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Abstract: The main purpose of this Master’s thesis is to examine three 
Swedish librarians’ views on their role regarding their local 
learning centre and its adult students. The thesis also tries to 
find out whether the persons responsible for the local 
learning centres in these municipalities regard the libraries as 
a resource in this context and if the municipalities express 
the importance of such a cooperation in documents. Previous 
research in information seeking and learning is presented and 
a survey of lifelong learning, local learning centres and 
libraries is made. Relevant theories, such as Loertscher’s 
taxonomy, Kuhlthau’s approaches of library skills instruc-
tion and levels of mediation as well as Bruce’s categories of 
information literacy, are presented and later used in the 
analysis. A qualitative method was found to be most appro-
priate for this study, as the majority of the empirical material 
has been collected through interviews. A study of documents 
has also been made. The major findings are that the 
librarians think their libraries as well as themselves have or 
could have an active role in the local learning centres’ 
activities. They seem to have the ambition of improving the 
library skills instruction and contributing with their view of 
information literacy to the students. The persons responsible 
for the centres all agree there is only advantages with a 
cooperation, whereas the documents reveal very little about 
the municipalities’ opinions. The extent to which the coope-
ration has occurred seems to vary in the participating muni-
cipalities and the most successful kind of cooperation seems 
to be when the library and the local learning centre are 
situated in the same building. 
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1. Inledning 
I takt med att samhället förändras ökar kraven på kompetens och lärande under hela 
livet. Fokuseringen på kunskap och den tekniska utvecklingen gör att människor idag 
inte en gång för alla kan inhämta den kompetens som behövs för yrkeslivet. Kunskap 
och kompetens blir således en färskvara. Denna förändring i samhället kräver ett nytt 
synsätt på utbildning där individens lärande ses som ett livslångt projekt. Ökad 
flexibilitet blir alltmer nödvändigt inom utbildningsväsendet och för att åstadkomma det 
behövs en ny infrastruktur för vuxnas lärande. En betydelsefull del av denna infra-
struktur utgörs av de lärcentra som vuxit fram i landet. De spelar en viktig roll för att 
öka tillgängligheten för vuxenutbildning och högre utbildning. Ett allt mer dynamisk 
och komplext informationssamhälle ställer också biblioteken inför nya problem och 
utmaningar. Allt fler vuxenstuderande vänder sig till folkbiblioteken för att söka 
information i sin lärandeprocess, vilket leder till ett ökat behov av bland annat 
pedagogisk kompetens hos bibliotekarierna. En intressant företeelse att studera är 
samverkan mellan lärcentra och folkbibliotek. Den förekommer i olika utsträckning i 
olika kommuner och är än så länge under utveckling i stora delar av Sverige. 

1.1 Val av ämne 

Att fördjupa sig i samverkan mellan lärcentra och folkbibliotek tedde sig alltmer 
intressant under kursen ”Informationssökning och lärande”, vilken var en kurs som 
bland annat behandlade vuxnas lärande och deras lärmiljöer. Under denna kurs nämndes 
VUXBIB, folkbibliotekens stöd för vuxnas lärande, där bland annat Biblioteks-
högskolan är engagerade i ett forskningsprojekt för just vuxnas lärande. Projektet 
arbetar till exempel med frågor såsom vilka strategier som skulle kunna vara lämpliga 
för att stärka folkbibliotekens roll som utbildningsbibliotek och hur samverkan mellan 
folkbibliotek, länsbibliotek och Statens Kulturråd fungerar. Det fanns även andra 
exempel på intressanta projekt varav ett inspirerade mig att ta kontakt med några olika 
bibliotek som i olika utsträckning hade utvecklat ett samarbete med lärcentra. 
Nyfikenheten på hur bibliotekarierna ser på ett sådant samarbete var stor, varför jag 
bestämde mig för att skriva en uppsats i detta ämne. 

1.2 Problemområde 

En fråga som ofta diskuterats i bibliotekssammanhang är hur stor roll folkbiblioteken 
ska spela för vuxnas lärande. I samband med det så kallade Kunskapslyftet fick folk-
biblioteken ta ett större ansvar för de vuxenstuderandes informationsförsörjning än vad 
de hade resurser till. Arbetsbördan blev alltför stor för folkbiblioteken, samtidigt som 
det konstaterades att de verkligen var en tillgång för de vuxenstuderande. Behovet av 
resurstilldelning till folkbiblioteken tillgodosågs inte av kommunerna i den utsträck-
ning som hade varit önskvärd. (Almerud 2000, s. 11-14) 

Frågor som rör i vilken utsträckning folkbiblioteken ska vara en studieplats för 
vuxenstuderande och hur bibliotekarier ser på sin yrkesroll i förhållande till det livs-
långa lärandet är viktiga att diskutera. Är vuxenstuderande en viktigare användargrupp 
än andra? Bör folkbiblioteken undervisa i informationssökning för denna målgrupp och 
är det deras uppgift att göra dem mer informationskompetenta? Eller är det endast 
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utbildningsanordnarnas ansvar? Det är också sådant som bör diskuteras, inte minst 
eftersom antalet vuxenstuderande och lärcentra blir allt fler i landet. Jag har därför för 
avsikt att ta reda på vilken inställning som några folkbibliotekarier har till samverkan 
med lärcentra och därigenom vuxnas informationssökning och lärande.  

Eftersom lärcentra och deras samarbete med folkbibliotek än så länge är under 
utveckling kommer mycket att hända under skrivandet av denna uppsats. Min ambition 
är att försöka fånga så mycket som möjligt av den utveckling som sker idag, men 
samtidigt ändå ha en blygsam inställning genom att endast betrakta uppsatsen som ett 
avtryck i en pågående process. Självklart är jag medveten om att liknande studier av 
folkbibliotekens roll i det livslånga lärandet har gjorts tidigare. Men vad jag förstår 
saknas det en studie inom biblioteks- och informationsvetenskap som tar upp 
folkbibliotekariers syn på vilken roll de kan spela för just lärcentra. Det gör att jag 
känner att denna uppsats är både aktuell och relevant inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, i synnerhet inom kollegium tre där vuxnas informationssökning 
och lärande utgör en viktig del av utbildningen.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det huvudsakliga syftet med min uppsats är således att undersöka folkbibliotekariers 
syn på vilken roll de kan spela för de studerande på lärcentra och därigenom vuxnas 
informationssökning och lärande. Följande frågeställningar tas upp i uppsatsen:  

- hur vill bibliotekarierna att biblioteken ska fungera som studieplats för de 
studerande på lärcentra?  

- hur ser de på sin yrkesroll i förhållande till lärcentraverksamhet?  
- vilken typ av användarundervisning anser de lämplig för vuxenstuderande på 

lärcentra?  
- hur ser de på begreppet informationskompetens i lärcentrasammanhang?  

 
Jag vill alltså med dessa frågeställningar ta reda på vilken inställning folkbibliotekarier 
kan ha till lärcentraverksamhet, vuxnas informationssökning och lärande. Det innebär 
att jag framförallt är intresserad av hur de skulle vilja att det såg ut, men även hur det 
faktiskt ser ut idag. Dessutom finns ett underordnat syfte att undersöka om de berörda 
kommunerna och de lärcentrumansvariga ser folkbiblioteken som en resurs för den 
lokala lärcentraverksamheten och i så fall i vilken utsträckning som folkbiblioteken 
förekommer i kommunernas måldokument. Det är intressant att studera om de 
lärcentrumansvariga och kommunerna betraktar ett samarbete som betydelsefullt för 
såväl kommuninvånarna som kommunernas utveckling. Frågeställningarna är följande: 

- hur ser de lärcentrumansvariga på ett samarbete med folkbibliotek? 
- på vilket sätt ingår folkbiblioteken i kommunernas måldokument när det gäller 

deras lärcentraverksamhet? 

1.4 Avgränsning 

Som redan framgått av ovanstående text behandlar denna uppsats endast svenska 
förhållanden. Även om det finns exempel på liknande lärcentraverksamhet i Skottland, 
Norge och Australien, är det inte alls lika utbyggt och heltäckande som i Sverige. 
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Dessutom fokuserar uppsatsen på folkbibliotek och deras samverkan med lärcentra 
eftersom det är en relativt ny företeelse och därför särskilt intressant att studera, anser 
jag. (Högskolebiblioteken har i allmänhet haft ett något längre samarbete med 
lärcentra.) Av rent praktiska och geografiska skäl begränsas urval av kommuner. 

1.5 Definitioner 

Jag använder mig i min uppsats av begrepp som är mer eller mindre kända för läsaren. 
Därför tar jag här upp vad jag avser med följande begrepp: 

Lärcentrum; en flexibel studieplats för vuxenstuderande. 

Studiebibliotekarie; en bibliotekarie som ansvarar för folkbibliotekets studiestödjande 
verksamhet för kommunens distansstuderande och vuxenstuderande. 

Vuxenstuderande; alla vuxna som studerar inom det formella och icke-formella 
lärandets ramar. 

Formellt lärande; sådant lärande som i detta sammanhang sker inom ramen för 
högskolan och den kommunala vuxenutbildningen. 

Icke-formellt lärande; sådant lärande som sker vid sidan av det formella lärandet, 
exempelvis folkbildning, arbetsmarknadskurser och personalutbildning. 

Informellt lärande; allt övrigt lärande, det vill säga det som sker i olika livssituationer, i 
familjelivet, på arbetsplatsen eller i vardagen. 

1.6 Min informationssökning och källkritik 

Min informationssökning började 2003 under bokmässan i Göteborg där jag försökte få 
tag i så mycket material om vuxnas lärande som möjligt, gärna med biblioteks-
anknytning. Även kursen i ”Informationssökning och lärande” gav mig nyttiga tips på 
litteratur och elektroniska källor. I detta skede utgjorde dock läsningen av det insamlade 
materialet endast ett sätt att sätta sig in i ämnet för att därefter kunna finna ett intressant 
problemområde. Eftersom materialet från bokmässan till största delen bestod av 
broschyrer har dessa inte använts i uppsatsen då de inte skulle vara särskilt lämpliga ur 
en källkritisk synpunkt eftersom broschyrernas främsta syfte är att marknadsföra olika 
utbildningsanordnare och nätverk. Däremot har givetvis kurslitteraturen kommit till 
användning i uppsatsen.  

När väl den första inläsningen på ämnet var gjord ägnade jag mycket tid åt att söka 
annan litteratur för min uppsats. En ingång utgjorde alla de magisteruppsatser som är 
skrivna inom närbesläktade områden. Genom dem fick jag en uppfattning om vilka verk 
som är vanligt förekommande. Jag kunde också notera vilka ämnesord författarna till 
dessa magisteruppsatser själva hade valt. Ett återkommande ord var ”livslångt lärande”, 
vilket förstås inte var helt oväntat. När jag sedan sökte i LIBRIS och ArtikelSök 
använde jag naturligtvis detta ord, men även ”lärcentra”, ”lärcentrum”, ”kompetens-
centrum”, ”studiecentrum”, ”studieverkstad” och ”studiebibliotekarie”. Självfallet 
användes dessa i en mängd trunkeringar och kombinationer tillsammans med 
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”bibliotek” och ”folkbibliotek”. Jag fann ett flertal intressanta referenser i såväl LIBRIS 
som ArtikelSök. De allra flesta författarnas namn var sedan tidigare kända av mig. De 
flesta förekommer i andra bibliotekssammanhang, vilket gjorde det lättare för mig att 
bedöma relevansen och även i viss mån tillförlitligheten hos dessa källor. Min sökning 
på webben gav mig ett antal elektroniska källor som framförallt har med vuxnas lärande 
att göra men även bibliotekens roll i detta sammanhang. Dessa elektroniska källor har 
dock inte använts i uppsatsen i någon större utsträckning utan mest fungerat som 
exempel på vad det finns för olika nätverk inom detta område. Jag har endast använt 
elektroniska källor som myndigheter eller institutioner står bakom och som jag själv har 
bedömt som tillförlitliga. 

På grund av de avgränsningar som jag gjort för min uppsats har jag inte funnit det 
nödvändigt att söka i utländska databaser. Jag ansåg att de referenser jag hade i det 
skedet skulle vara tillräckliga för att kunna sätta igång själva uppsatsarbetet. Under 
läsning av dessa böcker och artiklar har jag dessutom fått tips på ännu fler intressanta 
texter, vilka jag också har tagit del av. Hela tiden tycktes jag få bekräftat genom olika 
käll- och litteraturförteckningar vilken litteratur som är vanligt förekommande i dessa 
sammanhang. Det går ju naturligtvis att ifrågasätta om det endast är av godo att samma 
texter återkommer gång efter annan, men samtidigt säger det ju något om att jag själv 
antagligen har täckt av en del av den litteratur som finns tillgänglig. Jag bedömer att 
samtliga av de texter som jag använt i min uppsats är tillförlitliga i det avseendet att de 
alla är skrivna av författare som jag har stött på tidigare i något sammanhang och som 
jag har hunnit bilda mig en uppfattning om. Kanske har jag för stor respekt för 
etablerade personer inom biblioteks- och informationsvetenskapen, men jag ser inte hur 
jag skulle kunna förhålla mig på något annat sätt. 

Om jag ska analysera mitt tillvägagångssätt under min informationssökningsprocess, 
som avser allt utom det empiriska materialets insamlande, kan jag inledningsvis konsta-
tera att jag huvudsakligen har sökt bland formella källor. För att använda Jarl Backmans 
benämning i Rapporter och uppsatser skulle jag kunna sägas ha ägnat mig åt en formell 
form av vetenskaplig kommunikation eftersom jag mestadels har sökt information 
genom tidskriftsartiklar, böcker, rapporter, uppsatser och elektroniska publikationer 
(1998, s. 148). Den informella vägen via personliga samtal utgjorde inte någon central 
roll i mitt informationssökande. Vidare har informationssökningen bestått av såväl 
manuell som datorbaserad sökning, vilka är två av tre möjliga sökmetoder enligt 
Backman (1998, s. 149). Den tredje metoden, konsultation med experter, kollegor, 
institutioner med mera, har jag inte ägnat mig åt nämnvärt. Att ta del av forsknings-
översikter och referenser i tidskrifter och böcker, som den manuella sökningen innebär, 
har varit ett mycket lyckat tillvägagångssätt för att skaffa information till uppsatsen. 
Däremot har jag inte ägnat mig åt ”browsing” i någon större utsträckning, vilket annars 
hade kunnat vara ytterligare ett alternativ i den manuella sökningen. Den huvudsakliga 
informationssökningen har för mig varit den datorbaserade. Denna typ av sökning är ju, 
precis som Backman skriver, av en mer systematisk karaktär (1998, s. 153). Jag har i 
stort sett bara sökt i referensdatabaser, i något fall försökte jag få tag på en speciell 
artikel i en fulltextdatabas. Givetvis skulle jag kunna ifrågasätta detta urval, men som 
jag skrev tidigare har det inte varit aktuellt att söka i några utländska databaser, och 
därmed inte några fulltextdatabaser, på grund av min avgränsning. Min sökning på 
webben har endast innefattat sökmotorn ”Google”, vilket kan ifrågasättas eftersom det 
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finns så många sökmotorer med så olika möjligheter att välja bland. Min sökstrategi har 
bestått i att finna lämpliga söktermer, använda tesaurus och olika operatorer samt 
trunkering, i likhet med Backmans rekommendationer (1998, s. 154-163). Jag hade 
kunnat vara grundligare i min informationssökning, men jag bedömde dock att jag hade 
fått tillräckligt med information och var därmed nöjd. 

Vad gäller min källkritik, går det naturligtvis att ifrågasätta om den har varit tillräckligt 
skarp. Pål Repstad skriver att källor kan ha antingen ett värderande eller beskrivande 
syfte, ibland bådadera (1993, s. 89). Jag har i mitt avsnitt om tidigare forskning och i 
bakgrundsavsnittet försökt att välja källor som är främst beskrivande till sin karaktär 
eftersom jag har velat ge en så neutral beskrivning som möjligt. Men i viss mån 
förekommer också källor som uttrycker värderingar av olika slag. Jag har i mitt 
bakgrundsavsnitt använt mig en del av offentliga, institutionella dokument, vilka jag har 
bedömt som tillförlitliga eftersom de är skrivna av olika statliga verk och myndigheter. 
Men jag borde kanske, precis som Repstad skriver, granska vad som ligger bakom och 
vilka motiv som finns (1993, s. 90). I mitt teoriavsnitt har jag inte direkt funnit någon 
anledning att ifrågasätta mitt val av litteratur beroende på att den är skriven av olika 
auktoriteter inom olika områden. Något jag borde fråga mig är om jag i detta samman-
hang skulle kunnat inta ett mer kritiskt förhållningssätt. Dessutom får jag överväga om 
det var bättre att använda sekundära källor, istället för primära, i vissa delar av mitt 
teoriavsnitt. Ju längre bort från primärkällan desto mindre värde har den (Repstad 1993, 
s. 90). Jag har dock funnit det motiverat att använda en förenklad modell genom en 
sekundär källa än att använda en mer komplex sådan beskriven genom en primär källa. 

1.7 Disposition 

Uppsatsen fortsätter härefter med ett urval av tidigare och pågående forskning inom 
informationssökning och lärande där bland annat folkbibliotekens roll i det livslånga 
lärandet tas upp. I kapitel 3 presenteras olika uppfattningar om livslångt lärande, 
infrastrukturen för vuxnas lärande beskrivs och en bild av lärcentras utveckling i 
Sverige ges. Detta sätts därefter in i ett bibliotekssammanhang och några synpunkter på 
den bibliotekspolitik som förs idag tas upp. I kapitel 4 beskrivs de teorier som jag funnit 
relevanta för min uppsats. I kapitel 5 presenteras resonemang kring val av metod och 
urval av respondenter. Dessutom ges en beskrivning av bland annat de intervjuer som 
gjorts samt vilket resultat som kan förväntas genom valet av en kvalitativ metod. 
Därefter görs en kort vetenskapsteoretisk reflektion över ett sådant val. I kapitel 6 
presenteras en redogörelse av de intervjuade bibliotekariernas syn på samarbete mellan 
folkbibliotek och lärcentra. Dessutom ges en kortfattad beskrivning av de olika 
kommunerna som deltar i studien och deras övergripande måldokument samt 
lärcentrumansvarigas syn på samarbetet. I kapitel 7 analyseras och diskuteras det 
empiriska materialet vilket också sätts i relation till tidigare forskning, teorier och annat 
förekommande material i uppsatsen. Det görs med utgångspunkt från uppsatsens syfte 
och frågeställningar, men även utifrån de nya teman som uppkommit i det empiriska 
materialet. I kapitel 8 redovisas de slutsatser som dragits i uppsatsen tillsammans med 
kommentarer kring deras generaliserbarhet. Slutligen görs en sammanfattning av hela 
uppsatsens innehåll. 
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2. Tidigare och pågående forskning 
Forskning som berör informationssökning och lärande bedrivs inom olika områden; 
biblioteks- och informationsvetenskap, pedagogik, datavetenskap, psykologi och 
sociologi. Inte minst pedagogiken och dess olika pedagogiska inriktningar är relevanta i 
biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhang. Forskning kring informations-
sökning och informationsanvändning i olika inlärningskontexter påverkas mer eller 
mindre av de synsätt som funnits och finns inom pedagogiken. Lärande präglades 
tidigare av ett synsätt där individen till stor del skulle memorera information. Idag är det 
snarare fråga om att omvandla information till kunskap. (Limberg, Hultgren & 
Jarneving 2002, s. 12-14) 
 
Eftersom olika pedagogiska inriktningar nämns på flera ställen i uppsatsen görs här en 
mycket kort redogörelse för några av dessa inriktningar. Behaviorismen förmedlar 
synen på lärandet som i första hand ett inlärt beteende och fokuserar således inte på hur 
människor tänker när de lär sig något. Inom kognitivismen och konstruktivismen står 
däremot människans tänkande i fokus. De införde tanken att individen själv konstruerar 
sin kunskap. Jean Piaget och konstruktivismen utgår ifrån en biologisk syn på 
tänkandets utveckling. I det sociokulturella perspektivet utgår man emellertid ifrån en 
mer social och kulturell syn på tänkandets utveckling. Lärandet sker genom att vi hela 
tiden befinner oss i samspel med vår omgivning. (Säljö 2000, s. 50-68) 

2.1 Forskning om bibliotekariens och bibliotekens pedagogiska roll 

Maj Klasson, som är såväl professor på Bibliotekshögskolan i Borås som docent i 
pedagogik, har ägnat sig åt pedagogiskt orienterad biblioteksforskning vid bland annat 
institutionen för pedagogik och psykologi i Linköping. I sin avhandling studerade hon 
bibliotekens och bibliotekariernas roll i utbildningen i samband med högskolereformen 
på 1970-talet (Klasson 1984, s. 19-20). Vid denna institution har också Bosse Jonsson 
lagt fram en avhandling som tar upp folkbibliotekens pedagogiska diskurs. I 
avhandlingen konstateras att folkbiblioteken är en pedagogisk verksamhet i en såväl 
allmän som snävare bemärkelse. Folkbiblioteket ses som en samhällsinstitution som 
skapar förutsättningar för lärande hos individerna. Den pedagogiska diskursen uttrycker 
en förhoppning om att folkbiblioteken ska påverka individerna i en sådan riktning att de 
blir ansvarsfulla samhällsmedborgare. (Jonsson 2003, s. 107-108) 

Forskningen om bibliotekariens pedagogiska roll visar att rollen som pedagog inte 
framträder som särskilt tydlig för omgivningen. Framförallt är det lärare som inte ser 
vilka möjligheter som bibliotekarien kan erbjuda i undervisningen. (Limberg 2003, s. 
51-52) Carol C. Kuhlthau beskriver de olika nivåer som en bibliotekarie kan ha på sin 
pedagogiska roll. Hon kallar dem för ”organizer”, ”lecturer”, ”instructor”, ”tutor” och 
”counselor” där graden av delaktighet i elevernas informationsökning och lärande 
successivt stiger. (Kuhlthau 1993, s.145-154) David V. Loertscher redogör i sin forsk-
ning för de olika kategorier av pedagogisk roll som ett skolbibliotek kan ha. Vad som 
framgår av hans taxonomi är att nivåerna pendlar från ett mer passivt bibliotek till en 
mer aktiv roll i undervisning och inlärning. (Loertscher 2000, s. 15-17) 
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2.2 Forskning om folkbibliotekens roll i det livslånga lärandet 

Det har skrivits en del magisteruppsatser kring folkbibliotekens roll i det livslånga 
lärandet, framförallt vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i Borås. 
Här följer ett urval av några sådana uppsatser. 

Staffan Rundberg diskuterar i sin uppsats Folkbibliotekarien och det livslånga lärandet 
frågor kring folkbibliotekarierollen och livslångt lärande utifrån en fallstudie vid ett 
folkbibliotek som deltagit i ett lärcentrumprojekt. Han vill bland annat undersöka vilken 
innebörd bibliotekarierna lägger i begreppet livslångt lärande och vilka eventuellt nya 
kunskaper de anser sig behöva för att hjälpa vuxenstuderande i det livslånga lärandet. 
(Rundberg 2003, s. 8) Marianne Larsson vill i sin uppsats Bibliotekens roll i det 
livslånga lärandet undersöka hur icke-traditionella studenter utnyttjar bibliotek i 
samband med sina studier (2002, s. 5). Catharina Ekblad och Ann-Helén Johansson 
försöker i sin uppsats Biblioteksservice för distansstuderande i glesbygd ta reda på om 
de distansstuderande har problem att få tag i kursrelaterad information för att klara sina 
studier och hur de i glesbygden löser sitt informationsbehov där de oftast är hänvisade 
till ortens bibliotek (2000, s. 2). Birgitta Olsson studerar i sin uppsats Folkbiblioteken 
och Kunskapslyftet hur Kunskapslyftet påverkar folkbiblioteken (1999, s. 3). 

Vid Uppsala universitet har Carin Carlsson presenterat sin studie Folkbiblioteket i 
kunskapssamhället och i utbildningens tjänst vars syfte är att undersöka huruvida staten 
och kommunen har räknat med folkbiblioteket vid planeringen och utformandet av 
utbildning (1998, s. 10). 

2.3 Forskning om informationssökning 

Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen finns många modeller 
och synsätt kring hur människor söker information. Denna variation beror till viss del på 
hur forskarna definierar begreppet information samt hur de definierar avsikten med att 
människor söker information. (Limberg et al. 2002, s. 21) Enligt Michael Buckland ska 
begreppet information inte begränsas att avse information i elektronisk form eller som 
dokument utan också innefatta information som en process och som kunskap (1991, s. 
3-7). Ett kognitivt synsätt, som lägger vikten vid hur människor skapar mening ur 
information, har blivit allt vanligare inom biblioteks- och informationsvetenskapen 
(Limberg et al. 2002, s. 22). 

En modell över informationssökningsprocessen, som fått stor betydelse för denna 
forskningsinriktning, är Carol C. Kuhlthaus modell. Denna personliga och dynamiska 
process består, enligt Kuhlthau, av olika faser. Hon beskriver de tankar, känslor och 
handlingar som pågår under processen. I början av sökprocessen känner många en 
osäkerhet. Hur stor denna osäkerhet är beror mycket på vilka erfarenheter användaren 
har sen tidigare. Vad som är viktigt, menar Kuhlthau, är att lärandet ses som en process, 
som ser olika ut för olika användare. Det är användarens personliga perspektiv som 
bestämmer vad denne väljer att lära sig under processen. Det behövs metoder som tar 
hänsyn till förändringar vad gäller relevans, mening och förståelse i informations-
sökningsprocessen. Kuhlthau säger att den information som anses vara relevant kan 
variera, inte bara mellan användare utan också under processens gång. Det gäller att 
hitta sin egen mening i sökandet av information. (Kuhlthau 1993, s. 41-53) 

  11



Men det kognitiva och konstruktivistiska synsättet har kritiserats av en del forskare som 
menar att det inte enbart går att fokusera på de mentala processerna i informations-
sökningen utan att hänsyn måste tas till den kontext som omger individen (Limberg et 
al. 2002, s. 22). En forskare som studerat olika modeller av informationssöknings-
processen är Tom Wilson. Han har funnit tre olika typer av informationssökning; den 
som förekommer vid enstaka tillfällen, den som äger rum vid upprepade tillfällen och 
den som pågår hela tiden i det dagliga livet. Genom att sätta in användaren i ett 
holistiskt sammanhang, där dennes arbetsliv och sociala liv spelar en stor roll, kan man 
bättre förstå användarens informationsbeteende, menar Wilson. (Wilson 1981, s. 3-15) 

2.4 Forskning om informationsanvändning 

Ett område som är mindre utforskat än informationssökning är hur människor använder 
information. Informationsanvändning är särskilt intressant att studera i undervisnings-
sammanhang eftersom användningen ska leda till ett inlärningsresultat. Forskning på 
detta område har framförallt bedrivits av Judy Pitts och Louise Limberg. (Limberg et al. 
2002, s. 28-31) Den senare har i sin forskning kommit fram till att informationssökning, 
där också analys och granskning av texter ingår, leder till ett kvalificerat 
inlärningsresultat. Däremot leder ren faktasökning till ett sämre inlärningsresultat. 
Enligt Limberg finns det tre sätt att erfara informationssökning; att söka fakta, att väga 
information för att välja rätt och att granska och analysera. Men informations-
användning som innebär att läsa, jämföra, granska, värdera och skapa mening ur 
information verkar vara det mest givande sättet. (Limberg 1998, s. 215) 

2.5 Forskning om användarundervisning 

Användarundervisning i informationssökning är ytterligare ett område inom 
forskningen. Detta område tycks ha beskrivningar och analyser av problemen i 
undervisningen men få förslag på lösningar till desamma. Orsaken till problemen är 
bland annat att det råder en oklarhet om vad exempelvis informationskompetens är. 
(Limberg et al. 2002, s. 147) 

I sin avhandling Seven Faces of Information Literacy utforskar Christine Bruce olika 
uppfattningar om informationskompetens. Studien resulterade i sju olika kategorier av 
hur informationskompetens kan uppfattas. De högre kategorierna ser mer till 
informationsanvändningen, medan de lägre fokuserar på informationsteknologi och 
informationskällor. Det innebär att de högre kategorierna inte är begränsade till yttre 
färdigheter som kan mätas utan kan omfattas av relationen mellan människa och 
information. (Bruce 1997, s. 110-116) Det är något som är viktigt att tänka på vid 
användarundervisning. Forskning pekar på att kvaliteten på användarundervisningen 
varierar och att behovet av kompetensutveckling på detta område är nödvändig för såväl 
lärare som bibliotekarier (Limberg et al. 2002, s. 148). 

Carol C. Kuhlthau har identifierat tre nivåer på användarundervisning. ”The source 
approach” fokuserar på att hjälpa användaren att använda ett särskilt bibliotek och dess 
specifika resurser. ”The pathfinder approach” är en modell för informationssökning som 
börjar med övergripande bakgrundskällor såsom uppslagsverk för att därefter övergå till 
mer specifika källor. ”The process approach” ska underlätta för ett problembaserat 
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lärande där kritiskt tänkande kan utvecklas och där användaren kan reflektera över sin 
egen process. (Kuhlthau 1987, s. 23-28) 

2.6 Pågående forskning 

Som ett led i den statliga satsningen på vuxnas lärande har Kulturrådet fått i uppdrag att 
öka tillgången till folkbiblioteksservice för vuxenstuderande. Kulturrådets insats ska 
medverka till att folkbiblioteken utvecklas till centrala platser för det livslånga lärandet. 
(Kulturrådet 2003) I uppdraget, som kallas ”Folkbibliotek och vuxnas lärande”, ingår ett 
forskningsprojekt vilket bedrivs vid institutionen för biblioteks- och informations-
vetenskap i Borås. Projektet syftar till att undersöka organisation, profession och 
metodutveckling vid bibliotekssamarbete i utbildningssammanhang. De deltagande i 
forskningsprojektet vill se hur samverkan på lokal, regional och nationell nivå fungerar, 
det vill säga mellan folkbibliotek, länsbibliotek och Statens Kulturråd. De vill också 
studera huruvida bibliotekens arbete bidrar till bättre fungerande kontakter mellan 
biblioteks- och utbildningssektorn. De vill även finna lämpliga strategier för att stärka 
folkbibliotekens roll som utbildningsbibliotek. (Berglund 2003) 

2.7 Sammanfattning av tidigare och pågående forskning 

Forskning som berör informationssökning och lärande bedrivs inom olika områden, 
framförallt inom biblioteks- och informationsvetenskap. Men även pedagogiken är 
relevant i biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhang. Carol C. Kuhlthau 
och David V. Loertschers forskning om bibliotekariens och bibliotekens pedagogiska 
roll har resulterat i taxonomier bestående av olika nivåer av delaktighet där såväl 
bibliotekarien som biblioteken pendlar mellan en mer passiv till en mer aktiv roll i 
undervisningen. Ett kognitivt synsätt, som lägger vikten vid hur människor skapar 
mening ur information, har blivit allt vanligare inom biblioteks- och informations-
vetenskapen. En modell över informationssökningsprocessen, som fått stor betydelse för 
denna forskningsinriktning, är Carol C. Kuhlthaus modell, där vikten av att skapa en 
egen mening ur information är stor. 

Ett område som är mindre utforskat är hur människor använder information. Enligt 
Louise Limbergs forskning verkar informationsanvändning som innebär att läsa, 
jämföra, granska, värdera och skapa mening ur information vara det mest givande sättet. 
Användarundervisning i informationssökning är ytterligare ett område inom forsk-
ningen. Carol C. Kuhlthau har identifierat tre nivåer på användarundervisning där den 
kognitiva synen på lärande blir mest framträdande i den högsta nivån. 

Det har skrivits en del magisteruppsatser kring folkbibliotekens roll i det livslånga 
lärandet, där bland annat bibliotekens service till de vuxenstuderande granskas och vilka 
förutsättningar som funnits för detta ändamål undersöks. Ett exempel på pågående 
forskning är ett projekt vars syfte är att undersöka organisation, profession och 
metodutveckling vid bibliotekssamarbete i utbildningssammanhang. 
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3. Livslångt lärande, lärcentra och bibliotek 
I detta avsnitt presenteras olika uppfattningar om livslångt lärande, infrastrukturen för 
vuxnas lärande beskrivs och en bild av lärcentras utveckling i Sverige ges. Detta sätts 
därefter in i ett bibliotekssammanhang och avslutas med några synpunkter på den 
bibliotekspolitik som förs idag. 

3.1 Livslångt lärande 

Det talas ofta om det livslånga lärandet i vårt samhälle. Vad betyder egentligen livslångt 
lärande? Enligt Skolverkets rapport Det livslånga och livsvida lärandet förmedlar 
begreppet livslångt lärande en syn på utbildning och lärande som ett lärande i flera olika 
miljöer. Det livslånga lärandet innebär att individen lär under hela livet, det livsvida 
betyder att såväl formellt, icke-formellt som informellt lärande avses. (Skolverket 2000, 
s. 9) 

Under 1970-talet blev livslångt lärande ett allt vanligare begrepp inom den 
internationella diskussionen kring utbildning. Begreppet hade sitt ursprung i tanken att 
alla människor, oavsett ålder, hade potentialen att lära sig under hela livet. Bernt 
Gustavsson skriver i artikeln ”Att leva och lära livet ut – livslångt lärande ur ett 
integrativt perspektiv” att de samhälleliga institutionerna dock var alltför låsta i sina 
former. Den institutionella utbildningen var formad efter olika typer av lärande; de i 
arbetslivet, i skolan och på fritiden. För dessa kategorier av lärande fanns exempelvis 
AMU, Komvux, Statens skola för vuxna, folkhögskolor och studieförbund. Vad 
Gustavsson efterlyser är ett mer gränsöverskridande, integrativt synsätt på lärande hos 
institutionerna. Ett sådant synsätt utgår från att inte isolera lärandet som sker inom ett 
område eller i en viss ålder utan att söka sambanden. (Gustavsson 1996, s. 48-51) 

Per-Erik Ellström konstaterar i sin artikel ”Rutin och reflektion” att det förnyade 
intresset för begreppet livslångt lärande avspeglas i den ökade tonvikten på vuxen-
lärande istället för vuxenutbildning och i uppluckringen av gränsdragningen mellan 
utbildning och arbetsliv (1996, s. 142). 

Staffan Larsson förklarar begreppet livslångt lärande i sin artikel ”Vardagslärande och 
vuxenstudier” genom att beskriva vardagslärandet och diskutera hur organiserad utbild-
ning samspelar med vardagen. Olika sociala och kulturella sammanhang samt olika 
erfarenheter gör att vi tolkar omvärlden på olika sätt. De olika sammanhangen och 
erfarenheterna påverkar också våra möjligheter att förändras, d v s lära oss något, enligt 
Larsson. I vardagssammanhang, till exempel i arbetslivet och på fritiden, får vi förhopp-
ningsvis möjlighet att utvecklas och lära oss nya saker. Om vi som vuxna väljer att stud-
era måste våra tolkningar och kunskaper utmanas av utbildningen, menar Larsson. Det 
måste finnas en spänning för att det ska uppstå en dynamisk process, där synsätten kan 
förändras. Det livslånga lärandet är således en process där vi bör utmanas att lära oss 
något nytt i såväl vardagen som i en organiserad utbildning. (Larsson, S. 1996, s. 9-26) 

I sin artikel ”Mobilisering eller anpassning? Folkbibliotekens roll i ett livslångt lärande” 
menar Maj Klasson att livslångt lärande kan ses som en demokratisering av 
utbildningen eftersom samhället satsar på alla nivåer av utbildning och inte enbart på 
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elitutbildning. Det livslånga lärandet kan till och med leda till en förändring för 
individens levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhället. Men hon skriver 
samtidigt att lärande kan fungera hämmande på så sätt att man får lära sig att veta sin 
plats i samhället. Vad hon menar är att lärandet antingen kan leda till en samhälls-
omvandling eller ett samhällsbevarande. Vilken utveckling det blir kan vi själva vara 
med att påverka. (Klasson 1990, s. 112) 

3.2 Infrastruktur för vuxnas lärande 

Skolverket menar att det livslånga och livsvida lärandet kräver en infrastruktur och 
samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Det måste tas ett 
gemensamt ansvar för detta lärande inom bland annat utbildningspolitiken, 
arbetsmarknadspolitiken och regionalpolitiken.  Det livslånga lärandet innebär också ett 
ansvar som vilar på individen och dennes förmåga att söka upp och tillgodogöra sig 
möjligheter i olika lärandemiljöer. Men det är ändå samhället som måste skapa 
förutsättningar för att lärande är möjligt i olika skeden i livet och där individen och 
dennes behov ställs i centrum. (Skolverket 2000, s. 10-12) 

I ett diskussionsunderlag från Myndigheten för skolutveckling definieras infrastruktur 
för vuxnas lärande såsom bestående av myndigheter, institutioner, företag och nätverk 
vilka gör det livslånga och livsvida lärandet möjligt för alla. Syftet med att utveckla en 
sådan struktur är att erbjuda möjligheter till lärande som är anpassat efter individens 
förutsättningar. Liksom Skolverket anser Myndigheten för skolutveckling att samverkan 
är nödvändig på många olika plan, inte minst på kommunal och regional nivå. Inom 
kommunen kan exempelvis samarbete upprättas mellan arbetsmarknadsenheten, 
socialförvaltningen och integrationsverksamheten för att främja en målgrupp som 
vuxenstuderande. Mellan kommuner kan samverkan ske genom utbildningsplanering 
och fungerande lösningar för utbyte av studerande. På regional nivå finns samarbets-
parter, till exempel länsarbetsnämnd, länsstyrelse och regionala kompetensråd, i frågor 
som berör utbildning och arbetsmarknad. Det handlar om att utveckla lärmiljöer som är 
individ- och vuxenanpassade där hänsyn till olika arbetslivs- och livsvillkor tas. Något 
som bör känneteckna en sådan miljö är flexibilitet och tillgänglighet. (Myndigheten för 
skolutveckling 2003, s. 1-3) 

I en proposition till riksdagen år 2000 lades ett förslag om mål och strategi för 
utveckling av vuxnas lärande. I propositionen betonades just vikten av att kommunerna 
utvecklar en roll som utbildningsanordnare och samordnare av informationsinsatser, 
vägledning och utbildningsmöjligheter. (Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxen-
utbildningen 2001, s. 1-2) 

Ett år senare antogs propositionen av riksdagen och ett statligt stöd fördelades mellan 
landets kommuner. I en uppföljande rapport redovisar Myndigheten för skolutveckling 
hur den statliga satsningen har fallit ut. Det visade sig att kommunerna hade samverkat 
på såväl lokal som regional nivå, inte minst hade samverkan med biblioteken ökat. 
Utvecklingen av lärmiljöer varierade dock mycket mellan olika kommuner. Effekterna 
av den statliga satsningen gynnar både den enskilde individen och kommunerna, 
konstateras det i rapporten. Myndigheten för skolutveckling bedömer att de flesta 
kommuner idag, jämfört med Kunskapslyftets dagar, har bättre förutsättningar att möta 
vuxnas behov av stöd för lärande. (Berger & Westin 2004, s. 3-5) 
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3.3 Lärcentra 

En viktig del av infrastrukturen för vuxnas lärande är den miljö som lärcentra utgör. 
Tanken med dessa centra är att i första hand vara en mötesplats där hjälp med 
utbildning, handledning och studievägledning ges. Det kan också handla om att få till-
gång till datorer och bibliotek. Genom att föra en dialog med utbildningsanordnare och 
studerande kan olika typer av utbildningar på olika nivåer erbjudas. Lärcentra kan på så 
vis bli ett viktigt inslag i den lokala och regionala utvecklingen. (Ljusberg 2002, s. 1-2) 

År 2001 fanns lärcentra i 166 kommuner runt om i Sverige, av dessa tillhandahölls 
högskoleutbildning på 134 ställen. De resterande kommunerna erbjöd till exempel 
gymnasieutbildning för vuxna och kvalificerad yrkesutbildning. Inom de närmaste åren 
planeras ytterligare ett 70-tal nya lärcentra. Enligt en enkät, gjord av Glesbygdsverket, 
studerade ungefär 45 000 personer vid lärcentra år 2001. En annan enkät visar att 
rekryteringen till lärcentra skiljer sig åt genom att de personerna i större utsträckning 
tillhör en annan social grupp än de som studerar vid högskolor och universitet gör, 
generellt sett. Det tycks även vara så att en stor andel av de studerande på lärcentra är 
kvinnor, främst från glesbygden. Anledningen till studierna är framförallt att höja den 
egna kompetensen och att utvecklas personligen. För många av de studerande är hel- 
och deltidsarbeten vanliga parallellt med studierna. Om inte lärcentra hade funnits i 
hemtrakten skulle cirka hälften av de studerande inte ha sökt en högskoleutbildning, 
vilket visar hur betydelsefulla dessa mötesplatser är. Men enligt Glesbygdsverket själva 
skulle lärcentra kunna spela en ännu större roll. Det kräver dock bland annat en ökad 
samverkan mellan kommuner och att lärcentra i framtiden finansieras med långsiktiga 
medel, inga projektmedel vilket ofta är fallet idag. (Ljusberg 2002, s. 2-4) 

3.4 Livslångt lärande i bibliotekssammanhang 

Kerstin Ericsson skriver i en skrift från Svensk Biblioteksförening att det var få som 
tänkte på skol- och folkbibliotekens pedagogiska roll i utbildningen vid planeringen av 
de stora utbildningssatsningarna (problembaserat lärande, Kunskapslyft med mera) 
under 1990-talet. I många offentliga rapporter och utredningar som behandlade det 
livslånga lärandet saknades en diskussion kring de studerandes behov av tillgång till 
bibliotek. Däremot framhölls bibliotekets roll i det framväxande informationssamhället. 
(Ericsson 2000, s. 24) 

I biblioteksvärlden förutsåg bland andra Maj Klasson den förändring som skulle vara 
nödvändig för att kunna möta de nya behoven i kunskapssamhället. Hon ställde frågor 
kring distansutbildning och hur biblioteksnätverken skulle kunna förmedla information 
när de studerande var spridda över stora geografiska områden samt hur bibliotekens 
insatser skulle utformas rent tekniskt och pedagogiskt. (Klasson 1990, s. 122) 

Den erfarenhet som folkbiblioteken har av vuxenstuderande är att många av dem har ett 
behov av undervisning i exempelvis informationssökning. Därför är det viktigt att ge 
denna grupp användarundervisning och göra dem mer ”informationskompetenta”, vilket 
också skulle medföra att trycket på folkbiblioteken skulle minska eftersom dessa 
bibliotek ofta har fått ta hand om de vuxenstuderande. Men det gäller då att även 
utbildningsanordnare tar sitt ansvar i denna fråga och ger de vuxenstuderande de rätta 
redskapen för att bli informationskompetenta, skriver Ericsson. (Ericsson 2000, s. 27) 
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Liksom Ericsson anser Peter Almerud att ansvaret för ett utbildningsbibliotek i 
huvudsak bör vila på utbildningsanordnaren, även om ett nära samarbete med 
folkbiblioteket är nödvändigt. Biblioteken har mycket att erbjuda i form av medier, 
teknik för informationssökning och biblioteksutbildad personal. Men det krävs att 
politiker ser till att resurstilldelningen till folkbiblioteken ökar i samma takt som antalet 
vuxenstuderande om dessa bibliotek ska kunna möta en sådan användargrupps behov. 
Almerud tycker att bibliotekslagen borde nämna hur vuxenutbildning och livslångt 
lärande ska hanteras på folkbiblioteken, vilket den inte gör idag. (Almerud 2000, s. 8-9) 

Att biblioteken i informationssamhället har en framtid verkar de flesta vara överens om, 
men frågan är i vilken form de kommer att existera och vilka roller bibliotekarierna 
kommer att ha. Det är en fråga som Ericsson ställer sig. (Ericsson 2000, s. 46) Även 
Helena Jannert har funderat över denna fråga. Folkbiblioteken och studiebiblio-
tekarierna är en del av infrastrukturen för vuxnas lärande, skriver Jannert i en skrift om 
studiebibliotekarien och dennes yrkesroll. Hon menar att det livslånga lärandet är en 
viktig angelägenhet för folkbiblioteken. Genom att anpassa sin verksamhet till bland 
annat flexibelt lärande och problembaserad undervisning stärker folkbiblioteken sin roll 
i utbildnings- och utvecklingssammanhang. (Jannert 2001, s. 1-2) 

Jannert delar in de studerandes behov i tre delar; media, informationskompetens och 
biblioteksmiljö. Vad gäller inköp av kurslitteratur anser hon att folkbiblioteken bör 
förändra sitt mediaarbete om de vill vara en aktiv del i infrastrukturen för vuxnas 
lärande. Att medvetet köpa in kurslitteratur skulle leda till att folkbiblioteken får större 
betydelse för de studerande, lärare och lärcentra. De har också betydelse för med-
borgarnas utveckling av informationskompetens som ju är så viktigt i dagens 
informationssamhälle. Några av de verktyg som folkbiblioteken kan erbjuda är väg-
ledning, handledning och undervisning i informationssökning. Även om exempelvis de 
högskolestuderande ibland får hjälp med sådant på annat håll så kan folkbiblioteken 
vara ett komplement för de studerande. Det flexibla lärandet har medfört ett ökat behov 
av lokaler som kan fungera som såväl studie- som mötesplats. Jannert anser att det på 
folkbibliotek bör finnas undervisningsrum, tysta studieplatser samt grupparbetsrum. 
Dessutom fungerar ju folkbiblioteken redan som en mötesplats, vilket underlättar för 
framförallt de distansstuderande som kanske har ett större behov av att träffa andra i 
samma situation. (Jannert 2001, s. 4-10) 

Vilken roll har då studiebibliotekarien i detta sammanhang och vilken kompetens 
erfordras? Jannert menar att en studiebibliotekarie bör ha pedagogisk kompetens i sin 
handledarroll vid mötet med den enskilda individen. En sådan typ av bibliotekarie bör 
även ha någon form av utbildning i webbproduktion för att kunna publicera information 
för de studerande på webben. Att vara studiebibliotekarie innebär också att kunna göra 
en omvärldsanalys av vilka aktörer som finns i framförallt den lokala och regionala 
utbildningsmiljön. Analysen utgör sedan en grund för de kontakter som knyts mellan 
biblioteket och de olika aktörerna. Det gäller att bilda ett nätverk som består av de 
studerande, utbildningsanordnarna, lärcentra och även andra bibliotek. (Jannert 2001, s. 
10-12) 
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3.5 Lärcentra i bibliotekssammanhang 

I Glesbygdsverkets rapport framgår det att lärcentra som enbart har högskoleutbildning 
samarbetar med högskole- eller universitetsbibliotek i större utsträckning, medan 
lärcentra utan högskoleutbildning oftare har bibliotek i egna lokaler. Samtidigt är 
samarbetet mellan lärcentra och skol- och folkbibliotek stort i många delar av landet, 
vilket olika pågående projekt inom Statens Kulturråd visar. Projekten går bland annat ut 
på att utveckla bibliotekens funktioner och bibliotekariernas kompetens för att kunna 
möta de distansstuderandes behov. Detta är en mycket viktig kvalitetsfråga, skrivs det i 
rapporten, där samverkan mellan högskole-, läns- och kommunbibliotek är nödvändig. I 
vissa kommuner har även så kallade minilärcentra upprättats för att öka tillgängligheten 
till utbildning. Ibland är samarbetspartnern ett bibliotek men det kan också röra sig om 
kvarters- eller byastugor, vilka kan vara mycket betydelsefulla för de människor som 
bor långt ifrån högskola eller tätort. (Ljusberg 2002, s. 32-35) Det är heller inte ovanligt 
att lärcentra återfinns tillsammans med en annan kommunal funktion såsom medborgar-
kontor (Myndigheten för skolutveckling 2003, s. 4). 

Jakob Harnesk har i sin kartläggning över vilken service svenska bibliotek erbjuder 
distansstudenter bland annat granskat samarbetet mellan högskolebibliotek, folk-
bibliotek och lärcentra. Han finner att både folkbiblioteket och lärcentra fyller viktiga 
funktioner som mötesplats för de distansstuderande, i synnerhet för dem som är dator- 
eller studieovana. Harnesk har emellertid stött på exempel där lärcentra och folk-
bibliotek i samma kommun inte tycks ha något närmare samarbete med varandra. 
Därför förordar han att kommunerna samordnar sina resurser på ett bättre sätt. Det mest 
effektiva, menar han, vore om folkbibliotek och lärcentrum samordnas lokalmässigt. 
Enligt en brittisk undersökning, som Harnesk tagit del av, är det ungefär tretton gånger 
så dyrt att bygga ett lärcentrum än att inrätta det i folkbibliotekets lokaler. (Harnesk 
2002, s. 51-52) 

I en artikel i Biblioteksbladet diskuteras biblioteksansvar i lärcentrasammanhang och en 
ny syn på lärande. Många gånger befinner sig biblioteken i en slags gråzon mellan 
utbildningsanordnare och lärcentra och frågan vem som har ansvaret för att ett 
samarbete utvecklas är svår att besvara. Vad som kan konstateras är att det skiljer sig 
mellan de ställen där högskoleutbildning erbjuds och där andra typer av utbildningar 
ges. De förra har ofta ett samarbete med ett högskolebibliotek medan de senare ofta 
skapar sina egna referensbibliotek. Vanligt är också att de samarbetar med Komvux, 
som i de flesta fall har ett eget bibliotek, eller att de hyr in en folkbibliotekarie för en 
viss tid. Eftersom lärcentra till största delen har finansierats med projektmedel har det 
varit svårt även för biblioteken att planera långsiktigt för att ett givande samarbete ska 
komma till stånd. I projektansökningarna har det i vissa fall setts till att lärcentra 
placeras i närheten av ett bibliotek. ”Biblioteken är avgörande för att säkra kvaliteten”, 
skrivs det i artikeln. Det gäller för bibliotekarien att utveckla sin pedagogiska roll i den 
nya utbildningsorganisationen som lärcentra är en del av. (Stenlund & Zorn 2003, s. 3) 

Jonny Engström, ordförande i lärcentraorganisationen Kommuner och Högskolor i 
Samverkan (KHiS), har en vision när det gäller kommunikationen mellan lärcentra och 
bibliotek; nämligen att ett samarbete dem emellan ska vara ett naturligt inslag i 
infrastrukturen för vuxnas lärande år 2006. För att nå dit behövs, anser han, tillgäng-
lighet, ett gott bemötande, delaktighet, kompetens, respekt och en målmedvetenhet hos 
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alla berörda parter. En utmaning blir, tror han, frågan hur man skall lyckas få med 
lärarna i det här arbetet. (Fleischer, Hansson Green & Winald Möller 2004, s. 5-6) 
Likaså att få politiker och andra makthavare att förstå vikten av ett sådant samarbete. En 
tredje svårighet är bristen på ekonomiska resurser. (Fleischer et al. 2004, s. 15) 

Ett exempel på ett pågående projekt där folkbibliotek och lärcentrum deltar är LärForum 
i Nacka kommun. År 2002 fick kommunen ta del av ett statsbidrag för att utveckla en 
infrastruktur för det livslånga lärandet, vilket resulterade i uppbyggnaden av LärForum. 
Detta forum, som är en del av Nacka huvudbibliotek, har till uppgift att stödja 
vuxenstuderandes livslånga lärande. Här kan de studerande bland annat få hjälp med 
kurslitteratur, informationssökning, användarundervisning och studievägledning. En 
studiebibliotekarie har projektanställts på biblioteket för att hjälpa de studerande med 
exempelvis handledning och vägledning. De vuxenstuderande har också tillgång till 
datorer dygnet runt och möjlighet att delta i videokonferenser i ett särskilt grupprum. 
Utifrån projektet har en webbportal byggts upp för att ge de vuxenstuderande tips om 
studiefinansierng, studieteknik och olika länkar till sökmotorer och webbkataloger med 
mera. (Rundberg 2003, s. 38-39) 

LärCenter Falköping är ett av landets mer utbyggda lärcentra, där alla typer av vuxen-
utbildningar finns representerade. På lärcentret arbetar en studiebibliotekarie som ägnar 
stor del av sin tid åt undervisning i informationssökning. Hon anser att hennes roll som 
pedagog har blivit tydligare i samarbetet med lärcentret. Men hon arbetar också med 
projekt som har som målsättning att stimulera arbetslösa att läsa vidare. I lärcentret 
finns ett bibliotek som försörjer de studerande med litteratur. Finansieringen av hela 
lärcentret står kompetens- och arbetslivsnämnden för. I denna nämnd ingår arbets-
marknadsenheten, vuxenutbildningen och högskoleenheten. Det finns ett starkt och 
tydligt formulerat politiskt stöd i kommunen för denna verksamhet. I region Jönköping 
finns idag elva lärcentra och spindeln i nätet är Jönköpings högskolebibliotek som 
erbjuder distansstuderande samma biblioteks- och informationsmöjligheter som 
studenterna på högskolan ges. Samordningen mellan högskolan, högskolebibliotek, 
studentkåren och regionala samordnare är väl utvecklad. ”Samarbetsgruppen för 
distansservice” är ett annat nätverk bestående av lärcentra, kommun-, högskole- och 
länsbibliotek. För att verkligen nå ut till de studerande på lärcentra angående vilken 
service de faktiskt kan få genom denna samverkan, spelar personal på lärcentra och 
kommunbibliotek en mycket viktig roll. (Stenlund & Zorn 2003, s. 4-5) 

3.6 Behovet av en ny nationell bibliotekspolitik och lag 

Ovanstående avsnitt visar att samarbetet mellan folkbibliotek och lärcentra varierar 
kraftigt från kommun till kommun. Det verkar saknas en gemensam syn hos 
kommunerna på vilken betydelsefull roll biblioteken faktiskt kan spela för exempelvis 
lärcentraverksamheten. 

Bjarne Stenquist är en journalist som har gjort ett inlägg i den svenska biblioteks-
debatten kring vilken roll folkbiblioteken ska spela i det nya kunskapssamhället. Han 
har i sin skrift Är det på efterkälken Sverige åker? studerat den svenska folk-
bibliotekspolitiken i ett internationellt perspektiv. Stenquist frågar sig om inte Sverige 
håller på att hamna på efterkälken jämfört med andra europeiska länder då det gäller 
utvecklingen av en nationell bibliotekspolitik som syftar till att i det framväxande 
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informations- och kunskapssamhället tillvarata de kvalitéer som biblioteken besitter. 
(Stenquist 2003, s. 9-10) 

Orsaken till att politiken har halkat efter på detta område är, menar Stenquist, att många 
beslutsfattare på såväl nationell som lokal nivå ofta bär på en förlegad syn på vad 
biblioteken kan erbjuda för medborgarna. Den modernisering som ägt rum inom 
biblioteksväsendet har inte sjunkit in i allas medvetande ännu. Dessutom finns en 
obenägenhet hos vissa personer inom biblioteksvärlden att inse vilken roll som 
biblioteken kan spela i samhällsutvecklingen. Det finns därför ett behov av en ny 
nationell bibliotekspolitik som utgår från en diskussion kring bibliotekens utvidgade roll 
i kunskapssamhället, anser Stenquist. (Stenquist 2003, s. 69) Han skriver följande: 

Det är viktigt att skapa en samsyn mellan aktörerna på nationellt, regionalt och lokalt plan. 
En sådan samsyn är enda möjligheten att långsiktigt implementera nationella målsättningar i 
de delar av biblioteksväsendet som är regionalt och kommunalt finansierade. (Stenquist 
2003, s. 69) 

Stenquist tycker att det i Sverige saknas en bibliotekspolitik som för fram detta budskap. 
Men han är långt ifrån ensam om att framföra denna kritik. I ett öppet brev 2002 till 
regeringen ställde personer inom bok- och biblioteksområdet bland annat krav på en 
utveckling av den nationella bibliotekspolitiken och att kommunala biblioteksplaner 
upprättades. I brevet betonades vikten av bibliotekens roll för utvecklingen i 
kunskapssamhället. Något svar fick de dock inte från kulturministern. (Stenquist 2003, 
s. 79) Stenquist hävdar att folkbiblioteken står inför ett viktigt vägval där de måste 
förmå övertyga personer, såväl inom biblioteksvärlden som utanför, om att 
folkbiblioteken har en viktig roll att spela annars kommer resurserna mestadels gå till att 
bygga upp lärcentra utan något större samarbete med folkbiblioteken. (Stenquist 2003, 
s. 89) Men han skriver också att: 

Samtidigt kan man, såsom Glesbygdsverket, framhäva biblioteksfrågornas betydelse för att 
hela satsningen på ett lokalt, flexibelt lärande ska lyckas. En mängd skäl talar därför för att 
kommunerna behöver betrakta sina bibliotek som en strategisk resurs av stor betydelse. 
(Stenquist 2003, s. 89) 

Enligt Glesbygdsverket blir den lokala infrastrukturen väldigt viktig för att kunna 
utveckla en ”lokal arena för lärande”. I det sammanhanget poängteras vikten av att ha 
en fungerande biblioteks- och informationsförsörjning för att kunna möta bland annat 
distansutbildningens krav. Liksom det finns ett behov av en nationell bibliotekspolitik, 
menar Glesbygdsverket att uppbyggnaden av lärcentra är beroende av en nationell 
strategi för att kunna utvecklas i alla delar av landet. (Ljusberg 2002, s. 56) 

Mot bakgrund av bland annat den kritik som Stenquist med flera framfört har en 
utredning kommit till stånd. I departementspromemorian Om biblioteksverksamheterna 
framlägger utredaren John Erik Forslund förslag om tillägg i bibliotekslagen. 
Utredningens förslag är: 

- Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka. 

- Kommuner och landsting bör anta planer för biblioteksverksamheterna. 
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Ett skäl till förslagen är, enligt Forslund, att det ligger i allas intresse att en rationell 
användning av biblioteksväsendets resurser och en ökad samsyn kommer till stånd. 
Annars tenderar klyftan mellan resurssvaga och resursstarka kommuner att öka, menar 
Forslund. Utredaren uppmärksammar till exempel det livslånga lärandet och vad det 
medför för folkbiblioteken. Han anser att det finns anledning att samverka på de om-
råden som rör studerande och deras ökade krav på biblioteksservice och att kommun-
erna bör upprätta biblioteksplaner som tydligt redogör för vilka studierelaterade tjänster 
biblioteken ska erbjuda. Utredningens förslag medför inga särskilda kostnader, hävdar 
Forslund. Möjligtvis skulle det på sikt kunna leda till ökade krav på statliga resurser, 
men samtidigt är ju ändå syftet med samverkan och biblioteksplaner att uppnå en effek-
tiv användning av biblioteksväsendets resurser, påpekar han. (Forslund 2003, s. 103-
109) Det återstår att se om dessa förslag kommer att antas som tillägg i bibliotekslagen. 

3.7 Sammanfattning av livslångt lärande, lärcentra och bibliotek 

Begreppet livslångt lärande förmedlar en syn på utbildning och lärande som ett lärande i 
olika skeden av livet och i flera olika miljöer. Det livslånga lärandet kräver en 
infrastruktur och samverkan mellan olika aktörer på nationell, regional och lokal nivå. 
En viktig del av infrastrukturen för vuxnas lärande är den miljö som lärcentra utgör. 
Tanken med dessa centra är att i första hand vara en mötesplats där hjälp med 
utbildning, handledning och studievägledning ges. Det kan också handla om att få 
tillgång till datorer och bibliotek. 

I många offentliga rapporter och utredningar som behandlar det livslånga lärandet har 
det ofta saknats en diskussion kring de studerandes behov av tillgång till bibliotek. 
Biblioteken har emellertid mycket att erbjuda i form av medier, teknik för 
informationssökning och biblioteksutbildad personal. Men det krävs att politiker ser till 
att resurstilldelningen till folkbiblioteken ökar i samma takt som antalet vuxen-
studerande om dessa bibliotek ska kunna möta en sådan användargrupps behov. 
Studiebibliotekarierna, som är en del av infrastrukturen för vuxnas lärande, bör ha 
pedagogisk kompetens i sin handledarroll vid mötet med den enskilda individen.  

Samarbetet mellan lärcentra och skol- och folkbibliotek är stort i många delar av landet, 
vilket olika pågående projekt inom Statens Kulturråd visar. Men många gånger befinner 
sig biblioteken i en slags gråzon mellan utbildningsanordnare och lärcentra och frågan 
vem som har ansvaret för att ett samarbete utvecklas är svår att besvara. Eftersom 
lärcentra till största delen har finansierats med projektmedel har det varit svårt även för 
biblioteken att planera långsiktigt för att ett givande samarbete ska komma till stånd. 

Det verkar saknas en gemensam syn hos kommunerna på vilken betydelsefull roll 
biblioteken faktiskt kan spela för exempelvis lärcentraverksamheten. Det finns därför ett 
behov av en ny nationell bibliotekspolitik som utgår från en diskussion kring 
bibliotekens utvidgade roll i kunskapssamhället. Folkbiblioteken står inför ett viktigt 
vägval där de måste förmå övertyga personer, såväl inom biblioteksvärlden som utanför, 
om att folkbiblioteken har en viktig roll att spela annars kommer resurserna mestadels 
gå till att bygga upp lärcentra utan något större samarbete med folkbiblioteken. Förslag 
till tillägg i bibliotekslagen har nyligen presenterats och innebär en förtydelse av bland 
annat vilken roll folkbiblioteken ska ha i det livslånga lärandet. 
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4. Teori 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som jag funnit relevanta för min uppsats. Personerna 
bakom dessa teorier är väl kända inom biblioteks- och informationsvetenskapen varför 
endast en kort beskrivning av dem görs. 

4.1 Loertschers taxonomi 

Professor David V. Loertscher har gjort genomträngande analyser av skolbibliotekets 
roll i undervisningen, inte minst i sin bok Taxonomies of the School Library Media 
Program. I denna bok presenterar han en taxonomi för skolbibliotekets roll bestående 
av tio olika nivåer. Dessa nivåer har Louise Limberg redovisat i en artikel i 
Biblioteksbladet med följande rubriker: 

1. Icke-inblandning i undervisningen 
2. Biblioteket som lagerlokal 
3. Individuell referenstjänst 
4. Spontan samverkan 
5. Flyktig planering 
6. Planerad materialförsörjning 
7. Missionerande utåtriktat arbete 
8. Formell planering 
9. Undervisningsplanering 
10. Pedagogiskt utvecklingsarbete 

 
Vad som framgår av dessa nivåer är att taxonomin pendlar från ett mer passivt bibliotek 
till en mer aktiv roll i undervisning och inlärning. Limberg tror att ju mindre tid 
skolbibliotekarien har till sitt förfogande, desto viktigare är det att inrikta sig på de 
högre nivåerna i taxonomin. Det är, enligt henne, det bästa sättet för biblioteket att visa 
vilken betydelsefull roll det har i skolan. (Limberg 1987, s. 144-147) Loertscher anser 
däremot att det bästa är en sund blandning av taxonomins olika nivåer (2000, s. 16). En 
något mer förenklad modell gjord av Limberg återfinns i Skolbibliotek för kunskap och 
skapande och består endast av fyra nivåer: 
 

1. Biblioteket som lagerlokal, vilket innebär att biblioteket i huvudsak fungerar 
som ett rum fyllt med böcker och andra medier. Där finns också en katalog i 
vilken besökarna kan söka efter exempelvis böcker. I hyllorna står sedan 
böckerna enligt det svenska klassifikationssystemet och besökarna får själva 
hitta det material de söker. Utlåning sker genom ett självbetjäningssystem och 
bibliotekariearbetet består till stor del endast av förvärv, registrering och 
exponering. (Limberg 1990, s. 82) 

 
2. Sporadisk användning av biblioteket, vilket innebär att lektioner i biblioteks-

kunskap förekommer i biblioteket. Men något direkt ändamålsenligt biblioteks-
användande lär eleverna sig inte. På denna nivå blir bibliotekarien överraskad 
när en klass plötsligt kommer på besök. (Limberg 1990, s. 83) 
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3. Strukturerad planering, biblioteket integrerat i undervisningen, innebär att ett 
problembaserat lärande tillämpas där biblioteket tjänar som ett redskap vilket 
kräver en planering mellan lärare och bibliotekarie. Ett sådant samarbete kräver 
ett aktivt stöd från skolledningen. Målsättningen är på denna nivå att stimulera 
en undersöknings- och informationssökningsprocess. (Limberg 1990, s. 83) 

 
4. Pedagogiskt utvecklingsarbete, innebär att bibliotekarien tillsammans med övrig 

pedagogisk personal deltar i skolans utvecklings- och förändringsarbete. Här 
kommer givetvis bibliotekariens pedagogiska kompetens till användning genom 
förmågan att undervisa om olika informationskällor, sökstrategier, informations-
sökningsprocess, källkritik med mera. (Limberg 1990, s. 83-84) 

 
I sin artikel i Biblioteksbladet skriver Limberg att man kan anlägga flera perspektiv på 
denna taxonomi; exempelvis folkbibliotekariens och politikerns och ställa sig frågan hur 
dessa personer ser på skolbibliotekets roll (1987, s. 144-147). 
 
Jag tror att denna teori är tillämpbar även i min uppsats och för mina frågeställningar, i 
synnerhet den första av dem; hur vill bibliotekarierna att biblioteken ska fungera som 
studieplats för de studerande på lärcentra? 

4.2 Kuhlthaus nivåer på yrkesroller och användarundervisning 

Carol C. Kuhlthau har i sin bok Seeking Meaning: A Process Approach to Library and 
Information Services studerat gymnasieelevers informationssökning och utifrån det 
utarbetat en teori om informationssökningsprocessen. Hon har bland annat funnit att det 
finns olika nivåer på vilka man som bibliotekarie kan ingripa i denna process. Likt 
Loertschers taxonomi har Kuhlthau skapat en taxonomi för möjliga pedagogiska roller 
för bibliotekarier bestående av fem olika nivåer:  

1. Organisatören, vilken endast ordnar samlingarna så att besökarna klarar sig 
själva. Skriftliga instruktioner och så kallade ”computer-assisted instructions”, 
som är utformade efter den typiske användaren, är vanliga. Individens speciella 
frågor och problem är av mindre intresse för organisatören. Denna roll är 
emellertid en förutsättning för de andra rollerna som följer nedan. (Kuhlthau 
1993, s. 146-148) 

 
2. Föreläsaren, vilken ger biblioteksvisningar, framförallt vid terminsstarter, så att 

besökarna kan orientera sig. Orienteringen utgörs av ett tillfälle då allting visas. 
Men eftersom visningarna inte utgår från ett speciellt problem eller behov blir de 
ofta ytliga och saknar sammanhang. Detta gör att den ovane besökaren ibland 
lämnas lite vilsen och oförmögen att sedan söka på egen hand. (Kuhlthau 1993, 
s. 148-149) 

 
3. Instruktören, vilken undervisar i olika bibliografiska verktyg. Det primära för 

denna roll är att identifiera relevanta källor. Denna nivå är således käll-
orienterad. Undervisningen kan bestå av oberoende lektioner som var och en tar 
upp en särskild typ av källa. Till skillnad från tidigare nivåer baseras 
undervisningen på individens behov och problem. (Kuhlthau 1993, s. 149-150) 
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4. Handledaren, vilken ger regelbunden undervisning för särskilda ändamål, exem-
pelvis en uppsatsskrivning. Undervisningen utgörs av en serie lektioner där råd 
ges angående strategier för att lokalisera och använda källor för att lösa ett speci-
fikt problem. För handledaren gäller det att navigera användarna och få dem att 
förstå förhållanden mellan olika källor såväl inom som utanför biblioteket. På 
denna nivå förekommer också samarbete med lärare. (Kuhlthau 1993, s. 150) 

 
5. Rådgivaren, vilken följer eleverna genom deras informationssöknings- och inlär-

ningsprocess och ger dem stöd där det behövs. Det finns en medvetenhet hos 
rådgivaren om det dynamiska samspelet mellan tankar, handlingar och känslor i 
processen. Undervisningen är på denna nivå helt integrerad i användarens pro-
blem. Pedagogik blir en del av undervisningen där tonvikten ligger på individ-
uell problemlösning. Rådgivaren är aktivt deltagande i skolans utbildningsplan, 
det vill säga i såväl målformulering och undervisning som utvärdering. Alla i 
utbildningsorganisationen har sina unika roller. (Kuhlthau 1993, s. 151-152) 

 
Precis som Loertschers taxonomi växer den pedagogiska rollen i takt med de olika 
nivåerna. 

Carol C. Kuhlthau skriver i sin artikel ”An Emerging Theory of Library Instruction” 
från 1980-talet att det finns ett behov av en teoretisk grund för att visa i vilken riktning 
som användarundervisningar ska utvecklas. En bredare syn på biblioteksfärdigheter 
håller under denna tid på att växa sig allt starkare, där färdigheterna inte bara omfattar 
att kunna lokalisera källor utan också betrakta informationssökning som en process. 
Kuhlthau har identifierat tre olika nivåer på användarundervisning. De är följande: 

1. The source approach, fokuserar på att hjälpa användaren att använda ett särskilt 
bibliotek och dess specifika resurser. Framförallt är det två färdigheter som be-
tonas; att känna till hur biblioteket är organiserat och att veta vilka källor som är 
de mest lämpliga. En, på den tiden, vanlig modell på skolbibliotek och som på 
sina håll har varit svår att överge. Nackdelen med denna modell är att undervis-
ningen är svår att överföra till andra sammanhang där information söks. Kun-
skapen om verktygen blir viktigare än hur de ska användas. (Kuhlthau 1987, s. 
23-28) 

 
2. The pathfinder approach, är en modell för informationssökning som börjar med 

övergripande bakgrundskällor såsom uppslagsverk för att därefter övergå till 
mer specifika källor. Modellen är konstruerad så att den ska leda användarna 
genom en sekvens av källor vid informationssökningen och underlättar på så vis 
förståelsen för relationen mellan olika källor på biblioteket. Däremot är denna 
modell inte anpassad för ett flexibelt problembaserat lärande. (Kuhlthau 1987, s. 
23-28) 
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3. The process approach, ska underlätta för ett problembaserat lärande där kritiskt 
tänkande kan utvecklas och där användaren kan reflektera över sin egen process. 
Undervisning, som vägleder användarna genom ett problem, hjälper dem att 
använda information i sitt lärande. Modellen innefattar ett tänkande kring 
information och informationsanvändning där det handlar om att tolka och finna 
sin egen mening i information. (Kuhlthau 1987, s. 23-28) 

 
Vad som framgår av de tre olika nivåerna på användarundervisning är att ansatsen i den 
tredje nivån är baserad på en kognitiv syn på lärande. Något som har blivit allt vanligare 
med åren. 
 
Kuhlthaus taxonomi och nivåer på användarundervisning finner jag användbara inför 
analysen av framförallt min andra och tredje frågeställning; hur ser de på sin yrkesroll i 
förhållande till lärcentraverksamhet och vilken typ av användarundervisning anser de 
lämplig för vuxenstuderande på lärcentra? 

4.3 Bruces kategorier av informationskompetens 

I sin avhandling Seven Faces of Information Literacy utforskar Christine Bruce olika 
uppfattningar om informationskompetens. Genom en fenomenografisk studie tog hon 
reda på hur ett antal högskolepedagoger såg på begreppet informationskompetens. 
Studien resulterade i sju olika kategorier av hur informationskompetens kan uppfattas. 
Benämningarna på de olika kategorierna har jag själv gjort utifrån vad som står i 
centrum för varje kategori: 

1. Informationsteknologi, att använda informationsteknologi för informations-
sökning. Individen anser sig vara beroende av tekniken för att få tillgång till 
information och för att kunna bli informerad. Primärt i denna kategori är alltså 
teknologin, sekundärt informationssökningen, och tertiärt informations-
användningen. (Bruce 1997, s. 117-121) 

 
2. Källor, att kunna finna informationskällor. Enligt denna uppfattning är det 

kunskapen om informationskällor som gör det möjligt att återvinna information. 
Primärt i denna kategori är alltså källorna, sekundärt teknologin och tertiärt 
informationsanvändningen. (Bruce 1997, s. 122-128) 

 
3. Process, att ta sig igenom informationssökningsprocessen. Det gäller för 

individen att känna igen ett informationsbehov och gå igenom den process som 
det innebär att söka information. Primärt i denna kategori är alltså processen, 
sekundärt informationsanvändningen och tertiärt teknologin. (Bruce 1997, s. 
128-132) 

 
4. Kontroll, att kunna kontrollera information. Information ses som något som skall 

kontrolleras av individen. Primärt i denna kategori är alltså kontrollen, sekundärt 
informationsanvändningen och tertiärt teknologin. (Bruce 1997, s. 132-137) 

 
 

  25



5. Informationsanvändning, att använda information för att skapa en egen 
kunskapsgrund och på så vis kunna sätta sig in i ett nytt ämnesområde. Primärt i 
denna kategori är alltså informationsanvändningen, sekundärt kunskapsbasen 
och tertiärt teknologin. (Bruce 1997, s. 137-143) 

 
6. Informationsanvändning, att använda information för att utveckla ny kunskap. 

Individen arbetar med kunskap och personliga perspektiv för att nå nya insikter. 
Primärt i denna kategori är alltså informationsanvändningen, sekundärt 
kunskapsbasen och tertiärt teknologin. (Bruce 1997, s. 143-147) 

 
7. Informationsanvändning, att använda information för att hjälpa andra. Individen 

är medveten om de värderingar, attityder och föreställningar som genomsyrar 
den egna informationsanvändningen. På så sätt kan en förändring av individen 
och dennes kunskapsbas ske. Primärt i denna kategori är alltså informations-
användningen, sekundärt kunskapsbasen och tertiärt teknologin. (Bruce 1997, s. 
147-151) 

 
De högre kategorierna är mer komplexa än de lägre och det finns också en skillnad 
mellan kategorierna när det gäller hur information uppfattas. I kategori ett till fyra 
betraktas information som någonting objektivt, medan den uppfattas som subjektiv i 
kategori fem. Det innebär att information ses som antingen något som finns utanför 
informationssökaren eller något som skapas av densamme. I de två högsta kategorierna 
ses däremot information som en relation mellan individen och omvärlden. (Bruce 1997, 
s. 117-151) 

Jag tror att Bruce olika kategorier av informationskompetens kan hjälpa mig att 
analysera min fjärde frågeställning; hur ser de på begreppet informationskompetens i 
lärcentrasammanhang? 

4.4 Sammanfattning av teori 

Carol C. Kuhlthau och David V. Loertschers teorier om användarundervisning, biblio-
tekarie- och biblioteksroll har många gemensamma drag. Likt Loertschers tio-skaliga 
taxonomi över skolbibliotekens roll har Carol C. Kuhlthau skapat en taxonomi för 
möjliga pedagogiska roller för skolbibliotekarier bestående av fem olika nivåer. Deras 
taxonomier pendlar från en mer passiv till en mer aktiv roll i undervisning och 
inlärning. Vad som framgår av Kuhlthaus tre olika nivåerna på användarundervisning är 
att ansatsen i den tredje nivån är baserad på en kognitiv syn på lärande.  

Christine Bruces studie resulterade i sju olika kategorier av hur informationskompetens 
kan uppfattas. Bruce vill ge en förändrad syn på vad informationskompetens kan vara. 
Hon visar tydligt att det inte bara innebär att vara kunnig i informationsteknologi eller 
olika källor utan att man måste se till informationsprocessen och informations-
användningen också. Det gäller att utveckla en repertoar av färdigheter och använda den 
eller de som ett visst sammanhang kräver. 
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5. Metod  
I detta avsnitt presenteras resonemang kring val av metod och urval av respondenter. 
Dessutom ges en beskrivning av bland annat de intervjuer som gjorts samt vilket 
resultat som kan förväntas genom valet av en kvalitativ metod. Därefter görs en kort 
vetenskapsteoretisk reflektion över ett sådant val. 

5.1 Val av metod 

För uppsatsens huvudsakliga syfte och dess frågeställningar lämpade sig inte 
kvantitativa eller textanalytiska metoder särskilt väl. Jag ville exempelvis inte 
undersöka i vilken utsträckning folkbibliotekarier anser att biblioteken har stor 
betydelse för lärcentraverksamheten och jag hade dessutom inte någon möjlighet att 
genom texter få svar på mina frågor då det i obetydlig grad fanns något skrivet i detta 
ämne. Därför fann jag att en kvalitativ metod var den mest lämpliga för min empiriska 
undersökning. Kvalitativa metoder är nämligen inriktade på att fånga forsknings-
objektens egna verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt (Repstad 1993, s. 12). För 
denna uppsats syfte var intervjuer att föredra framför observationer. Om man vill höra 
hur människor resonerar och reflekterar över ett fenomen bör man välja intervju som 
metod (Widerberg 2002, s. 66). Genom den kvalitativa intervjun fick mina respondenter 
möjlighet att relativt fritt utveckla sina tankar och åsikter kring exempelvis lärcentra-
verksamhet, vuxnas informationssökning och lärande. 

För uppsatsens underordnade syfte fann jag såväl måldokumentsstudier som kvalitativa 
intervjuer lämpliga. För att få reda på hur kommunerna ser på vuxnas lärande ansåg jag 
att en studie av deras måldokument skulle vara ett bra sätt. I sådana dokument kan man 
få en uppfattning om vad som anses vara viktigt att få nedskrivet på papper. Det säger 
något om en verksamhets betydelse, tror jag. Däremot fick jag återigen välja den 
kvalitativa intervjun som metod när det gällde att få lärcentrumansvarigas syn på vilken 
betydelse folkbiblioteken kan ha för deras verksamhet. Jag ville nämligen höra hur de 
resonerar och reflekterar över ett samarbete med folkbibliotek. 

5.2 Urval 

Vilka personer var då aktuella att intervjua? De personer som, enligt forskaren, bedöms 
ha viktig och relevant information att ge när det gäller frågeställningen bör väljas 
(Repstad 1993, s. 67). Ett strategiskt urval genom handplockning av intervjupersoner 
verkade vara det lämpligaste i detta fall. Urvalet kom att variera genom att någon 
bibliotekarie arbetar på chefsnivå och några på operativ nivå. Valet av antalet bibliotek 
berodde till stor del på att jag ville ha tre olika lösningar; antingen att lärcentrum låg i 
biblioteket, i egna lokaler eller i den kommunala vuxenutbildningens lokaler. Detta 
något heterogena urval av bibliotek och bibliotekarier hoppades jag skulle bidra till att 
olika åsikter och inställningar hos bibliotekarier kom fram. Det gäller att ge en så 
nyanserad bild som möjligt (Repstad 1993, s. 67). Det definitiva antalet intervjuer hade 
jag inte bestämt i det inledande skedet av mitt uppsatsarbete eftersom jag fick avvakta 
och se hur pass mycket information jag erhöll vid första intervjuomgången. Om de blir 
för många finns det risk för att analysen blir för ytlig, därför bör man stanna vid ett antal 
då en ”mättnad” på information har uppnåtts (Repstad 1993, s. 69-70). Efter den första 
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intervjuomgången kändes det som om jag fått tillräckligt med information från 
bibliotekariernas håll, därför beslöt jag mig för att fortsätta med en omgång intervjuer 
av lärcentrumansvariga istället. Det föll sig naturligt att vända sig till samma kommuner 
som biblioteken låg i, varför urvalet av lärcentrumansvariga framstod som självklart. 
Vad beträffar måldokumenten valdes dessa givetvis också ur berörda kommuner. De 
dokument som fanns tillgängliga via nätet var övergripande till sin karaktär och gav 
därför en helhetsbild över kommunernas framtida mål, något som jag också fann 
lämpligt. Som jag tidigare nämnde begränsades urval av kommuner av geografiska skäl. 
Det har även varit min målsättning att utgå ifrån små kommuner på landsbygden med ett 
lågt invånarantal eftersom jag tror att sådana kommuner har ett stort behov av att 
utveckla goda förutsättningar för ett livslångt lärande. I dessa kommuner råder ofta en 
negativ befolkningsutveckling och för att motverka en sådan utveckling är utbildning en 
del av lösningen. 

5.3 Intervjuer och måldokumentsstudier 

Jag tog i ett tidigt skede av uppsatsarbetet kontakt med de tre utvalda biblioteken. Det är 
bra att fundera över var och när intervjuerna ska äga rum och överväga vilka för- och 
nackdelar som finns med olika tidpunkter och lokaler (Widerberg 2002, s. 122). Jag 
fann det lämpligast att genomföra intervjuerna på bibliotekariernas egna arbetsplatser 
tidigt på förmiddagen eftersom det dels är deras yrke som står i centrum och dels är 
lättare att intervjua dem innan biblioteken öppnar. Dessutom trodde jag att det med stor 
sannolikhet skulle gå att finna en lugn och behaglig miljö på dessa platser, något som 
var viktig för såväl mina respondenter som mig själv. En annan omständighet som 
talade för en sådan miljö var att underlätta för en så bra ljudupptagning på band som 
möjligt. Det var nämligen nödvändigt att spela in intervjuerna på band eftersom jag ville 
kunna återge exakt vad de har sagt i vissa sammanhang. Det faktum att intervjuerna 
skulle bandas hade jag informerat mina respondenter om i förväg, liksom det faktum att 
såväl kommuner som bibliotekarier skulle behandlas anonymt i uppsatsen. Därtill 
upplyste jag dem om mitt syfte med uppsatsen samt vilka huvudsakliga frågor och 
teman som skulle komma att beröras under intervjun. Allt i enlighet med de 
forskningsetiska regler som finns (Repstad 1993, s. 68). Jag utformade för min egen del 
en intervjumall bestående av både detaljerade frågor och kortfattade tematiska 
nyckelord (se bilaga 1 och 2). Det är nämligen bra att ha en flexibel mall, som ger 
utrymme för mer naturligt formulerade frågor, vilket får intervjun att framstå som ett 
vanligt samtal (Repstad 1993, s. 64). Innan första intervjun ägde rum genomfördes en 
pilotintervju för att verkligen se om mallen var lämplig att använda eller om något 
behövde ändras. Men det behöver inte innebära att denna mall måste följas i detalj, i en 
kvalitativ studie är det tillåtet att anpassa mallen till situationen (Repstad 1993, s. 65). 
Min tanke var att låta respondenterna tala relativt fritt utifrån fyra huvudfrågor, men 
naturligtvis följa upp med följdfrågor där det behövdes. Dessa följdfrågor var delvis 
planerade men det fanns även utrymme för spontana inslag. Det är dock viktigt att ha en 
genomtänkt referensram, där planerade teman som ska beröras under intervjun ingår, för 
att undvika alltför mycket irrelevanta resonemang (Repstad 1993, s. 65). När 
intervjuerna var genomförda erbjöds respondenterna en utskrift av den intervju som de 
medverkat i. De hade även möjlighet att lämna respons på dessa utskrifter. För att 
underlätta läsning av några citat har vissa mindre ändringar gjorts utan att ordval och 
innebörd i dem för den skull gått förlorad. 
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När det gäller intervjuerna på lärcentra och förberedelserna av dessa ska nämnas att de 
lärcentrumansvariga kontaktades via e-post. I de elektroniska breven gavs möjlighet att 
svara på frågorna (se bilaga 3) via e-post eller via telefon. Två av tre lärcentrum-
ansvariga föredrog telefon, en av dem föreslog en träff för intervju vilket också skedde. 
Även denna kategori av respondenter garanterades anonymitet. Slutligen bör nämnas att 
de måldokumentsstudier som ägde rum är baserade på nya måldokument som avser den 
närmaste framtiden. Källorna bedöms som trovärdiga, men läsaren bör ha i åtanke att 
det rör sig om övergripande målformuleringar, således inga detaljerade sådana. För att 
bibehålla bibliotekariers och lärcentrumansvarigas anonymitet har måldokumenten 
också anonymiserats och återfinns i källförteckningen under otryckta källor. 

5.4 Förväntat resultat 

Vad är det som styr vilka teman som ska väljas ur det empiriska materialet för analys? 
Det kan röra sig om teoretiska förväntningar även om man bör vara öppen för att finna 
nya teman. (Repstad 1993, s. 106) Jag får erkänna att bakom varje frågeställning i min 
uppsats finns tänkbara teorier, tolkningsmodeller och tematiseringar som jag skulle 
kunna använda mig av i mitt analysarbete. En fråga jag måste ställa mig är om det finns 
något motsägelsefullt i att utgå från ett deduktivt arbetssätt när jag valt att göra en 
kvalitativ studie. Förmodligen borde jag vara mer öppen för att hitta något nytt. Ur en 
mer induktiv synvinkel är det materialet i sig som inbjuder till en tematisering under 
analysen (Repstad 1993, s. 106). Många samhällsvetenskapliga undersökningar är 
kvalitativa och hypotesgenererande snarare än traditionella och hypotesprövande 
(Backman 1998, s. 48). En viktig del av analysen består i att inta ett kritiskt 
förhållningssätt till giltigheten hos den information man samlat in. Har frågorna varit 
ledande? Finns det skäl för respondenterna att inte vara helt uppriktiga i sina svar? 
(Repstad 1993, s. 116) En risk med mina frågeställningar är, som jag ser det, att 
respondenterna svarar på dem utifrån vad de tror att de bör svara i egenskap av 
pedagogiska bibliotekarier. Vad går då att säga om uppsatsens generaliserbarhet? Det är 
självklart att jag inte kan generalisera okritiskt utifrån en undersökning, bestående av ett 
fåtal intervjuer, men jag kan göra en grov och subjektiv uppskattning av hur pass 
representativa resultaten är. Om det visar sig att det finns klara mönster i materialet kan 
man uppmärksamma och diskutera det, men man bör vara försiktig med generella 
påståenden (Repstad 1993, s. 113). 

5.5 En vetenskapsteoretisk reflektion 

Det kan för mig som verksam inom biblioteks- och informationsvetenskap vara bra att 
reflektera, om än något ytligt, över det faktum att kvalitativa och kvantitativa metoder är 
sprungna ur två olika vetenskapstraditioner; hermeneutiken och positivismen. För oss i 
Sverige som studerar biblioteks- och informationsvetenskap verkar hermeneutik och 
kvalitativa metoder vara ett mer självklart alternativ än i exempelvis USA. John M. 
Budd (2001, s. 1-6) och Marcia J. Bates (1999, s. 1043-1050) talar om dem som relativt 
nya företeelser, förmodligen beroende på att positivismen och de kvantitativa metoderna 
fortfarande har en starkare ställning där. Att välja hermeneutik och kvalitativa metoder 
är dock ingen självklarhet för mig men det kändes ändå som det mest lämpliga alter-
nativet för min problemställning. Till skillnad från positivismens företrädare som påstår 
att logik och iakttagelse är de enda källorna till kunskap, menar man inom herme-
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neutiken att förståelse också är en viktig källa till kunskap (Thurén 1991, s. 45-46). 
Genom att utifrån olika tolkningsmodeller försöka förstå hur mina respondenter 
resonerar kan jag tolka deras syn på exempelvis lärcentraverksamhet. Olika perspektiv 
och tolkningsmodeller gör hermeneutiken rikare och mer nyanserad än exempelvis 
positivismen, men tolkningarna är långt ifrån ”säkra” sanningar (Thurén 1991, s. 51-
52). Det behövs alltså en stor portion relativism. Hermeneutiska analyser innebär att 
forskaren måste klargöra vilken förförståelse och vilka förväntningar hon eller han hade 
med sig in i forskningsprocessen för att alla momenten i tolkningsprocessen ska bli så 
tydliga som möjligt (Widerberg 2002, s. 26). Det är därför viktigt att jag beskriver min 
förförståelse och mina förväntningar inför denna uppsats. Det faktum att jag själv 
studerar till bibliotekarie tror jag kan påverka min förförståelse, i synnerhet då jag läser 
en inriktning som är fokuserad på den pedagogiska aspekten av bibliotekarieyrket. En 
förväntning som jag har är att bibliotekarier på folkbibliotek, vars lokaler inrymmer 
lärcentraverksamhet, har ett större engagemang för vuxnas informationssökning och 
lärande. Men om det verkligen förhåller sig så, på de bibliotek jag tänker studera, 
återstår att försöka ta reda på i mitt analysarbete. 
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6. Resultatredovisning 
I detta avsnitt presenteras en redogörelse av de intervjuade bibliotekariernas syn på 
vilken roll de kan spela för de studerande på lärcentra och därigenom vuxnas 
informationssökning och lärande. Dessutom ges en kortfattad beskrivning av de olika 
kommunerna som deltar i studien och deras övergripande måldokument samt 
lärcentrumansvarigas syn på samarbete mellan folkbibliotek och lärcentra. 

6.1 Kommun A 

I kommun A bor ungefär 15 000 invånare och till skillnad från många andra små 
kommuner har den en positiv befolkningsutveckling och har således lyckats stå emot en 
utflyttning. I ett övergripande styrdokument beskriver kommun A sin omvärldsanalys 
och sina mål inför framtiden. Kommun A konstaterar i sin omvärldsanalys att det finns 
ett ökat behov av utbildad arbetskraft och att det måste ges ökade möjligheter till 
utbildning på distans. Bland målen återfinns en strävan efter att genomföra utbildnings-
satsningar på eftergymnasial nivå, exempelvis på högskole- och universitetsnivå, och att 
utveckla förutsättningar för distansstudier i kommunen. Ord och begrepp som 
”bibliotek” och ”det livslånga lärandet” nämns inte i styrdokumentet. Det bör dock i 
detta sammanhang understrykas att det rör sig om ett övergripande styrdokument, 
således ingen detaljerad beskrivning. 

Kommun A ligger några mil från närmsta högskola och dess lärcentrum finns i samma 
lokaler som huvudbiblioteket. En planerad utbyggnad av lokalerna kommer att genom-
föras under 2005. Kommunen deltog nyligen i ett nationellt projekt där samarbete 
mellan bibliotek och olika utbildningsanordnare inom exempelvis folkbildningen 
utvecklades. I projektet deltog distansnätverk som erbjöd ett utbud av kurser i skilda 
ämnen. Kurserna, som leddes av pedagoger hos utbildningsanordnarna, hade även ett 
behov av en lokal handledare. Denna handledning kunde då folkbiblioteken hjälpa till 
med genom sina bibliotekarier. Biblioteken som deltog i projektet erbjöd dessutom 
studieplats, dator, Internetuppkoppling och referenslitteratur. Projektet startades 
samtidigt som kommun A:s lärcentrum invigdes och idag ges även högskolekurser. 
 
6.1.1 Lärcentrumansvarig A 
 
Operativt ansvarig för lärcentraverksamheten i kommun A är en koordinator för 
vuxenutbildningen. Hon tror att ett samarbete måste ses utifrån de lokala förutsättningar 
som finns. Hon ser vuxnas lärande som en övergripande kommunal fråga och inte 
enbart som en utbildningsfråga. Det är viktigt att betrakta det ur ett utvecklings- och 
tillväxtperspektiv, menar hon. En lösning skulle kunna vara att lägga lärcentra direkt 
under kommunstyrelsen istället för under exempelvis barn- och utbildnings-
förvaltningen, tror hon. Ett problem, som hon ser med lärcentraverksamheten, är 
finansieringen. Projektmedel är ingen hållbar lösning i längden, tycker hon, utan 
föreslår istället att kommuner som satsar på lärcentra ska få ett statligt stöd. Samarbetet 
med biblioteket, anser koordinator A, fungerar väl. Hon hade dock gärna suttit i samma 
lokaler som lärcentrum och bibliotek, inte minst för att få mer kontakt med de 
studerande. Hon ser enbart fördelar med ett samarbete. Förutom att biblioteket kan 
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hjälpa till med informationssökning och kurslitteraturförsörjning erbjuder det dessutom 
en trygg och invand miljö för de vuxenstuderande, menar koordinator A. 
 
6.1.2 Bibliotekarie A 
 
Bibliotekarie A utbildade sig i början av 1980-talet och har sedan dess arbetat på några 
olika bibliotek i landet. Utbildningen kännetecknades på den tiden bland annat av längre 
och kortare praktikperioder. Enligt bibliotekarie A var utbildningen en ren hantverks-
utbildning. Den var inte särskilt akademisk utan de lärde sig helt enkelt hur man arbetar 
på ett bibliotek. Katalogisering, referensarbete och barnlitteratur är några av de ämnen 
som lästes. Hennes arbetsuppgifter och arbetsplatser har varierat genom åren; institu-
tionsbibliotek, högskolebibliotek, folkbibliotek, (huvudbibliotek och filial) bokbuss 
samt uppsökande verksamhet. Idag arbetar hon med media, fjärrlån och IT-frågor samt 
lärcentrum. 

Det livslånga lärandet har förändrat arbetet väldigt mycket, anser bibliotekarie A. 
Antalet studenter har ökat de senaste åren i och med Kunskapslyftet och distans-
utbildningens utveckling. Eftersom distansstudenterna i kommunen använder sitt lokala 
bibliotek har det medfört att de på biblioteket har fått tänka om vad gäller medieinköp. 
Idag köps kurslitteratur in i mycket större utsträckning än tidigare. Det livslånga 
lärandet har också inneburit en möjlighet för bibliotekarien att lära sig att hantera 
databaser och att utveckla sin informationssökning.  

Samarbetet mellan biblioteket och lärcentrumet är idag väl utvecklat i denna kommun. 
Bibliotekarie A upplever att de två verksamheterna snarare är en verksamhet även om 
de har olika uppgifter att arbeta med. Det finns två personer som har huvudansvaret för 
samarbetet mellan folkbiblioteket och lärcentrumet; dels bibliotekarie A och dels 
koordinator A från vuxenutbildningen. De arbetar väldigt nära tillsammans, men har 
olika funktioner. Medan bibliotekarie A arbetar direkt med studenterna i studie-
situationen sköter koordinatorn kontakten med utbildningsanordnarna och studenterna i 
planeringsstadiet och vid kursstarterna. Men de ger gemensamt en introduktion för 
studenterna där de berättar vad de kan hjälpa till med och att biblioteket är deras 
studiebibliotek. Samarbetet mellan bibliotekarie A och koordinatorn har pågått alltsedan 
Kunskaplyftets dagar och har därefter utvecklats efter att lärcentrumet invigdes. Det 
enda bibliotekarie A önskar är att koordinatorn satt i samma byggnad som bibliotek och 
lärcentrum, vilket hon inte gör idag. Det skulle underlätta än mer för kommunikationen 
dem emellan, även om den fungerar tillfredsställande idag. Hon tycker att det är viktigt 
med personliga kontakter för att kunna bilda ett nätverk. Bibliotekarie A anser dock att 
det är rimligt att hon och koordinatorn har olika uppgifter och således inte är inblandade 
i allt som den andra gör. 

När det gäller hur stor roll folkbiblioteket ska ha för en användargrupp som de 
vuxenstuderande tycker bibliotekarie A att ingen grupp är viktigare än någon annan på 
biblioteket, men konstaterar samtidigt att de vuxenstuderande idag lyfts fram på ett 
annat sätt i och med kunskapssamhällets framväxt. Det satsas på lärcentra från olika 
myndigheters håll och mycket av de resurser som finns läggs på vuxnas lärande. Något 
som bibliotekarie A lagt märke till är att till exempel barnbibliotekarier och social-
bibliotekarier inte får samma uppmärksamhet som studiebibliotekarier får. Även om de 
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på biblioteket försöker värna om barn, funktionshindrade och andra prioriterade grupper 
blir det inte lika mycket resurser till dem som till de vuxenstuderande. 

På frågan hur bibliotekarie A skulle vilja att biblioteket fungerade som studieplats för de 
studerande på lärcentra svarar hon bland annat följande: 

Drömstället vore ett bibliotek där man kom åt studieplatser dygnet runt. Det är ju någonting 
som vi pratar om att vi ska kunna lösa i och med utbyggnaden. Att man kan avgränsa entrén 
och så att man kan stänga till så att man bara kommer åt några få lokaler med koder och så. 
Det finns andra bibliotek som har löst det. Och sen ska det ju vara flexibelt. Många små 
utrymmen så att man kan dels stänga dörren eller bara sitta några stycken tillsammans och 
jobba. Man ska känna att man inte stör resten av biblioteksbesökarna. 

Biblioteket tillhandahåller bärbara datorer med trådlöst Internet så att studenterna kan 
sitta var som helst i huset och på så vis utnyttjas varenda stol och bord. Men det måste 
också finnas möjlighet att sitta för sig själv, menar bibliotekarie A. Tillgången till ett 
referensbibliotek för de studerande på lärcentra anser bibliotekarie A är viktigt. Någon 
kurslitteratur som referenslitteratur erbjuder de dock inte, men köper däremot in 
kursböcker för utlåning. Fjärrlån förekommer i mycket liten utsträckning eftersom de på 
biblioteket anser sig ha råd att köpa in egen kurslitteratur, under förutsättning att de 
studerande samsas om de exemplar som införskaffas.  

Idealet vore, tycker bibliotekarie A, om de vuxenstuderande såg lokalen som en 
mötesplats, men det tycker hon sig inte märka att så är fallet idag. Eftersom många har 
familj och andra åtaganden har de helt enkelt inte tid att knyta några studiekontakter och 
därför blir det heller inte något större utbyte mellan exempelvis olika studerande på 
olika nivåer. Möjligtvis, säger bibliotekarie A, skulle en träff angående deras utbyggnad 
kunna medföra att fler kontakter knöts eftersom de då får tillfälle att komma underfund 
med vad andra läser för någonting. Men annars tycker hon sig inte se så mycket av att 
de inspireras av varandra utan alla är så fokuserade på sina studier. 

Vad beträffar handledning av de vuxenstuderande på lärcentra anser sig bibliotekarie A 
inte kunna hjälpa dem med exempelvis hur de skriver en uppsats eller med frågor kring 
särskilda ämnen eftersom hon själv saknar erfarenhet av det förra och ibland kunskaper 
i det senare fallet. Men däremot vill hon gärna hjälpa dem med informationssökning på 
nätet och hur de ska använda databaser, hur de ska formulera en sökfråga och vad de 
ska använda för ämnesord och var de kan leta.  

På vissa lärcentra erbjuds även studievägledning och på frågan om bibliotekarie A 
kunde tänka sig någon enklare form av sådan vägledning svarar hon att hon skulle 
kunna tipsa om Nätuniversitetet och Nätbildarna, men för övrigt så skulle hon hänvisa 
till koordinatorn eftersom denna även är studievägledare. I detta sammanhang nämner 
hon också att de diskuterat att vägledarfunktionen kanske kommer att bli nästa funktion 
som ska flyttas in i bibliotekets och lärcentrumets lokaler. Hon säger att ”biblioteket är 
ju en informationscentral”. På gång är redan Turistbyrån och idag samarbetar hon med 
ett projekt mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen där stöd ges till långtids-
sjukskrivna och hon önskar att det fanns plats för en sådan verksamhet i huset också. 
Det är viktigt att man bildar ett nätverk där många olika parter ingår, inte minst 
högskolebibliotek, anser bibliotekarie A. De flesta högskolebibliotek är, enligt hennes 
erfarenhet, väldigt förstående för att studenterna använder folkbiblioteket som sitt 
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bibliotek eftersom de många gånger är vana vid den miljön. Men hon har även stött på 
högskolor som har en annan uppfattning om vilket bibliotek som ska sköta kontakten 
med studenterna, det vill säga inte folkbiblioteken utan högskolebiblioteken. 

På frågan hur hon ser på sin yrkesroll i förhållande till lärcentra och om hon känner sig 
som en traditionell bibliotekarie eller mer som en studiebibliotekarie svarar hon så här: 

Nja, jag känner mig nog inte särskilt traditionell. Eller ibland…det är så svårt…man får så 
nära personliga relationer med de här studenterna. Jag känner ju dem inte privat, jag träffar 
ju dem aldrig utanför det här sammanhanget, men det blir ju ändå att man sliter med en 
dator tillsammans och försöker att lösa något tekniskt problem. Man letar kurslitteratur, det 
är en väldigt bra stämning, man gör saker tillsammans på ett sätt som får mig att inte känna 
mig traditionell. Men jag hoppas att alla jobbar på ett någorlunda personligt plan med 
studenterna. 

Bibliotekarie A tycker dock att hennes yrkesroll i det här sammanhanget har en tydlig 
avgränsning till exempelvis lärarrollen, handledarrollen och även studievägledarrollen. 
Hon anser sig inte ha kompetens att ge sig in på deras område och uppmanar därför 
studenterna att ta kontakt med lärarna eller andra berörda parter för att lösa de problem 
som kan uppstå. Hon upplever att hennes roll gentemot studenterna på lärcentra till stor 
del består i att hjälpa dem att hantera utbildningsplattformarna. Många av dessa 
plattformar har undermåliga hjälpsidor och manualer vilket gör att bibliotekarie A får 
ägna mycket tid åt att hjälpa de vuxenstuderande och ge dem tekniskt stöd. Det är heller 
inte ovanligt att de studerande saknar tillräckliga IT-kunskaper för att klara av att 
hantera utbildningsplattformarna. Bibliotekarie A känner sig ibland som något av ett 
”bollplank” då hon, genom att ställa lite frågor kring de problem som studenterna har, 
lyckas få dem att gå vidare. 

För bibliotekarie A känns den traditionella användarundervisningen något förlegad. Hon 
ifrågasätter allt mer den typ av undervisning som liknar en föreläsning inför en grupp 
studerande och som syftar till att förbereda dem inför deras egen informationssökning. 
Hon tycker att det är bättre att hjälpa dem i en särskild situation och utgå ifrån ett 
genuint behov. Det enda som kan göras gruppvis är att informera om att bibliotekarien 
finns där för dem när de behöver hjälp med att exempelvis söka i databaser, leta efter 
artiklar eller beställa en bok. Bibliotekarie A, som tycker att hon skapat en bra kontakt 
med de studerande på lärcentra, vill ge dem en regelbunden och spontan undervisning: 

Jag tycker att jag träffar dem så mycket nu när de är här och jag försöker på alla sätt att 
poängtera att jag är tillgänglig. Många kommer ju in här. Sitter de här och pluggar så går de 
in till mig och pratar eller hugger mig nere i biblioteket. Du, jag fattar inte det här! Kan inte 
du komma och titta på det? Och så tycker jag att det ska vara. Att man blir fullständigt 
överfallen på en gång när man kommer innanför dörren. 

Det är väldigt svårt, anser bibliotekarie A, att försöka få de studerande att bli medvetna 
om att det är en process att söka information. Hon upplever att många ”slänger sig ut på 
nätet” utan någon större tanke på vilka sökverktyg de kan använda eller hur man 
formulerar en fråga eller hur man ska bedöma materialet ur en källkritisk synpunkt. 
Detta är något som egentligen borde läras väldigt tidigt i livet, tror bibliotekarie A. 
Hennes erfarenhet är att de vuxenstuderande, liksom många ungdomar idag, söker 
information utan någon större reflektion över hur de gör det och hur de ska värdera den 
information de funnit. Hon försöker påpeka att det går att välja andra vägar. Till 
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exempel kan de mycket väl vända sig till ett uppslagsverk innan de ger sig ut på nätet. 
När det gäller att söka i databaser tycker hon sig se en tendens hos äldre 
vuxenstuderande att de nöjer sig med ArtikelSök och PressText och Mediearkivet och 
NE, vilka är de databaser som finns att tillgå i biblioteket. De yngre har oftare behov av 
andra typer av databaser. Men bibliotekarie A tror också att det har att göra med vilka 
ämnen de läser. Exempelvis kräver ett ämne som medicin helt andra typer av databaser, 
utländska sådana, vilka biblioteket inte har tillgängligt på samma sätt. 

Slutligen säger bibliotekarie A att informationskompetens innebär för henne att man kan 
söka fram och värdera information. Kärnan i själva begreppet handlar om sökteknik och 
källkritik, enligt henne, inte teknologin. Hon tror att det är rimligt att kunna bidra med 
den synen på informationskompetens till sina studerande på lärcentra: 

Det kan man ju göra när man sitter i söksituationen. Då kan man ju prata om sådant här och 
så något frö. Det behöver inte bli några stora diskussioner just då, men att man talar om att 
det här kan man tänka på och så här kan man fundera och så. 

6.1.3 Sammanfattning av kommun A 
 
I kommun A bor ungefär 15 000 invånare och till skillnad från många andra små 
kommuner har den en positiv befolkningsutveckling och har således lyckats stå emot en 
utflyttning. Bland målen i ett övergripande styrdokument återfinns en strävan efter att 
genomföra utbildningssatsningar på högskole- och universitetsnivå och att utveckla 
förutsättningar för distansstudier i kommunen. Kommun A ligger några mil från 
närmsta högskola och dess lärcentrum finns i samma lokaler som huvudbiblioteket. 
Samarbetet mellan biblioteket och lärcentrumet är idag väl utvecklat i denna kommun. 
Lärcentrumansvarig A ser enbart fördelar med ett samarbete, exempelvis erbjuder 
biblioteket en trygg och invand miljö för de vuxenstuderande. Hon ser vuxnas lärande 
som en övergripande kommunal fråga och inte enbart som en utbildningsfråga. Biblio-
tekarie A upplever att de två verksamheterna snarare är en verksamhet även om de har 
olika uppgifter att arbeta med. Hon skulle önska att biblioteket kunde erbjuda studie-
platser dygnet runt och att det fungerade mer som en mötesplats mellan olika typer av 
studerande. För bibliotekarie A finns en ganska tydlig avgränsning mot exempelvis 
lärarrollen och studievägledarrollen i hennes yrkesroll. Hon anser också att det är bättre 
att ge användarundervisning i en särskild uppkommen situation, inte genom en 
föreläsning i förväg. Slutligen tror hon att det är rimligt att kunna bidra med sin syn på 
vad informationskompetens är för de studerande på lärcentra. 

6.2 Kommun B 

Kommun B har cirka 10 000 invånare och har under hela 1990-talet kämpat mot en 
minskande befolkningsmängd. På senare tid har den negativa utvecklingen vänt något. I 
kommunens översiktsplan ingår en nutidsdel och en framtidsdel. I den förra delen 
beskrivs det material som ligger till grund för den senare delen och dess planer. När det 
gäller kommunens identitet finns en målsättning att landsbygd ska kunna kombineras 
med goda möjligheter till arbete och utbildning. Kommun B strävar efter att det ska 
finnas en god samverkan mellan bland annat kommunens förvaltningar och högskolor 
och universitet. Ord som ”kunskap” och ”lärandemiljöer” betonas och ett mål är just att 
utbildningsnivån ska höjas. Därför ska det också finnas möjlighet till distansstudier på 
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högskolenivå i centralorten, enligt översiktsplanen. Även i detta övergripande dokument 
nämns inga detaljer kring själva förverkligandet av planen. 
Kommun B ligger några mil från närmsta högskola. I samma byggnad finns huvud-
bibliotek, Komvux och lärcentrum. På kommunens lärcentrum går det att läsa kurser på 
högskolenivå via videokonferenser mot ett antal högskolor. Det går bra för studerande 
att använda lärcentrumet som en studieplats och bilda studiegrupper även om de läser en 
helt webbaserad distanskurs. Oavsett vad de studerar, lärcentrumets egna eller andra 
kurser på gymnasie- eller högskolenivå, har de studerande tillgång till datorer och annan 
service. På övrig tid utanför skoltid hänvisas de till en speciell studentdator i biblioteket 
kopplad till skolans nätverk. 
 
6.2.1 Lärcentrumansvarig B 
 
Ansvarig för lärcentraverksamheten i kommun B har hand om kontakten med studenter, 
utbildningsanordnare och bibliotek. I planeringen för verksamheten ingår en Komvux-
/studiebibliotekarie som under särskilda timmar hjälper de vuxenstuderande. Hon ser att 
de studerande har användning av biblioteket då det ger dem tillgång till databaser och 
litteratur, mycket genom fjärrlån. Men de får även hjälp med sin informationssökning av 
den serviceinriktade personalen på biblioteket. Lärcentrumansvarig B kan bara se 
fördelar med ett samarbete mellan lärcentrum och folkbibliotek. De gemensamma 
lokalerna gör att resurserna utnyttjas på bästa sätt, menar hon. Dessutom underlättar det 
för att en personlig kontakt dem emellan kan etableras. 
 
6.2.2 Bibliotekarie B 
 
Bibliotekarie B utbildade sig i slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet och har 
sedan dess fortsatt med distansstudier i olika ämnen. Under sin bibliotekarieutbildning 
gick hon en folk- och skolinriktning, vilken var den inriktning som intresserade henne 
mest, inte forsknings- och företagsbiblioteksinriktningen. Bibliotekarie B har haft 
varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser genom åren; bland annat folk-, skol- och 
barnbibliotekarieuppgifter samt arbete på bokbuss och fångvårdsanstalt. Idag är hon 
bibliotekschef och ägnar sig mycket åt administrativa uppgifter. 
 
Bibliotekarie B upplever att det är många vuxenstuderande som vänt sig till biblioteket i 
sitt livslånga lärande för att få hjälp med sina studier. Då Komvux ligger i samma hus 
har en studiebibliotekarietjänst inrättats, vilken Komvux själva finansierar. Mycket av 
kontakten med de vuxenstuderande sköts av studiebibliotekarien. 

Bibliotekarie B tycker att samarbetet fungerar mycket väl mellan biblioteket och 
lärcentrumet eftersom de finns i samma hus. Hon tycker att de har mycket utbyte av 
varandra. Exempelvis har de gemensam användning av den hörsal, kafeteria och 
videokonferensutrustning som finns i byggnaden. Olika yrkesgrupper kan ha hjälp av 
varandra. Det bibliotekarie B saknar är en satsning med hjälp av gemensamma resurser i 
hela kommunen, över förvaltningsgränserna. Det gäller såväl kultur-, fritids-, 
utbildnings- som social förvaltning. Hon tycker att det idag kan saknas en helhetssyn 
inom kommunen för att tillsammans kunna lösa de problem som finns. Det kan till 
exempel handla om att få fram brottsförebyggande åtgärder och hälsoinriktade åtgärder 
och åtgärder som främjar vuxenstuderande: 
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Det skulle ge oss en starkare roll i kommunen. Och jag tror på detta till exempel att vi kan 
ha en viktigare social funktion i samhället med ett innehåll då som också innefattar 
vuxenstuderande men också det här med att få ungdomar på rätt köl och motverka andra 
negativa utvecklingar i kommunen. Att vi jobbar mer fokuserat på sådana här lösningar. För 
nu är det så att var och en sköter sitt och sen om man vill kan man samarbeta och skicka 
över lite pengar. Men det blir inte den här helhetssynen från början kring problemen som vi 
måste ta itu med. 

I detta sammanhang nämner bibliotekarie B ett intressant studiebesök som hon gjort i en 
förort i London med mycket sociala problem. I denna stadsdel har man insett 
bibliotekets roll för att motverka en negativ social utveckling och bygger därför ett så 
kallat ”Idea Store” bestående av ett bibliotek, ett IT-torg, lärosalar och andra salar för 
kulturaktiviteter. Bibliotekarie B ser detta exempel som en vision: 

Det är ett väldigt fokus på lärande i det huset. Det är en väldig närhet mellan lärande och 
bibliotek i detta huset. Ett ”Idea Store”, ”A yearning for learning”. Att man ska liksom 
längta efter att lära sig. Hela familjen kan komma och prata om det här med högläsning för 
barnen, kvinnor lär sig data och ungdomar inspireras att läsa vidare på universitet och så. 
Det är liksom tanken med det här. Vi har mer att göra här i Sverige, här ser vi inte helheten 
riktigt. 

När det gäller hur stor roll folkbiblioteken ska spela för vuxenstuderande anser 
bibliotekarie B att det skulle vara väldigt befriande att få lämna dagens begränsade 
synsätt där man måste prioritera inom dagens verksamhet för att tillmötesgå exempelvis 
vissa användargruppers behov. Hon tycker att man ska se mer kommunövergripande på 
till exempel utbildningsfrågorna och inkludera biblioteket redan i planeringsprocessen 
kring hur man ska lösa och möjliggöra högre studier på en liten ort. Hon skulle vilja se 
ett större samarbete över kommungränserna och en större helhetssyn inom kommunen. 

På frågan hur bibliotekarie B tycker att biblioteket ska fungera som studieplats för de 
studerande på lärcentra återgår hon till exemplet från London och understryker vikten 
av att ha studierum och grupprum i anslutning till biblioteket. Men det krävs givetvis att 
hänsyn tas till det redan i planeringen av ett biblioteks lokaler. Behovet av ett 
referensbibliotek för de vuxenstuderande på lärcentra finns fortfarande, anser 
bibliotekarie B, men tror samtidigt att det alltmer kommer att ersättas av databaserad 
information. Hon skulle även vilja utveckla en studieportal på nätet och efterlyser därför 
en mall, utformad av en bibliotekskonsulent, för alla småkommuner så att de slipper 
”uppfinna hjulet på nytt” i varje liten enskild kommun. 

Bibliotekarie B ser biblioteket som en mötesplats för de vuxenstuderande på lärcentra 
och tror att det går att utveckla ännu mer genom exempelvis en kafeteria. Hon ser även 
en möjlighet för studenterna att inspireras till högre studier på en sådan mötesplats: 

Jag tror man kan inspireras att läsa vidare för att man ser att det är så mycket på gång. Det 
blir synligt för en när man är i de här lokalerna. Det tror jag. Och det verkar roligt och så. 
Att man kan bryta fördomar att det är tungt och tråkigt liksom att läsa. Det kan man bryta. 

Bibliotekarie B kan mycket väl tänka sig att ha en pedagog i biblioteket. Det ideala 
vore, anser hon, om denna person hade både en lärarutbildning och en biblio-
tekarieutbildning och på så sätt kunde utveckla ett nära samarbete med lärare i 
handledningssituationer och dessutom vägleda i informationssökning. Bibliotekarie B 
tycker att det kan vara väl satsade pengar att ha en pedagogutbildad bibliotekarie 
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tillgänglig på biblioteket. Vad beträffar studievägledning i bibliotekets lokaler menar 
bibliotekarie B att det krävs en utbildad studievägledare för att hjälpa studerande med 
framtida studieval. Det bibliotekarien kan bidra med är att se till att det finns broschyrer 
och datamaterial om olika utbildningar tillgängligt på biblioteket. 

Eftersom bibliotekarie B är bibliotekschef och inte längre har några pass i upplys-
ningsdisken blir resonemanget kring huruvida hon känner sig som en traditionell 
bibliotekarie eller som en studiebibliotekarie svårt att gå närmare in på. Hon hänvisar 
till deras studiebibliotekarie som sköter kontakten med utbildningsanordnare och de 
vuxenstuderande även om alla andra bibliotekarier givetvis hjälper till att besvara de 
frågor som studenterna har. Däremot utvecklar hon de planer biblioteket har för att 
stärka sin roll i kommunen: 

Vi ska försöka komma in i kommunen här nu och också serva kommunen inåt med 
avancerad information, att vi tar det området helt enkelt till olika förvaltningar. Och sen går 
detta ut mot allmänheten också då att vi blir avancerade informationsnavigatörer och så 
hoppas vi på att vi kommer åt alltmer avancerade databaser på vårt bibliotek. För gör vi det 
då blir vi automatiskt en informationscentral i det lilla samhället. Det blir vi och då får vi en 
stärkt roll och vi blir viktigt i det lokala samhället helt enkelt. 

Bibliotekarie B finner det lämpligt att ha såväl en spontan som en mer planerad typ av 
användarundervisning för de studerande på lärcentra. Den spontana undervisningen är 
ofrånkomlig eftersom mycket av undervisningen bedrivs i själva situationen då en 
vuxenstuderande behöver hjälp med sin informationssökning. Den planerade under-
visningen genomförs av studiebibliotekarien som vid varje terminsstart informerar om 
vad biblioteket kan erbjuda för studenterna. Det är viktigt, anser bibliotekarie B, att de 
lär känna en person på biblioteket som de kan vända sig till under sin studietid. Dessa 
gruppundervisningar och biblioteksvisningar gör att de även slussar in vuxenstuderande 
som annars inte skulle utnyttja biblioteket. Undervisningen handlar mycket om att få 
dem att ringa in sin frågeställning, förklara hur de söker fram materialet samt att få dem 
medvetna om att det är en process att söka information. Det är en hel del arbete med 
framförallt det sistnämnda: 

Men det får man ju alltid påtala detta att man kan inte få saker serverat på silverfat heller 
och lämna in och få det klart liksom utan där får man ju vara lärare helt enkelt och förklara 
att det här är din sak. Där får man använda sina pedagogiska kunskaper. Ett samarbete med 
lärarna är viktigt. Bra återkoppling till läraren för att slippa alltför mycket sådant arbete. 

Slutligen skulle bibliotekarie B vilja definiera begreppet informationskompetens på 
följande vis: 

Jag tror att man får träna sig i detta hela livet att bli informationskompetent. Man kommer 
på nya saker varje dag hur det egentligen går till och hur man hittar det och det. Så det är 
svårt att bli färdigutbildad i detta. Det handlar om att förstå att det är en process fram till att 
hitta lösningen på detta, frågan som man har fått då av läraren, och vilka sökvägar det finns 
och var informationen kan finnas och sen att granska det kritiskt och analysera och göra 
slutsatser. 

Hon anser att biblioteket har en demokratisk funktion att fylla genom att hjälpa 
människor att utveckla sin informationskompetens i de fall där det finns ett behov. Hon 
tror att det är rimligt att kunna bidra med den synen på vad informationskompetens är 
till de vuxenstuderande på lärcentra. De arbetar ständigt i biblioteket på att bli bättre, 
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men hon påpekar samtidigt att det är upp till varje människa att själv öka sin informa-
tionskompetens eftersom dagens samhälle alltmer förutsätter en sådan kompetens. 

6.2.3  Sammanfattning av kommun B 
 
Kommun B har cirka 10 000 invånare och har under hela 1990-talet kämpat mot en 
minskande befolkningsmängd. På senare tid har den negativa utvecklingen vänt något. I 
kommunens översiktsplan finns bland annat en målsättning att höja utbildningsnivån. 
Därför ska det också finnas möjlighet till distansstudier på högskolenivå i centralorten, 
enligt planen. Kommun B ligger några mil från närmsta högskola. I samma byggnad 
finns huvudbibliotek, Komvux och lärcentrum. Lärcentrumansvarig B kan bara se 
fördelar med ett samarbete mellan lärcentrum och folkbibliotek. De gemensamma 
lokalerna gör att resurserna utnyttjas på bästa sätt, menar hon. Liksom henne tycker 
bibliotekarie B att samarbetet fungerar mycket väl och att de har mycket utbyte av 
varandra. Hon hade dock gärna sett ett större samarbete över förvaltningsgränserna i 
kommunen. På frågan hur bibliotekarie B tycker att biblioteket ska fungera som 
studieplats för de studerande på lärcentra understryker hon vikten av att ha studierum 
och grupprum i anslutning till biblioteket. Bibliotekarie B kan mycket väl tänka sig att 
ha en pedagog i biblioteket, gärna någon med både lärarutbildning och biblio-
tekarieutbildning. Hon finner det även lämpligt att ha såväl en spontan som en mer 
planerad typ av användarundervisning för de studerande på lärcentra. Slutligen tror hon 
att det är rimligt att kunna bidra med sin syn på vad informationskompetens är till de 
vuxenstuderande på lärcentra. 

6.3 Kommun C 

Kommun C har cirka 10 000 invånare och har som målsättning att vända den befolk-
ningsminskning som sedan en tid präglat kommunen. I kommunens strategiska plan 
ingår bland annat omvärldsanalys och visioner inför framtiden. Kommun C konstaterar i 
sin omvärldsanalys att det gäller att följa med i den tekniska utvecklingen och se de 
möjligheter som finns genom informationsteknologin och att alla ges möjligheter till 
utbildning för att vara rustade inför det nya samhälle som växer fram. Kommun C 
konstaterar vidare att ”det livslånga lärandet är ett faktum”. Ett prioriterat verksam-
hetsområde är just utbildning, ett område som ska beaktas när resurstilldelning bestäms, 
skrivs det i planen. Huruvida just vuxna är en särskild prioriterad grupp framgår dock 
inte, däremot att barn och ungdomar är det. En av många visioner som kommun C har är 
att utbildningsnivån ska öka tack vare en god samverkan mellan förtroendevalda, 
kommunens verksamheter och företag. Vilka kommunala verksamheter som avses 
specificeras dock inte i denna översiktliga plan. 

Kommun C ligger några mil från närmsta högskola. Huvudbibliotek och lärcentrum 
ligger i olika lokaler, dock inte långt ifrån varandra. Kommunen deltog nyligen i ett 
nationellt projekt där samarbete mellan bibliotek och olika utbildningsanordnare inom 
exempelvis folkbildningen utvecklades. I projektet deltog distansnätverk som erbjöd ett 
utbud av kurser i skilda ämnen. Kurserna, som leddes av pedagoger hos utbildnings-
anordnarna, hade även ett behov av en lokal handledare. Denna handledning kunde då 
folkbiblioteken hjälpa till med genom sina bibliotekarier. Biblioteken som deltog i 
projektet erbjöd dessutom studieplats, dator, Internetuppkoppling och referenslitteratur. 
Idag ges även högskolekurser på kommun C:s lärcentrum. 
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6.3.1 Lärcentrumansvarig C 
 
Ansvarig för lärcentraverksamheten i kommun C är en utvecklingsledare som har flera 
års erfarenhet av sådant arbete i en annan kommun. Folkbiblioteket ingår i planeringen 
på så sätt att de har både formella och informella möten med varandra, där de diskuterar 
hur de bäst kan hjälpa de distansstuderande. Han tycker att ett samarbete är viktigt, 
framförallt kan de studerande få hjälp med sin informationssökning. Men även 
tillgången till databaser ökar genom biblioteket. Däremot blir det inte så mycket 
utnyttjande av bibliotekets egen litteratur utan mer av de fjärrlånetjänster som biblio-
teket kan erbjuda. Utvecklingsledare C tror att de vuxenstuderande har användning av 
biblioteket och ser inga nackdelar alls med ett samarbete. Tvärtom framhåller han 
betydelsen av det förlängda öppethållande som biblioteket kan erbjuda. En satsning på 
nya, gemensamma lokaler vore, enligt honom, en bra lösning för framtiden. 
 
6.3.2 Bibliotekarie C 
 
Bibliotekarie C utbildade sig till bibliotekarie i slutet av 1980-talet och i början av 1990-
talet och valde under utbildningens gång ett folkbiblioteksperspektiv. Då var den fort-
farande en yrkesutbildning med mycket praktik. Bibliotekarie C skrev dock en 10-
poängsuppsats som handlade om kultur i vården och i början av 1990-talet anställdes 
hon, liksom många andra under den tiden, som socialbibliotekarie. Hon har bland annat 
arbetat med Boken Kommer och gått bokvagnsronder på servicehus och sjukhem samt 
samarbetat med hemtjänsten. Nuförtiden ägnar hon sig även åt inköp, fjärrlån och 
studiebibliotekarieuppgifter. Bibliotekarie C konstaterar att många bibliotek anställer en 
studiebibliotekarie idag men att småkommunerna ofta låter de arbetsuppgifterna ingå i 
en redan befintlig bibliotekarietjänst, vilket är fallet i kommun C. 

Bibliotekarie C tycker sig märka av det livslånga lärandet genom att många som vänder 
sig till biblioteket går en kurs, vilken ibland är kopplad till arbetet. Hon tror också att 
det är många nya kategorier av studerande idag. Bibliotekarie C upplever att många 
vuxenstuderande inte gör någon skillnad mellan folk- och högskolebibliotek. De går helt 
enkelt till det bibliotek de brukar använda och kanske väljer de då folkbiblioteket 
eftersom de känner dem som arbetar där, tror hon. Då brukar hon fråga dem om de 
använt högskolornas hemsidor och samtidigt upplysa dem om att de har tillgång till fler 
databaser därigenom. Samarbetet mellan folk- och högskolebibliotek har utvecklats, 
anser bibliotekarie C, under de år som hon har varit yrkesverksam bibliotekarie. 

Trots att bibliotek och lärcentrum inte ligger i samma lokaler utnyttjar studenterna 
biblioteket, mycket på grund av att de ändå ligger väldigt nära varandra. Lärcentrumet 
har dessutom inget eget bibliotek. Ett litet samarbete utvecklades dem emellan i 
samband med Kunskapslyftet då många vuxenstuderande helt plötsligt började använda 
biblioteket i mycket stor utsträckning. Kurslistor skickades över för att förbereda 
biblioteket på vilka böcker som skulle komma att efterfrågas. Kostnaden för bokinköpen 
stod lärcentrumet för. Idag har lärcentrum vuxit så mycket i kommun C att det är svårt 
för biblioteket att tillgodose allas behov av kurslitteratur. Däremot erbjuds en särskilt 
stor utbildning som bedrivs på lärcentrumet en introduktion och rundvandring i 
biblioteket. Även Grundvux erbjuds en användarundervisning och i samband med det 
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samarbetet har en personlig kontakt mellan bibliotekarie C och läraren på Grundvux 
etablerats. Det tror hon är en bra förutsättning för ett lyckat samarbete. 

Bibliotekarie C önskar att det fanns mer resurser för att utveckla samarbetet med 
lärcentrumet. Hon skulle vilja att det fanns möjlighet att kunna presentera biblioteket för 
alla vuxenstuderande när de börjar sin utbildning. Men även att hon i större utsträckning 
fick vara med när de studerande ska skriva någon uppsats eller inlämningsuppgift och 
hjälpa dem med deras informationssökning. Bibliotekarie C menar att det inte räcker 
med en teoretisk genomgång av hur man söker information utan det bästa vore att kunna 
hjälpa dem i en särskild situation när de verkligen behöver ha reda på någonting. 

När det gäller hur stor roll folkbiblioteket ska spela för de vuxenstuderande tycker 
bibliotekarie C att det är svårt att som bibliotekarie på ett mindre folkbibliotek till-
godose alla användargruppers olika behov. Ibland upplever hon att det vore lättare att 
kunna fokusera på en enda målgrupp. Det vore bra om det fanns en studiebiblio-
tekarietjänst precis som det finns en barnbibliotekarietjänst i kommun C, menar hon. 
Samtidigt känner hon väldigt starkt för de vuxenstuderande som börjar läsa efter att ha 
kanske arbetat i 20-30 år. Det gäller att låta dem använda biblioteket utifrån de 
förutsättningar de har och att man som bibliotekarie är medveten om hur man bemöter 
dem. Det finns en risk att avskräcka dem om man inte anpassar sig till deras villkor och 
möter dem på rätt nivå, tror hon. 

På frågan hur bibliotekarie C vill att biblioteket ska fungera som studieplats för de 
studerande på lärcentra svarar hon bland annat följande: 

Det är ju viktigt med platser att sitta vid. Det har vi alldeles för lite här. Det är ständiga 
diskussioner om ett nytt bibliotek här, därför att det är väldigt trångt. Och då brukar jag, min 
röst hörs inte så långt i kommunen, men just att man måste tänka på att det här behovet med 
vuxenstuderande nuförtiden. Det kommer ju bara att öka och öka. Och det måste finnas 
plats för att sitta och grupparbeta och studera. Och datorer  naturligtvis och böcker också. 

Bibliotekarie C kan också tänka sig att man i samarbete med lärcentrum bygger upp ett 
litet referensbibliotek som ett slags basbibliotek i lärcentrumets lokaler. Det allra bästa 
hade dock varit, anser hon, om biblioteket och lärcentrumet hade funnits i samma 
lokaler för då tror hon att det hade blivit en väldigt bra mötesplats där olika 
vuxenstuderande kunde träffas. Det gäller såväl Komvux-studenter som de som läser 
högskolekurser genom lärcentra eller hemifrån. Den sistnämnda gruppen tror hon 
annars kan bli lite lätt isolerade eftersom de egentligen aldrig kommer i kontakt med 
sina kurskamrater, annat än möjligtvis via nätet. Även en uppbyggnad av en studieportal 
hade underlättat för de vuxenstuderande, tycker bibliotekarie C. Hon skulle också vilja 
kunna erbjuda mer handledning i exempelvis hur man skriver en uppsats, men anser sig 
inte i dagsläget ha tid till det. Hon tror samtidigt att många vuxenstuderande inte känner 
till att de kan få den hjälpen på biblioteket. Idag blir den typen av hjälp mest inriktad på 
vissa individer som själva tar kontakt med bibliotekarie C. Hon hade gärna sett att det 
fanns mer samlade resurser för sådana ändamål. Ett mer utvecklat samarbete med 
högskolebibliotek behövs också, tycker hon. Exempelvis räcker inte databaser som 
ArtikelSök, PressText och NE till för dem som ska skriva en uppsats på B- eller C-nivå. 
Det skulle underlätta om även folkbiblioteken fick tillgång till andra databaser, menar 
hon, men konstaterar att än så länge är det under utveckling genom det nationella 
KULDA-projektet (KonsortieUpphandling av LicensDAtabaser). 
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När det gäller vilken syn bibliotekarie C har på sin yrkesroll i förhållande till lärcentra 
och om hon känner att det räcker med att vara en traditionell bibliotekarie i det samman-
hanget, svarar hon: 

Nej, inte bara den traditionella bibliotekarien. Jag skulle gärna vilja vara med mer i 
samarbetet med lärare. Fast det är ju klart, att det är viktigt också att skilja lite grann på…så 
att man inte klampar in på varandras område. 

Hon tillägger samtidigt att hennes roll framförallt är att organisera information, 
underlätta för återvinning av densamma, ge biblioteksvisningar samt undervisning i 
informationssökning. När det gäller handledning känner hon sig ibland otillräcklig när 
de vuxenstuderande läser på högskolenivå och tycker därför att hon har mer att erbjuda 
för dem som läser på Komvux eller liknande nivå. På högre nivå får högskole-
biblioteken ta över. Bibliotekarie C önskar att hon hade möjlighet att vara mer aktiv i de 
vuxenstuderandes informationssökningsprocess och göra dem medvetna om att det är en 
process som är fylld med olika faser. 

På frågan om hon finner det lämpligt att ha någon form av användarundervisning för de 
studerande på lärcentra och i så fall om den ska ske spontant eller planerat, säger hon: 

Jag tror att det är ganska bra att ha en allmän rundvandring, eller vad man ska säga, precis i 
början. Och då får man ganska god kontakt med varandra också. Och man kan prata om 
annat än bibliotek. Lite grann med det här att man ska avdramatisera biblioteket och så. 
Men sen skulle jag gärna vilja ha både och. 

Hon fortsätter därefter att förklara att det även är lämpligt med undervisning i mindre 
grupper och att verkligen ta sig tid när de kommer spontant med sina frågor. Dessutom 
bör det poängteras i samband med undervisningen att det finns fler sökvägar än Internet 
att gå, menar hon. 

Slutligen vad beträffar hur bibliotekarie C skulle vilja definiera informationskompetens, 
säger hon bland annat följande: 

Jag tycker ju inte att det är liktydigt med att man behärskar att söka på Internet utan det är ju 
att kunna förhålla sig till all den information som kommer. Att man kan tänka på andra sätt 
att få information, att man tar till vara på när man diskuterar med andra, att man reflekterar 
över vad man har lärt sig så att man inte bara automatiskt tar in allt och tycker att nu kan jag 
alla fakta om detta ämnet och nu är det klart. Utan att man hela tiden bearbetar vad man har 
lärt sig och att man drar slutsatser och sådana här saker också. 

Hon tror inte att det är rimligt att kunna bidra med den synen fullt ut på vad informa-
tionskompetens är till de studerande på lärcentra men tycker ändå att det finns en 
möjlighet att få dem att reflektera över sitt eget lärande. 

6.3.3  Sammanfattning av kommun C 
 
Kommun C har cirka 10 000 invånare och har som målsättning att vända den 
befolkningsminskning som sedan en tid präglat kommunen. I kommunens strategiska 
plan är en av många visioner att utbildningsnivån ska öka tack vare en god samverkan 
mellan förtroendevalda, kommunens verksamheter och företag. Kommun B ligger några 
mil från närmsta högskola. Huvudbibliotek och lärcentrum ligger i olika lokaler, dock 
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inte långt ifrån varandra. Ansvarig för lärcentraverksamheten i kommun C ser inga 
nackdelar alls med ett samarbete utan framhåller betydelsen av det förlängda öppet-
hållande som biblioteket kan erbjuda. En satsning på nya och gemensamma lokaler 
vore, enligt honom, en bra lösning för framtiden. Bibliotekarie C önskar att det fanns 
mer resurser för att utveckla samarbetet med lärcentrum. Det allra bästa hade dock varit, 
anser hon, om biblioteket och lärcentrumet hade funnits i samma lokaler för då tror hon 
att det hade blivit en väldigt bra mötesplats där olika vuxenstuderande kunde träffas. Sin 
yrkesroll betraktar hon som traditionell även om hon gärna hade utvecklat ett närmare 
samarbete med lärare. Hon tror på både en spontan och planerad typ av 
användarundervisning. Slutligen tror hon att det finns en möjlighet att få de studerande 
på lärcentra att reflektera över sitt eget lärande. 
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7. Analys och diskussion 
I detta avsnitt analyseras och diskuteras det empiriska materialet vilket också sätts i 
relation till tidigare forskning, teorier och annat förekommande material i uppsatsen. 
Det görs med utgångspunkt från uppsatsens syfte och frågeställningar, men även utifrån 
de nya teman som uppkommit i det empiriska materialet. 

7.1 Biblioteket som studieplats 

Uppsatsens huvudsakliga syfte var att undersöka folkbibliotekariers syn på vilken roll 
de kan spela för de studerande på lärcentra och därigenom vuxnas informationssökning 
och lärande och dess första frågeställning löd: 

- hur vill bibliotekarierna att biblioteken ska fungera som studieplats för de 
studerande på lärcentra? 

 
Gemensamt för alla tre bibliotekarierna är att de skulle vilja att det fanns utrymme för 
fler studieplatser och grupprum i biblioteken. Det talas om åtkomst till sådana platser 
dygnet runt och om flexibilitet i bibliotekens lokaler. Det kräver i vissa fall en om- eller 
tillbyggnad, något som i kommun A är en realitet inom kort men som i exempelvis 
kommun C fortfarande är ett önskemål. Två av bibliotekarierna tror att biblioteken 
skulle kunna fungera mer som en mötesplats för olika typer av vuxenstuderande om 
lokalerna utvidgades med exempelvis en kafeteria. De kan i olika utsträckning tänka sig 
att ge handledning åt de studerande; alltifrån hjälp med informationssökning till hur 
man skriver en uppsats. Bibliotekarie B kan även tänka sig att ha en utbildad pedagog i 
biblioteket för dessa ändamål. När det däremot gäller inställningen till studievägledning 
är de dock tveksamma till att de själva skulle kunna ägna sig åt något sådant. Möjligtvis 
någon enklare form av rådgivning eller i varje fall ett broschyrställ med information om 
olika utbildningar. Annat som nämns i sammanhanget kring biblioteket som studieplats 
är utvecklandet av studieportaler och betydelsen av ett referensbibliotek för de 
studerande på lärcentra. 

För att tillämpa Limbergs förenklade modell av Loertschers taxonomi får jag försöka 
sätta in de olika nivåerna i ett lärcentrasammanhang. Det handlar om att försöka 
analysera huruvida folkbiblioteken har en passiv eller aktiv roll i lärcentraverksamheten. 
Jag vill i samband med detta påpeka att analysen till största delen berör hur det ser ut på 
de tre biblioteken idag och att attityden till hur bibliotekarierna skulle vilja att det såg ut 
kommenteras efter detta stycke. Eftersom lokallösningen ser lite olika ut i de undersökta 
kommunerna kan också vissa skillnader skönjas. I kommun C, där bibliotek och 
lärcentrum ligger i olika lokaler, har utvecklingen gått från en något passiv roll (nivå 2) 
där mestadels sporadisk användning av biblioteket förekommit till en något mer aktiv 
roll (nivå 3) där det försöker bli mer integrerat i lärcentraverksamheten. Bland annat har 
initiativ tagits till användarundervisning av bibliotekarie C. Då kommun B har såväl 
Komvux, lärcentrum som folkbibliotek i samma byggnad underlättar det givetvis 
integreringen. Exempelvis har ett samarbete mellan bibliotekarier och lärare varit lättare 
att få till stånd, vilket gör att de hamnar någonstans mellan nivå 3 och 4, enligt min 
bedömning. I kommun A, som kommit långt i utvecklingen, är integreringen mycket 
påtaglig. Här ses lärcentra- och biblioteksverksamheterna som en verksamhet. 
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Exempelvis faller sig samarbete dem emellan och undervisning i informationssökning 
för de studerande på lärcentra mer naturligt. Jag bedömer det som att kommun A nått 
den fjärde nivån i Limbergs förenklade modell av Loertschers taxonomi. 

Jag tycker dock att det framgår av alla tre bibliotekariernas resonemang att deras 
bibliotek har eller skulle kunna ha en aktiv roll i lärcentraverksamheten. Jag tror att 
mindre kommuner har mycket att vinna på en integrering, inte minst när det gäller att 
stärka bibliotekets roll i kommunen. Till stor del är det en lokalfråga, men även en fråga 
om attityd. Från alla tre bibliotekariernas håll tycker jag mig se ett tillmötesgående 
inställning för en lyckad integrering. 

Precis som det nämndes i bakgrundsavsnittet om livslångt lärande, lärcentra och 
bibliotek är det inte ovanligt att lärcentra återfinns tillsammans med andra kommunala 
funktioner såsom medborgarkontor och bibliotek. Men utvecklingen av lärmiljöer 
varierar dock mycket mellan olika kommuner, vilket även går att skönja i de tre 
undersökta fallen i uppsatsen. Det handlar om att utveckla lärmiljöer som är individ- 
och vuxenanpassade där hänsyn till olika arbetslivs- och livsvillkor tas. Något som bör 
känneteckna en sådan miljö är flexibilitet och tillgänglighet, vilket också biblioteken i 
studien erbjuder eller tycks eftersträva. Liksom lärcentra är en mötesplats för 
vuxenstuderande där hjälp med utbildning, handledning och studievägledning ges och 
tillgång till datorer erbjuds, är folkbiblioteken en likartad miljö. Det visar inte minst 
denna studie, tycker jag. Något som dock kan diskuteras är om lärcentra och 
folkbibliotek känner ett behov av att hävda sig gentemot varandras verksamheter. Finns 
det risk för att exempelvis lärcentra kan bli utkonkurrerade av folkbiblioteken? Ska 
folkbiblioteken bli en pedagogisk institution för vuxna? Det borde vara möjligt för dessa 
båda verksamheter att tillsammans skapa förutsättningar för vuxnas lärande och på så 
vis betrakta varandra som komplement snarare än som konkurrent. 

7.2 Yrkesroll 

Uppsatsens andra frågeställning löd: 

- hur ser de på sin yrkesroll i förhållande till lärcentraverksamhet? 
 
Varken bibliotekarie A eller C känner sig enbart som en traditionell bibliotekarie utan 
tycker att de ägnar sig åt uppgifter som ligger något utanför den rollen. Deras 
beskrivningar liknar mer det som kännetecknar en studiebibliotekaries uppgifter. Det 
kan handla om att hjälpa de vuxenstuderande att hantera en utbildningsplattform, att 
vara ett ”bollplank” mot vilket de studerande kan diskutera problem som uppkommer i 
samband med studierna eller att utveckla samarbete med lärare. Båda är ändå noga med 
att dra en tydlig gräns mellan vad som är deras roll och vad som ingår i en lärar-, 
handledar- eller möjligtvis en studievägledarroll. De säger inte uttryckligen i inter-
vjuerna att de besitter en pedagogisk kompetens, men indirekt skulle man kunna säga att 
de faktiskt gör det. Det är just en sådan kompetens som Jannert anser att en studie-
bibliotekarie bör besitta, liksom det är bra att ha någon form av utbildning i webb-
produktion för att kunna publicera information för de studerande på webben. Att vara 
studiebibliotekarie innebär också, enligt Jannert, att kunna göra en omvärldsanalys av 
vilka aktörer som finns i framförallt den lokala och regionala utbildningsmiljön. Det 
gäller att bilda ett nätverk som består av de studerande, utbildningsanordnarna, lärcentra 
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och även andra bibliotek, menar hon. Mitt intryck är att nätverksbildandet i de olika 
undersökta kommunerna är av något varierande omfattning. Det verkar dock som om 
alla tre bibliotekarierna är eniga om att det är viktigt med personliga kontakter med de 
personer som de ska bilda nätverk tillsammans med. Det kan i detta sammanhang 
diskuteras om det enbart kommer an på bibliotekarierna att skapa kontakter med 
omvärlden. Det borde rimligtvis gälla alla berörda parter, anser jag. 

Bibliotekarie B, som inte själv har så mycket kontakt med de vuxenstuderande då hon 
som chef mest ägnar sig åt administrativa uppgifter, kommenterar istället bibliotekets 
roll i en vidare kontext. Hon menar att genom att bli en informationscentral stärks 
folkbibliotekets roll i samhället. Liknande åsikter framför Jannert genom att betona 
vikten av att anpassa biblioteksverksamheten till flexibelt lärande och problembaserad 
undervisning för att, som sagt, stärka folkbibliotekets roll i utbildnings- och utveck-
lingssammanhang. 

Jag ska försöka att tillämpa Kuhlthaus teori om olika pedagogiska roller för biblio-
tekarier på mitt empiriska material. Men då teorin är nära knuten till vilken typ av 
användarundervisning bibliotekarierna bedriver, behandlas denna analys mycket ytligt 
eftersom användarundervisningen i sig avhandlas i avsnitt 7.3. Återigen finns skillnader 
i hur det förhåller sig idag och hur bibliotekarierna skulle vilja att det förhöll sig. Min 
uppfattning är att de, då syftar jag framförallt på bibliotekarie A och C, skulle vilja 
utveckla sin pedagogiska roll i lärcentrasammanhang. Idag har de mest roller som 
föreläsare, instruktörer och i viss mån handledare (nivå 2, 3 och 4). De ger biblioteks-
visningar vid terminsstarter, undervisar i olika bibliografiska verktyg och handleder 
kanske i några enstaka fall. Men de önskar båda att de kunde ha mer tid att vara 
rådgivare och mer aktiva i de vuxenstuderandes informationssökningsprocess (nivå 5) 
än vad de är idag. Det bästa är, tycker bibliotekarie A, då hon får hjälpa till direkt när 
det uppstår en fråga hos den studerande. 

Även när det gäller bibliotekariens yrkesroll kan man diskutera hur mycket pedagog hon 
eller han ska vara i sitt yrkesutövande. Finns det någon gräns för vad en bibliotekarie 
ska göra och inte göra? Jag tror det är en avvägningsfråga som varje bibliotekarie får ta 
ställning till själv. Givetvis handlar det om eget intresse men också om att samarbeta 
utan att inkräkta på andra yrkesgruppers områden. 

7.3 Användarundervisning 

Uppsatsens tredje frågeställning löd: 

- vilken typ av användarundervisning anser de lämplig för vuxenstuderande på 
lärcentra? 

 
Alla tre bibliotekarierna är överens om att den spontana undervisningen är såväl viktig 
som ofrånkomlig. Att hjälpa vuxenstuderande på lärcentra i den situation då en fråga 
uppstår är ett bra tillfälle att undervisa i informationssökning, anser de. Däremot tycker 
bibliotekarie A att den planerade undervisningen känns något förlegad. Hon ifrågasätter 
om den sortens undervisning, som kan liknas vid en föreläsning, ger särskilt goda 
resultat. Risken finns att de hinner glömma vad som sagts till dess det är dags att söka 
information i en autentisk situation. Men det verkar ändå som om alla bibliotekarierna 
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anser att en informationsträff och eventuell rundvandring i biblioteket bör erbjudas de 
studerande på lärcentra vid terminsstarter. Bibliotekarie B och C tycker att sådana 
tillfällen också ger en möjlighet att ”slussa” in de vuxenstuderande som kanske inte 
annars skulle använda biblioteket och att det även finns möjlighet att avdramatisera 
biblioteket för de vuxenstuderande som känner sig ovana i en sådan miljö. Dessa 
bibliotekarier tror även på en planerad undervisning, exempelvis i mindre grupper. 

När det gäller användarundervisning är det viktigt att anpassa undervisningen till rätt 
nivå beroende på de studerandes egen erfarenhet och i vilket sammanhang det sker. 
Kuhlthaus teori som identifierar vilka olika nivåer som är tänkbara ska hjälpa mig att 
analysera mitt empiriska material som rör användarundervisning. Det förefaller som om 
den ena nivån inte direkt behöver utesluta den andra. För bibliotekarierna i studien 
handlar det ju om att utgå ifrån de vuxenstuderandes behov, vilket gör att en anpassning 
av nivå måste göras. Det verkar dock som om de i allmänhet har ambitionen att höja 
nivån på användarundervisningen i syfte att öka de vuxenstuderandes egen förmåga att 
söka information. Det finns en förhoppning hos dem att försöka få de studerande på lär-
centra mer medvetna om att det är en process att söka information och att de reflekterar 
över den (the process approach). Något som ibland kan vara lite svårt, tycker bibliotek-
arierna. I övrigt tycks undervisningen på de undersökta biblioteken bedrivas 
inledningsvis genom att hjälpa de studerande att använda det särskilda biblioteket och 
dess resurser (the source approach) för att sedan övergå i en vägledning i vilka sökvägar 
det finns att gå (the pathfinder approach). Detta sker i såväl spontan som i mer planerad 
form. 

Just det här med att det är svårt att få användare att bli medvetna om att det är en 
process att söka information är något som Kuhlthau diskuterar. Hon menar att det är en 
process som består av olika faser och inledningsvis känner många en osäkerhet. Hur 
stor denna osäkerhet är beror mycket på vilka erfarenheter användaren har sen tidigare. 
Vad som är viktigt, menar Kuhlthau, är att lärandet ses som en process som ser olika ut 
för olika användare. Det kan också vara det som gör att alla bibliotekarierna i studien 
tycker att den spontana undervisningen är viktig eftersom de då får möjlighet att 
anpassa undervisningen till en särskild individ, tror jag. Det nämndes i avsnittet tidigare 
och pågående forskning att forskningen kring användarundervisning pekade på att 
kvaliteten på användarundervisningen varierar och att behovet av kompetensutveckling 
på detta område är nödvändig för såväl lärare som bibliotekarier. Under själva 
intervjuerna nämndes vid flera tillfällen kurser i bibliotekspedagogik som hade 
genomgåtts av vissa av bibliotekarierna. Jag fick den uppfattningen att det verkade vara 
vanligt förekommande i dessa dagar. Det har förmodligen medfört i så fall att många 
bibliotekarier med en något äldre utbildning också har inspirerats av dagens betoning på 
pedagogik i biblioteken. Forskning indikerade också att det i användarundervisningens 
område tycks finnas beskrivningar och analyser av problemen i undervisningen men få 
förslag på lösningar till desamma. Orsaken till problemen är bland annat att det råder en 
oklarhet om vad exempelvis informationskompetens är. I avsnitt 7.4 beskrivs och 
diskuteras de tre bibliotekariernas syn på informationskompetens. 
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7.4 Begreppet informationskompetens 

Det huvudsakliga syftets fjärde och sista frågeställning löd: 

- hur ser de på begreppet informationskompetens i lärcentrasammanhang? 
 
Informationskompetens innebär för bibliotekarierna i studien i stort sett samma sak, 
men det finns dock vissa skillnader. Alla tycker att det betyder att kunna söka fram 
information och att sedan kunna värdera den. Teknologin i sig står alltså inte i fokus. 
Framförallt är detta bibliotekarie A:s definition av begreppet. Bibliotekarie B och C 
utvecklar sitt resonemang något mer och talar även om processmedvetenhet, 
bearbetning och analys samt förmåga att dra slutsatser ur information. Bibliotekarie B 
anser att alla måste träna sig i att bli informationskompetenta hela livet. Ingen blir helt 
färdigutbildad. Bibliotekarie C menar att man måste förhålla sig till all information som 
man kommer i kontakt med. Alla tre tror att det är rimligt att i någon mån kunna bidra 
med sin syn till de studerande på lärcentra. Bibliotekarie B påpekar dock att ansvaret 
ligger hos varje individ att utveckla sin informationskompetens, medan bibliotekarie C 
hoppas kunna få de studerande att reflektera över sitt eget lärande. Men givetvis handlar 
det för alla tre om en förhoppning att kunna bidra med deras syn på vad 
informationskompetens är till de studerande på lärcentra. 

Frågan är om det överhuvudtaget går att enas om en definition av begreppet informa-
tionskompetens. Bruce har genom sin teori om informationskompetens funnit sju olika 
kategorier. Dem tänkte jag ta hjälp av för att analysera bibliotekariernas definitioner. 
Ingen av dem tycks definiera begreppet utifrån en fokusering på vare sig teknologi, 
källor eller kontroll (kategori 1, 2 och 4). Istället utgår de mer ifrån ett processtänkande 
(kategori 3) och någon form av informationsanvändning (kategori 5, 6 eller 7), enligt 
min bedömning. Det är svårt att säga vilken av de kategorierna av informations-
användning som framförallt bibliotekarie B och C avser. Ingen av dem fördjupade sig i 
något sådant resonemang under intervjuerna. Men min tolkning är att de i alla fall 
menar att man är informationskompetent om man med sin informationsanvändning vill 
utveckla ny kunskap, i så fall kategori 6. Jag tror, precis som Bruce hävdar, att det bästa 
är om man kan utveckla en repertoar av färdigheter och använda den eller de som ett 
visst sammanhang kräver. 

När det gäller informationsanvändning visar Limbergs forskning att det finns tre sätt att 
erfara informationssökning; att söka fakta, att väga information för att välja rätt och att 
granska och analysera. Men informationsanvändning som innebär att läsa, jämföra, 
granska, värdera och skapa mening ur information verkar vara det mest givande sättet. 
Jag tycker det sistnämnda sättet verkar rimligt i många situationer, men givetvis kan det 
finnas situationer då det första eller andra sättet är tillräckliga. 

7.5 Lärcentrumansvarigas syn 

Uppsatsens underordnade syfte var att undersöka om de berörda kommunerna och de 
lärcentrumansvariga ser folkbiblioteken som en resurs för den lokala lärcentra-
verksamheten och i så fall i vilken utsträckning som folkbiblioteken förekommer i 
kommunernas måldokument. Dess första frågeställning löd: 
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- hur ser de lärcentrumansvariga på ett samarbete med folkbibliotek? 
 
Alla tre lärcentrumansvariga tycks vara överens om att det bara finns fördelar med ett 
samarbete mellan lärcentra och folkbibliotek. De tycker framförallt att hjälpen med 
informationssökning och tillgången till databaser är de stora fördelarna. Det verkar som 
om alla tre ser bibliotekarierna som en pedagogisk resurs när det gäller informations-
sökning. Där tycks de lärcentrumansvariga skilja sig från lärarna som yrkesgrupp då de 
senare inte alltid ser vilka möjligheter som bibliotekarien kan erbjuda i undervisningen, 
enligt den forskning som gjorts kring bibliotekariens pedagogiska roll. Lärcentrum-
ansvarig A poängterar också vikten av att kunna utgå från en miljö som är trygg och 
invand för många vuxenstuderande. I kommun B tycker lärcentrumansvarig att de 
gemensamma lokalerna gör att resurserna bäst utnyttjas. Dessutom underlättar det för att 
en personlig kontakt dem emellan kan etableras. Lärcentrumansvarig C framhåller även 
betydelsen av det förlängda öppethållande som biblioteket kan erbjuda. Folkbiblioteken 
förekommer i lärcentraverksamheternas planering i olika utsträckning hos de undersökta 
kommunerna. Även samarbetet har utvecklats olika långt i kommunerna, mycket 
beroende på att det är en lokalfråga, tror jag. Mer diskussion om samarbete mellan 
lärcentra och folkbibliotek återfinns i avsnitt 7.7. 

7.6 Kommunernas måldokument 

Det underordnade syftets andra och sista frågeställning löd: 

- på vilket sätt ingår folkbiblioteken i kommunernas måldokument när det gäller 
deras lärcentraverksamhet? 

 
Som jag tidigare nämnde i metodavsnittet har min målsättning varit att utgå ifrån små 
kommuner på landsbygden med ett lågt invånarantal eftersom jag tror att sådana 
kommuner har ett stort behov av att utveckla goda förutsättningar för ett livslångt 
lärande. Det gör att alla kommunerna i studien har en gemensam nämnare; nämligen att 
invånarantalet ligger mellan 10 000 och 15 000. Befolkningsutvecklingen skiljer sig 
dock dem emellan; alltifrån en positiv till en negativ sådan. Orsakerna till skillnaderna 
vill jag inte spekulera i, men det är ändå intressant att notera att samarbetet mellan 
folkbibliotek och lärcentra har kommit längst i kommun A där också befolknings-
utvecklingen är positiv. Jag har dock alldeles för lite inblick i de olika kommunernas 
förutsättningar för att våga dra några som helst slutsatser av det. Det är säkerligen 
många faktorer som bidrar till en kommuns positiva eller negativa utveckling. 

Vad jag däremot kan konstatera är att samtliga kommuner i studien uttrycker i sina 
måldokument att de vill skapa möjligheter för distansstudier. Kommun B och C betonar 
också vikten av samverkan mellan olika parter inom kommunen. Det kan exempelvis 
gälla samarbete mellan kommunens olika förvaltningar, förtroendevalda och företag. I 
dessa kommuners måldokument förekommer också ord och fraser som ”kunskap”, 
”lärandemiljöer” och ”det livslånga lärandet är ett faktum”. De har på olika sätt 
uppmärksammat vikten av att kunna erbjuda kommuninvånarna studier på exempelvis 
högre nivå genom distansutbildning. Det presenteras emellertid inte i någon kommun 
förslag på hur en sådan verksamhet ska utvecklas inför framtiden. Varken lärcentra eller 
folkbibliotek nämns i det sammanhanget, men som jag påpekat tidigare rör det sig om 
övergripande måldokument, således inga detaljerade beskrivningar. Det gör att det 
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fortfarande är lite oklart för mig huruvida kommunerna ser sina folkbibliotek som en 
resurs för den lokala lärcentraverksamheten. Det framgår i alla fall inte av dokumenten 
ifråga. 

Det går att diskutera hur mycket statliga och politiska påtryckningar skulle påverka och 
leda till en mer jämn utveckling bland kommunerna. Skulle lagar och direktiv förändra 
kommunernas syn på huruvida de ser folkbiblioteken som en resurs för den lokala 
lärcentraverksamheten? Eller skulle det upplevas som ett intrång i det kommunala 
självstyret? Myndigheten för skolutveckling anser att samverkan är nödvändig på 
många olika plan, inte minst på kommunal nivå. I den uppföljande rapporten, som 
nämndes i bakgrundavsnittet, visade det sig att kommunerna hade samverkat på bland 
annat lokal nivå, inte minst hade samverkan med biblioteken ökat. Utvecklingen av 
lärmiljöer varierade dock mycket mellan olika kommuner. 

Jag tror att det har betydelse om stat och myndigheter utfärdar riktlinjer för 
kommunerna i den här frågan. Då skulle vi få se en mer enhetlig och jämn utveckling 
mellan kommunerna. Behovet av en ny bibliotekspolitik och bibliotekslag är också 
viktigt i det här sammanhanget, tycker jag. Stenquist, som är förespråkare för en ny 
bibliotekspolitik, hävdar att folkbiblioteken står inför ett viktigt vägval där de måste 
förmå övertyga personer, såväl inom biblioteksvärlden som utanför, om att 
folkbiblioteken har en viktig roll att spela annars kommer resurserna mestadels gå till att 
bygga upp lärcentra utan något större samarbete med folkbiblioteken. Det är något som 
jag verkligen håller med honom om. Men det kommer inte endast an på folkbiblioteken 
själva utan en lag måste tydligt tala om vilken roll folkbiblioteken ska ha inom 
kommunen, anser jag. Ett tillägg i bibliotekslagen är på förslag och en utredning har 
exempelvis uppmärksammat det livslånga lärandet och vad det medför för 
folkbiblioteken. Utredaren anser att det finns anledning att samverka på de områden 
som rör studerande och deras ökade krav på biblioteksservice och att kommunerna bör 
upprätta biblioteksplaner som tydligt redogör för vilka studierelaterade tjänster biblio-
teken ska erbjuda. Det tror jag har betydelse för att göra kommunerna mer medvetna om 
sina egna folkbibliotek och vilka resurser de faktiskt kan vara för exempelvis 
lärcentraverksamheten. 

7.7 Samarbete 

Samarbetet mellan lärcentra och skol- och folkbibliotek är stort i många delar av landet 
visar olika pågående projekt inom Statens Kulturråd. Som nämnts tidigare så ser 
samarbetet däremot olika ut i de olika undersökta kommunerna. Alla intervjuade 
personer verkar dock ha en positiv inställning till samarbete och ser olika 
utvecklingsmöjligheter. I kommun A, där samarbetet är väl utvecklat, skulle de även 
vilja ha in fler funktioner i byggnaden, exempelvis vägledarfunktionen. 

Harnesk har emellertid stött på exempel där lärcentra och folkbibliotek i samma 
kommun inte tycks ha något närmare samarbete med varandra. Därför förordar han att 
kommunerna samordnar sina resurser på ett bättre sätt. Det mest effektiva, menar han, 
vore om folkbiblioteket och lärcentret samordnas lokalmässigt. I kommun C, där 
samarbetet inte är fullt så utvecklat, finns just en önskan från såväl lärcentrum som 
folkbibliotek att kunna samordna lokalerna genom en nybyggnation. Det tror jag också 
skulle vara den absolut bästa lösningen för ett lyckat samarbete. Flera intervjuade 
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personer i studien menar att det underlättar på många sätt, inte minst när olika 
personliga kontakter ska etableras. 

Många gånger befinner sig biblioteken i en slags gråzon mellan utbildningsanordnare 
och lärcentra och frågan vem som har ansvaret för att ett samarbete utvecklas är svår att 
besvara, skrevs det i bakgrundsavsnittet. Det har från olika kommuner i studien 
uttryckts en önskan om att se de vuxnas lärande som en övergripande kommunal fråga, 
utifrån ett utvecklings- och tillväxtsperspektiv, och inte enbart som en utbildningsfråga. 
Det skulle kanske underlätta för alla inblandade parter om det i exempelvis 
kommunernas övergripande måldokument tydligare framgick att ett samarbete är 
viktigt, inte minst hos de berörda kommunerna i studien. Idag får jag intrycket av att 
mycket samarbete inleds och bedrivs av ”eldsjälar” på både lärcentra och folkbibliotek. 
Det kan möjligtvis också vara en förklaring till att det ser olika ut i olika kommuner. 

Eftersom lärcentra till största delen har finansierats med projektmedel har det varit svårt 
även för biblioteken att planera långsiktigt för att ett givande samarbete ska komma till 
stånd. Ett förslag från kommun A är att låta kommuner som satsar på lärcentra få ett 
statligt stöd. Det är något som jag också finner lämpligt om man ska uppnå en 
långsiktighet med såväl lärcentraverksamhet som samarbete. 

7.8 Övriga diskussionsämnen 

Slutligen tänkte jag bland annat diskutera vad det livslånga lärandet inneburit för 
bibliotekarierna i studien och hur de ser på en användargrupp som vuxenstuderande. 
Kerstin Ericsson skriver i en skrift från Svensk Biblioteksförening att det var få som 
tänkte på skol- och folkbibliotekens pedagogiska roll i utbildningen vid planeringen av 
de stora utbildningssatsningarna (problembaserat lärande, Kunskapslyft med mera) 
under 1990-talet. Biblioteken har emellertid, precis som Almerud skriver, mycket att 
erbjuda de vuxenstuderande. Men det krävs att politiker ser till att resurstilldelningen till 
folkbiblioteken ökar i samma takt som antalet vuxenstuderande om dessa bibliotek ska 
kunna möta en sådan användargrupps behov. Liksom många andra folkbibliotek började 
biblioteken i studien bli flitigt använda av vuxenstuderande vid den här tidpunkten. 
Denna användargrupp gjorde ingen åtskillnad mellan högskole- och folkbibliotek. 
Många föredrog till och med sitt lokala bibliotek. Det har bland annat inneburit att 
bibliotekarierna fått ändra sina medieinköp i de undersökta kommunerna, det vill säga 
mer inköp av kurslitteratur. Det har även i viss mån lett till anställning av 
studiebibliotekarier. 

Ingen bibliotekarie i studien vill direkt prioritera de vuxenstuderande som användar-
grupp. Ett folkbibliotek har ju till uppgift att tillgodose många olika gruppers behov, 
något som bibliotekarie C ibland kan känna är svårt att leva upp till. Hon tycker att det 
skulle vara lättare att kunna fokusera på en enda målgrupp. Bibliotekarie B menar att 
det vore befriande att slippa en prioritering mellan olika grupper och efterlyser en mer 
kommunövergripande syn på vuxnas lärande. Bibliotekarie A noterar att vuxen-
studerande lyfts fram på ett annat sätt i dagens kunskapssamhälle och får mer resurser 
och uppmärksamhet. Jag tror det är nödvändigt om utbildningsnivån ska höjas i landet. 
Även satsningen på lärcentra är nödvändig för att nå nya vuxenstuderande. En enkät, 
som nämndes i bakgrundsavsnittet, visar att rekryteringen till lärcentra skiljer sig åt 
genom att de personerna i större utsträckning tillhör en annan social grupp än de som 
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studerar vid högskolor och universitet gör, generellt sett. Det tycks även vara så att en 
stor andel av de studerande på lärcentra är kvinnor, främst från glesbygden. Om inte 
lärcentra hade funnits i hemtrakten skulle cirka hälften av de studerande inte ha sökt en 
högskoleutbildning, vilket visar hur betydelsefulla dessa mötesplatser är. 

Det finns olika sätt att se på informationssökning och lärande, men jag tycker mig se 
vissa utmärkande och ibland gemensamma drag hos exempelvis Larsson, Kuhlthau och 
Limberg. Lärandet, oavsett om det är formellt eller icke-formellt, bör ses som en 
dynamisk process där våra tidigare erfarenheter spelar en viktig roll. De sociala och 
kulturella sammanhang vi befinner oss i påverkar också hur vi ska tolka information. 
Informationssökning är inte enbart en rationell process utan påverkas även av våra 
tankar och känslor. Den ställer också krav på olika kunskaper och förmågor hos oss, 
exempelvis att kunna jämföra och analysera information. En sådan kunskap eller 
förmåga är betydelsefull för att vi ska kunna fungera och utvecklas som människor. 
Med denna inställning till informationssökning och lärande hoppas jag som blivande 
folkbibliotekarie att kunna möta människor i deras livslånga lärande! 

7.9 Reflektioner över analys och diskussion 

För att återanknyta till mitt resonemang i metodavsnittet gör jag här några reflektioner 
över analysen. Min främsta avsikt med analysen har inte varit att kategorisera 
biblioteken och bibliotekarierna utan att sätta dem i relation till tidigare forskning, 
teorier och annat material även om en viss kategorisering varit oundviklig. Teorierna 
kan förmodligen ha påverkat min analys på ett deduktivt sätt, även om jag delvis har 
försökt låta materialet inbjuda till en friare tematisering. 

Det bör påpekas att det i analysen handlar om min tolkning och bedömning och att 
andra tolkningar och bedömningar givetvis kan göras av andra. Det innebär att 
tolkningarna är relativa vilket det hermeneutiska synsättet, som varit min utgångspunkt i 
denna uppsats, ofta tillåter. Det finns en risk, som jag ser det, att ens egen bakgrund och 
egna förväntningar påverkar tolkningen av det insamlade materialet. Det går att 
diskutera huruvida min utbildnings inriktning, kollegium tre, har influerat mig och min 
syn på betydelsen av pedagogisk kompetens hos bibliotekarier. Dagens utbildning är 
förmodligen mer fokuserad på den pedagogiska aspekten av bibliotekarieyrket än vad 
den var på de medverkande bibliotekariernas tid. Samtidigt är ju bibliotekspedagogik en 
realitet i dagens biblioteksvärld. 

Så här i efterhand hade det kanske varit mer givande att välja en mer detaljerad typ av 
måldokument för att få svar på en av mina frågeställningar. Men samtidigt speglar de 
övergripande måldokumenten kommunernas helhetssyn på de olika verksamheterna. 
Måhända har jag varit något väl subjektiv ibland men jag tycker att det klart framgår 
vad som har bäring i materialet och vad som är mina egna åsikter och spekulationer. Jag 
finner mig dock ha stöd i mina ställningstaganden genom exempelvis olika texter i 
uppsatsen. Jag hoppas därför ha bjudit på några intressanta reflektioner och uppslag till 
diskussionsämnen i ovanstående analys och diskussion. 
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8. Slutsatser 
När det gäller uppsatsens generaliserbarhet vill jag vara mycket försiktig. De slutsatser 
jag drar kan endast avse de undersökta kommunerna och deras biblioteks- och lärcentra-
verksamhet. Men det finns dock vissa slutsatser som med hjälp av det övriga materialet 
i uppsatsen skulle kunna sägas ha en viss generell karaktär. 

Gemensamt för alla tre bibliotekarierna i studien är att de skulle vilja att det fanns 
utrymme för fler studieplatser och grupprum i biblioteken. Två av bibliotekarierna tror 
att biblioteken skulle kunna fungera mer som en mötesplats för olika typer av 
vuxenstuderande om lokalerna utvidgades med exempelvis en kafeteria. Jag tycker att 
det framgår av alla tre bibliotekariernas resonemang att deras bibliotek har eller skulle 
kunna ha en aktiv roll i lärcentraverksamheten. Två av bibliotekarierna känner sig inte 
enbart som en traditionell bibliotekarie utan tycker att de ägnar sig åt uppgifter som 
ligger något utanför den rollen. Deras beskrivningar liknar mer det som kännetecknar en 
studiebibliotekaries uppgifter. Min uppfattning är att de skulle vilja utveckla sin 
pedagogiska roll i lärcentrasammanhang. 

Alla tre bibliotekarierna är överens om att den spontana undervisningen för studerande 
på lärcentra är såväl viktig som ofrånkomlig. Däremot har de olika åsikter om den 
planerade undervisningens betydelse. Det verkar dock som om de i allmänhet har 
ambitionen att höja nivån på användarundervisningen i syfte att öka de vuxen-
studerandes egen förmåga att söka information. Informationskompetens innebär för 
bibliotekarierna i stort sett samma sak, men det finns dock vissa skillnader. Alla tycker 
att det betyder att kunna söka fram information och att sedan kunna värdera den. Två av 
bibliotekarierna utvecklar sitt resonemang något mer och talar även om 
processmedvetenhet, bearbetning och analys samt förmåga att dra slutsatser ur 
information. Alla tre tror att det är rimligt att i någon mån kunna bidra med sin syn på 
vad informationskompetens är till de studerande på lärcentra. 

Alla tre lärcentrumansvariga tycks vara överens om att det bara finns fördelar med ett 
samarbete mellan lärcentra och folkbibliotek. De tycker framförallt att hjälpen med 
informationssökning och tillgången till databaser är de stora fördelarna. Det verkar som 
om alla tre ser bibliotekarierna som en pedagogisk resurs när det gäller informations-
sökning. Samtliga kommuner i studien uttrycker i sina måldokument att de vill skapa 
möjligheter för distansstudier. Två kommuner betonar också vikten av samverkan 
mellan olika parter inom kommunen. Då det rör sig om övergripande måldokument har 
det varit svårt att klargöra huruvida kommunerna ser sina folkbibliotek som en resurs 
för den lokala lärcentraverksamheten. Att samarbetet mellan lärcentra och folkbibliotek 
ser olika ut i olika kommuner, det kan såväl den här studien som annat förekommande 
material i uppsatsen visa. Det mest lyckosamma samarbetet verkar vara i de fall där 
folkbibliotek och lärcentra samordnas lokalmässigt. Att en finansiering med 
projektmedel inte är en långsiktig lösning tycks de flesta vara överens om. 
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8.1 Slutord 

Avslutningsvis skulle jag vilja passa på att nämna att det har varit mycket givande att få 
möjlighet att studera samverkan mellan folkbibliotek och lärcentra i några olika 
kommuner. Det finns en entusiasm och nyfikenhet kring detta ämne, har jag märkt, 
mycket förmodligen på grund av dess aktualitet. 

Någon läsare, i synnerhet inom kollegium tre, kanske undrar var användarperspektivet 
finns i denna uppsats. Indirekt finns det ju med genom att diskussionen rör de 
vuxenstuderande på lärcentra och deras lärande. Det har dock inte funnits utrymme för 
någon användarstudie kring vuxenstuderande på lärcentra, något som annars hade varit 
mycket intressant att göra. Men det lämnar jag åt någon annan att genomföra. 
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9. Sammanfattning 
En fråga som ofta diskuterats i bibliotekssammanhang är hur stor roll folkbiblioteken 
ska spela för vuxnas lärande. Något som även uppsatsförfattaren funnit intressant att 
diskutera, inte minst eftersom antalet vuxenstuderande och lärcentra blir allt fler i 
landet. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen har varit att undersöka folkbiblio-
tekariers syn på vilken roll de kan spela för de studerande på lärcentra och därigenom 
vuxnas informationssökning och lärande. Följande frågeställningar har varit föremål för 
uppsatsen: 

- hur vill bibliotekarierna att biblioteken ska fungera som studieplats för de 
studerande på lärcentra?  

- hur ser de på sin yrkesroll i förhållande till lärcentraverksamhet?  
- vilken typ av användarundervisning anser de lämplig för vuxenstuderande på 

lärcentra? 
- hur ser de på begreppet informationskompetens i lärcentrasammanhang? 

 
Dessutom fanns ett underordnat syfte att undersöka om de berörda kommunerna och de 
lärcentrumansvariga ser folkbiblioteken som en resurs för den lokala lärcentra-
verksamheten och i så fall i vilken utsträckning som folkbiblioteken förekommer i 
kommunernas måldokument. Frågeställningarna var följande: 

- hur ser de lärcentrumansvariga på ett samarbete med folkbibliotek? 
- på vilket sätt ingår folkbiblioteken i kommunernas måldokument när det gäller 

deras lärcentraverksamhet? 
 
Uppsatsen tar upp ett urval av tidigare och pågående forskning inom informations-
sökning och lärande och ger även en presentation av bakgrunden till själva ämnet; det 
vill säga livslångt lärande, lärcentra och bibliotek. I teoriavsnittet beskrivs de teorier 
som funnits relevanta för uppsatsen. Det innebär att en redogörelse för Loertschers 
taxonomi, Kuhlthaus nivåer på yrkesroller och användarundervisning samt Bruces 
kategorier av informationskompetens görs. En kvalitativ metod har funnits vara den 
mest lämpliga för denna uppsats, varför större delen av det empiriska materialet har 
insamlats genom intervjuer. En studie av måldokument har också gjorts. Efter en 
resultatredovisning analyseras och diskuteras materialet för att sedan leda till ett antal 
slutsatser. 

Gemensamt för alla tre bibliotekarierna i studien är att de skulle vilja att det fanns 
utrymme för fler studieplatser och grupprum i biblioteken. Två av bibliotekarierna tror 
att biblioteken skulle kunna fungera mer som en mötesplats för olika typer av 
vuxenstuderande om lokalerna utvidgades med exempelvis en kafeteria. Uppsats-
författaren tycker att det framgår av alla tre bibliotekariernas resonemang att deras 
bibliotek har eller skulle kunna ha en aktiv roll i lärcentraverksamheten. Två av 
bibliotekarierna känner sig inte enbart som en traditionell bibliotekarie utan tycker att de 
ägnar sig åt uppgifter som ligger något utanför den rollen. Deras beskrivningar liknar 
mer det som kännetecknar en studiebibliotekaries uppgifter. Uppsatsförfattarens 
uppfattning är att de skulle vilja utveckla sin pedagogiska roll i lärcentrasammanhang. 
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Alla tre bibliotekarierna är överens om att den spontana undervisningen för studerande 
på lärcentra är såväl viktig som ofrånkomlig. Däremot har de olika åsikter om den 
planerade undervisningens betydelse. Det verkar dock som om de i allmänhet har 
ambitionen att höja nivån på användarundervisningen i syfte att öka de vuxen-
studerandes egen förmåga att söka information. Informationskompetens innebär för 
bibliotekarierna i stort sett samma sak, men det finns dock vissa skillnader. Alla tycker 
att det betyder att kunna söka fram information och att sedan kunna värdera den. Två av 
bibliotekarierna utvecklar sitt resonemang något mer och talar även om process-
medvetenhet, bearbetning och analys samt förmåga att dra slutsatser ur information. 
Alla tre tror att det är rimligt att i någon mån kunna bidra med sin syn på vad 
informationskompetens är till de studerande på lärcentra. 

Alla tre lärcentrumansvariga tycks vara överens om att det bara finns fördelar med ett 
samarbete mellan lärcentra och folkbibliotek. De tycker framförallt att hjälpen med 
informationssökning och tillgången till databaser är de stora fördelarna. Det verkar som 
om alla tre ser bibliotekarierna som en pedagogisk resurs när det gäller informations-
sökning. Samtliga kommuner i studien uttrycker i sina måldokument att de vill skapa 
möjligheter för distansstudier. Två kommuner betonar också vikten av samverkan 
mellan olika parter inom kommunen. Då det rör sig om övergripande måldokument har 
det varit svårt att klargöra huruvida kommunerna ser sina folkbibliotek som en resurs 
för den lokala lärcentraverksamheten. Att samarbetet mellan lärcentra och folkbibliotek 
ser olika ut i olika kommuner, det kan såväl den här studien som annat förekommande 
material i uppsatsen visa. Det mest lyckosamma samarbetet verkar vara i de fall där 
folkbibliotek och lärcentra samordnas lokalmässigt. Att en finansiering med projekt-
medel inte är en långsiktig lösning tycks de flesta vara överens om. 

När det gäller uppsatsens generaliserbarhet uttrycks en försiktig hållning. De slutsatser 
som dras kan endast avse de undersökta kommunerna och deras biblioteks- och 
lärcentraverksamhet. Men det finns dock vissa slutsatser som med hjälp av det övriga 
materialet i uppsatsen skulle kunna sägas ha en viss generell karaktär. 
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Bilagor 
Bilaga 1: Detaljerad intervjumall (bibliotek): 

Bakgrundsfrågor, som rör när Du utbildade Dig till bibliotekarie och vilka arbets-
uppgifter Du har och har haft under åren som bibliotekarie, ställs inledningsvis. Allmän 
fråga; hur ser samarbetet ut idag mellan folkbibliotek och lärcentra i Din kommun och 
hur skulle Du vilja att det såg ut? Hur stor roll ska biblioteken spela? 
 
Hur vill Du att biblioteken ska fungera som studieplats för de studerande på lärcentra? 
 
Passiv eller aktiv marknadsföring av biblioteket som studieplats? 
Spontan eller planerad samverkan med olika utbildningsanordnare? 
Icke delaktighet eller delaktighet i deras utbildning? 
Endast materialförsörjning eller engagemang för deras informationssökning? 
 
Hur ser Du på Din yrkesroll i förhållande till lärcentraverksamhet? 
 
Jämför med exempelvis lärare, handledare, studievägledare med mera! 
Någon som organiserar samlingarna så att de studerande själva kan orientera sig i 
katalogerna och hyllorna? 
Någon som ibland föreläser och ger biblioteksvisningar? 
Någon som instruerar i olika bibliografiska verktyg? 
Någon som ger regelbunden handledning i informationssökning för att lösa ett specifikt 
problem? 
Någon som är aktiv i deras informations- och inlärningsprocess och deltagande i 
utbildningsplaneringsarbete? 
 
Vilken typ av användarundervisning anser Du lämplig för denna målgrupp?  
 
Eller Du kanske inte finner att det är aktuellt överhuvudtaget? 
En som hjälper dem att använda ett särskilt bibliotek och dess resurser? 
En som hjälper dem att utveckla lämpliga sökstrategier? 
En som hjälper dem att reflektera över sina egna informationssökningsprocesser? 
 
Hur ser Du på begreppet informationskompetens i detta sammanhang? 
 
Vad står i centrum för detta begrepp; informationsteknologin, källorna, informations-
sökningsprocessen, kontrollen över information eller informationsanvändningen? Hur 
pass informationskompetenta tror Du att de skulle kunna bli med Din och bibliotekets 
hjälp? Vad är rimligt? 

 



Bilaga 2: Intervjumall i form av nyckelord (bibliotek): 
 
När utbildning? 
Vad kännetecknade den? (teori, praktik, ämnen) 
Arbetsuppgifter? (genom åren) (utåtriktat, utanför biblioteket) 
 
Livslångt lärande, inneburit för dig i ditt arbete som bibliotekarie? 
Samarbete folkbibliotek-lärcentra? 
Hur idag? (berätta gärna om projekt) 
Hur skulle du vilja? Något du vill förändra? 
Hur stor roll? (vuxenstuderande vs barn, invandrare, funktionshindrade) 
 
Studieplats? 
 
Tillgång datorer och Internet? 
Tillgång referensbibliotek? 
Mötesplats? 
Handledning? 
Studievägledning!? 
Samarbete Komvux, utbildningsanordnare, högskolebibliotek? 
 
Yrkesroll? (traditionell bibliotekarie eller studiebibliotekarie) 
 
Hur långt tänja gränsen? (jämfört med lärare, handledare, studievägledare) 
Eller inte inkräkta på deras område? 
Ordning i hyllorna? (organisera) 
Biblioteksvisning? 
Undervisning i olika sökverktyg? 
Regelbunden handledning? 
Aktiv i process och planering? (bilda nätverk) 
 
Användarundervisning? 
 
Lämplig alls? 
Spontan eller planerad? 
Särskilt bibliotek? 
Sökstrategier? 
Reflektera över process? 
Vad är rimligt? 
 
Informationskompetens? (hur definiera, vad behärska) 
 
Centrum; teknologi? (avgörande för att få tillgång till information) 
Centrum; källor? (nödvändigt för att återvinna information) 
Centrum; kontroll? 
Centrum; användning? (för att sätta sig in i ett nytt ämne, utveckla ny kunskap, hjälpa 
andra) 
Hur kompetent är rimligt? (bidra till den synen på informationskompetens) 
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Bilaga 3: Intervjumall (lärcentra): 

 
Detta är de frågor som ställs till de ansvariga på lärcentra: 
 
Beskriv kortfattat Din funktion inom lärcentraverksamheten! 
 
Ingår folkbiblioteket i planeringen för den fortsatta lärcentraverksamheten? I så fall; på 
vilket sätt? 
 
Tror Du att vuxenstuderande på lärcentra har stor användning av folkbiblioteket? I så 
fall; hur? 
 
Vilka för- och eventuella nackdelar ser Du med ett samarbete mellan lärcentra och 
folkbibliotek? 
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