1994), brittisk skolforskare, tar en förändringsprocess oftast mellan tre till fem
år. Han menar att förändringar alltid består av faserna initiering, implementering, institutionalisering och
utfall av förändring. Se The New Meaning of Educational Change, Michael Fullan (1994).
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rande utifrån ett sådant synsätt. Teori och praktik förefaller således inte ha tillräckliga
möjligheter att mötas. Det är troligtvis viktigt med mer formell vidareutbildning i t.ex.
bibliotekspedagogik för bibliotekarier som möter fler vuxenstuderande, i synnerhet där
man tar ett konkret ansvar gentemot dessa i lärcentrum.

7.4 Förändrar LärForum folkbibliotekariernas upplevelse av sin yr-
kesroll?

Inom denna rubrik diskuterades den frågeställning som var formulerad: ”Anser bibliote-
karierna att projektet LärForum förändrar eller kommer att förändra deras yrkesroll och
arbetssätt, och i så fall hur? Inom frågeställningen diskuterades också vad informanterna
upplevde som kärnan i folkbibliotekariens yrkesroll i dag, och vilken den kan komma
att vara i framtiden.

Mest framträdande inom detta frågeställningsområde var att informanterna betonade in-
formationssökning- och förmedling samt litteraturförmedling, som de mest påtagliga
delarna av folkbibliotekariens yrkesroll i dag. I samband med informationssökning- och
förmedling, nämndes källkritik som en viktig yrkeskunskap. Tre informanter menade att
det blir allt viktigare att hjälpa människor att sortera och sålla bland många källor. En
viss oklarhet kring skillnaden mellan upplevelse av kärnan i yrkesrollen och vilka ar-
betsuppgifter man utför, kan dock ha gjort sig gällande i intervjuerna. Detta påtalades av
en informant, som sade: ”men talar man om vad vi ägnar mest tid åt, då är det en skill-
nad”.

Den litteraturförmedlande delen av yrkesrollen, som nämndes av flera informanter,
upplevdes ha kommit i bakgrunden, till förmån för t.ex. informationsförmedling. Detta
påvisades också i Kolleruds (2001) undersökning, där intervjuade folkbibliotekarier gav
uttryck för samma åsikt. I Kolleruds studie sade sig dock bibliotekarierna uppleva att
deras främsta roll i dag var av handledande pedagogisk art. I min undersökning nämnde
informanterna informationsförmedling, men inte i samma grad det pedagogiska och
handledande. Det fanns också hos två informanter ett mindre missnöje med folkbiblio-
teket ”som arena för alltför många saker”. Med detta avsågs att t.ex. socialtjänsten i
Nacka lämnat en förfrågan om att finnas representerade i biblioteket. Detta kan tolkas
som att man inte vill att folkbiblioteket skall få in för många aktörer och funktioner i sin
verksamhet.

De intervjuades tankar kring folkbibliotekarieyrket i ett framtida perspektiv visade på
olika reflektioner. Två informanter sade sig tro att folkbibliotekarien kommer att ha en
bredare pedagogisk kompetens i framtiden. En tredje informant trodde att yrkesrollen
åter skulle komma att bli av mer kulturförmedlande art. Tre informanter påtalade ökad
datorisering och teknikanvändning, och en annan att folkbibliotekarien kommer att ar-
beta mer med andra yrkeskategorier, som t.ex. studie- och yrkesvägledare. Informanter-
nas reflektioner kring detta frågeställningsområde var överlag måttliga, och det tycktes
inte finnas någon samstämmig syn om vad som kommer att karaktärisera folkbiblioteka-
riens yrkesroll i ett framtida perspektiv. Detta kan möjligtvis indikera att det finns en
osäkerhet utifrån dagens förändringar i yrkesrollen om vad som är, och kommer att
vara, dess egentliga identitet.

Ingen informant trodde att projektet med LärForum skulle komma att förändra deras yr-
kesroll på något specifikt sätt. Detta var tydligt i alla intervjuades utsagor. Man tyckte
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inte att LärForum varken hade förändrat upplevelsen av yrkesrollen eller att den skulle
komma att förändras. En majoritet menade att kärnan i yrket skulle komma att vara den-
samma och att de gör, och kommer att göra, samma saker som tidigare, men på ”ett an-
nat vis”. En informant sade sig dock se den framtida yrkesrollen som mer pedagogisk
och att det skulle komma att ge yrket högre status. En annan informant sade sig tro att
hon skulle komma att lära sig mer om datorer. Annars var informanternas svar kring
denna fråga, liksom om yrkesrollen i framtiden, något vaga. Det kan tyda på en osäker-
het kring identiteten i yrkesrollen. I tider av förändring vill man kanske, helt förståeligt,
hålla fast vid den identitet man har i sin yrkesroll sedan tidigare.

Mot en bakgrund av informanternas tidigare utsagor kring problembaserat lärande och
kunskaper i relation till LärForum, kan det tyckas anmärkningsvärt att bara en sade sig
tro att yrket blir av mer pedagogisk art utifrån projektet. Upplevelsen av en yrkesroll är
dock troligtvis inget som förändras under en tidsperiod på ett halvår (den tid som LärFo-
rum har varit i verksamhet). En framtida studie kan troligtvis belysa en sådan frågeställ-
ning på ett bättre sätt. LärForum är sannolikt för nytt som verksamhet för att en fråge-
ställning om huruvida folkbibliotekarierna upplever att projektet förändrar deras yrkes-
roll, skall vara helt relevant. Min frågeställning var utifrån det perspektivet möjligtvis
inte helt relevant. Vid frågan om folkbibliotekariens yrkesroll i framtiden, menade dock
fler informanter att yrket troligtvis blir av mer pedagogisk art. Vid frågan om deras egen
yrkesroll utifrån LärForum kan komma att förändras, svarades dock en majoritet att de
inte ser någon förändring, vilket kan ses som motsägelsefullt. Det kan tolkas som att
man inte relaterar förändringarna till sig själv. Man tänker kanske att det är t.ex. nyutex-
aminerade inom Biblioteks- och informationsvetenskap som kommer att ta sig an den
folkbibliotekarieroll som är mer pedagogiskt inriktad.

7.5 Kommentarer till Kuhlthaus modell i relation till
undersökningen och fallstudiens typ av resultat

Som ett analysverktyg i den empiriska undersökning som presenterats i detta avsnitt,
har jag bl.a använt mig av Carol Kuhlthaus modell (1993) av olika bibliotekarieroller
och deras grad av involvering i användares informationssökningsprocesser. Modellen
redogjordes för i avsnitt 2.6 och beskriver fem olika typer av interaktion mellan
bibliotekarie och användare i relation till användares informationssökningsprocesser.
På nivå 1 är bibliotekarien mest en organisatör av olika medieresurser. Användaren
nyttjar på egen hand bibliotekets resurser utifrån t.ex. kataloger och skyltning, utan
involvering av bibliotekarien. Genom resterande nivåer utökas interaktionen mellan
bibliotekarie och användare, där de högre nivåerna beskrivs som processorienterade
gentemot de lägre nivåernas art av informationsförmedlande. På nivå 1-3 ligger fokus
vid att tillhandahålla en specifik källa för en användare, medan nivå 4-5 också betonar
bibliotekariens arbetssätt utifrån ett processorienterat perspektiv. På nivå 4 och 5 läggs
stor vikt vid att lära användaren att lära av informationssökning. De högre nivåerna
betonar dialog och återkoppling mellan bibliotekarie och användare och vikten av att
hjälpa användare göra kunskap av information mer än att bara lokalisera den.
Kuhlthau menar att det senare förhållningssättet är mest relevant för bibliotekarier i
dagens kunskaps- och informationssamhälle.

Jag har relaterat informanternas utsagor till Kuhlthaus modell och försökt uttolka var
inom de fem nivåerna som deras arbetssätt gentemot vuxenstuderande kan placeras.
Detta har inte, som påpekats inom diskussionsavsnittet, gjorts med syftet att definiera
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bibliotekarierna på ett absolut sätt utifrån modellens fem beskrivningar, då modeller
som Kuhlthaus kan vara något statisk och kategoriserande. Modellen visar inte heller
på omgivande faktorer som kan påverka bibliotekariens arbetssätt gentemot
vuxenstuderande. Arbetssättet kan, som nämndes i bl a avsnitt 2.6, påverkas av
studerandes syn på bibliotekariens roll, och lärares, rektorers och
utbildningsanordnares syn på densamma. Även personalresurser och tid kan påverka
arbetssättet. Kuhlthau tar ingen hänsyn till liknande faktorer i sin modell.

Jag har jämfört empiri med Kuhlthaus modell för att på ett något grovt sätt försöka
uttolka hur informanterna arbetar gentemot vuxenstuderande, och om detta görs på ett
traditionellt eller mer processorienterat vis. För att kunna göra detta har jag således
relaterat de intervjuades utsagor till Kuhlthaus specifika kategorier. Detta gjordes med
syftet att kunna applicera deras arbetssätt till de två mer övergripande
förhållningssätten: det informationsförmedlande och det processorienterade.

Det faktum att jag till stor del placerade informanternas utsagor inom Kuhlthaus nivå 2
(Locator/lokalisaktör) innebär inte, vilket jag även påpekar inom undersökningen, att
andra förhållningssätt inte förkommer. Det tycks dock, utifrån denna undersökning,
vara den typ av interaktion som de intervjuade bibliotekarierna till stor del har i
relation till vuxenstuderande.

Vad gäller kvalitativ fallstudie som metod, diskuterade jag i avsnitt 4 kring de resultat
som en sådan studie kan ge. Här resonerade jag kring hur och om man kan veta att de
svar man får vid intervjuer med ett mindre antal informanter, speglar verkligheten eller
inte. Skulle jag kunnat få andra resultat om jag ställt mina frågor till andra personer
kopplade till projektet LärForum? Man kan anta att så är fallet, och de resultat jag
presenterat i denna uppsats är sju personers utsagor och upplevelser av en företeelse.
Merriam (1994, s. 46) menar att en fallstudie har som karaktäristik att den visar på
individers tolkning av en företeelse, händelse eller program, i detta fall LärForum, mer
än att den ”bevisar” något. Merriam (ibid. s. 9) menar att forskaren väljer fallstudie som
metod för att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade
personerna tolkar den. Enligt henne handlar det mer om att upptäcka än att bevisa.

Fördelen med fallstudie som metod är, enligt Merriam (ibid.) att den är förankrad i
verkliga situationer. Metoden skulle därför kunna uppvisa en rikhaltig och holistisk re-
dogörelse av en företeelse. Jag kan utifrån bl.a. det resonemanget försvara värdet av min
undersökning och hävda att den kan visa just på djupgående insikter om en viss situa-
tion. Resultaten är självfallet inte generaliseringsbara, utan relaterade specifikt till fallet
för min studie.

7.6 Sammanfattande slutsatser

Man kan i en sammanfattande slutsats se att de intervjuade folkbibliotekarierna förhåller
sig positiva till livslångt lärande i olika former i biblioteket. Man kopplar begreppet till
folkbibliotekets tradition av folkbildning, och livslångt lärande som begrepp kan tänkas
ersätta termen folkbildning. Det informella lärandet dominerar informanternas syn på
livslångt lärande, där man tänker på begreppet främst ur en betydelse av lärande för in-
dividers personliga utvecklings skull. De anser att folkbiblioteket är en självklar plats
för livslångt lärande och menar att folkbibliotekariens yrkesroll också tidigare varit av
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pedagogisk art. Man ser även sin egen roll för det livslånga lärandet som påtagligt
självklar. Dessa faktorer torde utgöra en god grund för livslångt lärande i biblioteket.
Folkbibliotekariens förmåga att finna olika källor lyftes fram som den viktigaste kun-
skapen att bidra med för det livslånga lärandet i folkbiblioteket gentemot vuxenstude-
rande. Källkritik var en annan kunskap som nämndes som betydelsefull att förmedla. In-
formanterna tycks dock i första hand arbeta utifrån den bibliotekarietyp som Kuhlthau
(1993) beskriver som en Locator/lokalisatör; den bibliotekarie som utifrån ett enklare
referenssamtal visar användaren till en specifik källa. Ett par informanter tenderade att
förhålla sig mer processinriktat till vuxenstuderande. Överlag tycks dock den biblioteka-
rietyp som Kuhlthau beskriver som Locator/lokalisatör, vara det som dominerar i bibli-
otekariernas utsagor om sina arbetssätt gentemot vuxenstuderande. Ett något grundli-
gare referenssamtal tycktes förekomma i interaktionen mellan några informanter och
vuxenstuderande. Detta referenssamtal föreföll dock ha som syfte att i första hand loka-
lisera en källa och till mindre del utgöra ett processorienterat förhållningssätt. Det var
också påtagligt att informanterna ofta upplevde vuxenstuderandes frågor som otydliga
och att man vill hjälpa de studerande att ”hjälpa sig själva”. Det faktum att den roll som
Kuhlthau beskriver som Locator/lokalisatör, är mest framträdande, behöver dock inte
betyda att andra förhållningssätt inte kommer. De flesta bibliotekarier arbetar troligtvis
inom de olika nivåerna vid olika tillfällen och situationer. Man kan dock utifrån inter-
vjuerna anta att ett processorienterat förhållningssätt inte är det mest vanliga förhåll-
ningssättet. Detta är i sig inte märkligt, då det informationsförmedlande, d.v.s. hjälpa
användare att lokalisera ett specifikt dokument, är det arbetssätt som folkbibliotekarier
har tradition av. Att anta nya arbetssätt och metoder är troligtvis något som tar, och bör
få ta, tid. LärForum och debatten om vuxna och livslångt lärande är också relativt ny.
Att anta ett processorienterat förhållningssätt till t.ex. vuxenstuderande vid referensfrå-
gor, kräver troligtvis ett mycket medvetet tankesätt kring detta, och även vidareutbild-
ning i t.ex. bibliotekspedagogik eller liknande. Det kan även vara nödvändigt med en
syn på folkbibliotekarierollen också som en pedagogisk roll. De högre nivåerna i
Kuhlthaus modell kräver troligtvis även ett gott samarbete mellan bibliotekarier och lä-
rare. Att förvänta sig att folkbibliotekarier på fyra månader skall anta ett nytt förhåll-
ningssätt till användare, i synnerhet utan vidareutbildning, är sannolikt att förvänta sig
för mycket.

Informanterna såg det som värdefullt att ha kunskaper om pedagogiska rön som t.ex.
problembaserat lärande, och alla var öppna för att tillägna sig kunskaper om det. Det
tycks dock finnas en motsättning mellan viljan och förståelsen för vikten av att bemöta
vuxenstuderande utifrån mer pedagogiska förhållningssätt, och den faktiska tid som
finns för det. En majoritet av informanterna menade dock att de redan såg sin roll som
pedagogisk. De pekade på t.ex. bokprat och biblioteksvisningar som exempel på det.
Detta kan möjligtvis innebära att man håller kvar vid den pedagogiska tradition man
har, och inte i tillräckligt stor utsträckning tar till sig nya pedagogiska rön, som t.ex.
problembaserat lärande. Det fanns dock hos alla informanter en öppen attityd till att in-
förskaffa kunskap om nya pedagogiska idéer. Studiebibliotekarien är mycket betydelse-
full i detta sammanhang.

Jag har sedan denna uppsats påbörjades, själv arbetat vid både folk- och gymnasiebibli-
otek. Jag har i arbetet erfarit att det är mycket lätt att endast vara en Locator/lokalisatör,
om man inte mycket medvetet tänker på att förhålla sig mer processorienterat till an-
vändare. Servicefunktionen utgör också en stor del av bibliotekariens arbetsroll. Det är i
mötet med ”vanliga” biblioteksbesökare, enligt egen åsikt, inte alltid relevant att anta ett
processorienterat förhållningssätt. Många användare vill att man hittar en bok åt dem
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och inget annat. I mötet med studerande gäller dock andra villkor, där situationen är en
lärandesituation och där t.ex. vuxenstuderande bör tillägna sig informationskompetens.
Detta görs troligtvis bäst utifrån ett processorienterat förhållningssätt, varför en Loca-
tor/lokalisatör i mötet med studerande i olika åldrar inte är att föredra. Om studerande
skall bli informationskompetenta går det inte att bara plocka fram böcker och visa var i
hyllan en bok står. Begreppet informationskompetens nämndes dock bara av en infor-
mant. Informationskompetens kan ses som en grund för att anta ett processorienterat ar-
betssätt gentemot studerande. Det kan ses som relevant att inskaffa kunskap om begrep-
pet och dess innebörder, innan man antar ett processorienterat förhållningssätt. Det
måste finnas en kunskap om varför man arbetar på ett visst sätt och varför man skall
göra något på ett nytt vis, för att ändrade förhållningssätt skall upplevas som menings-
fulla.

Frågan är om jag hade kunnat förvänta mig att finna att bibliotekarierna förhöll sig till
vuxenstuderande utifrån t.ex. nivå 4 och 5 i Kuhlthaus modell. Det har sannolikt gått för
kort tid vad gäller LärForums existens, för att jag skulle finna att verksamheten hade
förändrat informanternas syn på sin yrkesroll och förändrat deras arbetssätt. Detta är
kritik jag kan ge till mitt eget arbete. Jag vill också betona att det kan vara problematiskt
att placera informanter inom olika kategorier inom en modell som t.ex. Kuhlthaus. Min
avsikt har inte varit att på ett exakt vis identifiera om en informant passar in under en
specifik roll i Kuhlthaus modell. Genom att ändå relatera bibliotekariernas utsagor till
olika kategorier i modellen, har jag dock haft för avsikt att påvisa om de kan tänkas ar-
beta traditionellt eller mer processorienterat. Detta görs något grovt, där ett absolut ar-
betssätt inte kan identifieras utifrån informanternas berättelser.

De kunskaper som informanterna ansåg sig vara i behov av utifrån LärForum, var kun-
skaper inom databashantering och pedagogik. Databaskunskaper var den mest efterfrå-
gade kompetensen att utveckla i relation till LärForum. Vid intervjuer och ”pedagogiska
tanketräffar” framträdde pedagogiska kunskaper som det andra önskvärda området att
förkovra sig inom. Det faktum att databashantering tycktes vara det mest efterfrågade
området att fortbilda sig inom, kan bero på att en majoritet av informanterna tyckte att
deras yrkesroll redan innehöll pedagogiska kunskaper. Samtidigt som man var öppen för
nya pedagogiska tankegångar, tycktes man till viss del förlita sig till den form av peda-
gogisk kunskap som man arbetat utifrån sedan tidigare. Detta kan möjligtvis innebära
att man arbetar gentemot vuxenstuderande på ett mer förmedlingspedagogiskt vis. Här
bör åter igen betonas att pedagogisk utveckling, via bl.a. en studiebibliotekarie, pågår i
biblioteket. Studiebibliotekariens arbete tillsammans med folkbibliotekariernas tydliga
öppenhet inför nya förhållningssätt, talar för god pedagogisk utveckling i biblioteket.

Informanterna ansåg inte att LärForum hade förändrat deras upplevelse av sin yrkesroll.
Detta var påtagligt hos alla informanter. En majoritet trodde dock att folkbibliotekariens
yrkesroll kommer att bli av allt mer pedagogisk art, men tycktes inte relatera detta till
sig själva. Detta kan möjligtvis tolkas som att man tror att det är nyutbildade inom t.ex.
Biblioteks- och informationsvetenskap som kommer att vara mer pedagogiskt inriktade.
Man kanske också förlitar sig till att studiebibliotekarier, där sådan finns, tar sig an det
pedagogiska ansvaret i biblioteket. Detta kan tyda på att man i tider av förändring kring
en yrkesroll kanske håller fast vid den identitet man har i den sedan tidigare, även om
man samtidigt är öppen för nya idéer och förhållningssätt. Det är förståeligt att attityder
kring en yrkesroll tar lång tid att förändra. Vid frågan om folkbibliotekarierollens fram-
tida kunskaper, fanns inga samstämmiga tankegångar hos informanterna. Det kan tolkas
som att det kan finnas en viss tveksamhet hos informanterna om hur dagens debatt om
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folkbibliotekariens pedagogiska roll kommer att påverka och förändra yrkesrollen i
framtiden.

7.7 Vidare forskning

Det kan vara värdefullt att i en annan studie undersöka hur användare uppfattar projekt
som LärForum och liknande verksamheter. Vilka förväntningar har vuxenstuderande på
de folkbibliotekarier de möter i biblioteket och hur använder de sig av bibliotekarien i
sina studier? Kan man på något sätt utvärdera eller mäta om interaktionen mellan folk-
bibliotekarie och vuxenstuderande bidrar till studerandes livslånga lärande? Hur vet
man att livslångt lärande som motto i olika projekt inte bara är vackra ord?

Ett centralt tema i föreliggande undersökning har varit förändring. Med teorier om för-
ändring och processer i samband med det, kunde det vara intressant att se var i en för-
ändringsprocess de intervjuade bibliotekarierna befinner sig. Finns det särskilda hinder
för förändring och vad händer med en yrkesroll när den ges nya förpliktelser? Mötet
mellan folkbibliotekarien och yrkesgrupper som studie- och yrkesvägledare och lärare,
kan vara en annan faktor värdefull att studera. Vad händer i mötet mellan olika yrkes-
grupper i folkbiblioteket och hur påverkar det folkbibliotekariens yrkesroll?



72

8 Sammanfattning

Vi lever i dag i vad som brukar kallas ett informations- och kunskapssamhälle. Männi-
skor uppmuntras att kompetensutveckla sig och lära under hela sin levnad. Detta brukar
benämnas som livslångt lärande. Begreppet rymmer både formellt lärande, knutet till
traditionella läroinstitutioner, och det informella och icke-formella lärandet, i form av
lärande för personlig utveckling. Flexibelt lärande innebär att lärandet anpassas efter in-
dividen i stället för tvärtom. Människor skall själva kunna bestämma tid och plats för
studier. Behovet av utbildning har ökat utifrån bl.a. ovanstående faktorer. Många vux-
enstuderande använder folkbibliotek för studier, varför vissa folkbibliotek i ”lärcent-
rum” har effektiviserat sitt stöd för denna grupp. I lärcentrum får vuxenstuderande hjälp
med bl.a. informationssökning och yrkes- och studievägledning.

Exempel på ett lärcentrum i ett folkbibliotek är LärForum i Nacka huvudbibliotek, vil-
ket i denna uppsats utgör exempel på folkbibliotekarien och livslångt lärande. Folkbib-
liotekarierna får i detta sammanhang en ökad kontakt med vuxenstuderande. Detta kan
tänkas ställa nya krav på folkbibliotekarien, där bl.a. nya pedagogiska kunskaper och
arbetssätt kan bli viktiga.

Föreliggande uppsats har utifrån ovanstående resonemang, vilka diskuteras i avsnitt 1,
som syfte att utforska frågeställningar kring folkbibliotekarierollen och livslångt
lärande. Undersökningen genomförs som en kvalitativ fallstudie vid Nacka huvudbibli-
otek och projektet LärForum. De frågor som ställs för att besvara studiens syfte, är föl-
jande:

• Vilken innebörd lägger informanterna i livslångt lärande som begrepp?

• Vad anser informanterna om sin roll för det livslånga lärandet på folkbiblioteket?

• Hur arbetar informanterna gentemot gruppen av vuxenstuderande?

• Anser informanterna att det är några nya kunskaper som krävs av dem, kopplat till
LärForum? I så fall vilka?

• Anser bibliotekarierna att projektet med Lärforum förändrar eller kommer att för-
ändra deras yrkesroll och arbetssätt, och i så fall hur?

I avsnitt 2 diskuteras folkbibliotekariens pedagogiska roll. Vidare diskuteras definitioner
av livslångt lärande. Skolverket talar om det livslånga och livsvida lärandet, där livs-
långt innebär att lärande äger rum under hela livet. Det livsvida skulle betyda att det
sker i olika former och på olika plaster i en människas liv. Avsnitt 2 diskuterar också,
utifrån Kjell Rubensson, livslångt lärandebegreppet som bestående av två generationer.
Den ena avser lärande för emancipation och personligt växande. I dag skulle livslångt
lärande dock ha en innebörd av arbetsmarknadsåtgärder och sysselsättningsfrågor. I re-
geringspropositionen 2000/01:72 är båda perspektiven skönjbara. Propositionen pre-
senteras i avsnitt 2.4, där också EU:s Memorandum om livslångt lärande diskuteras. Vi-
dare presenteras i avsnitt 2.3 IFLA:s syn på relationen folkbibliotek och livslångt
lärande.

Avsnitt 2 avslutas med en redogörelse för en modell uppställd av Carol C Kuhlthau.
Hon kategoriserar fem nivåer av interaktion mellan bibliotekarie och användare. De
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lägre nivåerna utgörs av en mer traditionell interaktion mellan bibliotekarie och använ-
dare och beskrivs som informationsrelaterade. Nivå 1 innebär t.ex. att bibliotekarien en-
dast tillhandahåller en organiserad och sökbar samling av dokument för användare. De
högre nivåerna, de processorienterade, betonar en ökad interaktion mellan bibliotekarie
och användare, där bibliotekarien bl.a. diagnosticerar användarens informationsbehov.
Modellen används med syfte att analysera de intervjuade bibliotekariernas förhållnings-
sätt gentemot vuxenstuderande. Kuhlthaus modell är i sig ingen sanning, och jag påpe-
kar vid återkommande tillfällen i uppsatsen att bibliotekarier troligtvis går att finna
inom olika nivåer vid olika tillfällen och situationer.

I avsnitt 3 redogörs för tidigare undersökningar relaterade till folkbibliotekarier, livs-
långt lärande och vuxenstuderande. Dessa visar bl.a. att folkbibliotekarien får mer av en
handledande roll i samband med vuxenstuderande i folkbiblioteket, där pedagogiska
kunskaper påtalas som betydelsefulla. Det är dock tydligt att bibliotekarierna upplever
brist på tid som ett hinder för att bemöta användare mer pedagogiskt.

Avsnitt 4 beskriver undersökningens metodiska tillvägagångssätt. Studiens karaktär av
kvalitativ fallstudie med intervju och observation diskuteras. Sju folkbibliotekarier in-
tervjuades, och observation gjordes vid tre ”pedagogiska tanketräffar”, där biblioteka-
rien i relation till pedagogik och vuxenstuderande diskuterades. Avsnitt 5 beskriver
LärForum i Nacka huvudbibliotek, följt av en kort beskrivning av lärcentrum i Sverige.

Undersökningens empiriska resultat presenteras i avsnitt 6, där insamlad och tolkad data
presenteras under fem huvudrubriker. De huvudsakliga resultaten visar att informan-
terna har en positiv syn på livslångt lärande i folkbiblioteket. De ser sin roll gentemot
vuxenstuderande som självklar, och tycks koppla folkbiblioteket och sin yrkesroll gent-
emot vuxenstuderande till folkbibliotekets tradition av folkbildning. En majoritet såg på
livslångt lärande ur ett informellt perspektiv. Med det avses att de kopplade vuxnas
lärande i biblioteket till i första hand lärande för personlig utvecklings skull. En majori-
tet menade att de redan upplevde sin yrkesroll som pedagogisk och exemplifierade med
t.ex. bokprat för barn- och ungdomar och visning av bibliotek. Folkbibliotekariens pe-
dagogiska tradition utgörs dock troligtvis av en s.k. förmedlingsartad pedagogik, i kon-
trast till dagens mer problembaserade lärande. En majoritet av informanterna var dock
öppna för att ta till sig kunskaper om t.ex. PBL. Man upplevde däremot att ett sådant
förhållningssätt kräver mer tid; tid som man inte alltid tyckte sig ha tillgång till.

Brist på tid upplevdes överlag som ett hinder för att arbeta utifrån ett mer pedagogiskt
förhållningssätt gentemot vuxenstuderande. Vid jämförelse av informanternas intervju-
svar gentemot Carol Kuhlthaus modell, framstår det som att bibliotekarierna främst ar-
betar utifrån den roll som beskrivs som en Locator/lokalisatör. I motsats till detta för-
hållningssätt står det processorienterade arbetssättet, som enligt Kuhlthau innebär att
bibliotekarien bl.a. rekommenderar källor i särskild ordning utifrån användarens fas i ett
arbete. Bibliotekarien för en dialog medanvändaren, med återkoppling och diagnostice-
ring av dennes informationsbehov. Detta förhållningssätt tycks vara mindre vanligt i de
intervjuades förhållningssätt till vuxenstuderande. Det faktum att LärForum är relativt
nytt som verksamhet kan dock innebära att det är för tidigt att förvänta sig en skillnad i
arbetssätt. En majoritet påpekade också vikten av att lära användare att själva kunna
söka och ta fram litteratur. Detta skulle, enligt flera informanter, ge mer tid för handled-
ning i informationssökning. För att anta ett mer processorienterat förhållningssätt till
vuxenstuderande, krävs troligtvis fortbildning i t.ex. bibliotekspedagogik och ett mycket
medvetet tankesätt kring arbetsmetoder. Folkbibliotekarien har också en tradition av att



74

arbeta på de sätt som beskrivs inom de lägre nivåerna i Kuhlthaus modell -  att utifrån
en enklare fråga visa på en specifik källa. Förändrade arbetssätt mot mer processoriente-
rade metoder tar troligtvis därför tid att implementera.

Informanterna efterfrågade fortbildning i databashantering som en av de viktigaste kun-
skaperna relaterade till vuxenstuderande och LärForum. Pedagogisk kompetensutveck-
ling tycktes vara den andra efterfrågade kunskapen att utveckla sig inom. Samtliga in-
formanter menade att LärForum inte hade ändrat deras upplevelse av sin yrkesroll, och
trodde inte heller att den skulle komma att förändras. De menade samtidigt att folkbibli-
otekariens yrkesroll i framtiden blir av mer pedagogisk art, men tycktes inte relatera
detta till sig själva.

Avslutningsvis ges några exempel på vidare frågor att ställa sig utifrån denna undersök-
ning. En sådan kan t.ex. gälla hur användare av Lärcentrum använder sig av folkbiblio-
tekarien i sina studier, hur de uppfattar det mötet och om folkbibliotekariens arbetssätt
bidrar till vuxenstuderandes (livslånga) lärande.
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Bilaga

Intervjufrågor

Inledande om undersökningens syfte
Anonymitet
Bandspelare

1) Vill du kortfattat berätta om din bakgrund som folkbibliotekarie/bibliotekarie? Hur
länge har du arbetat i yrket? Ålder? Tidigare sysselsättningar?

2) Man talar mycket om livslångt lärande i dag, och det är ett begrepp som till stor del
ligger till grund för att allt fler folkbibliotek i dag har verksamheter som t.ex. LärForum.
Vad är livslångt lärande för dig? Vad lägger du för betydelse i begreppet och vad består
det av, tycker du?

3) Ett annat centralt begrepp kopplat till livslångt lärande är flexibelt lärande. Hur defi-
nierar du det?

4) Hur tänker du kring kombinationen folkbibliotekarier och livslångt lärande på folk-
biblioteken, främst relaterat till vuxenstuderande? Vilken roll kan folkbibliotekarier kan
ha i det livslånga lärandet på folkbiblioteken?

5) Hur tänker du kring kombinationen folkbiblioteket och livslångt lärande överlag? Är
det bra eller mindre bra att folkbiblioteken får en större roll även som uttalade läroin-
stitutioner?

6) Vilka är dina tankar kring projektet LärForum i relation till folkbibliotekariens kun-
skaper och kompetens?
(Ställer LärForum krav på nya typer av kunskaper och kompetenser på dig som folkbib-
liotekarie? Om ja, vilka? Vilka är de mest framträdande kunskaper du behöver tillägna
dig? Om nej, varför inte? Finns den kunskapen redan i din yrkesroll?)

7) Vilka är dina reflektioner kring mötet mellan dig som folkbibliotekarie och använ-
dargruppen av vuxenstuderande jämfört med andra ”vanliga” användare?
(Tycker du att du som folkbibliotekarie behöver arbeta på något särskilt sätt gentemot
användargruppen av vuxenstuderande, i jämförelse mot andra användargrupper? Om ja,
hur? Vad är skillnaden i hur du hjälper och assisterar LärForums användare jämfört med
andra användare, och varför är det en skillnad? Om nej, varför inte?)

8) Vad utmärker främst folkbibliotekariens yrkesroll i dag, anser du?

9) Vad tänker du om yrkesrollen i framtiden?

10) Har verksamheten med LärForum förändrat din upplevelse av din yrkesroll, tycker
du?
(Om ja, på vilket/vilka sätt? Vilka är de mest påtagliga förändringarna?
Om nej, varför inte, och tror du att verksamheten kan ändra din yrkesroll på sikt? Hur?)

11) Hur upplever du de eventuella förändringarna i yrkesrollen? Positivt? Negativt?
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12) Har du gått någon typ av vidareutbildning relaterat till LärForum?
Om ja, vilken? Hur upplevde du den?
Om nej, skulle du vilja göra det, och inom vad?

13) Finns det något som du upplever särskilt positivt med LärForum?
Om ja, vad?

14) Finns det något som du upplever negativt med LärForum?
Om ja, vad?

15) Finns det något du vill tillägga?


