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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to investigate how 

actors involved in a municipal’s adult education view 
students’ access to information- and library resources. The 
adult education in the municipal is on contract which means 
that there are several different actors involved in the 
realization of the adult education. The raised questions in 
this study deals with; libraries role within adult education, 
students’ needs for becoming information literate and where 
responsibilities for students’ access to libraries lies. We used 
a qualitative method which includes interviews with two 
principles, a controller, three pedagogues and a librarian. 
The empirical data is analysed against taxonomies and 
categories which originates from the theories of David 
Loertscher and Christine Bruce. The major finding in this 
study is that documents concerning tender procedures are of 
great importance. The public libraries are supposed to take 
part in the municipal adult education and the interviews 
show that students should recognise and know how to use 
different types of information sources. 
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1. Inledning 
 
Ett ord som det ofta refereras till i dagens utbildning är livslångt lärande. Denna term 
kan tolkas och förstås olika och även användas i olika syften beroende på i vilket 
sammanhang termen förekommer. Allmänt kan sägas om livslångt lärande att det går ut 
på ett flexibelt lärande där tid, rum och plats spelar en allt mindre roll. I detta flexibla 
lärande står individerna mer i fokus så att de ska kunna utveckla nya kunskaper och 
kompetenser i ett samhälle som präglas av förändringar och förnyelse. Man kan tvista 
om hur stor påverkan diskussionen kring livslångt lärande har haft på det formella 
lärandet men att det påverkat utbildningar är nog de flesta överens om.  
 
Den kommunala vuxenutbildningen är en del av det formella lärandet i Sverige och 
lyder under läroplanen Lpf 94. I den står det att det är skolans uppgift att elevernas 
studier ska ge dem en grund för ett livslångt lärande. Vuxenutbildningen har genomgått 
markanta förändringar under senare år, exempelvis är det inte längre självklart att det är 
kommunen i form av komvux som genomför den kommunala vuxenutbildningen. En 
bidragande faktor som lyfte diskussionen om vuxenutbildning var att staten satsade på 
vuxenutbildning bland annat genom det stora projektet Kunskapslyftet som pågick 
mellan åren 1997 och 2002. Detta projekt har också kommit att utgöra ett av underlagen 
som påverkat hur reformeringen av den kommunala vuxenutbildningen fortgått. 
 
Många skolor strävar efter att i sin undervisning använda elevaktiva och 
problembaserade arbetsformer där elever självständigt och aktivt ska lära sig söka efter 
information som bearbetas och på så sätt kan omvandlas till egen kunskap. Denna 
strävan hänger ihop med att vi lever i ett samhälle med en rik informationstillgång där 
flexibilitet och informationskompetens anses vara viktiga egenskaper för att kunna få 
till stånd ett livslångt lärande i en ständigt föränderlig värld. I en sådan värld är kunskap 
inte statisk utan den behöver ständigt uppdateras och förnyas för att man ska kunna 
möta de krav som ställs i skolan, arbetslivet och övriga samhället.  
 
Samhällets betoning av livslångt lärande, vilket bland annat uttrycks i propositionen 
2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen, samt skolornas 
förändrade arbetssätt påverkar även folkbibliotekens praktik. Folkbiblioteken har en 
tradition av att vara en öppen samhällsinstitution som verkat för att stödja lärande i 
olika former. I artikeln De studerande och biblioteken påtalar författarna att en stor 
andel av de besökande på folkbiblioteken är studerande inom formell utbildning med 
olika behov. En realitet är också att många studerande inom kommunal vuxenutbildning 
använder folkbibliotek som sina studiebibliotek där de inhämtar information och löser 
skoluppgifter (Berglund, Cecilia, Höglund, Lars & Nowé, Karen 2002, s. 373). För 
folkbibliotek kan det innebära att de känner att de behöver utveckla en praktik där de 
studerande och utbildning ingår. Exempel på frågor som kan vara aktuella i en 
utveckling av en sådan praktik på folkbiblioteken kan vara: Vad är det folkbiblioteken 
kan erbjuda de studerande? Vilket ansvar har folkbibliotek för biblioteksförsörjningen 
mot studerande? Hur kan folkbibliotek samverka med andra aktörer för att utveckla en 
praktik där de studerande och utbildning ingår?  
 
I den första delrapporten kring projektet Folkbibliotek och vuxnas lärande ger 
författarna en bild av de studerandes behov på folkbibliotek. Det kan vara: 
- Att erbjudas handledning och stöd vid informationssökning och användning av 
biblioteket.  
- Att få kvalificerad hjälp att formulera sökfrågor och söka information via olika 
informationssystem som databaser, kataloger och sökredskap på Internet.  
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- Att erbjudas studiemiljöer i anslutning till informationen.  
- Att erbjudas tillgång till kurslitteratur (Berglund, Cecilia, Eliasson, Anette, Flöög, 
Eva-Maria & Persson, Christina 2004 s. 8). 
 
Det är svårt att presentera en given bild av vad studerandes behov på folkbibliotek är 
eftersom detta behov hör samman med flera kommunspecifika faktorer som exempelvis 
hur den kommunala vuxenutbildningen organiseras och genomförs. 
 
 
1.1 Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
Den statliga utredningen KB – ett nav i kunskapssamhället tar upp att det är angeläget 
att informationsförsörjning till utbildning och forskning är bra och likvärdig i hela 
landet eftersom det är en förutsättning för ökad tillväxt och en demokratifråga 
(Stenqvist, Gunnel 2003, s. 282-284). Även läroplanen Lpf 94 fastställer i sin 
värdegrund att utbildning ska vara likvärdig oavsett var i landet den bedrivs (Skolverket 
2000a). I vår undersökningskommun har man ändrat på formen för genomförandet av 
kommunal vuxenutbildning. Numera upphandlas utbildningen vilket innebär att det är 
olika utbildningsanordnare som bedriver utbildning istället för att kommunen bedriver 
denna utbildning i egen regi. Det finns dock inte mycket forskning ur ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv som behandlar kommunal vuxenutbildning på 
entreprenad där man undersöker olika aktörers syn på olika aspekter runt informations- 
och biblioteksresurser. Det finns inte heller mycket forskning om hur man inom en ny 
organisering av vuxenutbildning tolkar styrdokument som läroplaner, vilka är framtagna 
innan det blev vanligt med utbildning på entreprenad. Det leder fram till följande 
problem: Hur ser olika aktörer på ansvar och huvudmannaskap när det gäller 
studerandes tillgång till informations- och biblioteksresurser? 
 
I en situation där flera olika aktörer är inblandade i den kommunala vuxenutbildningen 
blev vi intresserade av att undersöka ovan nämnda problem ur ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv. Vi berör även pedagogiska och organisatoriska 
aspekter på den kommunala vuxenutbildningen i uppsatsen men vårt val av perspektiv 
gör att vi inte fokuserar på dessa.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och ge en bild av hur aktörer från 
vuxenutbildningsförvaltning, utbildningsanordnare och folkbibliotek vilka är 
verksamma inom en kommuns vuxenutbildning resonerar kring de studerandes tillgång 
till informations- och biblioteksresurser. I syftet ingår även att utreda hur dessa aktörer 
ser på ansvar kring att erbjuda informations- och biblioteksresurser till de studerande. 
Vi använder följande frågeställningar: 
 
• Vad anser aktörerna att bibliotek har för roll inom kommunal vuxenutbildning och 

hur visar det sig? 
 
• Vilka möjligheter till interaktion med informationssystem anser aktörerna att 

studerande inom kommunal vuxenutbildning behöver för att kunna bli 
informationskompetenta så som det uttrycks i Lpf 94? 

 
• Vilka anser aktörerna inom kommunal vuxenutbildning ansvarar för studerandes 

tillgång till informations- och biblioteksresurser? 
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1.2 Avgränsningar 
 
Vuxenutbildning är organiserad på skilda sätt i olika kommuner. Vi har valt att begränsa 
vår undersökning till att enbart behandla situationen inom kommunal vuxenutbildning i 
en kommun. Denna avgränsning kommer av att vi vill ge en djupare inblick i denna 
kommuns sätt att organisera sin vuxenutbildning. Vi har även gjort en avgränsning 
genom att vi i kapitlet Bakgrund fokuserar på forskning, styrdokument och annat 
material som behandlar svenska förhållanden. För vidare utveckling av avgränsningar se 
kapitel 2.3. 
 
 
1.3 Definitioner 
 
Här under definierar vi olika termer som förekommer och är viktiga i uppsatsen 
 
Informationskompetens 
Vi anser i likhet med Christine Bruce att informationskompetens är förmågan att 
uppfatta informationskompetens på olika sätt beroende på kontexten som hör samman 
med informationen. En informationskompetent är alltså en person som kan avgöra 
vilken eller vilka strategier som är bäst för det uppkomna sammanhang informationen är 
knuten till (1997, s. 169). 
 
Informations- och biblioteksresurser: 
Vi menar med informations- och biblioteksresurser de resurser som studerande och 
lärare inom utbildningen kan använda/använder i sin informationsinhämtning. 
 
Studiebibliotekarie 
Den eller de bibliotekarier som på folkbibliotek arbetar mot vuxenutbildningens olika 
aktörer och studerande.  
 
Taxonomi  
Vi använder David Loertschers definition som är: “an array of concepts or principles in 
an order reflective of difficulty, achievement, level of depth, or some other meaningful 
measure” (2000, s.15). 
 
Utbildningsanordnare 
Anordnare som genom en upphandling av den kommunala vuxenutbildningen har åtagit 
sig att bedriva vuxenutbildning. Utbildningsanordnare kan vara statliga, kommunala 
eller privata.    
 
 
1.4 Disposition 
 
Denna uppsats inleds med en problembeskrivande text som följs av syfte och 
frågeställningar. Därefter redovisas avgränsningar och disposition. 
 
I kapitel två beskriver vi vårt metodval. Här ingår hur vi gått tillväga i vår sökprocess 
samt i våra urval och begränsningar. Därefter tar vi upp valet av användande av 
kvalitativa intervjuer vilket följs av tillvägagångssättet vid analysen. 
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Det tredje kapitlet är en bakgrund där vi lyfter fram relevanta dokument, studier och 
annan litteratur som belyser och anknyter till vårt ämnesområde. Kapitlet inleds med ett 
vuxenutbildningsperspektiv där vi framförallt fokuserar på rapporter, utredningar och 
styrdokument. Det följs av studier och annan litteratur med ett biblioteksperspektiv på 
vuxenutbildning.  
 
Därefter beskriver och diskuterar vi våra teoretiska utgångspunkter. Först tar vi upp 
modellen kring bibliotekens roll i utbildningen och vår användning av den vilket följs 
av modellen kring uppfattningar av informationskompetens och vår användning av 
denna. 
 
I resultat och analys presenteras resultaten från vår empiriska undersökning. Vi inleder 
med en beskrivning av den aktuella kommunens vuxenutbildningssituation. På det följer 
en mycket kort beskrivning av aktörerna som ingår i studien. Därefter presenteras 
resultaten i tre olika delar vilka är kopplade till var sin frågeställning. 
 
Kapitel sex innehåller en diskussion kring våra framkomna resultat där vi kopplar 
samman dessa med den forskning och litteratur som vi tidigare redovisat i bakgrunden. 
Kapitlet är indelat i olika teman kring vilka diskussionen förs.   
Därefter följer kapitel sju där vi reflekterar kring studiens genomförande. 
 
Efter reflektioner följer en kort sammanfattning av uppsatsen. Slutligen redovisas 
referenser och bilagor. 
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2 Metod 
 
 
2.1 Val av metod 
 
Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som en del av vår metod. Vi anser att 
det är med kvalitativa intervjuer som vi bäst kan belysa olika aktörers tankar och åsikter 
kring studerandes tillgång till informations- och biblioteksresurser vilket ingår i vårt 
syfte. Vi vill se hur aktörerna resonerar kring dessa aspekter när det kommer till 
genomförandet av vuxenutbildningen i kommunen. Idar Magne Holme och Bernt Krohn 
Solvang menar i Forskningsmetodik: Om kvalitativa och kvantitativa metoder att 
kvalitativa intervjuer används för att försöka sätta sig in i respondenternas situation och 
se på den företeelse man studerar utifrån deras perspektiv. Då kan man få en djupare 
förståelse för det man undersöker (1997, s. 92). Det gör vi genom att genomföra totalt 
sju kvalitativa intervjuer med aktörer inom vuxenutbildningen.  
 
Michael Quinn Patton skriver i Qualitative research and evaluation methods att syftet 
med kvalitativa intervjuer med öppna frågor är att ta del av hur de intervjuade ser på sin 
verklighet, att lära sig deras terminologi och ställningstaganden samt att fånga 
komplexiteten av deras individuella uppfattningar och erfarenheter. Denna öppenhet 
skiljer kvalitativa intervjuer från de slutna frågor som används i kvantitativa studier. 
(2002, s. 348) Enligt Patton kan man genomföra kvalitativa intervjuer enligt olika 
strategier. Två av dessa strategier är informell konverserande intervju och intervjuguide 
(ibid., s.342).  
 
Informell konverserande intervju är den mest öppna av dessa alternativ. De data man får 
blir olika för varje person som intervjuas. Även frågorna skiftar på grund av att frågorna 
bygger på de erfarenheter intervjuaren har fått genom tidigare genomförda intervjuer 
och man vidareutvecklar och belyser saker från andra deltagare. Fördelar är att de 
erbjuder flexibilitet, spontanitet, lyhördhet till individuella olikheter och situationella 
förändringar. Frågorna kan också bli mer personliga för att fördjupa kommunikationen. 
Nackdelar är att det behövs mer tid för att samla systematisk information eftersom det 
kan ta flera intervjuer med olika människor innan man har ställt liknade frågor till 
deltagarna. Man bör också kunna formulera nya frågor snabbt för att samtalet ska flyta. 
I en intervjuguide utgår man från en guide med stödord eller frågor till de teman man 
vill behandla. En intervjuguide kan göras mer eller mindre detaljerad. Det kan bero på 
om det är viktigt att man ställer frågor i samma ordning eller ifall det är möjligt att 
formulera detaljerade frågor innan intervjun. Man kan gå djupare in i ett tema ifall man 
anser det belyser ämnet. Fördelar är att man kan utnyttja tiden på effektivt sätt (Patton 
2002, s. 342-344).  Det är också möjligt att kombinera olika intervjustrategier (ibid., s. 
347). 
 
Vi valde att huvudsakligen utgå ifrån en intervjuguide men med inslag ifrån informell 
konverserande intervju. Vi skapade en intervjuguide med huvudfrågor att utgå ifrån 
samt eventuella möjliga följdfrågor. Intervjuguiden hade olika teman som 
huvudsakligen utgick ifrån våra frågeställningar och vi har bland annat utifrån vår andra 
frågeställning ställt frågor utifrån Lpf 94 och hur de förhåller sig och arbetar konkret 
med detta styrdokument. Andra frågor har berört studerandes tillgång till information 
och vilka som har ansvar för det samt om det förekommer samarbete för att skapa 
tillgång till information (se Bilaga 1). Vi låste oss dock inte helt vid dessa frågor utan 
var öppna för att formulera nya frågor som djupare belyste våra frågeställningar. 
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Eftersom de aktörer vi intervjuade hade olika bakgrunder och arbetsområden så var 
intervjuguiden inte heller helt statisk utan utvecklades beroende på vem vi skulle 
intervjua och vad som hade framkommit i tidigare intervjuer.  

 
Vår förståelse förändrades även ju längre studien fortskred så vi är medvetna om att ifall 
vi hade genomfört intervjuerna idag så hade våra frågor förändrats. Detta gäller givetvis 
även våra respondenters svar eftersom de och deras omvärld förändras. Det är något 
som Jan Trost påpekar i Kvalitativa intervjuer när han säger att människans 
föreställningsvärld förändras över tid vilket gör att svar på givna frågor inte alls 
nödvändigtvis blir detsamma varje gång de ställs. Han menar att man inte riktigt kan 
tala om tillförlitlighet i den traditionella meningen eftersom en kvalitativ intervju inte är 
statisk över tiden (1997, s. 100f.). Vi har fokuserat på vad respondenterna menar eller 
hur de uppfattar termer eller företeelser som vi ställt frågor kring. Vi är medvetna om att 
respondenternas vetskap om att vi kommer ifrån bibliotekshögskolan kan ha påverkat 
deras svar men samtidigt ansåg vi att det inte var möjligt att undanhålla denna 
information. Vi har försökt minimera vår påverkan genom att utforma intervjuguiden så 
att vi börjat intervjuerna med mer öppna frågor som exempelvis mål i läroplan och 
möjliga informationsvägar för studerande. Mer slutna frågor som exempelvis vilka som 
har ansvar för biblioteksfunktionen har tagits upp i slutet av intervjun. Det har vi gjort 
som en del i att man i en kvalitativ intervju ska sträva efter att låta respondenterna 
påverka utvecklingen av intervjun så att det liknar ett vardagligt samtal vilket Holme 
och Solvang menar är metodens styrka då respondenterna påverkas minst i det 
vardagliga samtalet. Samtidigt måste man som intervjuare tänka på att få svar på det 
man vill undersöka (1997, s. 99). 
 
Holme och Solvang skiljer mellan respondentintervju och informantintervju. En 
respondent är en person som uttalar sig om sin situation medan en informant uttalar sig 
om en annan persons eller grupps situation (1997, s. 104). De vi intervjuar blir både 
respondenter och informanter eftersom de som respondenter uttalar sig om sin situation 
som aktörer inom vuxenutbildningen men även som informanter eftersom de uttalar sig 
om studerandes behov inom vuxenutbildningen. Vi menar att informantperspektivet 
delvis kan hjälpa oss att se på studerandes situation inom vuxenutbildningen eftersom vi 
i intervjuerna ställer frågor om studerandes informationsvägar och 
informationskompetens. 
 
 
2.2 Sökprocess  
 
För att få en bild över vårt uppsatsområde och finna en tydlig infallsvinkel för vår studie 
började vi med att försöka kartlägga vuxenutbildningen i kommunen genom att på 
Internet söka upp vuxenutbildningsförvaltningens portal. Där fick vi fram namn på 
personer verksamma inom vuxenutbildningsförvaltningen och vilka 
utbildningsanordnare som bedrev undervisning. För att få fram mer ingående 
upplysningar om hur vuxenutbildningen var organiserad och få en uppfattning om vilka 
som var insatta i frågor som rörde studerandes informationsresurser samt var ansvariga 
för pedagogiska frågor tog vi per telefon kontakt med flera personer, eftersom det 
visade sig svårt att få tag på en person som kunde presentera en någorlunda heltäckande 
bild över vuxenutbildningen. Dessa inledande kontakter var viktiga eftersom samtalen 
gav oss uppslag och även i vissa fall konkreta förslag på möjliga infallsvinklar och 
publicerat material som behandlade vuxenutbildningens situationen i kommunen. I 
Kvalitativa studier i teori och praktik menar författarna att bakgrundskunskaper är 
mycket viktiga vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. De tar upp att det är viktigt 
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att man innan intervjuerna skaffat sig förkunskaper så man är insatt i det område man 
studerar och utgår ifrån den situation som råder. Om man inte gör det finns risken att 
man fokuserar på sådant som redan är känt. De skriver: ”Bakgrundskunskapen kan med 
andra ord vara mycket viktig, för den kan rätt använd vara en hjälp att bestämma syftet 
med studien” (Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar 1996, s. 60). 
 
När vi väl skapat oss en bild över hur situationen såg ut och hade fått uppslag till 
möjliga infallsvinklar på studien började vi med själva sökningen av forskning och 
annat material. Där började vi med att söka i olika kataloger som bibliotekskatalogerna 
vid Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet samt de nationella 
bibliotekskatalogerna Libris och bibliotek.se. Dessa sökningar användes för att 
inledningsvis ge oss forskning och annat publicerat material som behandlade vårt 
problemområde.  Därefter sökte vi även i olika databaser. Nordiskt BDI- index 
användes för att hitta nordisk forskning, LISA och ERIC använde vi främst för att se 
ifall det fanns någon internationell forskning som kunde vara intressant för vår 
undersökning och slutligen så använde vi Artikelsök för att se vad som hade publicerats 
i svenska tidskrifter och tidningar. Andra sökvägar vi använde oss av för att hitta olika 
typer av styrdokument, projektrapporter, statliga dokument och utredningar var 
sökmotorn Google på Internet samt att vi utgick ifrån olika portaler där material kring 
vuxenutbildning sammanställts såsom Skolverkets och Myndigheten för skolutveckling. 
En Internetsida som vi använde oss av var en sammanställning av publicerade 
magisteruppsatser vid institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ 
Bibliotekshögskolan i Borås. Ytterligare sökstrategier har varit att gå igenom referenser 
i funnet relevant material. Viss litteratur har vi fått tips om från vår handledare och från 
deltagare vid vårt etappseminarium. Exempel på några av de termer som vi använt oss 
av vid olika sökningar är vuxenutbildning, kommunal vuxenutbildning, komvux, vuxna 
studerande, vuxenstuderande, bibliotek, skolbibliotek, folkbibliotek, 
utbildningsanordnare, studiebibliotekarie och entreprenad. 
 
 
2.3 Urval och begränsningar 
 
När vi valde våra intervjupersoner så var ett kriterium att de skulle vara insatta i 
gällande styrdokuments riktlinjer och mål för vuxenutbildning. De skulle även ha 
reflekterat över vad som behövs för att dessa mål och riktlinjer i styrdokument ska 
uppnås. Holme och Solvang skriver att man kan öka informationsinnehållet i intervjun 
genom att välja respondenter som kan antas reflektera över och ha kunskaper om de 
företeelser som man undersöker. De påpekar vidare att för att få en nyanserad bild av 
verkligheten är det bra att ta med så olika undersökningsenheter som möjligt när man 
gör sitt urval (1997, s.104f.).  
 
Eftersom vi bland annat ville spegla vuxenutbildningsförvaltningens tankar och åsikter 
om studerandes möjligheter till interaktion med informationssystem, informationsvägar 
och bibliotekens roll inom vuxenutbildningen valde vi på grundval av den tidigare 
beskrivna rekognoseringen att via e-mail skicka en förfrågan om intervju till de av 
vuxenutbildningsförvaltningen tre anställda rektorerna med ansvar för varsitt 
geografiskt område. Dessa rektorer är pedagogiskt ansvariga för den kommunala 
vuxenutbildningen inom sitt område och vi anser att de i sitt arbete stöter på situationer 
där de reflekterar över de frågor vi undersöker.  
 
För att skapa en bild över olika aktörers åsikter inom vuxenutbildningen valde vi att 
även skicka en förfrågan om intervju till de pedagogiskt ansvariga hos tre olika 
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utbildningsanordnare. Eftersom det finns flera olika utbildningsanordnare inom 
kommunens vuxenutbildning var vi tvungna att göra ett urval av dessa. Vi va lde ut tre 
som bedriver undervisning i allmänna ämnen och erbjuder ett grundpaket för 
vuxenstuderande. Anledningen till detta var att vi antog att de studerande kan ha liknade 
informationsbehov inom sina utbildningar som anordnarna måste ta i beaktande.  
För att få åsikter från ytterligare en synvinkel kontaktade vi en studiebibliotekarie med 
en förfrågan om en intervju. Studiebibliotekarien arbetar aktivt inom vuxenutbildningen 
för att stödja studerandes och lärares informationsbehov och är en av de 
studiebibliotekarier som svarar för folkbibliotekens funktion gentemot 
vuxenutbildningen i kommunen.  
 
Av de tillfrågade var alla positiva till att ställa upp på en intervju. Det skedde dock två 
förändringar. En rektor ansåg sig senare inte ha tid och byttes då ut mot en 
kvalitetscontroller eftersom det i de redan genomförda intervjuerna framkommit att 
kvalitetscontrollern hade inblick och kunskap i våra frågeområden. Den andra ändringen 
bestod i att den pedagogiskt ansvarige hos en utbildningsanordnare fick förhinder. Vi 
fick då istället intervjua en medarbetare till den pedagogiskt ansvarige som var insatt i 
våra frågeområden. 
 
Vi har valt att inte intervjua politiker. De har visserligen ansvaret för upphandling och 
utveckling av vuxenutbildningen men de är inte verksamma inom utförandet av denna 
utan det är vuxenutbildningsförvaltningen som verkställer de politiska besluten och 
utvärderar verksamheten. I vår undersökning förhåller vi oss till ett användarperspektiv 
då vi utifrån olika aktörer undersöker hur dessa ser på studerandes tillgång till 
informations- och biblioteksresurser. Vi har valt att inte intervjua de studerande 
eftersom vårt fokus ligger på verksamma aktörer inom utförandet av den kommunala 
vuxenutbildningen. Med detta menas att även lärare kan ses som användare av bibliotek 
då de använder det i sin undervisning.  
 
Eftersom studien är begränsad till att gälla en magisteruppsats ansåg vi att vi fick 
begränsa oss till sju intervjuer. I egenskap av studenter i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Borås högskola ansåg vi att intervjuerna med aktörer vid 
vuxenutbildningsförvaltningen och utbildningsanordnare skulle ta mer plats i 
undersökningen på grund av att vi genom vår studieinriktning är mer insatta i 
bibliotekariers syn på dessa frågor än övriga aktörers. I vår informationssökning har vi 
också funnit mer material som tar upp bibliotekariers åsikter och tankar än övriga 
aktörers inom vårt undersökningsområde. De verksamma studiebibliotekarierna inom 
vuxenutbildning i vår undersökningskommun samarbetar och har skrivit flera 
gemensamma rapporter vilket torde innebära att de diskuterat och tagit del av varandras 
tankar och åsikter. Det innebär att deras mål och handlingsplaner för verksamheten är 
gemensam för de verksamma studiebibliotekarierna. Vår ambition är att vi med detta 
urval har en variationsbredd från vilket det är möjligt att få en fasetterad kunskap om 
det vi undersöker. 
 
 
2.4 Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
 
Mogens Kjaer Jensen menar i Kvalitativa metoder för samhälls- och beteendevetare att 
respondenten behöver ha lite information om intervjun för att kunna känna sig bekväm. 
Det innebär bland annat att han/hon är informerad om vilka uppgifter som kommer att 
användas samt vilka som kommer ha tillgång till dessa uppgifter (1995, s.67). Vi 
inledde därför varje intervju med att kortfattat berätta om oss själva och intervjuns syfte. 
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Under denna inledning tog vi även upp hur resultaten skulle användas och publiceras 
samt frågade om deras krav på konfidentialitet. En av aktörerna hade krav på 
konfidentialitet vilket inneburit att vi valt att inte nämna kommunen vid namn och att 
alla aktörer som ingår i studien har fått fiktiva namn. Intervjuerna spelades in på band 
och de pågick i ungefär en timme vardera.  
 
 
2.5 Analysmetod 
 
När man ska analysera intervjuerna måste man göra det systematiskt. Det är viktigt att 
man inte godtyckligt väljer ut utsagor eller sekvenser som överensstämmer med vår 
förförståelse (Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar 1994, s. 81). Vi började med att 
skriva ut intervjuerna i sin helhet för att underlätta analysen mot våra frågeställningar 
och för att vi i presentationen av det empiriska materialet skulle kunna använda 
belysande citat som speglar respondenternas åsikter och uttryckssätt vilket Holme och 
Solvang anser att en kvalitativ undersökning bör innehålla (1997, s.93). I tolkningen av 
de utskrivna intervjuerna har vi valt att använda oss av ett hermeneut iskt 
förhållningssätt vars syfte är att få fram en giltig och gemensam tolkning av texter. Till 
att börja med analyserades de olika intervjuerna var för sig. Vi läste först igenom 
utskriften i sin helhet för att få en överblick och en känsla för materialet. Sedan läste vi 
återigen igenom intervjun och strök under de textavsnitt som innehöll utsagor som 
kunde analyseras mot våra teorier, vilka hade utarbetats för att svara på våra 
frågeställningar. För att minimera feltolkning gick vi när vi var osäkra tillbaka till 
ljudupptagningen för att kunna lyssna till tonfall och på vilket sätt utsagan sades. Vi 
frikopplade dock inte dessa understrukna utsagor från den övriga texter utan försökte se 
i vilket sammanhang de uttrycktes i och hur helheten av texten kunde tolkas. Detta sätt 
att skifta fokus mellan helheten och delar i texten beskrivs av Steinar Kvale i Den 
kvalitativa forskningsintervjun som den hermeneutiska cirkeln (1997, s. 49-51). Vi har 
hela tiden försökt hålla ett kritiskt förhållningssätt i våra tolkningar. Under hela 
tolkningsprocessen har vi först tolkat intervjuerna var för sig. Därefter har vi 
gemensamt gått igenom vad som kommit fram i våra respektive tolkningar. Oftast har vi 
kommit fram till en gemensam tolkning av intervjuerna. I de fall vi haft skilda åsikter 
om en tolkning har vi återvänt till materialet för att diskutera oss fram till en gemensam 
tolkning. Oftast har vi då kunnat nå konsensus kring en tolkning. Om vi inte funnit 
konsensus kring en tolkning har vi valt att inte använda materialet eftersom det varit 
viktigt att få fram en gemensam och giltig tolkning. Eftersom vi använder olika teorier 
(se teoriavsnitt) och delat upp analysen i tre delar har alla intervjuer analyserats enligt 
ovan beskrivna hermeneutiska tillvägagångssätt tre gånger. Det har inneburit att vissa 
intervjuavsnitt använts och tolkats mot olika teorier. Efter att alla intervjuer analyserats 
var för sig sammanställdes analysmaterialet för att vi skulle kunna urskilja och 
identifiera grupper av åsikter eller beskrivningskategorier och av detta komma fram till 
ett resultat och dra slutsatser.  
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3 Bakgrund 
 
Vi har delat detta kapitel i två avsnitt för att göra det mer överskådligt. Det första 
avsnittet som behandlas är Vuxenutbildningsperspektiv vilket följs av avsnittet 
Biblioteksperspektiv. 
 
 
3.1 Vuxenutbildningsperspektiv 
 
Härunder redovisas vuxenutbildning och bakgrunden till förändringen av denna. 
Därefter redovisas bibliotekens roll i förhållande till utbildning utifrån aspekter som 
informationsförsörjning, samarbete och styrdokument. 
 
 
3.1.1 Förändring av vuxenutbildning 
 
Innan vi går in på hur kommunal vuxenutbildning har förändrats kan det underlätta att 
först kort förklara vad termen innebär och betyder. Kommunal vuxenutbildning bildar i 
Sverige tillsammans med Vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) och 
Svenskundervisning för invandrare (sfi) det offentliga skolväsendet för vuxna. Den 
består av grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och 
påbyggnadsutbildning. Den erbjuder vuxna kompetensinriktad utbildning på 
grundskole- och gymnasieskolenivå. Målgruppen är vuxna som har behov av att 
komplettera tidigare utbildning (Nationalencyklopedin 2005). När vi vidare använder 
termen vuxenutbildning är det i betydelsen kommunal vuxenutbildning tillsammans 
med sfi om inget annat nämns. 
 
När man ska teckna en bild över hur den kommunala vuxenutbildningen har förändrats 
så är det svårt att förbigå det stora statliga projektet Kunskapslyftet som pågick mellan 
åren 1997 och 2002. Beslutet om att satsa på Kunskapslyftet fattades i och med 
antagandet av regeringens sysselsättningsproposition 1995/96:222. Projektet syftade till 
att erbjuda grundskole- och gymnasiekompetens till vuxna som saknade detta för att 
skapa förutsättningar till ett livslångt lärande för dessa individer (Ericsson, Kerstin 
2000b, s. 25). Satsningen på kunskapslyftet innebar att det skedde en förskjutning av 
policytänkande i Sverige. Dels skedde en förskjutning mot en aktiv utbildningspolitik 
från en aktiv arbetsmarknadspolitik och dels ville man få en förskjutning mot lärande 
från utbildning. Dessa två förskjutningar kan dock delvis motsäga varandra eftersom en 
aktiv utbildningspolitik kan innebära en orientering mot en institutionalisering i form av 
anordnare, institutioner och utbildning och inte mot lärande i sig (SOU 1999:141, s. 14). 
 
Den dåvarande regeringen gav den så kallade kunskapslyftskommittén, som var 
verksam fram till år 2000, i uppdrag att följa kunskapslyftet och utifrån det ge förslag på 
förändringar om hur satsningen skulle kunna leda fram till en påföljande reformerad 
vuxenutbildning (SOU 2000:28, s. 4). Kunskapslyftskommittén lyfte fram betydelsen av 
en utveckling av en infrastruktur för livslångt lärande där de placerade in aspekter som 
exempelvis kvalitetssäkring av utbildningsanordnare, flexibelt lärande, samarbete 
mellan aktörer och tillgång till infrastruktur för IT-baserat lärande. Kommittén menade 
även att ökat intresse för det livslånga lärandet och höjd utbildningsnivå innebär att man 
måste beakta att efterfrågan på kulturaktiviteter ökar. Därför menar de att kommuner 
och staten i anslutning till kunskapslyftet skulle satsa på folkbildning och kultur (ibid., 
s. 31). Dessutom menade kunskapslyftskommittén att kommunerna skulle verka för 
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mångfald och flexibilitet i utbildningsutbudet med olika utbildningsanordnare i form av 
offentliga, privata, studieförbund och folkhögskolor (ibid., s. 17).  
 
Propositionen 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen är ett 
centralt dokument som kan sägas ha varit utgångspunkten i den senare tidens utveckling 
av vuxenutbildningen. Propositionen utgår till stor del ifrån en analys av begreppet 
livslångt lärande och i propositionen läggs förslag på mål och strategi för en utveckling 
av vuxnas lärande. Den understryker att kunskapslyftets förnyelse- och 
utvecklingsarbete ska tas tillvara, utvecklas vidare och integreras i den dagliga 
verksamheten (Proposition 2000/01:72, s. 1). De som får det uppdraget är de många 
olika aktörerna och då framförallt skolhuvudmännen. Statens uppgifter när det gäller 
vuxnas lärande är att lägga fast de formella ramarna så att det säkerställer likvärdighet 
och rättstrygghet samt att ange mål och riktlinjer för utvecklingen (ibid., s. 29). När det 
gäller frågan om att etablera en infrastruktur för livslångt lärande är det viktigt att 
kommunerna tar sitt ansvar men infrastrukturen behöver inte uteslutande bestå av 
kommunala aktiviteter. Det handlar i mångt och mycket om att skapa former och 
kanaler samt att bygga nätverk för samarbete och samverkan mellan alla de instanser 
som är inblandade som exempelvis kommunala förvaltningar, institutioner, 
folkbildningen, utbildnings- och konsultföretag och statliga myndigheter (ibid., s. 47f.). 
Bibliotek tas inte upp mycket i propositionen. De gånger bibliotek nämns är det som ett 
möjligt stöd i samband med icke arrangerat lärande och distansstudier samt att man tar 
upp funktionshindrades tillänglighet till bibliotek (ibid., s. 24, 33f., 79).  
 
Målet som föreslogs i propositionen och som numera gäller för utveckling av vuxnas 
lärande lyder: ”Alla vuxna skall ges möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla 
sin kompetens i syfte att främja personlig utveckling, demokrati, jämställdhet [sic!] 
ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt en rättvis fördelning” (ibid., s. 14). 
 
Det presenterades sju strategier för hur man skulle kunna uppnå detta mål. Vi har valt 
att presentera de tre strategier som vi anser är viktiga att lyfta fram då de kan ha 
betydelse i samverkan mellan bibliotek och vuxenutbildning. Dessa är: 
 

- ”Pedagogik och arbetsformer utvecklas för att motsvara individernas föränderliga och 
ökande behov av lärande i ett kunskapsbaserat samhälle.”  
- ”Ändamålsenliga lärmiljöer samt undervisning, handledning och nätbaserad utbildning 
tillhandahålls i en omfattning som så långt möjligt svarar mot alla vuxnas varierande behov 
av och förutsättningar för lärande.” 
- ”En grundläggande samsyn över politikområden och samverkan mellan myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och folkrörelser eftersträvas för att förverkliga individernas 
lärande och kompetensutveckling.” (ibid., s. 14) 

 
I rapporten Utbildning på entreprenad skriver Skolverket att något som kommit att 
bidra till att förändra vuxenutbildningen i vissa kommuner är att det under 1990-talet 
genomfördes flera författningsändringar och skolreformer vilket innebar att 
kommunerna och vissa andra offentliga utbildningsanordnare förlorade sin särställning 
som utbildningsanordnare. Det öppnade möjligheterna för studerande inom den 
offentligt reglerade skolväsendet att få sin utbildning hos andra utbildningsanordnare 
(Skolverket 2000b, s. 63).  
 
Även Elisabeth Nihlfors tar i sin doktorsavhandling Skolchefen i skolans styrning och 
ledning upp att flera beslut på nationell nivå togs under 1990-talet vilket berörde 
styrsystemets olika delar såsom ansvarsfördelning och styrprocesser. Kommunernas 
ansvar förstärktes som huvudman för utbildningsverksamheten. Bland annat fick 
kommunerna beslutanderätt på hur verksamheten skulle organiseras och administreras 
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samt utifrån läroplanerna besluta hur resurserna skulle fördelas och disponeras 
(Nihlfors, 2003, s. 134f).  Förändringar i kommunallagen gjorde att kommunerna bland 
annat talade om mål- och resultatstyrning, beställar- och utförarorganisationer, 
anbudskonkurrens och alternativa driftsformer för skolområdet (ibid., s.138). 
Skollagens förändring innebar att kommunerna istället fö r en skolstyrelse och chef 
skulle inrätta ett lämpligt antal nämnder genom att kommunen som skolhuvudman fick 
ett verksamhetsansvar (ibid., s. 136). Dessa reformer under 1990-talet gjorde att de 
olika utbildningsvägarna från förskola till vuxenutbildning samlades under en 
huvudman och det handlade om att finna former för ett utbildningsväsende som berörde 
allt från förskola till vuxenutbildningen (ibid., s. 160). Nihlfors skriver att tempot var 
högt och att tiden var kort mellan beslut och genomförande. Tjänstemännen i form av 
skolchefer hade en svår uppgift då de var tvungna att väga samman den juridiska, 
ekonomiska och ideologiska styrningen eftersom den statliga styrningen via läroplaner 
huvudsakligen riktades direkt till professionella medan statsbidrag och ekonomiska 
direktiv riktades till kommunen. Här hamnade skolchefen mittemellan (ibid., s. 161). 
 
På uppdrag av regeringen genomförde skolverket en kvalitetsgranskning av utbildning 
på entreprenad i tjugo kommuner. I detta uppdrag betonades speciellt 
skolhuvudmännens ansvar vilket gjorde att ett stort intresse riktades mot kommunernas 
styrelse- och förvaltningsnivå (Skolverket 2000b, s. 9). Skolverket påpekar att enligt det 
statliga regelsystemet är det rektorn som har huvuduppgiften att utveckla skolan, leda 
det pedagogiska arbetet och svara för myndighetsutövning (ibid., s. 97). Det är även 
rektorn som har det övergripande ansvaret för att verksamheten riktas mot att uppfylla 
de styrdokument och statliga mål som gäller. Det är viktigt att rektorn fullgör sina 
uppgifter som att utveckla utbildning och att de studerandes rättigheter tillgodoses. 
Skolverket skriver: ”Med nu gällande bestämmelser finns ingen annan som har 
skyldighet att värna dessa intressen. Det ankommer på skolhuvudmannen att tillse att 
rektorsfunktionen utövas och därmed att det finns förutsättningar för att så skall kunna 
ske.” (ibid., s. 99) Ett problem vid utbildning på entreprenad är dock att lärare hos 
utbildningsanordnare inte ser rektorn som den pedagogiska ledaren utan istället följer 
sin arbetsgivares pedagogiska riktlinjer (ibid., s. 99).  
 
Både entreprenörer och kommunernas företrädare ser problem med en bristande 
framförhållning vilket gör att utbildningsanordnarna får brister i förberedelser och 
långsiktig planering av utbildning på entreprenad. Det beror dels på att avtalen ofta sluts 
tätt inpå utbildningsstarten, dels på att avtalsperioderna är korta vilket grundar sig i 
kommunernas egna ovissa planeringsförutsättningar och att de vill garantera sig 
handlingsfrihet (Skolverket 2000b, s. 89). Entreprenörerna har genomgående tillräckliga 
materiella resurser för utbildning men en avsaknad av långsiktig planering kan 
motverka långsiktiga investeringar. Studerandes tillgång till utrustning och andra 
läromedel såsom litteratur och datorer är tämligen stor men studerande hos mindre 
utbildningsanordnare saknar ofta tillgång till bibliotek på skolan vilket kommunerna 
många gånger löser med att erbjuda tillgång till kommunala folk- och skolbibliotek. En 
del kommuner har också inrättat så kallade studietek eller studieverkstäder för de 
vuxenstuderande från utbildningsanordnare (ibid., s. 104). 
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3.1.2 Folk- och skolbibliotek i relation till utbildning 
 
Under 2003 publicerades två utredningar som behandlar och diskuterar offentliga 
biblioteks verksamhet. Den ena av dessa var den statliga utredningen KB – ett nav i 
kunskapssamhället som syftade till att utreda och utvärdera Kungliga bibliotekets 
verksamhet och arbetsformer. I uppdraget ingick bland annat att belysa KB:s samarbete 
och förhållande till folkbiblioteken (Stenqvist, Gunnel 2003, s. 451). Utgångspunkten 
för den andra utredningen Om biblioteksverksamheterna var att undersöka om 
bibliotekslagen borde ändras för att motverka skillnader i biblioteksverksamheter 
mellan olika kommuner (Forslund, John Erik. 2003, s. 11). Båda utredningarna tar upp 
de allmänna bibliotekens roll i utbildning och lärande samt hur de samlade 
biblioteksresurserna kan utnyttjas effektivare. Något som utredningarna belyser är 
samverkan mellan aktörer och var ansvaret för olika biblioteksverksamheter ska ligga. 
Båda dessa utredningar tog upp folkbibliotekens situation och roll men belyste inte till 
så stor del skolbiblioteken. Skolbiblioteken är viktiga att belysa eftersom de är de 
bibliotek vars syfte är att ge biblioteksservice till studerande och lärare. Två rapporter 
som tar upp och behandlar skolbiblioteken är Kulturrådets utredning om skolbiblioteken 
i Sverige. Den publicerades i en första rapport 1999 med titeln Skolbiblioteken i 
Sverige: kartläggning, analys och probleminventering och följdes sedan upp 2001 i 
rapporten Skolbiblioteken i Sverige: sammanfattning och uppföljning 1999-2001. 
Bakgrunden var att skolbiblioteken ansågs hålla en ojämn och ofta undermålig standard 
(Statens kulturråd 1999, s. 7). Vi kommer i följande text belysa dessa rapporter och 
utredningar. 
 
I Sverige finns ett väl utbyggt offentligt finansierat biblioteksväsende med olika sorters 
bibliotek. Samtidigt som de har olika mål och målgrupper så har de gemensamma mål 
och uppgifter som behöver samordnas så att resurserna utnyttjas effektivt. Då det är en 
demokratifråga och en viktig förutsättning för ökad tillväxt är det angeläget att 
informationsförsörjningen till utbildning och forskning blir god och likvärdig i hela 
landet. Det finns alla förutsättningar för det genom en väl utbyggd infrastruktur inom 
viktiga områden som IT samt biblioteksväsendets akademiska struktur med kunskap 
och kompetens om informationsförsörjning (Stenqvist, 2003, s. 282-284). 
 
Kulturrådet menar att det behövs en klarare arbets- och ansvarsfördelning för att få till 
stånd en effektivare användning av bibliotek i utbildningssammanhang. Pedagogiskt 
viktiga områden att belysa är dels bibliotekens plats i utbildningssituationer, dels en 
långsiktig plan för att ge de studerande informationskompetens (Statens kulturråd 1999, 
s. 10). Kulturrådet påpekar att folk- och högskolebibliotek har en tydlig organisation på 
nationell nivå. En sådan tydlig organisation har dock inte skolbibliotek vilket gör att de 
oftast glöms bort både i debatter och i utveckling som rört bibliotek och skolan (Statens 
kulturråd 2001, s. 8).  
 
Skolbibliotek och folkbibliotek är två skilda kulturer där skolbibliotek i större 
utsträckning är en processinriktad verksamhet. Skolbibliotek är också, i jämförelse med 
traditionell folkbiblioteksverksamhet, mer präglad av sin funktion. Dessa två kulturer 
går inte att rationalisera till en verksamhet. Ett integrerat folk- och skolbibliotek kräver 
därför att ”såväl likheter som skillnader måste preciseras både i form av skriftliga 
överenskommelser mellan bibliotek och skola där vars och ens åtagande anges och i 
form av praxis i det dagliga arbetet” (Statens kulturråd 1999, s. 59). Louise Limberg och 
Mikael Alexandersson skriver i Textflytt och sökslump: Informationssökning via 
skolbibliotek att ett bibliotek som både är skol- och folkbibliotek kan uppfattas som 
otydligt av lärare eftersom ett sådant bibliotek har dubbla uppdrag med olika mål, syften 
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och huvudmän. Det kan ifrån lärares håll ta sig uttryck i en undran och tveksamhet 
kring om och när tjänsterna som bibliotekarien erbjuder är skolans (2004, s. 80). 
 
När man pratar om olika biblioteks kulturer och uppgifter kan man hos Forslund se att 
han tar upp folkbibliotekens uppdrag i relation till ett livslångt lärande. Där menar han 
att det kan ligga nära till hands att knyta an till folkbibliotekstraditionen med 
grundläggande idéer om att  
 

medborgarna skall kunna söka kunskap och upplevelser på ett jämställt sätt och efter sina 
egna preferenser och förutsättningar. Folkbiblioteket erbjuder den enskilde ett allsidigt, 
opartiskt och sakkunnigt framtaget och anordnat utbud av böcker, tidskrifter och andra 
media. (Forslund, 2003, s. 99f)  

 
Man kan se att en av skillnaderna mellan folk- och skolbibliotek är att när man 
diskuterar folkbibliotekens uppdrag nämner man ofta upplevelser och kulturell 
utveckling. I Unescos folkbiblioteksmanifest står det att folkbiblioteket utgör en 
grundförutsättning för en kulturell utveckling, ett livslångt lärande och ett självständigt 
ställningstagande för individer och grupper i samhället. Folkbiblioteken har enligt 
Unesco flera uppgifter som de nämner som går från exempelvis att vara öppna för alla 
konstnärliga uttrycksformer till att stödja självstudier och formellt lärande på alla nivåer 
(Svenska Unescorådet 2000, s. 9f). Vad gäller skolbibliotek så definierar Statens 
kulturråd termen skolbibliotek som: ”Den eller de platser i eller i direkt anslutning till 
skolan där det finns resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka 
och värdera information och läsupplevelser av alla slag.” (Statens kulturråd 2001, s. 6) 
Skolbibliotekens uppgift definieras som: ”Skolbibliotekets uppgift är att svara för 
biblioteksservice i första hand för utbildningens behov inom den egna organisationen 
och att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge biblioteksservice.” (ibid., 
s. 6) 
 
Skolledaren är den som är ytterst ansvarig för skolbiblioteket och skolledaren behöver 
ökade kunskaper om sitt ansvar och tydligare medvetandegöra sin betydelse för 
skolbiblioteksutvecklingen (Statens kulturråd 1999, s. 11). Kulturrådet menar att vid 
planering av utbildningssatsningar, som exempelvis statliga satsningar på kommunal 
vuxenutbildning, så bör planeringen innehålla en analys av studerandes behov av 
biblioteksresurser (Statens kulturråd 2001, s. 9). En rekommendation från kulturrådet är 
också att funktionen för skolbiblioteket tydliggörs i skolornas styrdokument. Utifrån 
skolans pedagogiska verksamhet bör skolbibliotekets resurser och inriktning fastställas 
(Statens kulturråd 1999, s. 11). 
 
Trots att folkbiblioteken bara har erhållit marginella resurstillskott för alla de tjänster de 
bistår studerande med har folkbiblioteken kommit att bli en viktig tillgång i de vuxna 
studerandes lärande. Det finns en risk att de särskilda krav som vuxenstuderande och 
andra studerande ställer kan innebära förändringar i folkbibliotekens verksamheter som 
snarare beror på trycket av studerande än på framsynta planerade beslut. Det kan då 
innebära att man prioriterar enkla mätbara utbildningsmål och riskerar att tappa 
folkbibliotekets breda förankring med en för alla medborgare kvalitetsinriktad 
verksamhet med folkbildning, läsupplevelser, andra informationsbehov och förströelse 
(Forslund, 2003, s. 100). 
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3.1.3 Samordning av biblioteksresurser 
 
Forslund tar upp att folkbibliotekens ökade användning under 1990-talet till stor del är 
relaterad till olika utbildningssatsningar som riktat sig mot vuxna. Mycket pekar mot att 
satsningar på utbildning för vuxna kommer att fortsätta. Många av dessa studerande 
använder folkbibliotek som sina bibliotek, för lärande och andra tjänster som bibliotek 
kan bistå med (2003, s. 83f ). Stenqvist skriver att ungefär hälften av folkbibliotekens 
användare idag är studerande och det ska inte spela någon roll för användarna vem som 
är huvudman. Det framhålls även att folkbibliotekens uppdrag i nuläget är otydligt. 
Exempel på områden för samverkan som nämns är litteraturförsörjning, utlåning, 
lokalutnyttjande och utvecklingsarbete. (2003, s. 354f)  
 
Kb-utredningen kommer fram till att praktiskt taget alla parter inom bibliotekssektorn 
anser att det finns ett behov av ökad samordning inom biblioteksväsendet när det gäller 
informationsförsörjning till utbildning och forskning. För att kunna möta de krav som 
dagens studerande och det livslånga lärandet ställer poängterar folkbiblioteken behovet 
av en nationell samordning av resurser och kompetensutveckling. Folkbiblioteken 
menar att de är centrum för bildning och kunskap i ett nationellt system och när 
ekonomin blir kärvare blir samordningen allt viktigare. De påtalar även att en 
förstärkning och utnyttjande av folkbiblioteken kan ses som ett mer ekonomiskt 
alternativ till lärcentra vars finansiering ofta är tillfällig. Kulturrådets mening är att man 
ur ett medborgarperspektiv bör se alla offentliga bibliotek som en gemensam 
samhällelig resurs. Det förutsätter att man i en nationell strategi tar fasta på 
folkbibliotekens karaktär av öppna institutioner vilket ger unika möjligheter att nå breda 
befolkningsgrupper och integrera kultur, utbildning och information.” (Stenqvist 2003, 
s. 352f)  
 
För studerande är planering och tydlighet med avseende på bibliotekens studierelaterade 
tjänster av stor betydelse. Inom kommunen bör de utbildningsansvariga och 
biblioteksansvariga förhandla och skriftligen komma överens om åtaganden för 
bibliotek i förhållande till studerande på grund- och gymnasieskola samt 
vuxenstuderande. Åtagandena för biblioteken tydliggörs då både inåt mot hela 
biblioteks- och skolverksamheten samt utåt mot användarna (Forslund, 2003, s. 105). 
Kulturrådet menar att en av anledningarna till folkbibliotekens ohållbara situation, där 
de kommit att fungera som studerandes bibliotek, är att skolor inte själva byggt upp en 
biblioteksverksamhet och inte heller avsatt medel för att tillgodose sina studenters 
biblioteksförsörjning. De menar här att folkbiblioteken visserligen är alla medborgares 
bibliotek men det är inte folkbibliotekens skyldighet att vara ett skolbibliotek ifall inte 
överenskommelser träffats med utbildningsinstitutioner om detta (Statens kulturråd 
2001, s. 15).  
 
Stenqvist menar å sin sida att frågan om samarbete mellan olika aktörer när det gäller 
informationsförsörjning har blivit alltmer aktuell under det senaste årtiondet. Hon 
skriver att frågan om ett ökat samarbete mellan folkbibliotek och högskolebibliotek 
tagits upp i alla propositioner som behandlat biblioteksfrågor under de senaste 
decennierna. En viktig faktor är enligt KB-utredningen att man bedriver utbildning i nya 
former och att bibliotek alltmer uppfattas som en resurs för lärande. Nya former av 
utbildning som nätbaserad undervisning och lärcentra är exempel på flexibelt lärande 
där studier är oberoende av tid, plats, studietakt och pedagogik. Sådan typ av lärande 
kräver en samordning, både i utbildningssystemet och i informationssystemet. Flexibelt 
lärande omfattar såväl kommunala och privata vuxenutbildningsinsatser som 
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folkbildning och högskolestudier vilket inneburit att folkbiblioteken fått en tydligare 
roll inom lärandet (2003, s. 384f).  
 
Slutsatser i Kb-utredningen är att det är stor enighet kring behovet av ökad nationell 
samordning kring bibliotekstjänster och informationsförsörjning. De tre mest 
framträdande motiven till detta är rätten till likvärdig informationsförsörjning och 
biblioteksservice i hela landet, behovet av nationella lösningar inom olika områden i 
bibliotekssektorn samt ett effektivare resursutnyttjande (Stenqvist 2003, s. 355). 
Stenqvist presenterar tre förslag som syftar till ökad samordning och utveckling av 
informationsförsörjning till utbildning och forskning. Dessa tre förslag läggs för att 
stärka landets kunskapsuppbyggnad vilket även stärker tillväxten. Förslagen ska 
utjämna regionala skillnader och stärka demokratin. De förutsätts också leda till en 
större effektivitet inom biblioteksväsendet och informationsförsörjningen samt leda till 
ett bättre utnyttjande av landets biblioteksresurser. Det första förslaget tar upp att 
Kungliga biblioteket (KB) ges det odelade ansvaret för samordning och utveckling av 
informationsförsörjningen till utbildning och forskning. Det andra förslaget är att KB 
får uppdraget att utarbeta en strategi och en handlingsplan för en fortsatt nationell 
samordning och utveckling av informationsförsörjningen till utbildning och forskning. 
Slutligen tar det tredje förlaget upp att åtgärder snabbt vidtas till stöd för ett nationellt 
insatsprogram för digital informationsförsörjning till utbildning och forskning – 
Sveriges nätbibliotek, vilket bör vara fullt utbyggt 2008 (Ibid., s. 356). 
 
Forslund kommer i sin utredning fram till att frågorna om samverkan mellan bibliotek 
samt framtagandet av biblioteksplaner bör skrivas in i bibliotekslagen. Det skulle bidra 
till ett effektivare användande av biblioteksväsendets resurser och gynna medborgarnas 
tillgång till bibliotek (2003, s. 106f). Den ändring av bibliotekslagen som föreslås är att 
det införs en ny paragraf som lyder: ”7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 
allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting bör anta planer 
för biblioteksverksamheterna” (2003, s. 103). Förslaget om ändring av bibliotekslagen 
bifölls i riksdagen den 8 december 2004 i sin helhet fast med förstärkningen att 
kommuner och landsting ”skall” anta planer för biblioteksverksamheterna istället för 
”bör”. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2005 (Proposition. 2004/05:1 Bilaga 
24, Protokoll 2004/05:46). 
 
Ytterligare tecken på att frågor kring samordning och samarbete kring 
informationsförsörjning är aktuella är att myndighetscheferna för Kulturrådet, Kungliga 
biblioteket, Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Nationellt centrum för flexibelt 
lärande i november 2004 undertecknade ett gemensamt dokument som manifesterade 
starten på ett samarbete mellan dessa myndigheter. Målet för samarbetet är att 
medborgare som befinner sig i olika former av utbildning ska ha nära tillgång till en 
mångfald av medier för informationssökning, inspiration och kunskapsinhämtning 
utifrån egna förutsättningar. Dokumentet slår fast att samarbete mellan 
utbildningsanordnare, lärcentra och bibliotek är en nödvändig grund för en fungerande 
informationsförsörjning och för att det flexibla lärandet ska kunna vidareutvecklas. 
Samarbetet ska syfta till att förbättra och utveckla det lokala, regionala och nationella 
samarbetet mellan bibliotek, lärcentra och utbildningsanordnare samt att främja och 
fördjupa den enskildes lärande. Det ska ske genom att myndigheterna ”i aktiviteter och 
strategiskt samarbete verka för att säkra informationsförsörjningen för vuxnas lärande 
och stödja den enskildes förmåga att söka och använda information” (Statens kulturråd 
2004). 
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3.1.4 Biblioteksplan 
 
Från många olika håll påpekas det att det ofta saknas biblioteksplaner i kommunerna. 
Att det saknas biblioteksplaner är också något som Forslund tog fasta på i utredningen 
Om biblioteksverksamheterna. Numera är det dock inskrivet i bibliotekslagen att 
kommuner skall anta biblioteksplaner vilket redovisades i föregående avsnitt. Nedan 
belyser vi kort vad en biblioteksplan kan innehålla och utgå ifrån.  
 
Enligt dåvarande ordföranden i Svensk biblioteksförening Joneta Belfrage är 
biblioteksfrågor splittrade på olika nämnder och förvaltningar inom den kommunala 
sektorn vilket gör att det ofta saknas en överblick och helhetsbedömning. Hon menar att 
ifall man samordnar biblioteksfrågorna och samverkar kring dessa mellan myndigheter, 
kommuner och nämnder så skulle man effektivare tillvarata resurser och få en bättre 
biblioteksverksamhet. En biblioteksplan är enligt henne ett verktyg för att åstadkomma 
detta (2001, s. 8). Hon definierar en biblioteksplan som:  
 

ett politiskt förankrat styrande dokument som omfattar en analys av det samlade 
biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för hur dessa behovs ska tillgodoses. Denna 
biblioteksplan ska förutom folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet 
vad gäller utbildning, omsorg, vård och näringsliv. (2001, s. 5) 

 
En sådan plan ska utformas utifrån de förutsättningar och behov som är specifika i varje 
enskild kommun och bör innehålla: 
- En analys av kommuninvånarnas biblioteksbehov 
- En ansvarsfördelning och samverkansplan mellan alla typer av bibliotek. 
- En strategi för framtiden 
En biblioteksplan bör utgå ifrån och grunda sig på de tre dokumenten som är Unescos 
folkbiblioteksmanifest, Unescos skolbiblioteksmanifest och bibliotekslagen SFS 
1996:1596 (2001 s. 11).  
 
 
3.1.5 Styrdokument för vuxenutbildning 
 
För att belysa två av de styrdokument som en biblioteksplan enligt Belfrage ska grunda 
sig i så redogör vi nedan för det i Unescos skolbiblioteksmanifest och bibliotekslagen 
som kan ha betydelse för vuxenutbildning. Vidare presenterar vi den gällande 
läroplanen för vuxenutbildningen, Lpf 94, då vi anser att detta dokument tillsammans 
med bibliotekslagen kan spegla vad det finns för statliga mål och riktlinjer när det gäller 
vuxenutbildning. Dessa två dokument är även viktiga i vår studie eftersom vi kan utläsa 
vad som står om bibliotek och deras roll inom formellt lärande.  
 
Unesco utfärdade 1999 för första gången ett skolbiblioteksmanifest. Där står det att: 
”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- 
och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett 
livslångt lärande” (Svenska Unescorådet 2000, s. 15). Manifestet lyfter fram att 
erfarenhet visar att när bibliotekarier och lärare samarbetar förbättras elevers förmåga 
att läsa, skriva, lösa problem och utnyttja informationsteknik (ibid., s. 15). I en 
långsiktig utbildningsstrategi är skolbibliotek en viktig del och skolbibliotek bör 
omfattas av lagstiftning och riktlinjer. Dessa bibliotek ska även ha tillräckliga medel 
över tiden för utbildad personal, material, teknik och annan utrustning. Manifestet 
poängterar att: ”Då skolbiblioteket delar lokaler och/eller resurser med ett annat 
bibliotek, t. ex. ett folkbibliotek, skall skolbibliotekets speciella behov beaktas och 
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tillgodoses.” (ibid., s. 16) För att skolbiblioteksverksamhet ska vara effektiv är det en 
förutsättning att skolbibliotekarierna är kompetenta och besitter kunskaper i pedagogik, 
informationshantering och biblioteksadministration. Vidare förutsätter en effektiv och 
åskådlig verksamhet att det i anslutning till läroplanerna anges tydliga mål, 
prioriteringar och verksamhetsområden för skolbiblioteket samt att det organiseras och 
drivs professionellt (ibid., s. 18). 
 
Manifestet ställer upp ett antal mål för skolbibliotek. Några av dessa mål är: 
 

- ”Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner.” 
- ”Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, 
förståelse, fantasi och glädje.” 
- ”Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge dem 
insikt och förståelse för olika kommunikationsformer.” 
- ”Att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser för att öka förståelsen 
och ge insikt om olika idéer, erfarenheter och åsikter.” 
- ”Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan.”  
(Svenska Unescorådet 2000, s. 16f) 

 
Om Unesco till stor del fokuserar på användning och värdering av information i 
utbildningssammanhang så är bibliotekslagen mer fokuserad på att skolbibliotek ska 
finnas och att de bland annat ska stimulera intresse för läsning och litteratur. Paragraf ett 
slår fast att bibliotekslagen är den lag som reglerar det allmänna biblioteksväsendet i 
Sverige. I den andra paragrafen står det att folkbiblioteket ska främja ”intresse för 
läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet 
i övrigt”. Den femte paragrafen behandlar skolbibliotek. Den lyder: ”Inom grundskolan 
och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera 
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av 
material för utbildningen.” Paragraf sju klargör att det är kommunerna som ansvarar för 
folk- och skolbiblioteksverksamheten och vidare behandlar paragraf åtta att folk- och 
skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter (Bibliotekslag 1998). Bibliotekens funktion gentemot 
vuxenutbildningen behandlas dock inte explicit i lagen.  
 
Läroplanen Lpf 94 är uppdelad i två delar. Den första delen behandlar skolans 
värdegrund och uppgifter. Skolans värdegrund utgår ifrån att undervisningen ska grunda 
sig på elevers förutsättningar och behov. Utbildningen ska även vara likvärdig oavsett 
var i landet den bedrivs. Dock kan utbildningen utformas på olika sätt vilket gör att det 
finns olika vägar att gå för att nå de uppställda målen. Utbildningens främsta uppgift är 
att lära ut samt skapa förutsättningar för att inlärning ska kunna ske. Efter skolan ska de 
ha med sig de mer beständiga kunskaper som ingår i samhällets gemensamma 
referensram. Det är viktigt att eleverna lär sig att hitta, tillägna sig och använda ny 
kunskap eftersom de skall kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Genom studierna skall eleverna skaffa sig 
en grund för livslångt lärande. Förändringar i samhället och arbetsliv ställer nya krav på 
människors kunskaper och sätt att arbeta. Därför skall eleverna i skolan få utveckla sin 
förmåga till att ta initiativ, ansvar samt att arbeta och lösa problem både självständigt 
och tillsammans med andra (Skolverket 2000a).  
 
Den andra delen i läroplanen behandlar mål och riktlinjer för skolorna. Under rubriken 
mål att uppnå tas det upp att det är skolans ansvar att deras elever efter genomförd 
utbildning bland annat ”kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt 
kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” samt att eleverna ”har 
förmåga att kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna 
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diskutera och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor …”. Vidare står det 
under lärarnas riktlinjer att det är lärarnas uppgift att eleverna lär sig bok och 
bibliotekskunskap (Skolverket 2000a). Läroplanens värdegrund och mål korresponderar 
till stor del med Unescos mål för skolbibliotek som presenterats tidigare men däremot är 
läroplanen öppen med vad skolorna behöver i form av hjälpmedel för att leva upp till 
läroplanens värdegrund och mål. Här utpekas rektorn ha ett stort ansvar. Under rubriken 
rektorns ansvar framgår det att den som har det övergripande ansvaret för verksamheten 
är rektorn som är pedagogisk ledare för skolan. Det är även rektorns ansvar att 
verksamheten på skolan inriktas på att nå de uppställda målen. I detta ingår att 
”arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och 
läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel” (Skolverket 2000a).  
 
 
3.2 Biblioteksperspektiv  
 
Vi kommer här under belysa hur man från bibliotekshåll ser på framförallt 
folkbibliotekets roll och situation som stöd för utbildning och lärande. Anledningen till 
att vi fokuserar mycket på folkbibliotek är att det i vår undersökningskommun tecknats 
ett samverkansavtal mellan kulturförvaltning och vuxenutbildningsförvaltning där det 
står att folkbiblioteken ska fungera som en inspirerande lärmiljö för de vuxenstuderande 
samt att samverkan mellan folkbibliotek och vuxenutbildning leder till ett effektivt 
resursutnyttjande ur ett kommunperspektiv. 1 
 
 
3.2.1 Folkbibliotekens roll för utbildning 
 
Det finns många idéer och tankar om att det i dagens informationstäta samhälle är 
viktigt att kunna hantera information på ett sådant sätt att man kan använda information 
för att lära och lära om. I Folkbildning och bibliotek? På spaning efter spår av 
folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden skriver Maj Klasson att “…man 
måste fortlöpande förbättra sina kunskaper och kompetenser för att motsvara de behov 
och krav som förändringarna aktualiserar” (1997, s. 17). Genom arbetslivets 
förändringar och arbetsmarknadsanpassad utbildning får biblioteken en allt klarare roll. 
Biblioteken satsar på en utveckling av olika informationsförsörjningsmöjligheter och 
nya pedagogiska metoder ”för att integrera informationssökning och värdering av 
information i ett samarbete mellan bibliotek och utbildningsanordnare” (ibid., s. 17). 
 
Enligt Peter Almerud vilar folkbiblioteken på gamla traditioner som bildningsinstitution 
och även ifall bibliotekets funktion som kulturförmedlare blivit större har alltid 
folkbiblioteken varit en del av utbildningssamhället. Han skriver i skriften Biblioteket 
lyfter kunskapen: om biblioteket i vuxenutbildningen att man inom skolan strävar mot 
undervisningsformer som syftar till att elever lär sig att söka efter kunskap aktivt och 
självständigt. Med sådana undervisningsformer där klassrummen och läroböckerna inte 
längre räcker till måste man söka sig mot bibliotek där man får tillgång till ett rikt urval 
av media samt möjlighet till professionell handledning. Men för att biblioteken ska 
kunna fungera på detta sätt mot skolan så är det viktigt att varje utbildning diskuterar 
bibliotekets roll inom utbildningen. Man behöver bland annat diskutera hur samverkan 
mellan bibliotekarie och lärare ska fungera, vilka resurser som krävs och vilka medier 
som efterfrågas på biblioteket. I denna diskussion måste man utgå från perspektivet att 

                                                 
1 Avtal om studiebibliotekarier 2004 
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biblioteket är en funktion inom utbildningen. Vilken typ av bibliotek som sedan har 
hand om biblioteksfunktionen är av underordnad betydelse (2000, s. 7f).  
 
Almerud ger flera förslag på åtgärder som skulle stärka bibliotekens roll i 
vuxenutbildningen. Vid bedömning av en vuxenutbildnings kvalitet bör 
biblioteksresurser vara ett viktigt kriterium precis som de är vid bedömning av en 
högskolas kvalitet. Vidare menar han att utbildningsfrågorna i varje kommun behöver 
en helhetssyn som inbegriper en biblioteksfunktion och en målsättning för 
vuxenutbildningen. Det behövs, på kommunal och regional nivå, också politiska 
riktlinjer och målsättningar för biblioteken vilket innebär att biblioteksfunktionen finns 
med i vuxenutbildningen och det livslånga lärandet. Biblioteksfunktionen bör också 
beaktas i upphandlingsunderlaget vid extern upphandling av utbildningar (2000, s. 15f). 
När det gäller utbildningsanordnare menar Almerud att de har ett ansvar att få till stånd 
en diskussion om vilken roll biblioteksfunktionen skall ha och hur utformningen ska se 
ut i förhållande till utbildningar som man ansvarar för. Att bana vägen för samarbete 
mellan lärare och bibliotekarier tillfaller också utbildningsanordnarna. Dessutom måste 
varje arbetsplan inom utbildningarna innefatta biblioteksfunktionen (ibid., s. 18). 
 
Kerstin Ericsson skriver i Biblioteket i utbildningssamhället att i dagens lokala 
utbildningssystem fungerar folkbiblioteken som en central resurs men de saknar ett 
formellt uppdrag för denna uppgift med resurstilldelning från utbildningsanordnare i 
paritet med uppdragets storlek. Hon anser därför att man ska samordna och beskriva de 
kommunala biblioteksverksamheterna i en biblioteksplan. I en sådan biblioteksplan ska 
man kartlägga kommuninvånarnas behov och klargöra de olika bibliotekens ansvars- 
och arbetsområden. I planen bör det även ingå ett formellt uppdrag till folkbiblioteket 
om biblioteksservice åt utbildningsanordnare som inte driver egna bibliotek. I uppdraget 
skall även ersättningen för uppgiften avtalas (Ericsson 2000a, s. 10f). Den pedagogiska 
kompetensen hos bibliotekarier har ökat under 1990-talet genom utbildningar inom och 
utanför bibliotekssfären. De som enligt Ericsson är bäst lämpade för att genomföra 
användarundervisning för vuxens tuderande är folkbibliotekens bibliotekarier eftersom 
de genom sin utbildning är kompetenta inom området. Hon menar att studerande som 
blir mer informationskompetenta höjer kvaliteten på sina studier och minskar pressen på 
folkbiblioteken. Därför är det viktigt att utbildningsanordnare blir medvetna om vikten 
av att erbjuda studenter som börjar en utbildning möjligheten till att kunna bli 
informationskompetenta (Ericsson 2000a, s. 27).  
 
Ericsson menar att folkbibliotekens funktion som en del av utbildningssystemens 
infrastruktur blivit allt viktigare. Det har att göra med att nya läroplaner har 
implementerats som skapat ett mer problembaserat arbetssätt samt en individualiserad 
och aktiv informationssökning. Samtidigt har antalet studerande ökat och 
distansstudenter, studerande vid kommunal vuxenutbildning och deltagare vid 
kunskapslyftet använder sig av folkbibliotek som sina bibliotek. Men i satsningar inom 
kunskapslyftet uppmärksammades inte folkbibliotekens funktioner och resurser 
(Ericsson 2000a, s. 11). Över huvud taget fanns inte studerandes behov av tillgång till 
bibliotek med i de styrdokument som kunskapslyftskommittén formulerade inför 
satsningen på kunskapslyftet (ibid., s. 21). Få bibliotek fick ta del av de resurser 
kommunerna blev tilldelade i samband med genomförandet av kunskapslyftet. Det 
innebar att biblioteken fick omprioritera sina befintliga resurser för att tillgodose de 
vuxenstuderandes behov på bekostnad av annan biblioteksservice (ibid., s. 28). Även 
Almerud påpekar att folkbibliotekets roll inte togs upp i de direktiv och betänkande som 
låg till grund för kunskapslyftet samt att få bibliotek tilldelades ekonomiska resurser. 
Utbildningar inom kunskapslyftet arrangerades av kommunernas utbildningsansvariga 
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antingen i egen regi eller på entreprenad. Ofta var kunskapslyftet integrerat i övrig 
vuxenutbildning och många av de studerande saknade erfarenhet och färdigheter för att 
använda bibliotek (Almerud, 2000, s. 12). Detta är något som även Carin Carlsson tar 
upp i sin magisteruppsats Folkbiblioteket i kunskapssamhället och i utbildningens 
tjänst: en undersökning av folkbibliotekets roll och förutsättningar i 
utbildningssammanhang (1998). 
 
Bosse Jonsson har i en studie intervjuat bibliotekschefer och politiker. De politiker som 
har intervjuats är ordföranden i den politiskt ansvariga nämnden (2003, s. 6, 9). 
Respondenterna i studien anser inte att fo lkbibliotekens existens är hotad. Flera 
uppfattar snarare att folkbibliotekens betydelse ökar. Den grundläggande uppgiften för 
folkbiblioteken är att gratis tillhandahålla litteratur. De anser att det finns ett egenvärde i 
denna uppgift samt att det är en rättighet för människor, både som enskilda och som 
samhällsmedborgare. Folkbibliotekets funktion som socialt forum och mötesplats anses 
också öka i betydelse och folkbibliotekets uppgift som informationscentral anses som en 
central funktion. Flera av respondenterna nämner att folkbiblioteket fyller en 
kompletterande funktion till skolan och utbildningssystemet. Nya läroplanen samt 
skolans förändrade arbetssätt har enligt en förvaltningschef lett till ett ökat nyttjande av 
folkbiblioteket. På biblioteken har det ansetts att samarbete med skolor och andra 
verksamheter kan locka nya användare till biblioteken. En politiker ger dock ett 
exempel på ett omvänt betraktelsesätt. I dennes kommun har de diskuterat i samband 
med kunskapslyftet att ha något som kallas en öppen skola på biblioteket. Politikern tror 
då att biblioteket som är en öppen och tillgänglig institution med generösa öppettider 
kan sänka tröskeln för människor att komma i kontakt med utbildning (ibid., s. 12f). I 
studien har politiker och bibliotekschefer en likartad syn på folkbibliotekens uppgifter. 
En förklaring till denna likartade syn är enligt Jonsson att det råder sådan konsensus 
kring folkbibliotekens verksamhet så att det är svårt att urskilja skilda uppfattningar 
kring folkbibliotekens målinriktning. En annan förklaring är att existerande 
motsättningar om folkbibliotekens inriktning inte gjorts tydliga då frågan inte diskuteras 
(ibid., s. 23). 
 
Jonsson skriver att framväxten av de moderna folkbiblioteken kan ses som ett uttryck 
för en djupgående samhällsförändring. Det var de tidiga folkrörelsernas sociala 
strävanden som bar fram folkbiblioteket. Han går så långt att han menar att 
folkbibliotekets verksamhet och uppgifter sedan dess inte ifrågasatts utan snarare 
utvecklats i harmoni med det övriga samhället. När vi nu befinner oss i djupgående 
förändringar av samhället är frågan vad denna betyder för biblioteken. Han menar att 
det inte går att besvara den frågan nu men eftersom den gällande lagstiftningen inte 
berör innehållet i folkbibliotekets verksamhet bör en diskussion kring bibliotekets 
uppgifter få betydelse för deras framtida utseende och utveckling (2003, s. 12). 
 
 
3.2.2 Vuxenstuderandes biblioteksanvändning 
 
I artikeln De studerande och biblioteken som ingår i SOM-undersökningen 2001 som är 
en stor årlig riksomfattande enkätundersökning för att bland annat kartlägga människors 
medievanor redovisar Cecilia Berglund, Lars Höglund och Karen Nowé hur vuxna 
studerande inom den formella vuxenutbildningen använder högskole- och 
folkbiblioteken (2001, s. 363). De skriver att biblioteksanvändningen är fortsatt hög och 
att en bidragande faktor till detta är ökade utbildningsinsatser med fler kategorier av 
studerande som till exempel återkommande satsningar på vuxenutbildning, fler 
högskolestuderande och utökade distansutbildningar. En förändrad pedagogik med 
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informationssökning och självständig problemlösning är också en faktor som påverkar 
biblioteksanvändningen (ibid., s. 361). I den senare rapporten, Folkbibliotek och vuxnas 
lärande – sju kulturrådsstödda projekt under det första året, som Berglund varit 
delaktig i tas det upp att behovet av kvalificerad hjälp vid sökning och bearbetning av 
information ökar. Denna rapport redovisas utförligare under kapitel 3.2.4 (Berglund, 
Cecilia, Eliasson, Anette, Flöög, Eva-Maria & Persson, Christina 2004 s. 8). 
 
Högskolebibliotek används minst en gång per månad av 70 % av högskolestudenter 
medan endast 15 % av de vuxenstuderande på högst gymnasienivå använder 
högskolebibliotek i samma utsträckning. Högskolestudenter, unga studerande upp till 
gymnasienivå och vuxna studerande upp till gymnasienivå använder sig av folkbibliotek 
i ungefär samma utsträckning. Det framhålls dock att vuxna studerande troligen 
använder folkbiblioteket som sitt huvudbibliotek för studier medan unga studerande och 
högskolestudenter använder folkbiblioteket som ett  komplement till sina respektive 
bibliotek i form av skol- och högskolebibliotek (Berglund, Höglund & Nowé 2001, s. 
373). De skriver att vuxna studerande upp till gymnasienivå vanligtvis inte har tillgång 
till särskilda bibliotek i samma utsträckning som elever inom grundskola, gymnasium 
och högskola (ibid., s. 363). Vidare visar undersökningen att studier är en stor drivkraft 
till biblioteksbesök, större drivkraft än utbildningsbakgrund (ibid., s. 367f) . Som en 
effekt av att vuxna studerande använder sig av folkbibliotek använder de sig även av 
folkbibliotekens kulturinriktade tjänster i mycket större utsträckning än ickestuderade 
med samma utbildningsbakgrund (ibid., s. 372f).  
 
Författarna tar upp att folkbiblioteket har många olika roller i sitt breda uppdrag att 
erbjuda service till allmänheten. Frågan är ifall folkbiblioteken även kan räcka till för att 
fungera som vuxenstuderandes främsta studiebibliotek. De menar att det i så fall handlar 
om att tillföra extra resurser eller att göra avkall på de andra mål som folkbiblioteket 
har. Berörda kommunalpolitiker och bibliotekarier måste ställa sig frågan om hur viktigt 
det är att erbjuda vuxna studerande biblioteksservice jämfört med de andra målen 
folkbiblioteken har. Samtidigt är studier en ingång till användning av bibliotekens hela 
utbud av aktiviteter. Högutbildade använder sig i högre utsträckning av biblioteken än 
lågutbildade. Därför kan service till studerande på folkbibliotek fungera som en 
utjämnande faktor av olika gruppers användning av folkbibliotekens övriga aktiviteter 
(Berglund, Höglund & Nowé 2001, s. 375). 
 
Staffan Rundberg redovisar i sin magisteruppsats Folkbibliotekarien och det livslånga 
lärandet bibliotekariers tankar om sin roll för livslångt lärande på folkbiblioteket och 
vilka kunskaper som krävs i deras möte med vuxenstuderande. Studien är en fallstudie 
vid Nacka huvudbibliotek där han intervjuat sju bibliotekarier samt deltagit och 
observerat på tre ”pedagogiska tanketräffar” för personal på biblioteken i Nackas 
kommun (Rundberg 2004, s. 32, 35). Hans resultat visar att bibliotekarierna anser att 
folkbiblioteket är en självklar plats för att bedriva studier i olika former av utbildning. 
Folkbiblioteket har en historisk tradition av folkbildning vilket troligen gör 
folkbiblioteket till en bra plats för ett livslångt lärande. En majoritet av bibliotekarierna 
anser vidare att deras roll i det livslånga lärandet består av att förmedla kunskap om 
olika källor och källkritik. Bibliotekarierna tycktes se problembaserat lärande som mer 
relevant men att hinder sågs i form av brist på tid och resurser vilket gjorde att de hade 
svårt att anta ett mer problembaserat förhållningssätt. Tidsbristen gjorde också att 
bibliotekarierna tyckte att det var viktigt att användarna lär sig att söka kurslitteratur och 
annan information på egen hand så att bibliotekarierna istället kan ägna mer tid till att 
exempelvis bedriva handledning i informationssökning (ibid., s. 62f). 
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3.2.3 Studiebibliotekarier på folkbibliotek 
 
Studiebibliotekarier är ett relativt nytt begrepp inom biblioteksvärlden och i vår 
undersökningskommun finns studiebibliotekarier anställda för att vara verksamma mot 
vuxenutbildningen. Nedanstående stycke beskriver inledningsvis vad som menas med 
begreppet studiebibliotekarie och vad det står för. Därefter tar vi upp vad 
studiebibliotekariernas yrkesroll kan vara och deras åsikter om sin och folkbibliotekets 
roll inom utbildning. 
 
Helena Jannert, studiebibliotekarie vid Mariestads folkbibliotek har skrivit idéskriften 
Studiebibliotekarie – tankar och idéer om en ny yrkesroll. Hon definierar 
studiebibliotekarie som en person med särskilt ansvar för vuxna studerande av olika 
kategorier. I arbetsuppgifterna ingår att ha hand om det utåtriktade kontaktarbetet mot 
övriga aktörer som studerande, utbildningsanordnare, bibliotek med flera. En annan 
uppgift är att kartlägga utbildningssituationen i kommunen och planlägga bibliotekets 
service mot utbildning och lärande (2001, s. 3). Utbildning har utvecklats mot att bli 
mer flexibla och individinriktade vilket har inneburit ett förändrat behov av 
biblioteksservice. Folkbiblioteken som har en lång tradition av traditionell folkbildning 
bör anpassa sin verksamhet så att den även innefattar flexibelt lärande och 
problembaserad undervisning. På så sätt kan folkbiblioteken stärka sin roll inom 
kommunernas utbildnings- och utvecklingssatsningar (ibid., s. 2). Jannert framhåller 
vikten av folkbibliotekets samverkan med andra aktörer inom utbildningsområdet. Hon 
anser att man i kommunen bör upprätta ett biblioteksråd bestående av representanter för 
de skilda aktörerna inom utbildning i kommunen. Inom rådet bör man diskutera fram en 
samsyn och samordning på bibliotekens roll för de studerande i kommunen som 
resulterar i riktlinjer. Dessa riktlinjer bör sedan ingå som en del i den kommunala 
biblioteksplanen (ibid., s. 13).   
 
I folkbibliotekets pedagogiska funktion kan studiebibliotekarien spela en nyckelroll 
eftersom hon/han kan sätta studerandes behov i relation till bibliotekets befintliga 
resurser utifrån sina pedagogiska kunskaper. Genom detta kan en plan utarbetas för 
bibliotekets bidrag till ökad informationskompetens hos kommuninvånarna. Att vara 
informationskompetent innebär enligt Jannert att kunna söka, kritiskt granska och 
använda information, att kunna omvandla information till kunskap. Det är viktigt i 
dagens samhälle då det ställs krav på livslångt lärande och att informationsmängden 
ökar. Biblioteken kan erbjuda verktyg i form av vägledning, handledning, undervisning 
och information för att biblioteksanvändarna ska kunna bli informationskompetenta 
(Jannert 2001, s. 8f). Då studerandes behov ser olika ut på skilda bibliotek kan 
studiebibliotekarien vara den som analyserar dessa behov utifrån kontakter med 
studerande och utbildningsanordnare. Utifrån analysen kan de sedan utforma den 
verksamhet som riktar sig mot utbildning och lärande (ibid., s. 4). Jannert listar fem 
delar som hon anser ingår i stud iebibliotekariers yrkesroll. För det första bör 
studiebibliotekarien ha teoretiska grunder i pedagogik, vilket underlättar det praktiska 
pedagogiska arbetet. Den andra delen är att ha tillräckliga kunskaper om 
webbproduktion för att kunna använda Internet och digitala källor när man 
sammanställer och publicerar material. För det tredje krävs kunskap i omvärldsanalys 
för att kartlägga utbildningslandskap och behov i kommunen. Fjärde delen är att 
analysera den egna verksamheten i form av tillgängliga resurser i relation till de mål 
som fastställts. Sista delen består av att upprätta och underhålla nätverk med ingående 
aktörer i verksamhetsområdet (ibid., s. 10-12). 
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Liv Lundström har i sin magisteruppsats Studiebibliotekarier som en pedagogisk resurs 
på folkbibliotek skrivit om hur studiebibliotekarier upplever sitt pedagogiska arbete i en 
folkbibliotekskontext. I sin studie har hon intervjuat sex studiebibliotekarier som är 
yrkesaktiva på folkbibliotek (2003, s. 3). Alla studiebibliotekarierna ansåg att det var 
viktigt att biblioteksmiljön var utformad så att man kunde möta de studerandes behov. 
Det som framför allt saknades var grupprum för de studerande. För att studieanpassa 
folkbiblioteken behövdes ekonomiska resurser som inte alltid fanns (ibid., s. 32). 
Samarbetet med utbildningsanordnare upplevdes som problematiskt. Dels var det svårt 
att skapa en kontakt med dessa och dels ansåg inte studiebibliotekarierna att 
utbildningsanordnarna värdesatte ett samarbete. En av studiebibliotekarierna uttryckte 
att en anledning till att samarbetet inte värdesattes var att studiebibliotekarier är en 
relativt ny tjänst vilket gör att det kan ta tid för utbildningsanordnarna att förstå att 
samarbetet kan gagna bägge parter. Enbart själva arbetet med att kartlägga 
utbildningsanordnarna och få kontakt med dem kunde vara tidskrävande, speciellt i en 
stor stad med många utbildningsanordnare (ibid., s. 33f). Då det gällde samarbetet med 
lärare var studiebibliotekariernas upplevelser blandade. Flera av respondenterna i 
studien upplevde samarbetet som bra. Det fanns även en förståelse för lärarnas situation 
eftersom flera av studiebibliotekarierna hade arbetat inom utbildningssektorn. Samtliga 
menade dock att lärarna ibland såg samarbetet som en pålaga snarare än något de kunde 
ha nytta av samt att lärare inte alltid förstod vikten av bibliotekens roll i undervisningen 
(ibid., s. 38). 
 
 
3.2.4 Förändring och utveckling av biblioteksresurser för skolan 
 
Kulturrådet tilldelas sedan år 2002 tre miljoner årligen från staten vilka ska användas 
för att främja vuxenstuderande tillgång till biblioteksservice. Att kulturrådet tilldelades 
pengar för denna uppgift innebar att regeringen fördelade om medel från 
utbildningssektorn till kultursektorn då pengarna ingick i statens satsning på en 
infrastruktur för vuxnas lärande (Berglund et al. 2004, s. 5). För att utnyttja dessa medel 
så effektivt som möjligt valde Kulturrådet att anställa en konsulent med ansvar för 
nationell samordning och utveckling av frågor som rör folkbibliotek och utbildning 
samt att man tilldelade medel till ett antal utvecklingsprojekt som syftade till att pröva 
och utveckla metoder. Dessutom finansierar man en forskningsstudie som följer de 
delprojekt som ingår i projektet Folkbibliotek och vuxnas lärande (ibid., s. 3, 11). 
Forskningsstudien görs av Bibliotekshögskolan i Borås och har hittills utmynnat i två 
delrapporter. Rapporterna bygger på enskilda och gruppintervjuer med projektledare 
och projektägare samt på analys av dokument som rör projekten (ibid., s. 3f). 
 
Några av de möjliga förklaringar till att regeringen valde att fördela om medel från 
utbildningssektorn till kultursektorn som tecknas i rapporten är att folkbiblioteket har 
fått fler ovana besökare och att studenter på folkbiblioteket ställer andra frågor än 
tidigare.  Det har också tillkommit nya utbildningsanordnare som inte själva tillgodoser 
att det finns tillgängliga informationsresurser för sina studerande och i skolorna är ofta 
pedagogiken förändrad så att eleverna behöver mer hjälp att finna och bearbeta 
information (Berglund et al. 2004, s. 7). 
 
Det sker alltid förändringar av utbildningssystemet men kanske har förändringarna varit 
särskilt utmärkande de senaste åren. I förändringarna ligger en ny syn på utbildning från 
samhällets sida och att frågor kring informationskompetens aktualiserats. I skolorna har 
undersökande arbetssätt och självständiga studier hamnat mer i fokus vilket skiljer sig 
från det traditionella skolsystemet som mer byggt på att reproducera kollektiv kunskap i 
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form av att återberätta fakta från läroböckerna. Då man inom vuxenutbildningen allt 
oftare arbetar utifrån ett undersökande och självständigt arbetssätt ökar detta behovet av 
tillgång till olika informationskällor och vägledning så att elever kan finna och bearbeta 
dessa. Författarna skriver att de studerande söker hjälp vid folkbiblioteken i kommunen 
eftersom skolorna ofta själva saknar de informationsresurser som behövs för studierna 
(Berglund et al. 2004, s. 6). 
 
I forskningsrapporten Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek 
identifierar Limberg och Alexandersson en ideologiförskjutning i skolan. Rapporten 
behandlar visserligen grundskolan och gymnasium så den behandlar inte i sig 
vuxenutbildning. Vi anser dock att resultaten är intressanta att redovisa i vår studie då vi 
undersöker vuxenutbildning som befinner sig på grund och gymnasienivå. Den 
identifierade ideologiförskjutningen går i riktningen från lärarstyrd undervisning till 
elevcentrerat arbete samt att informationssökning via modern teknik värderas högre än 
via bibliotekets böcker (2004, s. 117). Det framhålls i olika sammanhang att 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT) på avgörande sätt förändrar 
lärandets villkor. Till viss del bekräftas detta i Limberg och Alexandersson studie då de 
skriver att IKT kan ge tillgång till en rik och varierad mängd informationskällor samt att 
villkoren för elevernas frihet vid informationssökning och arbetsprocess ändras. Dock 
hittar de inte något belägg för att IKT ”på ett avgörande sätt utvecklar förmågan till 
personliga ställningstaganden eller bidrar till en djupare kunskapsbildning”. Ett av 
resultaten är istället att själva sökandet efter fakta hamnar i fokus för eleverna istället 
för sökandet efter förståelse (ibid., s. 114). 
 
Den syn på kunskap, lärande och undervisningsmetoder som dominerar i en skola har 
en avgörande betydelse för vad biblioteket kan bidra med i undervisningen. Även i de 
fall där bibliotekarier har bidragit i utformningen av metoder för lärande och 
undervisning är de ytterst beroende av lä rares synsätt, tänkande och handlande samt 
skolledningens aktiva stöd (Alexandersson & Limberg, 2004, s. 75). För att kunna 
utnyttja den potential biblioteket har måste både lärare och bibliotekarier ifrågasätta 
synen på information som det rätta svaret och lärande som reproduktion. Det handlar då 
om att bryta århundraden av skoltradition vilket är en krävande uppgift. Dessutom 
måste bibliotekens praktik utmanas genom att ifrågasätta bibliotekstraditionen av 
valfrihet och inrikta den tydligare mot ett organiserat lärande. Bibliotekarierna skulle då 
behöva inrikta sig mer mot elevers lärande istället för som nu mot biblioteksresurser. 
(ibid., s. 116). 
 
I forskningsöversikten Informationssökning och lärande redovisas lärares och 
bibliotekariers synsätt på undervisning i informationssökning. Där kommer det fram att 
informationssökning av lärare ses som något otydligt medan många bibliotekarier å 
andra sidan har vaga föreställningar om hur man kan bedriva undervisning utifrån 
elever och lärares behov (Limberg, Louise, Hultgren, Francis & Jarneving, Bo 2002, s. 
169). En viktig slutsats är att det inte är själva verktygen i informationssökningen som 
är det viktiga utan de gemensamma kompetenser lärare och bibliotekarier har. Med 
dessa kompetenser kan de tillsammans stödja och utveckla elevernas kunskap och 
förmåga att både söka och använda information (ibid., s. 148). Denna slutsats kan anses 
korrespondera med forskaren Christine Bruces syn på informationskompetens i The 
seven faces of information literacy där en informationskompetent person inte är en 
person som behärskar vissa moment eller sökverktyg utan istället är en person som kan 
avgöra vilken eller vilka strategier som bäst passar kontexten som informationen är 
knuten till (1997, s. 169). Bruce tankar om informationskompetens utvecklas vidare i 
vårt teorikapitel. Vidare tar författarna i Informationssökning och lärande upp att 
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forskning visar att för att få en framgångsrik undervisning i informationssökning krävs 
det att man synliggör olika aspekter av informationssökning och 
informationsanvändning och samtidigt integrerar ämnesinnehållet i uppgifterna (2002, 
s. 168). 
 
Att det kan vara krävande att få till stånd förändringar inom folkbibliotekens praktik är 
något som projektledarna för de tidigare nämnda utvecklingsprojekten vittnar om. I 
Organisation, profession och metoder: teori och praktik i sex utvecklingsprojekt 
framkommer det att projektledarna menar att det ofta varit ett svårt och trögt arbete att 
inspirera bibliotekspersonalen till att diskutera eller att testa nya metoder. Flera av dem 
framhåller bibliotekschefernas roll som väldigt viktig för framgång i förändringsarbetet 
(Eliasson, Anette, Flöög, Eva-Maria, Gärdén, Cecilia & Persson, Christina 2005 s. 42f).  
 
En magisteruppsats som tar upp samverkan och samarbete kring vuxnas lärande är 
fallstudien Folkbiblioteket – en del i infrastrukturen runt vuxnas lärande som behandlar 
Linköpings stadsbibliotek. I studien sammanställs olika faktorer som påverkar 
samverkan kring vuxenstuderande. En viktig faktor är resurser. Brist på resurser 
framträdde som både hindrande och främjande av samverkan. Detta genom att tid och 
pengar ansågs vara en förutsättning för samverkan samtidigt som det vid en nedskärning 
blir nödvändigt att samverka så att man utnyttjar resurserna väl (Henriksson & 
Holmgren 2005, s. 63). Samspelet mellan lärare och bibliotekarier fungerande bra med 
vissa lärare och sämre med andra. När det inte fungerade kunde det enligt 
bibliotekarierna bero på lärares brist på kunskap om vad informationssökning innebär 
(ibid., s.70). En annan orsak kunde vara att lärarna inte har så mycket tid till sitt 
förfogande (ibid., s. 48). Bibliotekarierna menade dock att samverkan i kommunen 
inom det vuxna lärandet kunde medföra att fler blir medvetna om vad folkbiblioteket 
kan göra (ibid., s. 66). 
 
Studerande bemöts ofta av bibliotek som en homogen grupp av användare medan de i 
själva verket är en högst heterogen grupp bestående av individer med olika 
förutsättningar och behov. Det innebär att man inte med en generell metod kan beskriva 
informationsbehov för vuxenstuderande utan att man måste hela tiden utgå ifrån de 
lokala förutsättningarna när man analyserar informationsbehoven (Eliasson et al. 2005 
s. 58). Här kan man utgå i ett användarperspektiv som innebär att man sätter sig in i de 
vuxenstuderandes situation och försöker se utifrån de vuxenstuderandes perspektiv, att 
se med de vuxenstuderande istället för på dem. Det kan man göra genom att lokalt göra 
användarstudier eller ta del av redan gjorda studier och relatera dessa till de lokala 
förutsättningarna och behoven. Det är viktigt eftersom man behöver ta hänsyn till hur 
användare eller potentiell användare använder information i olika sammanhang för att 
kunna utveckla ett användbart bibliotek med bra funktioner för användaren (ibid., s. 63).  
 
Efter denna bakgrund där vi gått igenom forskning och annat material som belyser vår 
studie kommer vi nu fortsätta med att presentera våra teoretiska utgångspunkter i nästa 
kapitel. 



 30 

4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Vi har valt att utgå ifrån två olika teoretiska modeller. De valdes efter att vi hade 
genomfört intervjuerna. Anledningen till detta tillvägagångssätt var att vi var klara över 
vad vi ville undersöka innan vi hade bestämt oss för vilka teorier vi skulle analysera 
emot. Det har inneburit att vi utifrån de två valda teoretiska utgångspunkterna har valt 
att formulera om och göra vissa ändringar i dessa för att på så sätt anpassa dessa teorier 
för vår redovisning och analys av vårt empiriska material. Därför har vissa av 
nivåerna/kategorierna i respektive teori uteslutits vilket framförallt gäller de högre 
nivåerna/kategorierna. Härunder kommer vi att redogöra för och diskutera våra två 
teorival och vår användning av dessa. 
 
 
4.1 Modell kring bibliotekens roll inom undervisning 
 
Som vi kan se i föregående kapitel förändras utbildning allt mer mot att bedrivas 
elevaktivt och problembaserat. Denna strävan kommer bland annat till uttryck i den 
senaste läroplanen. Ett sådant lärande innebär att elever behöver ha tillgång till 
informationsresurser. I ett sådant sammanhang kan biblioteken spela en roll i 
tillgängliggörandet av information men även i övrigt stödja informationsanvändning. 
Folkbiblioteken har en tradition av att stödja lärande i olika former så denna roll är inte 
ny men sättet att stödja utbildning förändras över tiden. Vi har som en av våra teoretiska 
utgångspunkter valt att utgå i den amerikanske forskaren David Loertschers taxonomier, 
som presenteras i Taxonomies of the school library media program, eftersom de kan 
användas för att se hur skolbiblioteket ingår i skolans verksamhet.  
 
Loertschers forskning kretsar kring hur bibliotek används i skolan. Det har utmynnat i 
att han har skapat taxonomier för fyra olika grupper av aktörer (Se bilaga 2). Den första 
av de fyra taxonomier han har skapat är The Library Media Specialist´s Taxonomy som 
behandlar skolbibliotekarien roll på skolan. The Teachers´s Taxonomy of Resource-
Based Teaching and Learning tar upp lärarnas användning av skolbibliotek och 
samarbete med skolbibliotekarie i sin undervisning. The Student´s Taxonomy of 
Resource-Based Learning behandlar studerandes användning av skolbiblioteket. 
Slutligen tar The Principle´s Taxonomy of Library Media Programs upp skolledningens 
förhållningssätt till skolbiblioteket. En av avsikterna med att skapa en taxonomi för 
bibliotekarier var att den skulle kunna användas av bibliotekarier för att förstå sin roll i 
utbildningssammanhang (2000, s. 15-20). Loertscher menar att taxonomierna även kan 
användas för att utvärdera biblioteksverksamheten på skolan. Exempel på frågor som 
kan besvaras kan vara: Vad erbjuder biblioteken lärare och elever? Hur och kring vad 
samarbetar lärare och bibliotekarier? (ibid., s. 25).  
 
En taxonomi är enligt Loertscher “an array of concepts or principles in an order 
reflective of difficulty, achievement, level of depth, or some other meaningful measure” 
(2000, s. 15). Varje nivå i taxonomin är en viktig del av biblioteksplanen för skolan men 
samtidigt kan varje nivå också ha sina nackdelar. Exempelvis kan bibliotekarien bli så 
involverad i en nivå av taxonomin eller i ett av målen för biblioteksplanen att andra steg 
i taxonomin exkluderas eller ignoreras. En mix av alla nivåer i taxonomierna är det 
bästa (ibid., s.16). 
 
Loertscher beskriver vad som enligt honom ingår i en biblioteksplan för en skola. En 
sådan plan består av tre grundläggande fundament. Det första grundläggande 
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fundamentet är infrastrukturen för information vilken ska ge tillgång till bibliotekets 
lokaler samt resurser i form av material och utrustning. Det innebär inte bara att 
biblioteket ska vara beläget centralt i skolan utan även att bibliotekets resurser är 
tillgängliga över hela skolan och hemifrån via Internet. Det andra fundamentet är direkt 
service till elever och lärare vilket kan beskrivas som den mänskliga förbindelselänken 
inom infrastrukturen för information. Med det menas den eller de personer som fungerar 
som länk mellan teknologi och användare i form av elever och lärare. Det innebär att 
bibliotekarien ger den service som användare har behov av, exempelvis att samla in 
material eller ge undervisning på begäran. Det tredje fundamentet är de fyra målen med 
planen vilka är samarbete mellan bibliotek och övrig skolpersonal, stimulera läsande, 
ökat lärande genom användning av teknologi och att utveckla informationskompetens. 
Dessa fyra programmål är själva biblioteksplanens kärna (ibid., s. 11). Loertscher menar 
att bibliotekarien alltid bör prioritera att arbeta med de fyra målen så mycket som 
möjligt för att kunna påverka utbildningskvalitén positivt (ibid., s. 23). Den största 
skillnaden mellan en biblioteksplan på skolbibliotek och folkbibliotek är den förras 
fokus på lärande. Ett skolbibliotek strävar efter att bli en integrerad del av strukturen på 
skolan och inte fristående från skolan (ibid., s. 12). 
 
Enligt Loertscher måste man satsa resurser på att ha tillräckligt med personal anställd 
för att verkställa biblioteksplanen eftersom forskning indikerar att en biblioteksplan för 
en skola tenderar att fungera sämre när det är mindre personal än en heltidsanställd 
bibliotekarie, en teknisk ansvarig samt en assistent. Bibliotekarien tenderar då att ägna 
sig åt att underhålla material och mediebeståndet istället för att ägna sig åt mål som 
direkt service eller samarbete med övrig skolpersonal (ibid., s. 23).  
 
 
4.1.1 Vår användning av modellen 
 
Vi har valt att i en del av vår analys utgå ifrån Loertschers modell för att den kan hjälpa 
oss att placera in skilda aktörer i ett bibliotekssammanhang. Genom att vi tar ut det vi 
anser vara de viktigaste ingredienserna i hans taxonomier och formulerar om dem så att 
de passar vår undersökning kan vi skapa en grund som vår redovisning kan utgå ifrån. 
Vi kan då utifrån våra nya taxonomier deskriptivt visa vad våra aktörer anser att 
biblioteken har för roll inom kommunal vuxenutbildning och hur det visar sig. Våra 
taxonomier kan även hjälpa oss redovisa vad det finns för samarbete mellan aktörerna 
när det gäller användning av bibliotek i utbildningen. 
 
Vi har valt att utgå från tre av hans taxonomier. Dessa är Library Media Specialist, 
Teacher och Principle. Vi har valt att kalla dessa taxonomier: Studiebibliotekariers 
taxonomi, Pedagogers taxonomi och Vuxenutbildningsförvaltningens taxonomi. Då 
Loertschers taxonomier beskriver aktörers användning och inställning till bibliotek efter 
nordamerikanska traditioner och förhållanden var vi tvungna att omvandla dessa 
taxonomier så att de skulle passa vår undersökning som tar upp förhållanden i en svensk 
kommun. Utbildningssituationen i den kommun vi undersöker är en ny situation, i alla 
fall om man ser på kommunal vuxenutbildning. De har valt att tillhandahålla 
biblioteksresurser till vuxna studeranden och lärare genom att anställa 
studiebibliotekarier som arbetar mot vuxenutbildningen på folkbibliotek. I vår 
undersökning är folkbibliotek med studiebibliotekarie de bibliotek som kan sägas 
räknas som skolbibliotek. När vi använder modellen omvandlar vi Loertschers 
fokusering på ett skolbibliotek beläget på en skola till vår betydelse som är 
biblioteksresurser med personal som används för vuxenutbildningen. 
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Var en biblio teksresurs för skolan är belägen påverkar hur samarbetet mellan aktörer 
kan bedrivas. Mycket av Loertschers taxonomier utgår ifrån samarbete mellan 
aktörerna. Samarbete torde underlättas av att ett skolbibliotek är beläget på skolan 
eftersom det ger möjlighet till att bedriva informellt samarbete i form av att utbyta idéer 
och tankar i till exempel korridorerna eller fikarummet. Även den dagliga användningen 
av bibliotek som läromiljö och informationsresurs påverkas av var biblioteket är 
beläget. När vi har omformulerat taxonomierna har vi beaktat detta och utgått ifrån vår 
undersöknings förhållande för att det ska bli fruktbart att analysera. Det innebär att våra 
taxonomier utgår ifrån att biblioteket inte är beläget på skolan vilket gör att samarbete 
och användning av biblioteket delvis har fått en annan innebörd i våra taxonomier.  
 
 
4.1.2 Taxonomier för bibliotekens roll i undervisningen 
 
Härunder presenteras modellen med de omformulerade taxonomierna. Efter varje nivå i 
de olika taxonomierna står Loertschers ursprungliga nivåer inom parantes (se bilaga 2). 
 
Vuxenutbildningsförvaltningens taxonomi 
 

1. Det finns ingen utvecklad plan för biblioteksverksamheten för 
vuxenutbildningen på grund av brist på förståelse, personalproblem, andra 
prioriteringar eller ekonomiska svårigheter (1) 

2. Vuxenutbildningsförvaltningen är medveten om bibliotekets roll och vilka 
möjligheter ett modernt bibliotek kan erbjuda studerande i dagens 
informationsrika samhälle (2) 

3. Det finns kvalificerad och kompetent personal anställd för att sköta biblioteken 
(3) 

4. Vuxenutbildningsförvaltningen verkar för att ta med bibliotekspersonal i de 
ledningsgrupper eller forum som planerar, utvecklar och styr vuxenutbildning 
(4) 

5. Vuxenutbildningsförvaltningen verkar för att biblioteken ska fungera som en 
tillgänglig resurs för vuxenutbildningen med avseende på lokaler, personal, 
material och resurser (5-6) 

6. Vuxenutbildningsförvaltningen skapar förutsättningar för att biblioteket ska 
lyckas att genomföra samarbete kring undervisning, öka lärande/läsande genom 
teknologi, öka elevers informations- och läsandekompetens (7) 

7. Biblioteksverksamhetens alla delar utvärderas kontinuerligt (8) 
 
Pedagogers  taxonomi 
 

1. Pedagogen tillhandahåller material till eleverna och använder sig inte av 
informationsteknologi (1) 

2. Pedagogen tillhandahåller material och informationsteknologi i sin undervisning 
som finns utanför klassrummet (2) 

3. Pedagogen uppmuntrar eleverna till att själva använda biblioteket och dess 
resurser för att hitta nytt material eller andra medier (3-4) 

4. Pedagogen besöker biblioteket med grupper av elever för att en bibliotekarie ska 
visa bibliotekets resurser och möjligheter. Det anses inte tillhöra de centrala 
delarna av undervisningen men berikar lärandet (4)  

5. Pedagogen samarbetar med bibliotekarien och använder biblioteket som en 
integrerad del i sin undervisning där uppgifter utformas vilka kräver att eleverna 
använder bibliotekets resurser (5) 
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6. Pedagogen och bibliotekarien har ett väl utvecklat samarbete där de tillsammans 
bestämmer vad som ska ingå i undervisningstillfällena och utvecklar metoder för 
lärande (6) 

 
Studiebibliotekariens  taxonomier 
 

1. Biblioteket används inte av vuxenutbildningens studenter och lärare (1) 
2. Biblioteket med sina informationsresurser är tillgängligt och kan användas av 

användare som kommer till biblioteket på eget initiativ. Studiebibliotekarien 
underhåller mediabeståndet/informationsresurserna så att de är aktuella (2) 

3. Studiebibliotekarien fungerar som en länk mellan informationssystem och 
användaren genom att använda sin kunskap för att lokalisera material efter 
användarens önskemål (3) 

4. Studiebibliotekarien har haft kontakt med lärare innan de kommer på besök med 
sin grupp och planerat visningen/undervisningen utifrån gruppens kunskaper (5) 

5. Studiebibliotekarien förbereder tillgång till material och viktiga digitala resurser 
som ska användas i skolarbetsprojekt på lärares förfrågan (6) 

6. Studiebibliotekarien marknadsför sina kunskaper och bibliotekets resurser mot 
lärare och administration för att det ska användas i undervisningen (7) 

7. Planen för biblioteksverksamheten består av fyra grundläggande punkter vilka 
studiebibliotekarien aktivt arbetar mot. Dessa är samarbete mellan aktörer för ett 
ökat lärande, undervisa eleverna i att bli informationskompetenta, stimulera 
läsande och att öka lärande/läsande genom teknik (8) 

 
 
4.2 Modell kring uppfattningar av informationskompetens 
 
Informationskompetens har blivit ett allt vanligare begrepp i olika 
utbildningssammanhang, bland annat på grund av att information har blivit mer 
tillgängligt via datorns och Internets framväxt. Även samhällets påtryckningar vad 
gäller ett ökat behov av livslångt lärande ställer krav på att man ska vara 
informationskompetent, vilket också av många ses som en förutsättning för livslångt 
lärande. I vår studie blir det därför intressant att se vad aktörer inom vuxenutbildning, 
som en del av livslångt lärande, uttrycker för åsikter om begreppet 
informationskompetens och vilka kunskaper och färdigheter de ger uttryck för att 
eleverna ska ha.  
 
Christine Bruce har utifrån en fenomenografisk studie skapat en teori om 
informationskompetens som hon presenterar i The seven faces of information literacy. 
Hennes sätt att se på informationskompetens skiljer sig ifrån mycket av den tidigare 
forskningen inom informationskompetens-området där synsättet har varit att användaren 
och informationen är två åtskilda delar. Dessa synsätt har till stor del format den syn på 
informationskompetens som har varit allenarådande under en längre tid (Bruce 1997, s. 
35f). Dock har den av oss i bakgrunden nämnda forskaren Louise Limberg ett likartat 
sätt att närma sig begreppet informationskompetens. Bruce menar att tidigare forskning 
om informationskompetens har haft tendensen att se informationskompetens som den 
enskildes ansvar. Hennes kategorier uttrycker till stor del att informationskompetens är 
ett socialt ansvarstagande (ibid., s. 161).  
 
Bruce redovisar flera brister med den tidigare forskningen och synen på 
informationskompetens. Bland annat menar hon att man där inte tillräckligt skilt på 
olika informationsmiljöer vilket kommit att innebära att informationskompetens har 
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länkats samman med förmågan att kunna använda bibliotek. Att söka, värdera och 
använda information ses inte heller i ett kontextuellt sammanhang. För att skapa en 
djupare förståelse för fenomenet informationskompetens menar Bruce att man måste 
närma sig och beskriva informationskompetens på ett nytt sätt. Detta tillvägagångssätt 
beskriver hon som: ”an approach to describing it which will allow us to focus on the 
phenomenon itself, as it is experienced by people interacting with the world of 
information” (Bruce 1997, s. 39). Det handlar då inte om att se informationskompetens 
som en serie attribut som man måste lära sig. Istället anser hon att en 
informationskompetent person är en person som kan uppfatta informationskompetens på 
olika sätt beroende på kontexten som hör samman med informationen. En 
informationskompetent person kan då avgöra vilken eller vilka strategier som är bäst för 
det uppkomna sammanhang informationen är knuten till (ibid., s. 169). Att 
informationskompetens tillhör en kontext innebär att man ser kunskap som en produkt 
av individens medvetenhet som skapas av informationsanvändaren och de sammanhang 
och miljöer som finns runtomkring, istället för att se kunskap som en produkt av 
individen (ibid., s. 179).  
 
Bruce menar att hennes studie också påverkar förståelsen kring informationskompetens. 
Hon skriver:”We now have an understanding of how people are aware of various 
aspects of the world around them when they are experiencing information literacy in 
particular ways.” (ibid., s. 158) Själva idén med informationskompetens är att 
kunskaper och färdigheter snabbt blir omoderna och föråldrade, informationskompetens 
innehåller med andra ord förmågan att lära och lära om eftersom informationsvärlden 
hela tiden förändras (ibid., s. 39).  
 
 
4.2.1 Modellens ursprungliga kategorier 
 
Bruce identifierade sju uppfattningar om informationskompetens, vilka hon skapade 
kategorier kring. Dessa är: 
 

1. The information technology conception – information literacy is seen as 
using information technology for information retrieval and communication 
2. The information sources conception – information literacy is seen as 
finding information 
3. The information conception – information literacy is seen as executing a 
process 
4. The information control conception – information literacy is seen as 
controlling information 
5. The knowledge construction conception – information literacy is seen as 
building up a personal knowledge base in a new area of interest 
6. The knowledge extension conception – information literacy is seen as 
working with knowledge and personal perspectives adopted in such a way 
that novel insight are gained 
7. The wisdom conception – information literacy is seen as using information 
wisely for the benefit of others  
(1997, s. 110). 

 
Kategorierna är uppbyggda av och har förbindelse med varandra genom strukturen av 
medvetenhet (the varying structure of awareness), meningsstrukturen (the varying 
meaning structure) och hur man uppfattar information (the varying ways in which 
information is perceived). 
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Figur 1. Bruces modell med de sju identifierade uppfattningar om 
informationskompetens med sina respektive tre ingående nyckelelement (1997, s. 114).  
 
Strukturen av medvetenhet är vilka tre nyckelelement som ingår i respektive kategori 
och är graderade efter vilken betydelse de tillmäts. Dessa tre nyckelelement är 
informationsanvändning (information use) och informationsteknologi (information 
technology) och ett tredje element som har karakteristiska drag utifrån vilken 
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föreställning man har om informationskompetens. De används för att utkristallisera 
skillnader kategorierna emellan och se vilken eller vilka medvetande nivåer man har om 
fenomenet. Nyckelelementet informationsanvändning går från en marginell position i de 
lägre kategorierna till en central i de högre och informationsteknologi går i omvänd 
riktning från central till marginell position. I kategori ett till fyra skiljer sig strukturen av 
medvetenhet åt genom att det centrala nyckelelementet är specifikt för respektive 
kategori (Bruce 1997, s. 112-116). 
 
Meningsstrukturen är det mest betydelsefulla innehållet i kategoriernas nyckelelement 
som man förknippar med begreppet informationskompetens. Kategori fem till sju 
innehåller samma nyckelelement, strukturen av medvetandet är likadant, men 
kategorierna skiljer sig åt genom själva innebörden i nyckelelementet kunskapsbas och 
hur det uttrycks är olika (ibid., s.112). 
 
Hur man uppfattar information innebär att man ser på informationen på olika sätt. Den 
kan ses som objektiv, objektiv men tillhörande en kontext, subjektiv eller 
förändringsbar till sin karaktär (ibid., s.112). I kategori ett och två anses informationen 
vara objektiv. Den tillhör den externa miljön, något som ligger utanför individerna, och 
nås genom att man har kunskap om informationsteknologin eller källorna. Även 
kategori tre och fyra ser informationen som objektiv men här tillhör informationen en 
kontext av särskilda syften som den kommer att bli använd på. Personliga strategier i 
form av informationsprocesser eller informationskontroll används för att man ska kunna 
få ut användbar information som man kan använda inom sitt fält som man har möjlighet 
att påverka. Men användningen av informationen ändrar inte på själva informationen. I 
kategori fem däremot blir informationen subjektiv och blir med Bruce ord ”a part of the 
information user´s knowledge base” (ibid., s.116). Informationen tillhör inte längre den 
externa miljön utan ses snarare som en del av individen. När man så kommer till Bruce 
kategorier sex och sju ses information som mer av transformerande karaktär. 
Informationen blir här omvandlad så att nya personliga insikter blir förvärvade och den 
personliga kunskapen utökas. Informationen har i kategori sju potential att förändra 
omgivningen om den används vist (ibid., s.115f). 
 
Kategorierna har en hierarkisk struktur vilket innebär att högre kategorier är mer 
komplexa till sitt innehåll. I exempelvis kategori sex ingår det att arbeta med kunskap 
och skapa sig personliga perspektiv och insikter med informationens hjälp. Det är dock 
viktigt att påpeka att ingen av kategorierna är fel. Beroende på vilken situation 
informationsanvändaren befinner sig i kan en uppfattning enligt kategori ett passa bättre 
än en kategori högre upp i hierarkin (Bruce 1997, s. 155f). 
 
 
4.2.2 Vår användning av modellen 
 
Vi utgår ifrån Bruce teori eftersom vi anser att hon behandlar och ser på 
informationskompetens på ett sätt som passar vår studie då den erbjuder en modell att 
fånga olika synsätt att se på ett så tolkningsbart begrepp som informationskompetens. 
Bruce menar att den tidigare forskningen inom området informationskompetens inte har 
skiljt på att informationskompetens kan se olika ut i en akademisk miljö, på en 
arbetsplats eller i vardagen. Den har inte heller lyckats fånga in spektrat av 
uppfattningar om informationskompetens som finns (Bruce 1997, s. 38). 
Vi vill använda en analysmodell som kan fånga in dessa olika uppfattningar om 
informationskompetens eftersom vi tror att uppfattningar om ett sådant begrepp kan 
skilja sig åt dels mellan yrkesgrupper och dels beroende på vilka nivåer de elevgrupper 
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man arbetar med befinner sig på. Vi anser i likhet med Bruce att det är svå rt att knyta 
informationskompetens till en serie attribut hos en person utan att personer istället kan 
ha olika uppfattningar om vad som är informationskompetens beroende på det 
omgivande sammanhanget. Bruce undersöker högskolepedagogers och bibliotekariers 
syn på informationskompetens. Vi undersöker som en del i vår studie pedagogers, 
studiebibliotekariers och vuxenutbildningsförvaltningens syn på 
informationskompetens. Detta gör Bruce analysmodell till en bra utgångspunkt för våra 
omarbetade kategorier eftersom våra aktörer och Bruce informanter är verksamma inom 
samma yrkesområde, dock på olika nivåer.  
 
Informationskompetens är inte definierbart i den meningen att man kan mäta 
informationskompetens utan det handlar mer om att beskriva fenomenet i termer av 
föreställningar och upplevelser i en specifik kontext (Bruce 1997, s. 14). Genom att vi i 
våra intervjuer har ställt frågor om vad eleverna behöver för möjligheter till interaktion 
med informationssystem för att kunna bli informationskompetenta har aktörerna 
beskrivit vilka föreställningar och upplevelser av informationskompetens som de har. I 
användningen av termen informationssystem utgår vi ifrån Michael Buckland som 
menar att ett system är ett informationssystem om det används som ett sådant (1991, s. 
35).  Denna vida tolkning innebär att vuxenstuderandes interaktion med 
informationssystem är de tillvägagångssätt som används för att införskaffa och hantera 
information.  
 
Vi knyter Bruce kategorier till vår undersökning genom att analysera och placera in 
aktörernas utsagor i de omarbetade kategorier vi har gjort utifrån Bruce modell. I en av 
våra frågeställningar utgår vi ifrån Lpf 94 som är ett viktigt styrdokument för 
vuxenutbildningen. Under rubriken Skolans uppdrag står det att ”Eleverna skall också 
kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 
förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 
därför viktig.”(Skolverket 2000a). Enligt oss ger den uttryck för att eleverna ska få 
någon typ av informationskompetens men vad som ingår i denna 
informationskompetens utifrån Lpf 94 kan tolkas på olika sätt. Vi använder oss av vår 
modell för att se vilka typer av informationskompetens våra aktörer ger uttryck för samt 
vilka resurser och färdigheter de anser att de studerande behöver för att uppfylla skolans 
uppdrag enligt Lpf 94. 
 
 
4.2.3 Modellens omformulerade kategorier 
 
Vi har tagit ut det viktigaste från Bruce kategorierna, kärnan av vad vi anser vara det 
elementära i Bruces kategorier finns kvar men vi har formulerat om dem och i vissa fall 
slagit ihop två kategorier till en för att anpassa dem till vår undersökning och underlätta 
redovisningen av resultat och analys. Med hjälp av våra nya kategorier vill vi belysa vad 
aktörerna uttrycker för åsikter kring vilka kunskaper och färdigheter som ingår i 
begreppet informationskompetens. Det innebär att vi fokuserar på aspekter som kan 
vara delar av en informationskompetens så som användning av informationsteknologi, 
medier och olika källor i kategori ett och två samt att genomföra en 
informationssökningsprocess och att arbeta med informationen i kategori tre och fyra. 
Vi följer till stora delar Bruces hierarkiska struktur som innebär att högre kategorier är 
mer komplexa till sitt innehåll. Det innebär att våra tre första kategorier helt följer Bruce 
hierarkiska struktur. Vår fjärde kategori har vi skapat av två av Bruce kategorier som 
skiljer sig åt hierarkiskt men båda fokuserar på använda informationen för att skapa en 
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kunskapsgrund. Bruce ursprungliga kategorier står inom parantes i slutet på våra 
kategorier. 
 
Kategori ett: Informationsteknologi (1) 
Eleverna ska använda informationsteknologi för informationsåtervinning och 
kommunikation av information. Det innebär att eleverna behöver använda eller har 
tillgång till Internet, kataloger och bra datorer. 

 
Kategori två: Informationskällor (2) 
Eleverna ska känna till och använda specifika informationskällor. Det innebär att 
eleverna ska ha tillgång till och använda medier såsom tidningar, lexikon, böcker, cd-
rom, använda flera olika källor. 

 
Kategori tre: Informationssökningsprocess och kontroll av information (3-4) 
Eleverna ska kunna genomföra en informationsprocess. Informationsanvändandet är 
viktigare än källorna och informationsteknologin men det är själva processen som står i 
centrum, informationen hör samman med en kontext. Informationsprocessen kan vara 
att formulera och avgränsa ett ämne, söka och sovra. Kontroll av information innebär att 
kunna organisera informationen för återvinning. 
 
Kategori fyra: Skapa en egen kunskapsgrund inom ett område och använda 
personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap och nya insikter (5-6) 
Eleverna ska kunna bedöma källors trovärdighet, reflektera kring informationen och 
anta ett personligt förhållningssätt till denna information. Genom att man reflekterar 
kring informationen och lägger till personliga erfarenheter så fördjupar man och breddar 
kunskapsbasen. Man kan dra egna slutsatser, få nya insikter och idéer. Till skillnad från 
kategori ett till tre är informationen i denna kategori subjektiv. Informationen är en del 
av personen. Därför är det informationsanvändningen som står i fokus istället för 
informationstekniken. 
 
 
4.3 Modellernas tillämpning i vår undersökning 
De två modellerna vi nu gått igenom kommer i nästa kapitel att användas för att utreda 
och presentera resultaten med avseende på två av våra frågeställningar. Modellen som 
härstammar från Loertscher används för att visa aktörernas uppfattningar kring 
bibliotekens roll inom kommunens vuxenutbildning och hur det konkret visar sig. Då 
modellen innehåller tre taxonomier som var och en är kopplad till en grupp av aktörer 
innebär det att vi kan undersöka frågeställningen utifrån dessa gruppers kontext.  
 
Den andra modellen som härstammar från Bruce används för att se vilka typer av 
informationskompetens våra aktörer ger uttryck för samt vilka resurser och färdigheter 
de anser att de studerande behöver för att uppfylla skolans uppdrag enligt Lpf 94. Det 
som skiljer sig från Bruces teori är att vi försöker göra en praktisk tillämpning av 
hennes modell där vi analyserar hur våra aktörers utsagor kan hänföras till fyra olika 
kategorier av informationskompetens. 
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5 Resultat och analys 
 
För att underlätta förståelsen har vi valt att dela upp detta kapitel i flera olika delar. Den 
första delen innehåller en bakgrund som tar sin utgångspunkt i dokument som berör den 
undersökta kommunen. Därefter presenteras kortfattat de aktörer som ingår i studien 
och hur vi använder intervjumaterialet i analysen. På det följer en redovisning av 
resultat och analys av intervjuerna med de olika aktörerna utifrån en modell kring 
bibliotekens roll inom undervisning. Det därpå följande avsnittet innehåller en 
redovisning av resultat och analys av intervjuerna utifrån en modell kring uppfattningar 
av informationskompetens. Slutligen redovisas resultat och analys kopplat till 
aktörernas åsikter kring ansvar för studerandes tillgång till informations- och 
biblioteksresurser. Varje analys avslutas med en kort sammanfattning över vad som 
kommit fram. 
 
 
5.1 Den undersökta kommunen  
 
Vår undersökningskommun är en större kommun med flera folk- och 
universitetsbibliotek. Vuxenutbildningen organiseras enligt en beställar-
/anordnarmodell. Det innebär att vuxenutbildningen är konkurrensutsatt, att den är 
utlagd på entreprenad. Det är vuxenutbildningsförvaltningen som beställer utbildning 
och anordnare som utför utbildningen. Anordnare är bland annat kommunala och 
privata bolag, studieförbund och folkhögskolor (Skolverket 2003). 
 
Det är vuxenutbildningsförvaltningen som är myndighetsutövande inom 
vuxenutbildningen i kommunen. Det är även de som har det samlade ansvaret för 
utveckling och förnyelse av vuxenutbildningen.2 Vuxenutbildningsförvaltningen är 
uppdelad i tre områden som har var sin anställd kommunal rektor som är 
verksamhetsansvarig och myndighetsansvarig för vuxenutbildningen inom sitt 
respektive område (telefonintervju 2004-01-27). Det innebär att det är rektorerna som är 
ansvariga för att utbildningen genomförs enligt gällande styrdokument (Skolverket 
2003).  
 
Enligt Vuxenutbildning och folkbibliotek i samverkan: Studiebibliotekarieprojekt 2003 - 
Slutrapport var det under år 2003 17 utbildningsanordnare som hade ramavtal med 
vuxenutbildningsförvaltningen. Antalet utbildningsplatser uppgick till 7000. Av dessa 
var 3000 gymnasiala utbildningsplatser och Sfi 2600 platser. Resterande platser var 
grundläggande vuxenutbildning, orienteringskurs, särvux och påbyggnadskurser 
(Ekengren, Carina, Fabiansson, Bo, Hansson, Lisbeth & Strömqvist, Åsa 2003, s. 6).  
 
 
5.1.1 Underlag för upphandling av utbildning 
 
Då vår undersökningskommun har konkurrensutsatt sin kommunala vuxenutbildning 
sker det upphandlingar av denna utbildning. Inför en upphandling av ett sådant 
utbildningsområde tillhandahåller vuxenutbildningsförvaltningen ett 
förfrågningsunderlag till de intresserade anbudsgivarna i form av utbildningsanordnare. 
Förfrågningsunderlaget innehåller specificeringar om den utbildning som 

                                                 
2 Vuxenutbildningsförvaltningen inbjuder till anbudsgivning på Svenskundervisning för invandrare och 
grundläggande vuxenutbildning 2004 
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upphandlingen gäller samt de kriterier och krav som ställs på anbudsgivaren. Vi 
kommer här nedan att redovisa förfrågningsunderlaget som gäller svenskundervisning 
för invandrare (sfi) och grundläggande vuxenutbildning (gruv) för att ge exempel på 
vad ett förfrågningsunderlag innehåller. Vi har fokuserat på vad 
vuxenutbildningsförvaltningen efterfrågar i form av pedagogiska resurser och elevers 
tillgång till information.  
 
Den avtalsperiod som förfrågningsunderlaget syftar till är perioden 2005-01-01 till 
2006-12-31 med möjlighet till förlängning i max 2 år. Upphandlingen avslutas med att 
ett ramavtal tecknas mellan vuxenutbildningsförvaltningen och en eller flera 
utbildningsanordnare. Utbildningsanordnaren garanteras dock inte en viss volym av 
utbildning i det tecknade ramavtalet.3  
 
I förfrågningsunderlaget står det att bestämmelser i lag, förordning och läroplan samt 
kommunala dokument och beslut styr den verksamhet som upphandlas. Utgångspunkten 
för utbildningsanordnarnas planering av utbildning bör vara individens behov och en 
stor flexibilitet bör prägla utbildningen vad avser tid, rum, arbetsformer och innehåll. 
Det är utbildningsanordnaren som tillhandahåller och bekostar arbetsredskap, utrustning 
och pedagogiska hjälpmedel.4 
 
Under rubriken Specifikation av upphandlingsområdet står det att för att skapa resurser 
av hög kvalitet ska lärarna vara behöriga samt ha lämpliga kvalifikationer för 
utbildningsuppdragen. Förutom lärarresursernas kvalifikationer skriver man att 
utbildningsanordnaren förväntas ha tillgång till något som man benämner som övriga 
resurser. Här ingår bland annat administration, skolledning, studerandestöd (kurator 
eller psykolog), studiehall och referensbibliotek. Man beskriver dem dock med olika 
betoning på krav. Administration, skolledning och studerandestöd beskrivs i termer av 
att det ska finnas. Exempelvis skriver man om skolledning: ”Tillräckliga resurser ska 
finnas för ledning av utbildningen.” Studiehallar beskriver man som att den ska finnas 
men dess tillgänglighet och bemanning beskrivs i mindre tvingande termer.  Man 
skriver: ”En studiehall bör vara tillgänglig större delen av arbetsveckan och vara 
bemannad av i första hand pedagogisk personal. Studiehallen ska vara utrustad med 
anpassat material.”5 Referensbibliotek beskrivs inte här i tvingande termer utan mer 
som en tillgång för elever. Man skriver: ”Ett adekvat referensbibliotek genom egenregi 
eller genom avtal med kommunal eller privat biblioteksresurs, är en stor tillgång för den 
studerande.”6 Men längre fram under avtalsvillkor står det att ”ett referensbibliotek med 
relevant kurslitteratur och materiell utrustning för kunskapssökning samt lämplig 
bredvidläsningslitteratur ska finnas i erforderlig omfattning”. 7 
 
 
5.1.2 Studiebibliotekarieprojekt 
 
Inom kommunen genomfördes flera projekt i syfte att utveckla infrastrukturen för 
vuxnas lärande. Nedan kommer vi att presentera det projekt som innebar att 
studiebibliotekarietjänster inrättades för att stödja vuxenutbildningen. Projektet är 
viktigt att belysa eftersom det visar hur kommunen agerat för att stödja 
vuxenstuderande. Vi kommer i redovisningen utgå från studiebibliotekariernas kvartals- 

                                                 
3 Vuxenutbildningsförvaltningen … 2004 
4 ibid. 
5 ibid. 
6 ibid. 
7 Ibid. 



 41 

och slutrapport samt kommunens slutredovisning av statligt stöd för utveckling av 
infrastruktur för vuxnas lärande. 
 
I studiebibliotekariernas slutrapport tar man upp att förändringarna i kommunens 
vuxenutbildning mot många utbildningsanordnare har ändrat de vuxenstuderandes och 
folkbibliotekens situation. Det är numera få av de vuxenstuderande som har tillgång till 
skolbibliotek på skolan vilket har inneburit att folkbiblioteken har fått större efterfrågan 
på service till de studerande. I skolan får ett undersökande arbetssätt allt större 
genomslag vilket gör biblioteket till ett viktigt hjälpmedel för att lyckas med sina 
studier. Då folkbiblioteken inte kunde tillgodose de vuxenstuderandes behov av bland 
annat visningar, litteratur och undervisning i sin dåvarande budget ledde det till 
frustration både hos vuxenstuderande och hos bibliotekspersonal. Det ovanstående 
ledde till att initiativ togs till att söka pengar för att genomföra ett projekt som syftade 
till att hitta former för samverkan mellan vuxenutbildningen och folkbibliotek. Staten 
finansierade projektet med pengar för utveckling av infrastruktur för vuxnas lärande 
(Ekengren et al. 2003 s. 4). 
 
Inom projektet inrättades fyra studiebibliotekarietjänster i januari 2003. Tjänsterna 
placerades strategiskt på fyra av kommunens folkbibliotek. Projektet var tänkt att möta 
vuxenstuderandes och lärares behov av studiematerial och att ge handledning på 
biblioteken samt att utveckla former för detta. En av metoderna för detta var att 
användarutbildning för vuxenstuderande på folkbibliotek integrerades som en del av 
undervisningen. Då användarutbildningen skulle vara anpassad till elevernas nivå 
krävdes en dialog mellan bibliotekarier och lärare innan de kom till biblioteket. Inom 
projektet ingick även att studiebibliotekarierna såg över studiemiljö på biblioteken, att 
de skapade ett nätverk av kontakter mellan berörda instanser och genomförde 
workshops med lärarna hos utbildningsanordnarna för att gå igenom 
informationssökningsprocess, sökverktyg och källkritik. En del av projektet var även att 
utifrån de vuxenstuderandes behov köpa in böcker.8  
 
För att kartlägga de vuxenstuderandes behov och användning av folkbibliotek 
genomförde studiebibliotekarierna en enkel undersökning vid några av stadsbibliotekets 
avdelningar samt vid ett av filialbiblioteken som är resursbibliotek. Undersökningen 
visade att stadsbiblioteket har ett stort antal vuxenstuderande låntagare från skolor 
belägna i olika delar av staden. För filialbibliotekets del visade det sig att 
vuxenstuderande sökte sig dit för att få hjälp med skoluppgifter trots att det inte ligger 
några utbildningsanordnare i närheten. Även ifall man inte genomförde någon 
undersökning vid de övriga resursbiblioteken så uppfattade studiebibliotekarierna även 
där ett liknande mönster. Vuxenstuderande använder folkbiblioteket för sina studier i 
närheten där de bor, i närheten av utbildningsanordnaren men även det centrala 
stadsbiblioteket (Ekengren et al. 2003, s.5f). 
 
I kvartalsrapporten skriver studiebibliotekarierna att de besökte nästan alla 
stadsdelsbibliotek i kommunen för att undersöka vilka resurser som fanns för att möta 
de vuxenstuderandes behov. Den service som efterfrågades av vuxenstuderande på 
folkbiblioteken var bland annat att få hjälp med att hitta kurslitteratur och beställa 
böcker, handledning till Internet samt att lösa och förstå uppgifter. Det fanns även en 
stor efterfrågan på lättläst och inläst material. Studiebibliotekarierna menar att 
folkbiblioteken för att fungera som en bra lärmiljö behöver tillgång till teknik så att de 

                                                 
8 Slutredovisning av statligt stöd för utveckling av infrastruktur för vuxnas lärande 2003 
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kan demonstrera sökningar i databaser, katalog och på Internet. Andra viktiga delar i 
lärmiljön är tillgång till datorer, grupprum och tysta studieplatser.9  
 
Då det saknades en samlad bild av vuxenutbildningen försvårades kartläggningen av 
utbildningsanordnarna. Dessa är dock i stort sett positiva till projektet även om 
studiebibliotekarierna hade ett tidsödande arbete med att kontakta rätt personer för att 
inleda ett mer konkret arbete. Informationen nådde inte alltid fram till lärarna hos 
utbildningsanordnarna så studiebibliotekarierna fick ibland söka kontakt med dem via 
andra vägar än skolledningen. Studiebibliotekarierna skriver att samarbete med lärare är 
en avgörande faktor för hur de vuxenstuderande kommer att kunna använda biblioteken. 
Lärarna blir medvetna om hur man kan använda bibliotekens resurser och vad deras 
elever kan hitta för material i biblioteket. Ett samarbete ger bibliotekarierna en bättre 
inblick i vad som efterfrågas och på vilken nivå de studerande befinner sig. 
Studiebibliotekarierna menar att en dialog mellan lärare och bibliotekarier gynnar båda 
yrkesgrupperna och kan inspirera till att utveckla biblioteket som en pedagogisk 
resurs.10 
 
På organisationsnivå resulterade projektet i att studiebibliotekarierna etablerade ett 
kontaktnät mellan vuxenutbildningen och folkbiblioteken. De tog fram en plan för hur 
man kan fortsätta arbetet mot vuxenutbildning som har utarbetats. På individnivå 
resulterade projektet i att metoder för användarutbildning för vuxenstuderande 
utvecklades på folkbiblioteken. Genom en större samverkan mellan bibliotek och 
vuxenutbildning bedömdes de studerande ha större möjligheter att klara av sina studier. 
Genom projektet framkom det också att bibliotekens betydelse för integration är stor då 
många vuxenstuderande har annan etnisk bakgrund.11 
 
I slutrapporten formulerar studiebibliotekarierna ett utkast till en fortsatt plan för 
samverkan mellan vuxenutbildning och folkbibliotek i kommunen. Enligt 
studiebibliotekarierna kan folkbiblioteken fungera som inspirerande idé-, lär-, och 
språkmiljö för de vuxenstuderande. Genom samverkan mellan folkbibliotek och 
vuxenutbildning utnyttjar man dessutom kommunens resurser mer effektivt. De skriver 
att ”lära sig söka information i ett studiesammanhang ger bäst resultat och utvecklar de 
studerandes informationskompetens och ämneskompetens samtidigt” (Ekengren et al. 
2003, s. 25). De tar även upp att tillgång till ett rikt medieutbud tillsammans med 
studerandes färdigheter i informationssökning stöder undervisning som utgår i ett 
undersökande arbetssätt (ibid., s. 25). 
 
Studiebibliotekarierna anser att för studerandes behov inom vuxenutbildningen räcker 
det inte med ett referensbibliotek utan de behöver tillgång till databaser och 
fackutbildad personal, olika typer av media, möjligheter till hemlån och att detta är 
tillgängligt under arbetstid. Deras förslag innebär att det ställs krav i nästa upphandling 
på bibliotekssamverkan som innebär en avgift i form av en ”bibliotekspeng” per 
studerande. Antingen väljer utbildningsanordnarna att själva ordna ett fullvärdigt 
bibliotek med tillhörande resurser och personal och då tillfaller bibliotekspengen 
utbildningsanordnaren eller också så tillfaller bibliotekspengen det bibliotek som 
tillgodoser utbildningsanordnarna med användarundervisning, lärarfortbildning, medier 
och andras tjänster (ibid., s. 31). 
 

                                                 
9 Kvartalsrapport 1 – studiebibliotekarier 2003 
10 Kvartalsrapport … 2003 
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Innehållet i den plan för samverkan som studiebibliotekarierna formulerade kom sedan i 
stort sett att ingå i det avtal som tecknades mellan kulturförvaltningen och 
vuxenutbildningsförvaltningen med avseende på en fortsättning på 
studiebibliotekarieprojektet. Dock minskades de ekonomiska anslagen i avtalet med lite 
mer än hälften vilket innebar att föreslagna fyra heltidstjänster halverades till två samt 
att medianslagen minskades. Avtalet som tecknades redovisas i följande stycke. 
 
 
5.1.3 Samverkansavtal 
 
I det samverkansavtal som tecknades mellan vuxenutbildningsförvaltningen och 
kulturförvaltningen åtar sig vuxenutbildningsförvaltningen i § 2 att finansiera två 
studiebibliotekarietjänster på heltid under två år till en kostnad av 850 000 kronor per 
år. Enligt § 4 i avtalet kommer även mediainköp att utgå med 150 000 kronor per år.12 
 
§ 1 slår fast att ”folkbiblioteken skall för de vuxenstuderande fungera som en 
inspirerande lärmiljö” samt att ”samverkan mellan bibliotekarier och lärare gynnar de 
vuxenstuderande och underlättar i förlängningen båda yrkesgruppernas arbete”. I 
paragrafen står det vidare att samverkan mellan folkbibliotek och vuxenutbildning i ett 
kommunperspektiv leder till ett effektivt utnyttjande av kommunens resurser samt en 
ökad kompetensnivå hos kommuninvånarna.13 
 
§ 3 reglerar studiebibliotekariernas uppgifter vilket sedan utvecklas i bilagan till 
samverkansavtalet. I bilagan står det att studiebibliotekarierna kommer att arbeta i team 
med ett gemensamt bokningsschema så att personalresurser kan användas på ett 
flexibelt och effektivt sätt. Samverkan inom teamet är bland annat till för att utveckla 
idéer, bedriva fortbildning för lärare och nätverksträffar för bibliotekarier, skapa en 
gemensam medieplan för inköp samt  att utveckla samarbete med utbildningsanordnare 
och vuxenutbildningen i stort. De målgrupper studiebibliotekarierna riktar sig mot är 
bibliotekarier, lärare och vuxenstuderande vid samtliga av 
vuxenutbildningsförvaltningens kurser. Konkret kommer studiebibliotekarierna att 
arbeta med användarundervisning för studerande där källkritik, informationssökning, 
lässtimulerande insatser och problemformulering är viktiga delar. Dessa moment ska 
integreras i studierna och ges i sammanhang där de studerande kan känna att de har ett 
verkligt behov av dessa moment. Fortbildning av lärare i informationssökning, källkritik 
och nya medier är en annan del som studiebibliotekarierna kommer att arbeta med. 
Genom regelbundna diskussionsträffar planeras och utvärderas också samarbetet där 
frågor som pedagogik, medieinköp, former för verksamheten, arbetsmetoder samt 
biblioteket som språk- och lärmiljö behandlas.14 
 
Studiebibliotekarierna ska informera och uppdatera folkbiblioteken om det som rör 
vuxenutbildningen och utbildningsanordnare som exempelvis elevantal, kurslokaler och 
litteratur. De ska också vara sammankallande till ett nätverk där bibliotekarier arbetar 
för utvecklandet av biblioteken ur vuxenstuderandeperspektiv. Vidare ska 
studiebibliotekarierna stimulera sfi-grupper att använda biblioteket som ett rum för 
integration där biblioteket kan fungera som en idé, lär- och språkmiljö. För att visa på 
studiebibliotekariernas kompetens krävs ett fortsatt marknadsföringsarbete och att de 
arbetar aktivt med att nå studerande, utbildningsanordnare och bibliotek. Redskap för att 
nå dessa kan bland annat vara att studiebibliotekarierna arbetar med studieportaler med 
                                                 
12 Avtal … 2004 
13 ibid. 
14 Bilaga till avtal om studiebibliotekarier 2004 
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användbara länkar, uppsökande arbete, information på biblioteken, broschyrer, 
workshops och liknande.15 
 
 
5.2 Presentation av aktörer och analys 
 
Som tidigare nämnts har vi intervjuat sju aktörer från vuxenutbildningsförvaltning, 
utbildningsanordnare och folkbibliotek. För att göra det hela så enkelt som möjligt för 
läsaren har vi valt att ge aktörer från vuxenutbildningsförvaltningen namn som börjar 
med versalen V. Följaktligen har pedagogerna hos utbildningsanordnarna fått namn som 
börjar med versalen P och studiebibliotekarien på folkbiblioteket ett namn som börjar 
med versalen S. 
 
Vuxenutbildningsförvaltning 
Vera är rektor är med myndighetsansvar för ett av de tre områden som den kommunala 
vuxenutbildningen är uppdelad i.  
 
Viktor är rektor med myndighetsansvar för ett av de tre områdena inom den kommunala 
vuxenutbildningen. 
 
Viola är kvalitetscontroller för vuxenutbildningen vilket innebär att hon granskar 
utbildningsanordnarna utifrån olika kriterier och skriver rapporter om 
utbildningsanordnarna utifrån dessa granskningar. 
 
Pedagoger 
Per är lektor i pedagogik hos en utbildningsanordnare. Han undervisar i svenska. 
 
Petra är lektor och pedagogisk utvecklingsledare hos en utbildningsanordnare. En viss 
del av tjänsten ingår även undervisning. Hon är lärare i samhällskunskap och psykologi. 
 
Patrik är lärare i samhällsorienterande ämnen och då framförallt i historia och 
samhällskunskap. 
 
Studiebibliotekarien 
Sonja är en av fyra studiebibliotekarier som är placerad på folkbibliotek med uppgift att 
arbeta mot den kommunala vuxenutbildningens studeranden och lärare. 
 
I de följande två avsnitten presenteras resultat och analys av de intervjuer vi genomfört. 
De bygger på de svar vi fått på våra frågor vid intervjutillfällena. Någon enstaka gång 
hänvisar vi dock till annat material. Vid dessa tillfällen redovisar vi vilket material vi 
använder. När vi citerar från intervjuerna har vi valt att i stort sett helt följa aktörernas 
talspråk. Någon gång har vi dock valt att lägga in småord som inte påverkar betydelsen 
men som underlättar läsningen. Alla åsikter från aktörerna härrör från intervjuerna som 
antingen anges i citat- eller referatform. Vid de tillfällen vi själva tolkat resultaten anges 
detta. För att vidare se hur analysen av det empiriska materialet gick till hänvisas till 
metodkapitlet. 
 
 

                                                 
15 Bilaga … 2004 
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5.3 Aktörernas åsikter kring bibliotekens roll inom 
undervisning  
 
I detta avsnitt använder vi en modell med tre olika taxonomier med sina respektive 
nivåer för att belysa aktörernas åsikter om bibliotekens roll inom vuxenutbildning och 
hur det visar sig.  Vi börjar med att redovisa Vuxenutbildningsförvaltningens taxonomi 
där vi placerar in och analyserar rektorernas utsagor eftersom det är de som har 
myndighetsansvaret för skolorna. I denna taxonomi placeras även kvalitetscontrollerns 
utsagor eftersom hon ingår i vuxenutbildningsförvaltningen. Den följs av Pedagogers 
taxonomi där vi placerar in och analyserar utsagorna från intervjuerna med de olika 
utbildningsanordnarnas pedagoger. Slutligen redovisas Studiebibliotekariers taxonomi 
där vi placerar in och analyserar studiebibliotekarien som är en av de bibliotekarier vars 
tjänst är avsedd att verka som en resurs för vuxenutbildningens lärare och elever och 
finansieras av vuxenutbildningsförvaltningen. Efter varje taxonomi sammanfattas de 
centrala åsikter som har kommit fram. Efter varje nivå som är kursiv i taxonomin 
redovisas Loertschers ursprungsnivå inom parantes. 
 
 
5.3.1 Vuxenutbildningsförvaltningens taxonomi 
 
Det finns ingen utvecklad plan för biblioteksverksamheten för vuxenutbildningen på 
grund av brist på förståelse, personalproblem, andra prioriteringar eller ekonomiska 
svårigheter (1) 
Det finns visserligen en plan för biblioteksverksamheten för vuxenutbildningen i form 
av två studiebibliotekarietjänster på full tid. Dock finns det ingen utvecklad plan för 
biblioteksverksamheten ifrån vuxenutbildningsförvaltningens sida eftersom ansvaret för 
biblioteksverksamhet anses ligga hos utbildningsanordnarna. Ett exempel på hur denna 
åsikt uttrycks visas i följande citat av Viktor:  
 

... man ska beskriva hur man ordnar med såna här saker. Men vi har också sagt sedan i 
bedömningen att vi ställer inga krav på att utbildningsanordnare ska bygga ett bibliotek 

 
Viktor anser att det redan finns en bra biblioteksverksamhet i staden. Det finns även 
studiebibliotekarier så att man inte tappar bort vuxenutbildningen bara för att den har 
lagts ut på entreprenad. Han menar vidare att biblioteksfrågan faller lite för rektorerna 
eftersom det redan finns bibliotek i kommunen. Viktor säger:  
 

Vi kan bara mer konstatera, ja det finns, det är tillgodosett här … och utbildningsanordnare 
talar om att de kommer att använda sig av biblioteket 

 
Vi kan dock se att man i förfrågningsunderlaget som utbildningsanordnarna ska svara 
mot i upphandlingsförfarandet inte tar upp som ett krav att de ska bedriva samarbete 
med bibliotek eller studiebibliotekarierna. Under delen i förfrågningsunderlaget som 
behandlar resurser för hög kvalitet står det under referensbibliotek.  
 

Ett adekvat referensbibliotek genom egenregi eller genom avtal med kommunal eller privat 
biblioteksresurs, är en stor tillgång för den studerande.16  

 
Enligt Viktor ställer vuxenutbildningsförvaltningen inte några krav på att skolorna ska 
ha egna stora bibliotek men de ska ha någon form av referensbibliotek. Har man inget 
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referensbibliotek menar han att risken är stor att skolan inte får någon beställning av 
utbildning.  
 
Vuxenutbildningsförvaltningen är medveten om bibliotekets roll och vilka möjligheter 
ett modernt bibliotek kan erbjuda studerande i dagens informationsrika samhälle (2) 
Under intervjuerna uttrycker inte de olika aktörerna från vuxenutbildningsförvaltningen 
mycket medvetenhet kring bibliotekens roll eller vad de kan erbjuda för möjligheter för 
de studerande. Dock ger Vera uttryck för att vara medveten om bibliotekens möjligheter 
i samband med elever med annat modersmål. Vera nämner då ett annat projekt som 
exempel där man utifrån ett studiebibliotekarieperspektiv köpte in litteratur på olika 
språk och på så sätt breddade elevernas informationsmöjligheter.  
 
Det finns kvalificerad och kompetent personal anställd för att sköta biblioteken (3) 
Viktor uppger att vuxenutbildningsförvaltningen ska bekosta två 
studiebibliotekarietjänster som ska verka mot vuxenutbildningen under åtminstone två 
år framåt. Då studiebibliotekarierna är placerade på folkbibliotek kan vi konstatera att 
dessa bibliotek även i övrigt har ans tälld kvalificerad och kompetent personal. Vad 
gäller referensbiblioteken hos de olika utbildningsanordnarna kan vi dock se att man 
inte ställer några specifika krav på anställd personal för dessa i förfrågningsunderlaget. 
 

ett referensbibliotek med relevant kurslitteratur och materiell utrustning för 
kunskapssökning samt lämplig bredvid läsningslitteratur ska finnas i erforderlig 
omfattning.17 

 
Det man nämner är vilka typer av material som ska finnas i referensbiblioteket. 
 
Vuxenutbildningsförvaltningen verkar för att ta med bibliotekspersonal i de 
ledningsgrupper eller forum som planerar, utvecklar och styr vuxenutbildning (4) 
Ingen från vuxenutbildningsförvaltningen hamnar i denna nivå eftersom vi utifrån 
intervjuerna inte kan se att det ingår bibliotekspersonal i 
vuxenutbildningsförvaltningens ledningsgrupp som kontinuerligt är med och planerar 
och utvecklar vuxenutbildningen. Viola berättar dock att samtal förts mellan 
stadsbibliotekets chef och vuxenutbildningsförvaltningen om fortsättningen på 
studiebibliotekarieprojektet. Viola menar vidare att studiebibliotekarierna hade lite otur 
eftersom deras projekt löpte under en tid som var väldigt turbulent för 
vuxenutbildningsförvaltningen med uppsägningar och omstruktureringar vilket innebar 
att kontakten med vuxenutbildningsförvaltningen blev lidande. Vi kan dock se att i § 3 i 
samverkansavtalet18 så har vuxenutbildningsförvaltningen tagit till sig 
studiebibliotekarierna åsikter om hur arbetet ska bedrivas eftersom de i avtalet följt 
studiebibliotekariernas slutrapport om vad som ska ingå i deras arbetsuppgifter. 
  
Vuxenutbildningsförvaltningen verkar för att biblioteken ska fungera som en tillgänglig 
resurs för vuxenutbildningen med avseende på lokaler, personal, material och resurser 
(5-6) 
Alla från vuxenutbildningsförvaltningen tar upp att de har satsat infrastrukturpengar på 
att anställa fyra studiebibliotekarier för att göra biblioteken mer tillgängliga för vuxna 
studerande och att de arbetar för att det ska bli en fortsättning på denna satsning. Vera 
menar att ett av skälen till att man satsade på ett studiebibliotekarieprojekt var att 
vuxenutbildningsförvaltningen ställde sig följande fråga. Vera säger:  
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Vad kan vi göra för att det går lättare för den vuxne och för att det ska vara möjligt för 
bibliotekarien att kunna hjälpa till på ett proffsigt sätt? 

 
Aktörerna från vuxenutbildningsförvaltningen har en likartad syn där de menar att det 
som vuxenutbildningsförvaltningen kan göra för att bibliotek ska användas i 
utbildningen är att tillhandahålla biblioteksresurser i form av studiebibliotekarier samt 
att kräva att utbildningsanordnare har referensbibliotek. Men sedan är det 
utbildningsanordnaren och dess ledning som har ansvaret. Följande citat av Viktor 
belyser denna uppfattning: 
 

Ingen ska kunna säga att det inte finns stöd för vuxeneleverna. Sen gäller det för 
utbildningsanordnarna själva att skaffa tillräckligt med referenslitteratur och annat. 

 
Viola framhåller i detta sammanhang utbildningsanordnarnas roll och ansvar i att 
uppmuntra sina lärare att använda sig av det som vuxenutbildningsförvaltningen 
tillhandahåller. Hon säger:  
 

Dom kan kräva av sina lärare och dom lärarna kan entusiasmeras men det beror hemskt 
mycket på utbildningsanordnarna och deras ledning. På vilket sätt de underblåser detta och 
stödjer, kan man säga. 

 
Vera menar att eleverna ska ha tillgång till referensbibliotek samt information om 
anslutande studiebibliotek och studiebibliotekarier. 
 
När vi frågar om samverkan kring biblioteksresurser menar Viktor att 
vuxenutbildningsförvaltningen inte kräver att utbildningsanordnarna ska samverka med 
bibliotek men att det kan ge fördelar vid en upphandling av utbildning. Han säger:  
 

Vi gör inget sånt utan det är utbildningsanordnare som vi köper ifrån, så att de har ett 100 
% ansvar för att det finns det här stödet. Sen får de gärna samverka sinsemellan, samverka 
med våra bibliotek.  

 
Viktor menar vidare:  
 

Det är klart att dem som använder sig av bibliotek, museer och andra kulturella institutioner 
och verksamheter. Det blir plus så att säga när man ska handla upp.  

 
Viktor uttrycker vidare att utbildningsanordnarna får redovisa hur de tänker gå tillväga, 
vilken kringpersonal och resurser man har eller annat de vill presentera som de anser är 
av vikt vid upphandlingen. Han säger: 
 

Det är väl egentligen så vi styr infrastrukturen och vi låter aktörerna tala, vad kommer de 
att göra så att det blir bra. Vi driver varandra framåt helt enkelt. Nya kreativa lösningar och 
idéer … 

 
Det tyder på att stor vikt läggs vid hur utbildningsanordnarna uttrycker sig i sina anbud. 
 
Vuxenutbildningsförvaltningen skapar förutsättningar för att biblioteket ska lyckas att 
genomföra samarbete kring undervisning, öka lärande/läsande genom teknologi, öka 
elevers informations- och läsandekompetens (7) 
Följande formulering finns i bilagan till samverkansavtalet:  
 

Studiebibliotekarierna arbetar, tillsammans med lärare, med studerandegrupper. Arbetet 
innefattar lektioner i informationssökning, problemformulering, källkritik, och 
lässtimulerande insatser. Dessa moment ska integreras i studierna, d v s det är viktigt att 
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lektionerna i biblioteket kommer in vid rätt tidpunkt, i ett sammanhang där de studerande 
känner ett reellt behov av t ex informationssökning.19 

 
Men vi kan inte utifrån våra intervjuer utläsa att vuxenutbildningsförvaltningen 
uttrycker detta. I intervjuerna tolkar vi det mer som att vuxenutbildningsförvaltningen 
ser studiebibliotekarieprojektet som ett sätt att göra biblioteken tillgängligt för 
studerande och lärare, vilket kan ses i föregående nivå, och inte som ett sätt att skapa 
förutsättningar för biblioteken att samarbeta med utbildningsanordnare.  
 
Biblioteksverksamhetens alla delar utvärderas kontinuerligt (8) 
Vi har inte kunnat utläsa att detta sker. Det hänger ihop med att aktörerna från 
vuxenutbildningsfö rvaltningen menar att frågor kring samverkan och hur 
utbildningsanordnare använder biblioteken är utbildningsanordnarnas ansvar vilket vi 
redovisat i ovanstående nivåer.  
 
Sammanfattning av vuxenutbildningsförvaltningens taxonomi 
Det som framträder tydligast när vi analyserar vuxenutbildningsförvaltningen mot 
nivåerna i taxonomin är satsningen på studiebibliotekarier. Alla tre aktörer från 
vuxenutbildningsförvaltningen visar på en likartad syn där de menar att vad de kan göra 
för att stödja elevers biblioteksförsörjning är att kräva att utbildningsanordnarna ska ha 
referensbibliotek samt att vuxenutbildningsförvaltningen tillhandahåller resurser i form 
av studiebibliotekarier för att underlätta tillgången till kommunens redan befintliga 
bibliotek. Utifrån intervjuerna kan vi inte utläsa att det finns en utvecklad plan för 
biblioteksverksamheten hos vuxenutbildningsförvaltningen eftersom detta ansvar 
placeras hos utbildningsanordnarna. Vuxenutbildningsförvaltningen är inte heller fullt 
ut medvetna om vilken roll ett modernt bibliotek kan spela och vad det kan erbjuda de 
studerande. De har dock tagit till sig studiebibliotekariernas åsikter kring vad som ska 
ingå i studiebibliotekariernas arbetsuppgifter och hur dessa ska verka, vilket kommer till 
uttryck i bilagan till samverkansavtalet. Bibliotek och bibliotekspersonal ingår dock inte 
som en naturlig del i planeringen och ledningen av vuxenutbildningen.  
 
 
5.3.2 Pedagogers taxonomi  
 
Pedagogen tillhandahåller material till eleverna och använder sig inte av 
informationsteknologi (1) 
Ingen av pedagogerna i vår studie hamnar på denna nivå eftersom vi utifrån intervjuerna 
kan se att de använder informationsteknologi i sin undervisning. 
 
Pedagogen tillhandahåller material och informationsteknologi i sin undervisning som 
finns utanför klassrummet (2) 
Per uppger i intervjun att han tillhandahåller material för underlätta 
informationssökningen och integrerar informationssökning i undervisningen. 
Petra är mycket fokuserad mot bibliotek och uttrycker inte tydligt att man använder 
informationsteknologi i undervisningen men hon uttrycker flera gånger i intervjun att 
det inte räcker med att använda Internet. Skolan hon arbetar på har en studiehall med 
Internetuppkopplade datorer som eleverna använder i stor utsträckning. Så vi drar 
slutsatsen att hon tillhandahåller informationsteknologi i sin undervisning.  
 

                                                 
19 Bilaga … 2004 
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Enligt Patrik tillhandahåller man numera material vid momentet uppsatsskrivning i 
samhällskunskap som sker på skolan. Innan när eleverna skrev mer fritt och genomförde 
en egen informationssökning var det så mycket plagiering och fusk. Han säger: 
 

… så många kurser har valt att ta bort uppsatserna och då har man inte det behovet att söka 
material själv eller använda biblioteket.  

 
Patrik menar dock att det ingår i undervisningen att lära eleverna källkritik och leta i 
olika material vid informationssökning och att det används i undervisningen. Internet 
används mycket för att få fram material och i samhällskunskapen använder man sig 
mycket av tidningsmaterial via databasen Mediearkivet. 
 
Pedagogen uppmuntrar eleverna till att själva använda biblioteket och dess resurser för 
att hitta nytt material eller andra medier (3-4) 
Per uppmuntrar elever till att använda folkbibliotek och dess bibliotekarier vilket visas i 
följande citat: 
 

Jag brukar alltid säga så här till eleverna, att fråga, dra er aldrig för att fråga en 
bibliotekarie va, för dom är proffs på att hitta saker och ting  

 
Han uttrycker vidare att elevernas kontakt med biblioteken har fungerat bra och att de 
verkligen har fått hjälp. Han menar att skolbibliotek mer lokalt på skolan kanske inte 
ligger i tiden utan att folkbiblioteken med sin kompetens uppfyller skolbibliotekets 
funktion väl.  
 
Petra och Patrik uppmuntrar även dem sina elever att använda folkbibliotek men de 
påpekar att det kan innebära vissa problem med att skicka eleverna själva till 
folkbibliotek. Det kan ses i följande två citat. Patrik säger:  
 

När det gäller historia då tar dom de böcker som står inne. Dom tänker inte riktigt över vad 
är det för information jag behöver … så där skulle man kanske behöva hjälpa dom.  

 
Petra säger:  
 

Vissa kan gå, det händer att de letar och då får de oftast inte tag på det de vill ha och då ger 
de upp. 

 
Per och Petra uttrycker även att vuxenstudiernas tidspress påverkar på lite olika sätt. Per 
anser att detta gör bibliotek till en bra arena för att finna information eftersom sökning 
på Internet kan vara tidskrävande och kommunen har bibliotek där eleverna kan få hjälp 
med sin informationssökning. Petra anser dock att tidspressen är en av orsakerna till att 
lärare inte har tid att följa med elever eller samarbeta med studiebibliotekarier. Petra 
säger: 
 

Det går väldigt fort och då blir det att vi skickar bara ut dom och säger, gå till dom och dom 
hyllorna och se vad ni hittar.   

 
Hon påpekar vidare att ett annat problem är att elever som ställer sig i kö för material på 
bibliotek inte hinner få det i tid.  
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Pedagogen besöker biblioteket med grupper av elever för att en bibliotekarie ska visa 
bibliotekets resurser och möjligheter. Det anses inte tillhöra de centrala delarna av 
undervisningen men berikar lärandet (4)  
Petra menar att för att eleverna ska lära sig använda biblioteket och dess 
informationsresurser behöver lärarna besöka biblioteket tillsammans med eleverna och 
använda det i undervisningen. Det är framförallt sfi-grupper som har haft ett samarbete 
med biblioteken.  Petra menar vidare att användningen av bibliotek i undervisningen 
skiljer sig åt beroende hur nära placerat biblioteket är. Ifall det ligger nära är det enklare 
att gå till biblioteket med en grupp elever. Petra säger:  
 

Där har man gått till det biblioteket med sfi grupper. Där har man haft ett bättre samarbete 
… Det ligger alldeles, inte intill men det är inte långt att gå, man kan gå dit som grupp 
liksom. 

 
Petra påpekar dock längre fram i intervjun att det är många av lärarna som går till 
biblioteket med sina elever. Men då har man inte samarbetat med biblioteken utan det är 
läraren som visat sina elever biblioteket och dess resurser.  
 
Per uppger att skolan inte har något kontinuerligt samarbete med bibliotek men när de 
ansett att de har haft ett behov av det har de anlitat stadsbiblioteket för att få en visning 
av biblioteket och dess resurser. Det har då skett på lärares initiativ och har varit ett 
uppskattat inslag av elever som upptäckt vad biblioteket kan erbjuda i form av resurser. 
Han säger:  
 

Det är ju så mycket mer än bara böcker, de har ju otroliga resurser egentligen som man inte 
tänker på eller känner till. 

 
Per menar att biblioteket kan erbjuda tillgång till flera olika medier. 
 
Pedagogen samarbetar med bibliotekarien och använder biblioteket som en integrerad 
del i sin undervisning där uppgifter utformas vilka kräver att eleverna använder 
bibliotekets resurser (5)  
Ingen av pedagogerna samarbetar med någon av studiebibliotekarierna men Petra 
uttrycker en stark önskan om ett nära samarbete med biblioteken och bibliotekarierna. 
Petra säger:  
 

Vi behöver egentligen mycket mycket närmare samarbete med dom här biblioteken där det 
finns lokaler och man kan vistas hela grupper. Där man kan gå in i ett klassrum och lärare 
kan ha undervisning därifrån. 

 
Petra konstaterar att folkbiblioteken måste byggas om så att utbildningsanordnarnas 
lärare och elever på ett naturligt sätt kan gå in i bibliotek där det finns en arbetsmiljö 
med lokaler som är anpassade för vuxenutbildningen. Hon menar att förutsättningarna 
inte riktigt finns idag eftersom biblioteket glöms bort i planering av den nya 
vuxenutbildningen.  
 
Enligt Petra har samarbetet med studiebibliotekarie rna inte fungerat optimalt. Det anser 
hon inte beror på studiebibliotekarierna utan på att folkbiblioteken inte är konstruerade 
för detta ändamål samt att folkbiblioteken inte ännu nått fram till att kunna öppna upp 
för sådana utvecklingstankar. Hon upplever vidare att samarbete med bibliotek inte är 
en prioriterad fråga av vuxenutbildningsförvaltningen. Petra säger:  
 

Och när man ser deras resultat så ställer dom, står det inte att vi ska utveckla samarbete 
med bibliotek och såna här grejer.  
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Hon menar att då vuxenutbildningsförvaltningen inte nämner samarbete med bibliotek i 
resultaten från de kvalitetsutvärderingar som skolan tar del av så kan inte denna fråga 
vara prioriterad. 

 
Pedagogen och bibliotekarien har ett väl utvecklat samarbete där de tillsammans 
bestämmer vad som ska ingå i undervisningstillfällena och utvecklar metoder för 
lärande (6) 
Eftersom ingen av pedagogerna hamnade i föregående nivå där man samarbetar med 
studiebibliotekarierna kan de inte heller placeras in i denna nivå. 
 
Sammanfattning av pedagogers taxonomi 
De nivåer som framträder tydligast i taxonomin är att alla pedagoger använder 
informationsteknologi i sin undervisning samt att alla pedagoger uppmuntrar sina elever 
till att använda bibliotek. Bibliotek ses som en plats där man kan inhämta material till 
sina studier. Patrik och Petra är dock inte odelat positiva till bibliotekens möjligheter till 
att förse eleverna med relevant material. De menar att eleverna ofta behöver hjälp för att 
de ska kunna utnyttja biblioteket effektivt. Per och Petra uttrycker att man besöker 
bibliotek och visar eleverna dess möjligheter och resurser. Det ingår inte som en central 
del undervisningen men man anser att bibliotek kan vara en tillgång i lärandet. Man kan 
se en skillnad i hur Petra och Patrik betonar olika informationsresurser. Patrik är mer 
inriktad mot informationsteknologi och han anser att informationsteknologi gör att man 
får in olika informationsmaterial och källor till eleverna i undervisningen. Petra är mer 
inriktad mot att bibliotek är en viktig informationsresurs för eleverna. Hon uttrycker en 
önskan om att kunna samarbeta bättre med bibliotek så att biblioteken blir en naturlig 
plats för elever och lärare att använda. Men då biblioteken inte är riktigt anpassade för 
vuxenutbildningens behov och vuxenutbildningsförvaltningen inte trycker på att 
utbildningsanordnarna ska utveckla ett samarbete med studiebibliotekarier och 
bibliotek, så sker inte detta. Eftersom det inte finns ett samarbete med 
studiebibliotekarier och bibliotek så hamnar inte någon av pedagogerna i den högsta 
nivån där bibliotekarier och pedagoger har ett väl utvecklat samarbete. 
 
 
5.3.3 Studiebibliotekariens taxonomi 
 
Biblioteket används inte av vuxenutbildningens studenter och lärare (1) 
Eftersom vuxenutbildningens studenter och lärare använder folkbiblioteket hamnar inte 
Sonja här. 
 
Biblioteket med sina informationsresurser är tillgängligt och kan användas av 
användare som kommer till biblioteket på eget initiativ. Studiebibliotekarien 
underhåller mediabeståndet/informationsresurserna så att de är aktuella (2) 
Sonja säger att en av delarna i hennes arbete är att göra ett urval ur den media som 
redan finns för de studerande men även att se vad det finns för behov av att komplettera 
olika sorters media som exempelvis ämneslitteratur eller databaser.  
 
Sonja menar att för enskilda elever är det viktigt att biblioteket har tysta läsplatser och 
tillgång till datorer med ordbehandlingsprogram, Internet och databaser. Det är viktigt 
att biblioteket är tillgängligt för eleverna.  I sitt arbete köper hon in media som placeras 
på resursbiblioteket. Studiebibliotekarierna arbetar med en del idéer för att göra 
mediebeståndet mer tillgängligt. Sonja säger:  
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Vi hade ju en tanke om att det skulle vara en sån här flytande samling då. Där de 
återlämnas, där är hemmabiblioteket så att säga.  

 
Det menar hon kan vara ett sätt att göra litteraturen tillgänglig för elever men än så 
länge har studiebibliotekarierna inte kunnat realisera denna idé på grund tekniska 
problem, men det är något hon menar att de får jobba vidare med.  
 
Studiebibliotekarien fungerar som en länk mellan informationssystem och användaren 
genom att använda sin kunskap för att lokalisera material efter användarens önskemål 
(3) 
Sonja menar att man kan aktivera media. Med det menas att man fortbildar lärare hur 
man kan inspirera till litteratur eller hur man använder databaser så att de kan använda 
det i sin undervisning. För studerande kan man visa på möjliga och bra media att 
använda. Men det behöver inte nödvändigtvis vara en studiebibliotekarie som aktiverar 
media för studerande utan det kan lika gärna vara någon annan av bibliotekarierna på 
biblioteket. Sonja säger:  
 

… i det enskilda referenssamtalet så kan ju alla vara studiebibliotekarier och aktivera 
speciell sorts media.  

 
Hon menar att det både inom och utom biblioteken ofta fokuseras på att det ska finnas 
rätt sorts media på biblioteket istället för hur man ska använda medierna eftersom det 
ofta är enklare att fokusera på att skaffa media än att fokusera på handledning och 
metoder. Sonja anser att det viktiga är att göra medierna tillgängliga. Hon säger:  
 

Vi försöker ju predika budskapet att det liksom handlar om att aktivera, medier i sig finns 
det ju.  

 
Här är alltså aktiveringen av medier en viktig del. 
 
Studiebibliotekarien har haft kontakt med lärare innan de kommer på besök med sin 
grupp och planerat visningen/undervisningen utifrån gruppens kunskaper (5)  
Sonja anser att det är viktigt att man har tagit reda på vilka det är som ska komma till 
biblioteket. Hon säger: 
 

Och det är ju också jätteviktigt att man tar reda på innan. Vilka är det som kommer? Hur 
mycket svenska kan de? Vad kan de vara intresserade av? Vad jobbar man med just nu i 
skolan? Inte ta för mycket på en gång, ta lite grann, kom hellre tillbaka fler gånger. Men 
det är ju svårt men spännande att försöka göra det lite kul. Lite intressant och lite lustfyllt 
gärna. 

 
Ett sätt att göra det är att ta fram lite material på modersmålet och fotoböcker från det 
aktuella landet som elever kan känna igen sig i. Det kan göra att biblioteksbesöket blir 
något positivt, något som angår eleven. Eftersom många av eleverna inom 
vuxenutbildningen i kommunen har invandrarbakgrund så anser hon att arbetet med 
Svenska för invandrare är viktigt. Sonja säger:  
 

Sfi är ju en väldigt bra ingång. För att det är ju liksom det första, då man lär sig. Och kan 
man biblioteket redan då så följer ju det med sen.  

 
Hon uppger att det framförallt är Sfi- lärare och lärare i svenska som är intresserade av 
att använda biblioteket i sin undervisning. Det tror hon beror på att dessa lärare har lite 
större utrymme i sina läroplaner än gymnasielärarna som är hårdare styrda av 
utbildningsmålen. Sonja säger angående gymnasielärarna: 
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De ska hinna med så mycket på kort tid och orkar inte riktigt tänka tanken. Jaha biblioteken 
ja ja, men det räknar vi med att de redan kan. Vilket ju inte vi tycker då, men ja, man får ju 
förstå situationen.  

 
I samarbetet med lärare som kommer på besök med grupper försöker Sonja uppmuntra 
lärare till att de kommer till biblioteket med en skoluppgift att lösa så att eleverna har ett 
skäl till varför man söker. Det är viktigt att användarutbildningarna är meningsfulla. 
Hon säger: 
 

Men då vill det ju också till då att användarutbildning eller undervisningen, visningar 
faktiskt blir meningsfulla. Att det inte blir slentriangenomgång över allt och så går dom ut 
igen och så har dom varit i bibliotek.  

 
Hon säger dock i detta sammanhang att det inte alltid går att få in en skoluppgift i 
användarutbildningen men då får man försöka göra det meningsfullt på något annat sätt. 
 
Studiebibliotekarien förbereder tillgång till material och viktiga digitala resurser som 
ska användas i skolarbetsprojekt på lärares förfrågan (6) 
Sonja uppger att det är bra att intervjua lärare för att få en uppfattning om deras upplägg 
och vad de kommer att arbeta med under terminen. Hon menar att man då kan få in 
användningen av bibliotekets resurser i lärarnas undervisning istället för att biblioteket 
blir något som ligger vid sidan om som inte riktigt hänger ihop med undervisningen. 
Hon påtalar i detta sammanhang vikten av att ha en dialog med lärare. Hon säger:  
 

Men det vill ju till då att man får den här dialogen med lärare, att man kan fånga upp dom.  
 
Det finns starka kopplingar mellan denna taxonomi och nästa taxonomi som tar upp 
marknadsföring av biblioteket eftersom en bra dialog och att visa bibliotekets resurser 
är en sorts marknadsföring. 
 
Studiebibliotekarien marknadsför sina kunskaper och bibliotekets resurser mot lärare 
och administration för att det ska användas i undervisningen (7) 
Sonja menar att vissa har kvar en bild av biblioteket som en plats där man lånar 
spännande romaner. Hon säger:  
 

Det är ju liksom biblioteket för många och sen har de inte sett vad som hänt de senaste 30 
åren kanske. De blir alldeles förvånade, politiker kan ju vara sådana.  

 
Därför anser hon att marknadsföringen av biblioteket är viktig eftersom man genom den 
kan höja medvetenheten om vad som faktiskt finns på biblioteket. Hon påpekar också 
vikten av att marknadsföra sig mot lärare ifall man ska få elevgrupper till biblioteket. 
Sonja säger:  
 

Har man inte lärarna med sig så får man ju inte hit grupperna man skulle vilja. Så de måste 
man hela tiden inrikta sig på.  

 
Sonja har genomfört workshops för lärare, bland annat en som handlade om 
skönlitteratur och hur man kan inspirera till läsning. Workshops är bra tillfällen att få en 
dialog med lärare och lära känna varandra vilket är viktigt för den fortsatta 
användningen av biblioteket. Hon säger: 
 

Det blir ju mycket lättare då och ringa och säga att nu vill vi komma med min kurs när de 
fått ett ansikte så.  
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Samtidigt menar hon att man vid workshops kan visa vad biblioteket erbjuder och hur 
lärarna kan använda biblioteken.   
 
Planen för biblioteksverksamheten består av  fyra grundläggande punkter vilka 
studiebibliotekarien aktivt arbetar mot. Dessa är samarbete mellan aktörer för ett ökat 
lärande, undervisa eleverna i att bli informationskompetenta, stimulera läsande och att 
öka lärande/läsande genom teknologi (8) 
Visserligen arbetar Sonja för ett ökat samarbete med lärare och att biblioteket ska 
användas i och för undervisningen. Det finns även en plan i form av samverkansavtal20 
och bilagan till detta.21 Men utifrån vårt empiriska material kan vi inte se att det finns en 
tydligt formulerad plan för biblioteksverksamheten där dessa fyra punkter självklart 
ingår mot hela vuxenutbildningen. 
 
Sammanfattning av studiebibliotekariens taxonomi 
Sonja framhåller att man måste skapa förutsättningar för en bra användning av 
folkbiblioteket. I det ingår att göra folkbibliotekens resurser tillgängliga för lärare och 
elever genom att skapa en kontakt och upprätta en dialog med framförallt lärare, 
aktivera bra media och få in biblioteket i ett undervisningssammanhang. Att 
marknadsföra folkbiblioteket är viktigt i detta sammanhang. När vi tolkat intervjun med 
Sonja mot de olika nivåerna i studiebibliotekariers taxonomi kan vi utläsa att hon 
arbetar med många olika delar mot vuxenutbildningen. Hon kommer dock inte upp i 
den högsta nivån eftersom folkbiblioteket inte ingår som en självklar del i 
undervisningen där studiebibliotekarien tillsammans med läraren har en stor pedagogisk 
roll.  
 
 
5.4 Aktörernas uppfattningar kring informationskompetens  
 
I följande avsnitt använder vi en modell med fyra kategorier för att belysa vilka typer av 
informationskompetens våra aktörer ger uttryck för samt vilka resurser och färdigheter 
de anser att studerande behöver. Vi har inte skilt på de olika grupperna av aktörer utan 
alla aktörer redovisas gemensamt under varje kategori. Efter varje kategori i kursivt 
redovisas Bruces ursprungskategori inom parantes. Slutligen presenteras en 
sammanfattning över vad som kommit fram. 
 
Kategori ett: Informationsteknologi (1) 
Eleverna ska använda informationsteknologi för informationsåtervinning och 
kommunikation av information. Det innebär att eleverna behöver använda eller har 
tillgång till Internet, kataloger och bra datorer. 
Alla från vuxenutbildningsförvaltningen ger uttryck för åsikter som går in under denna 
kategori. Viktor menar att Internet är en viktig del för eleverna. Han säger: 
 

Det finns ju ingen leverantör som inte har tillgång till det idag. Skulle man inte ha tillgång 
till det skulle man nog inte få något avtal framöver. 

  
Viola uppger att eleverna ska ha tillgång till uppkopplade datorer som kan användas 
även utanför klassrummen samt att eleverna ska ha tillgång till de program som 
utbildningen kräver. Hon säger:  
 

                                                 
20 Avtal … 2004 
21 Bilaga … 2004 
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Om man har en nisch mot IT så måste det finnas program för det som är bra. Om du har en 
nisch mot sfi och analfabeter och liknande så måste du ha program som är bra för det. 

 
 Även Vera uttrycker att eleverna ska ha tillgång till Internet och pedagogiska program.  
 
Per säger att eleverna ska kunna söka i bibliotekskataloger så att de inte behöver besöka 
bibliotek i onödan för att hitta det de söker. Eftersom Pers skola har ett begränsat 
referensbibliotek som inte eleverna har tillgång till utan lärare har de istället satsat 
mycket av resurserna på datorer. Han menar att vuxenutbildningsförvaltningen trycker 
på tillgång till Internetuppkopplade datorer i förfrågningsunderlaget, så det måste de 
erbjuda.  
 
Kategori två: Informationskällor (2) 
Eleverna ska känna till och använda specifika informationskällor. Det innebär att 
eleverna ska ha tillgång till och använda medier såsom tidningar, lexikon, böcker, cd-
rom, använda flera olika källor. 
De tre aktörerna från vuxenutbildningsförvaltningen menar att eleverna ska ha tillgång 
till olika informationskällor. I det här sammanhanget menar Vera och Viola att eleverna 
ska ha tillgång till dagstidningar, Internet, referenslitteratur, lexikon och tillgång till 
folkbibliotek. Viktor menar att eleverna ska ha tillgång till referenslitteratur och Internet 
på skolan samt läroböcker som man kan köpa eller låna. Viktor säger att det ska vara 
 

lätt för deltagarna i undervisningen att få tag i det man behöver för att kunna tillgodogöra 
sig undervisningen och tillgodogöra sig kunskap. 

 
Även de tre pedagogerna menar att eleverna ska ha tillgång till olika informationskällor: 
Petra menar att det inte bara räcker med att använda Internet utan det gäller även att 
använda stora bibliotek där informationen finns tillgänglig. Hon uttrycker detta flera 
gånger under intervjun. Följande citat visar hur denna åsikt uttrycks. Petra säger:  
 

Det kan man se på källförteckningen för det kollar till exempel jag alltid först … och 
saknas det riktiga böcker utan bara är Internetadresser då brukar jag tycka att det är tunt. Då 
får de gå till bibliotek och leta upp. 

  
Petra menar också att det ligger i utbildningsanordnarens pedagogik att eleverna ska 
söka information själv. Hon säger:  
 

Läroboken ska inte vara lika viktig idag och det gäller från Sfi upp till gymnasiet.  
 
Petra nämner att när komvux fanns använde de biblioteket som fanns där. Då fanns det 
tillgång till artikelservice och tidskriftsservice, vilket hon anser var värdefullt. Hon 
menar att eftersom eleverna inte har tillgång till denna service idag saknas denna typ av 
källor i deras arbeten.  
 
Per menar att det inte är så självklart för elever som är ovana vid att söka information att 
våga använda biblioteket och dess olika informationssystem i form av hylluppställning, 
kataloger och register. För ovana elever är det första steget att de vågar använda 
biblioteket och bibliotekarierna för att få hjälp. Han säger:  
 

Problemen är väl just elevers vana och kunskap att kunna använda olika medel för att söka 
information. Det är lite känsligt också, elever vill ju inte alltid erkänna att man inte kan, 
men det är ju sånt som kommer fram under studiernas gång ganska snart. Där försöker vi 
vara väldigt vakna och uppmärksamma på detta och ge det stöd vi kan. 
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Per uppger att i deras undervisningssal med datorer så har de tillgång till två databaser 
varav den ena är Mediaarkivet. Databaserna används av eleverna för att söka fram 
artiklar, främst i de samhällsorienterade ämnena.  
 
Patrik uttrycker att man bör använda olika typer av material från olika källor som till 
exempel material från organisationer och institutioner som olika NGOs, (Non-
govermental organizations) Sida och riksdag via Internet. De använder sig även av 
nationalencyklopedin och databasen Mediearkivet via intranät för att få tillgång till 
lexikon och tidningsmaterial. Vissa av dessa källor är visserligen tillgängliga via 
Internet men han fokuserar mer på att använda specifika källor via 
informationsteknologi än att eleverna mer allmänt bara behöver använda Internet i 
undervisningen vilket gör att han hamnar under denna kategori istället för kategori ett. 
 
Sonja menar att eleverna ska ha tillgång till olika medier som kurslitteratur och 
databaser. De databaser hon nämner är Landguiden, Alex och Mediaarkivet. Hon säger 
att det gäller att aktivera rätt sorts medier så att de används eftersom hon menar att 
medier finns det så mycket av.  
 
Kategori tre: Informationsprocess och kontroll av information (3-4) 
Eleverna ska kunna genomföra en informationsprocess. Informationsanvändandet är 
viktigare än källorna och informationsteknologin men det är själva processen som står i 
centrum, informationen hör samman med en kontext. Informationsprocessen kan vara 
att formulera och avgränsa ett ämne, söka och sovra. Kontroll av information innebär 
att kunna organisera informationen för återvinning. 
Vera menar att i en föränderlig värld med ett stort informationsflöde måste man kunna 
finna information och kunna använda sig av den. Hon säger:  
 

Då måste man både kunna orientera sig och sortera och prioritera vad det är man ska 
plocka ut. Och göra det till sitt eget. 

 
Per uttrycker att eleverna arbetar processinriktat med informationen i kursen 
projektarbete som är en nationell kurs. Han säger:  
 

… den största delen i arbetsprocessen är informationsbiten. Att hitta ämnet, avgränsa ämnet 
så att det blir gripbart, att hitta relevant litteratur och så att säga bearbeta den. 

 
I denna kurs menar Per att både slutprodukten och arbetsprocessen är betygsgrundande. 
Enligt honom finns det en stor efterfrågan på bibliotek i en sådan kurs.  
 
Patrik talar flera gånger om källkritik som han anser är viktigt för eleverna att behärska. 
Vi tolkar dock att han fokuserar på skilda aspekter av källkritik vid olika tillfällen vilket 
gör att hans utsagor som behandlar källkritik hamnar både i denna och nästa kategori. 
Han anser att en del i källkritiken är att kunna urskilja material, att eleverna agerar 
självkritiskt när de väljer material. I uppsatsskrivande i historia söker eleverna själva 
information och formulerar frågeställningar. Patrik säger: 
 

Det är ju ett enormt flöde och det är mycket jobb och hantera det flödet, hur man ska 
använda sig av det.  

 
I vissa ämnen har de dock tagit bort momentet med egenhändig informationssökning i 
samband med uppsatsskrivning på grund av problem med plagiering och fusk. Då 
menar Patrik att man tappar den aspekten av den källkritiken.  
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Sonja menar att biblioteket är en väldigt bra plats för lärande eftersom man kan öva sig 
på att använda olika källor. Men hon fokuserar mer på användandet av informationen i 
källorna. Hon menar då att man övar sig i att vara källkritisk på olika material och att 
användandet av information från olika källor passar i olika sammanhang. Sonja försöker 
uppmuntra lärare att ha en skoluppgift när de kommer till biblioteket eftersom eleverna 
då lär sig att man söker information i ett sammanhang. Sonja säger:  
 

Det har vi ju verkligen försökt då att uppmuntra till lärare att ha en uppgift, en skoluppgift 
och kom hit och lös den och lär att man har ett skäl till att varför man söker. Det är inte 
bara meningslöst, liksom tomt sökande då. 

 
Samtidigt påpekar Sonja att man kan gå olika vägar. Hon menar att elever som håller på 
med lättläst litteratur sedan kan utvidga sitt sökande utifrån det. Hon säger:  
 

Man behöver ju inte vara så strikt när man tänker på användarundervisning, jaha då ska 
man ha dom och dom färdigheterna. Utan det handlar om att bekanta sig och hitta det som 
har någon mening för en själv. 

 
Hon menar vidare i detta sammanhang att det är viktig att eleverna är avkopplade och 
trygga i det de gör vilket hon kan bidra till genom att anpassa användarundervisningen 
till deras nivå.    
 
Kategori fyra: Skapa en egen kunskapsgrund inom ett område och använda 
personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap och nya insikter (5-6) 
Eleverna ska kunna bedöma källors trovärdighet, reflektera kring informationen och 
anta ett personligt förhållningssätt till denna information. Genom att man reflekterar 
kring informationen och lägger till personliga erfarenheter så fördjupar man och 
breddar kunskapsbasen. Man kan dra egna slutsatser, få nya insikter och idéer.  
Till skillnad från kategori 1-3 är informationen i denna kategori subjektiv. 
Informationen är en del av personen. Därför är det informationsanvändningen som står 
i fokus istället för informationstekniken. 
Alla pedagogerna uttrycker åsikter som går in i denna kategori: Per menar att man 
måste komma ifrån det som kallas ytinlärning och istället få in bildningsaspekten. Han 
säger:  
 

… att man så att säga gör någonting eget av det som man då får till sig, alltså information 
är ju inte samma sak som kunskap.  

 
Per menar också att i fördjupningsarbetet handlar det om att bearbeta information. Han 
säger:  
 

… att skriva och bearbeta auktoriteters tankar, att inte ha så mycket respekt och faktiskt 
kunna använda sig av de erfarenheter och referensramar som man har.  

 
Petra menar att de försöker ha ett källkritiskt perspektiv i sin undervisning men att den 
aspekten har försämrats. Eleverna måste visserligen fortfarande presentera olika teorier 
om samma fråga men samtidigt menar hon att man inte kan ställa samma krav som förr 
eftersom eleverna inte längre har tillgång till ett närliggande skolbibliotek.  
 
Patrik menar att i betygskriterierna för samhällskunskap och historia står det att 
eleverna ska arbeta med olika typer av material för att få olika perspektiv samt att 
eleverna ska formulera egna frågeställningar och besvara dem, att man bearbetar 
materialet. Patrik menar då att en del av hantverket i att vara lärare är att konkretisera 
detta för eleverna så att de förstår sammanhangen. Patrik säger: 
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Då är uppgiften att försöka få dem att förstå att det inte är intressant att lära sig det årtalet 
utantill, utan förstå sammanhangen och koppla det till dagens samhälle. Vad betyder det för 
idag? 

 
I samhällskunskapen har de på Patriks skola löst uppsatsskrivandet så att lärarna tar 
fram ett material som eleverna får läsa in sig på och sen så skriver eleverna uppsats på 
plats med hjälp av det materialet. Patrik menar vidare att det är omöjligt att lära sig allt i 
skolan. Det man kan lära sig är förhållningssätt till information. Han säger: 
 

När det gäller samhällskunskap kan vi lära dom att, eller dom lär sig att titta på nyheterna 
med nya ögon. Sen ska ju det fortsätta efteråt … deras källkritik och när de lyssnar och 
tittar på tv-programmet.  

 
Han menar i detta sammanhang att eleverna kan övas i att bedöma källors trovärdighet i 
material som presenteras av lärarna. Däremot försvinner till viss del elevers 
urskillningsförmåga av material när de inte får söka fritt. 
 
Sammanfattning 
Alla aktörer från vuxenutbildningsförvaltningen anser att Internet är en viktig resurs 
som eleverna ska ha tillgång till. Även Per anser att Internet är viktigt eftersom det 
möjliggör tillgång till information samt att han menar att vuxenutbildningsförvaltningen 
kräver att skolorna ska erbjuda detta.  
 
Vi kan se att alla aktörer anser att eleverna ska känna till och använda sig av olika 
informationskällor. Detta uttrycks dock på olika sätt: Vuxenutbildningsförvaltningen 
betonar tillgängligheten till informationskällor för eleverna. Pedagogerna menar att 
eleverna behöver använda olika typer av materiel i sina studier. Per och Petra menar att 
biblioteket erbjuder möjligheter för eleverna att få fram olika typer av 
informationskällor. Patrik är mer inriktad mot att informationsteknologi erbjuder 
möjligheter för eleverna att plocka fram specifika källor att använda. Även Sonja är 
inne på att eleverna ska ha tillgång till olika källor men betonar samtidigt att det gäller 
att aktivera relevanta källor. Flera av aktörerna kan vi placera i kategori tre. Vera, Per 
och Patrik menar att eleverna ska kunna genomföra en informationsprocess som innebär 
att de ska kunna hantera informationen och urskilja och prioritera relevant 
informationsmaterial. Sonja uttrycker att eleverna behöver lära sig att man söker 
information i ett sammanhang och att de lär sig att vara källkritiska.  
 
I kategori fyra hamnar alla pedagoger eftersom de menar att eleverna ska kunna förhålla 
sig till information och kunna bearbeta den. Per menar att eleverna ska kunna utgå från 
sina erfarenheter och bearbeta information för att på så sätt göra den till kunskap. Patrik 
uttrycker att det som eleverna framförallt kan lära sig är att ha ett kritiskt 
förhållningssätt till information. 
 
 
5.5 Aktörernas åsikter kring ansvar för tillgång till bibliotek 
 
I följande analys kommer vi att redogöra för vilka åsikter aktörerna ger uttryck för när 
det gäller vilka som ansvarar för studerandes tillgång till biblioteks- och 
informationsresurser. För att underlätta förståelsen har vi delat in avsnittet i två delar. 
Den första delen belyser aktörernas åsikter kring centrala styrdokument som 
förfrågningsunderlag och anbud medan den andra delen belyser åsikter kring aktörernas 
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ansvar för studerandes tillgång till biblioteks- och informationsresurser. Slutligen 
sammanfattas de centrala åsikter som kommit fram i de två delarna. 
 
 
5.5.1 Styrdokumentens betydelse 
 
Då den kommunala vuxenutbildningen upphandlas genom att utbildningsanordnarna 
lämnar anbud utifrån ett förfrågningsunderlag från vuxenutbildningsförvaltningen så 
blir aktörernas åsikter om dessa dokument viktiga att belysa när man ska redogöra för 
vilka som ses som ansvariga för studerandes tillgång till biblioteks- och 
informationsresurser.  
 
Enligt Petra är anbudet ett viktigt styrdokument för utbildningsanordnaren. Hon säger:  
 

Allt det som det står att vi ska erbjuda det ska vi stå för, men där står ingenting om 
bibliotek eller infrastruktur [för information; vår anm.].  

 
Hon menar att det är vuxenutbildningsförvaltningen som är ansvariga för att det finns en 
biblioteksverksamhet för skolan. Petra säger: 
 

Allt som vi gör ska upphandlas och betalas på något sätt. Allt det vi gör idag har vi fått 
betalt för eller får vi betalt för. Men ska det till en biblioteksverksamhet så ska det också 
upphandlas. 

 
Samtidigt har utbildningsanordnarna ett ansvar genom att följa det som de har angivit 
att de ska erbjuda i anbudet och det som påpekas i granskningarna. Petra menar dock att 
huvudansvaret ligger hos vuxenutbildningsförvaltningen eftersom det är de som 
granskar och följer inte utbildningsanordnarna de ålägganden som läggs på dem får de 
inte heller fortsätta ge utbildning. Petra nämner också att de har ett referensbibliotek så 
som erfordras men hon räknar inte riktigt detta som ett bibliotek eftersom det bara 
innehåller kursböcker. Dessutom försvinner mycket av denna litteratur eft ersom 
eleverna stjäl den. Petra menar vidare att det inte förekommer något samarbete om 
informationsresurser mellan utbildningsanordnarna då det inte finns några önskemål om 
det ifrån vuxenutbildningsförvaltningen. Eftersom skolorna befinner sig i en 
konkurrenssituation håller de på sitt och samarbetar inte vilket hon egentligen anser är 
fel. Även Per nämner att konkurrenssituationen påverkar situationen. Han säger: 
 

Man får också tänka så här, att, jag menar vi bedriver ju utbildning på entreprenad så det är 
ju en ganska häftig konkurrenssituation. Det är ju mycket ekonomi med i sammanhanget, 
det är ju inget att sticka under stol med och utbildningsanordnare dom, vad dom prioriterar 
i första hand, det är ju vad som efterfrågas i förfrågningsunderlaget … där nämns inga 
skolbibliotek. Utan det är återigen alltså det här med datorer och antal megabyte i datorer. 

 
Patrik menar att vuxenutbildningsförvaltningen kan styra vad utbildningsanordnarna ska 
erbjuda genom att trycka på vad de tycker är viktigt i förfrågningsunderlaget. Eftersom 
vuxenutbildningsförvaltningen köper utbildning så måste utbildningsanordnarna 
leverera det som efterfrågas. Denna åsikt delas av vuxenutbildningsförvaltningen vilket 
kommer till uttryck i följande två citat. Viola säger:  
 

Vi kan ju styra väldigt mycket faktiskt, vad vi vill ha. Och då kan man säga att 
förfrågningsunderlaget är ju oerhört viktigt hur det är formulerat. Och det är ju hur tungt 
som helst. Därför att det är förfrågningsunderlaget som styr vad vi får. Helt och hållet. Det 
vi frågar om i förfrågningsunderlaget, det vi skriver där, det är det som de svarar på och det 
är utifrån det som de lovar vissa saker. Så förfrågningsunderlaget jaa, du får vad du frågar 
för. Så enkelt är det. 
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Viktor säger:  
 

Förfrågningsunderlaget är egentligen den viktigaste handlingen, det viktigaste som sker i 
vår verksamhet. Sen lägger ju då anbudsgivarna in svaren på det här, talar om hur de tänker 
uppfylla de kraven som vi ställt upp.  

 
Samtidigt menar Viktor att tillgången till information för eleverna inte regleras i detalj i 
förfrågningsunderlaget. Det är mycket upp till utbildningsanordnarna hur de löser detta 
och det kan skilja sig åt beroende på exempelvis människosyn och pedagogik. Han 
menar dock att det måste leda till resultat, att man når de mål som anges i kursplanen. 
Viola anser att man kan kräva lite olika av skilda utbildningsanordnare. Hon menar 
exempelvis att av en stor utbildningsanordnare kan man ställa lite högre krav med 
avseende på referensbibliotek och Internetuppkopplade datorer. Viola säger: 
 

Alla kan inte ha lika för alla är inte lika och vi vill inte att de ska vara lika heller. Vi jobbar 
inte på att alla ska bli strömlinjeformade och lika. 

 
Samtidigt menar Viola att vuxenutbildningsförvaltningen inte kan kräva mer av 
utbildningsanordnarna än vad de erbjudit i sitt anbud och fått tecknat ett ramavtal på. 
Enligt Viktor är det vuxenutbildningsförvaltningens ansvar att kontrollera att 
utbildningsanordnarna genomför utbildning enligt ramavtalet. I detta sammanhang 
menar Vera att vuxenutbildningsförvaltningen har ett visst ansvar som de uppfyller 
genom att tillhandahålla studiebibliotekarier för vuxenutbildningen. Vera säger:  
 

Vårt utbildande perspektiv är ju ett specifikt uppdrag även om det då inte är tvingande vad 
det gäller gymnasialt. Då kan man ju diskutera vad ingår i det. Då måste vi ju främja att 
detta sker, vilket vi gör genom att lyfta upp det i förfrågningsunderlaget, genom att satsa 
pengar på studiebibliotekarier. 

 
Sonja säger att det inte finns ett självklart styrdokument som de jobbar efter eftersom 
arbetet mot vuxenutbildningen inte är inskrivet i folkbibliotekens uppdrag. Men det nya 
avtalet för studiebibliotekarier kommer att bli en typ av styrdokument i deras arbete.  
 
 
5.5.2 Var ligger ansvaret för studerandes tillgång till bibliotek?  
 
Petra menar att det är så dyra investeringar att skapa skolbibliotek så det kan inte 
utbildningsanordnarna stå för. Hon menar att det bästa ur ekonomisk synvinkel vore att 
utnyttja de bibliotek som finns i kommunen men att biblioteken får ett klargörande med 
vad de ska erbjuda gentemot vuxenutbildningens elever så att vuxenutbildningen får 
bättre tillgång till bibliotekens resurser och att det där skapas ändamålsenliga lokaler för 
detta. Sonja är inne på samma spår. Hon menar att bibliotekslagen är tandlös eftersom 
den inte omfattar biblioteksförsörjning till vuxenutbildning. Samtidigt är det oklart vad 
som avses med termen skolbibliotek vilket borde klargöras. Hennes åsikt är att 
folkbiblioteken bör få det formella uppdraget att tillgodose vuxenutbildningens behov 
av bibliotek samt resurser för att kunna uppfylla ett sådant uppdrag. Sonja menar att 
eftersom utbildningen upphandlas så är det svårt för utbildningsanordnarna att satsa 
långsiktigt på att bygga upp egna bibliotek. Ett bibliotek är en dyr investering och det är 
inte säkert att man får utbildningsuppdrag i nästa upphandling, dessutom kostar det att 
driva bibliotek vilket fördyrar själva anbudet. Samtidigt menar Sonja att 
närhetsprincipen är väldigt viktig. Hon säger:  
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… att ha ett bibliotek i anslutning till sina skollokaler. Det är ju guld värt, det är ju 
självklart. 

 
I likhet med Sonja menar Viktor att bibliotekslagen är verkningslös på den kommunala 
vuxenutbildningen. Han tar dock en liten annan utgångspunkt där han menar att 
eftersom kommunerna inte är tvingade enligt skollagen att bedriva gymnasial 
kommunal vuxenutbildning så har inte heller en bibliotekslag bäring inom 
vuxenutbildningen.  
 
Både Per och Petra uttrycker en önskan om att man mer centralt ska samordna 
informationsresurser i någon form av lärcentra för vuxenutbildningen. Per menar att 
eftersom ansvaret nu ligger på varje utbildningsanordnare hur de ordnar studerandes 
informationsförsörjning så kan det se väldigt olika ut. Han anser dock till skillnad från 
Petra att biblioteksfunktionen uppfylls väl av folkbibliotek och universitetsbibliotek 
eftersom de är lätta att nå och har många filialer. Petra är dock mer kritisk och menar att 
folkbibliotekens ansträngda budget gör att det inte är så lätt att hitta aktuellt material. 
Vidare menar hon att det är en brist i kommunen att biblioteksfunktion inte tas med i 
planeringen av vuxenutbildningen. Petra säger:  
 

Men här glömmer man den biten och så bygger vi vår egen skola och stadsbiblioteket 
utvecklar sitt för de är så stora. Ja det hänger inte ihop.  

 
Längre fram i intervjun säger Petra: 
 

Antingen satsar man på en infrastruktur eller gör man det inte. Och då blir det som det är 
nu. Sen kan man ju låtsas samarbeta men om man inte har någon litteratur att samarbeta 
om. Kunskap idag är ju ingenting som är beständigt, utan det förändras hela tiden. Till slut 
blir det Internet ändå även om vi skulle bygga upp ett bibliotek. 

 
Patrik har en lite annan syn på informationsförsörjning till vuxenutbildningen och 
vilken roll bibliotek och bibliotekarier kan ha i den. Han menar att utifrån en ny 
ekonomisk situation så måste man utnyttja resurserna effektivt. Från ett sådant 
perspektiv är det kanske inte alltid material ifrån biblioteken som är viktiga. Han menar 
att man kan få tag på mycket material idag utan att förflytta sig fysiskt, exempelvis 
genom Internet. Patrik tror inte att det skulle fungera att ställa kravet att alla 
utbildningsanordnare ska ha ett eget utbyggt bibliotek. När vi ställer en fråga om 
bibliotekslagen ställer han sig frågande till vad som menas med den ingående 
formuleringen ”lämpligt fördelade skolbibliotek” samt vad som menas rent 
definitionsmässigt med ett skolbibliotek. Men en idé som han menar skulle kunna 
fungera med avseende på skolbibliotek visas i följande citat. Patrik säger: 
 

Biblioteken tror jag absolut är jättejätteviktiga och att man har den kunskapen men 
bibliotekens roll kanske förändras. Det kanske inte är de här böckerna som är bibliotekens 
framtid, att man samlar böckerna på ett ställe, utan det kanske är andra uppgifter som 
bibliotek och bibliotekarier… så att man kanske inte ska ha ett bibliotek på en skola eller 
här, utan man kanske ska ha en bibliotekarie. En visstids eller nånting. Så att själva 
böckerna fysikt kanske inte är det viktigaste utan den kompetensen som finns i en 
bibliotekarie som sen kan hjälpa till att söka informationen eller undervisa. 

 
Han förtydligar: 
 

Det skulle vara att man har ett sånt här rum- ett eget, … att man har ett rum med datorer … 
och att en bibliotekarie går ut. Då kunde man ha så att dom kurserna där det är intressant 
och där det står i betygskriterierna att det ska vara källkritik och det ska finnas med 
informationssökning att man har en, att den personen går ut och har de passen, till exempel.  
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När det gäller ansvar för att erbjuda eleverna tillgång till bibliotek, datorer och andra 
tekniska hjälpmedel säger Patrik:  
 

Då har vi ju inte bibliotek här men ändå, eftersom det är kommunen som är huvudman så 
har kommunen bibliotek. Så man skulle kunna klara sig ifrån det här om det skulle bli en 
diskussion kring det.  

 
Patrik menar att den nya situationen i kommunen med utbildning på entreprenad 
komplicerar ansvarsfrågan. Platschefen hos utbildningsanordnaren är inte rektor men 
samtidigt tolkar han att en del av rektorns ansvar hamnar på platschefen. Men samtidigt 
har inte något sådant här avgjorts i en domstol där man kan se vilka som har ansvar för 
erbjudande av informationsresurser såvitt Patrik vet.  
 
Aktörerna från vuxenutbildningsförvaltningen är eniga om att man inte kan kräva att 
utbildningsanordnarna ska ha egna stora bibliotek utan anser att de ska ha 
referensbibliotek samt i övrigt använda sig av kommunens befintliga bibliotek. Vera 
menar att det man kan kräva av utbildningsanordnare är att de ska ha ett 
referensbibliotek och att det ska ske ett samarbete mellan folkbibliotek och 
utbildningsanordnare. Samtidigt anser hon det inte ingår i 
vuxenutbildningsförvaltningens uppdrag att tillhandahålla bibliotek avsedda för 
vuxenutbildningens studerande. Vera säger: 
 

Vi som beställarorganisation kan ju inte hålla i en sådan organisation som ska stå för 
bemanning. Det är inte vårt uppdrag. Och utbildningsanordnarna som får ett avtal på tre år, 
förlängning ett år, de kan ju inte bygga upp någonting sånt här. Då måste de bygga upp 
något eget och förlita sig på att samhällets bibliotek får bli ett komplement. Det är det vi 
menar med referensbiblioteket.  

 
Ytterligare ett skäl som nämns i samband med att utbildningsanordnare inte kan bygga 
upp egna bibliotek är att de befinner sig i en konkurrenssituation. Viola säger:  
 

Det kommer inte att finnas en skola som har råd med, ingen utbildningsanordnare som 
kommer att ha råd med ett eget bibliotek mer. Aldrig.  

 
I denna situation blir folkbiblioteken viktiga när det gäller elevers tillgång till bibliotek 
för elever. Viola säger:  
 

De studerande får använda sig av de bibliotek som finns numera, där dom finns. 
 
Viola menar att i detta läge har utbildningsanordnarna ett stort ansvar att entus iasmera 
och även kräva av sina lärare att erbjuda tillgång till och samarbeta med bibliotek. Det 
som vuxenutbildningsförvaltningen enligt henne kan göra är att underlätta 
möjligheterna till detta genom att skapa en fortsättning på projektet studiebibliotekarier. 
Sedan är det vuxenutbildningsförvaltningens ansvar att granska vad 
utbildningsanordnare erbjuder i form av referensbibliotek och påtala de förändringar 
som krävs. Viola är medveten om att skolorna har problem med att böckerna i 
referensbiblioteket stjäls. Men referensbiblioteket är en av de saker som det vid 
kontroller har påpekats att utbildningsanordnarna måste förbättra. Viola påpekar att det 
är skillnad på de referensbibliotek som olika utbildningsanordnare erbjuder. Det hänger 
ihop med vad de erbjuder i sin upphandling som ofta är kopplat till det pris de begärt. 
Viola säger: 
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Det är väldigt olika hur mycket referensbibliotek, hur mycket snabba uppkopplingar, hur 
mycket så de har, det är väldigt olika. Det beror också ganska mycket på vilket pris  de har 
satt när vi köpte utbildningen av dom. Det är väldigt stor skillnad i pris. 

 
Patrik menar att de har försökt att erbjuda tillgång till referenslitteratur på ett 
referensbibliotek på skolan men de har haft problem med att böckerna där stjäls i den 
takt som de köps in så de satsar istället på att erbjuda referensmaterial elektroniskt i 
form av exempelvis Nationalencyklopedin och Mediearkivet. Patrik säger att för att 
kunna erbjuda ett bra referensbibliotek skulle det krävas mycket resurser som kanske 
skulle behöva tas ifrån annat de erbjuder såsom exempelvis kuratorer. Därför har de valt 
att inte satsa på bibliotek utan istället låta folkbiblioteken fungera som studerandes 
bibliotek eftersom de finns på ganska nära håll. Per uppger att de har ett litet 
referensbibliotek men det är inte helt fritt tillgängligt för elever utan används mer i 
anslutning till arbeten som elever arbetar med. Han upplever att det som 
vuxenutbildningsförvaltningen efterfrågar mer handlar om tillgång till datorer med 
Internetuppkoppling än referensbibliotek. 
 
När det gäller rektorns ansvar för elevers tillgång till olika hjälpmedel som exempelvis 
bibliotek för att elever ska kunna söka och utveckla kunskaper så som det formuleras i 
Lpf 94 säger Viktor:  
 

Vi har ju sagt att i det här förfrågningsunderlaget att man ska beskriva hur man ordnar med 
såna här saker. Men vi har också sagt sedan i bedömningen att vi ställer inga krav på att 
utbildningsanordnare ska bygga ett bibliotek. Den här läroplanen har ju tillkommit innan 
det var så vanligt att man upphandla utbildningar. Det är ingen som har tänkt på att det 
kanske blir den här situationen. Vi känner ju att kommunen i övrigt har bibliotek. Så det är 
därför som vi har de här biblioteksprojekten igång också, så att vi inte, får inte tappa bort 
vuxenutbildningen bara för att man lägger ut den på entreprenad. Så frågan faller … för oss 
som rektorer därför att det finns redan bra biblioteksverksamhet här … Vi kan bara mer 
konstatera, ja det finns, det är tillgodosett här … och utbildningsanordnare talar om att de 
kommer att använda sig av biblioteket. 

 
Viktor påpekar vidare att utbildning bedrivs på olika håll i kommunen och ett uppbyggt 
skolbibliotek för vuxenutbildning kanske bara kan ligga på ett ställe. Därför menar han 
att folkbibliotek och universitetsbibliotek blir viktiga eftersom de tillgodoser behoven 
hos vuxenutbildningens studerande. Viktor menar att det är bättre att satsa på 
studiebibliotekarier och se till att de allmänna biblioteken har resurser för att bedriva en 
bra verksamhet mot vuxenutbildningen än att varje utbildningsanordnare ska bygga upp 
ett eget skolbibliotek. Viktor säger angående skolbibliotek på skolan:  
 

Men det är klart, det här är en politisk fråga. Skulle politikerna tycka det här var jätteviktig 
att de har det, då ser de bara till att det kommer in i förfrågningsunderlaget. Det är ju 
politikerna som fattar dom besluten. Sen är det tjänstemän som skriver ihop och bereder 
men politikerna som fattar besluten, vad som ska stå. Man kan säga att det är ett politis kt 
beslut, att man har bestämt sig att inte kräva hos alla utbildningsanordnare att man ska 
fullständiga bibliotek. 

 
Sonja anser att ansvaret för att vuxenutbildningen har tillgång till bibliotek är lite oklart. 
Det beror på hur man ser på ansvarsfördelningen mellan vuxenutbildningsförvaltningen 
och utbildningsanordnarna. Sonja säger: 
 

Det kanske skulle behöva formuleras ordentligt från vuxenutbildningsförvaltningens sida. 
Var ligger det ansvaret någonstans?  

 
Hon säger vidare:  
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Det kan ju inte vara så att varje utbildningsanordnare ska ha lokala avtal med bibliotek. Det 
måste centraliseras på nåt vis. 

 
Sonja menar att det skulle kunna lösas genom att pengar satsas centralt på 
biblioteksverksamhet i form av att en så kallad bibliotekspeng samlas i en pott som 
sedan fördelas ut. Dessa pengar kan sedan användas till studiebibliotekarieverksamhet 
mot de utbildningsanordnare och elever som inte har egna bibliotek. I de fall 
utbildningsanordnarna själva vill bedriva en biblioteksverksamhet för sina elever kan de 
använda bibliotekspengen till detta. Sonja är trots allt nöjd över att 
vuxenutbildningsförvaltningen har bestämt sig för att satsa resurser på en fortsättning av 
studiebibliotekarieprojektet. Sonja säger:  
 

Men ändå om man tänker på hur snäv budget dom haft och hur mycket de har sparat så kan 
vi ju ändå säga att money talks. Vi har ju ändå fått pengar. Vi har ju inte bara hamnat i 
byrålådan och glömts bort även om vi inte fick så mycket som vi skulle velat ha. 

 
Samtidigt menar hon att man skulle kunna vara många fler studiebibliotekarier men att 
man kan se denna satsning som en början.  
 
Sammanfattning 
Vi kan se att när aktörerna resonerar kring frågan om ansvar för studerandes tillgång till 
biblioteks- och informationsresurser säger de att vuxenutbildningsförvaltningens 
förfrågningsunderlag och utbildningsanordnarnas anbud är centrala. Pedagogerna menar 
att vuxenutbildningsförvaltningen styr de studerandes tillgång till biblioteks- och 
informationsresurser beroende på hur förfrågningsunderlaget är formulerat. Denna åsikt 
delas till stor del av vuxenutbildningsförvaltningen samtidigt som Viktor påpekar att de 
inte reglerar eleverna tillgång till information i detalj i förfrågningsunderlaget. Han 
menar att utbildningsanordnarna till stor del själva får välja hur de ska tillgodose 
studerandes tillgång till information så länge det innebär att utbildningsanordnarna når 
de mål som anges i kursplanen.  
 
En åsikt som kommer fram från både vuxenutbildningsförvaltningen och pedagogerna 
är att det är vuxenutbildningsförvaltningens ansvar att kontrollera att avtalen följs. Petra 
menar att detta gör att huvudansvaret för studerandes tillgång till bibliotek hamnar hos 
vuxenutbildningsförvaltningen eftersom om utbildningsanordnarna inte följer det som 
påpekas i granskningarna får de inte heller fortsätta att ge utbildning. 
 
En åsikt som nämns av flera aktörer är att det är ur ett ekonomiskt perspektiv är bättre 
att använda sig av de allmänna bibliotek som redan finns i kommunen. Dock påpekar 
både Sonja och Petra att folkbiblioteken bör få det formella uppdraget för att tillgodose 
vuxenutbildningen med bibliotek. Sonja, Per och Petra anser att man borde samordna 
informationsresurserna på en central nivå. Sonja menar här att införandet av en 
bibliotekspeng vore en möjlig väg att gå. Ingen av aktörerna anser att 
utbildningsanordnarna kommer att ha råd med att tillhandahålla egna utbyggda 
skolbibliotek. Istället blir det de befintliga kommunala biblioteken som får utnyttjas för 
detta ändamål.  
 
Patrik menar att det kanske inte är tillhandahållandet av informationsmaterial från 
biblioteken som är viktigt eftersom man kan komma åt mycket informationsmaterial via 
andra informationskanaler som exempelvis Internet. Han menar att man kanske ska 
fundera över ifall inte bibliotekariernas roll förändras mot en mer pedagogisk roll i en 
skolmiljö. Både Sonja och Patrik anser att frågan om vilken eller vilka som är ansvariga 
för att den kommunala vuxenutbildningen har tillgång till bibliotek är oklar. Utifrån 
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utsagorna från vuxenutbildningsförva ltningen tycker vi oss kunna se att 
vuxenutbildningsförvaltningen anser att de har uppfyllt sitt ansvar genom att de 
finansierar två studiebibliotekarietjänster på heltid avsedda för den kommunala 
vuxenutbildningen. 
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6 Diskussion 
 
I följande kapitel diskuterar vi vårt empiriska material i relation till vad som kommit 
fram i bakgrunden, teoretiska utgångspunkter och annat material i uppsatsen. Det sker 
med utgångspunkt i vårt syfte och frågeställningar men även utifrån nya aspekter och 
tankar som kommit upp under denna uppsats tillblivelse.  
 
Vårt syfte med uppsatsen är att skapa en bild av vad utvalda aktörer inom 
vuxenutbildningen i en kommun har för åsikter när det gäller studerandes tillgång till 
biblioteks- och informationsresurser. Frågeställningarna kretsar kring bibliotekens roll, 
studerandes behov av interaktion med informationssystem för att kunna bli 
informationskompetenta samt ansvar för biblioteks- och informationsresurser. Vi vill ge 
en bild över de uppfattningar som aktörerna gett uttryck för i vår studie. Det kan ge 
läsaren en inblick i hur aktörer inom en kommun tänker och resonerar kring ett antal 
frågor som berör elevers informationstillgång inom vuxenutbildningen.    
 
Kapitlet är indelat i olika teman. Dessa teman är framträdande aspekter som kommit 
fram under arbetets gång och i analysen av resultaten. 
 
6.1 Tradition och förnyelse 
 
Läroplanen Lpf 94 uttrycker att en av skolans uppgifter är att lära elever att hitta, 
tillägna sig och använda ny kunskap så att de kan orientera sig i en komplex verklighet 
med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Eleverna ska utveckla sin 
förmåga att ta initiativ, ansvar, arbeta och lösa problem både självständigt och 
tillsammans med andra för att på så sätt skapa sig en grund för livslångt lärande. Lärare 
ser informationssökning som något otydligt samtidigt som många bibliotekarier har 
vaga föreställningar om hur man kan bedriva undervisning utifrån elever och lärares 
behov. Det inte är själva verktygen i informationssökningen som är det viktiga utan de 
gemensamma kompetenser lärare och bibliotekarier har. Med dessa kompetenser kan de 
tillsammans stödja och utveckla elevernas kunskap och förmåga att både söka och 
använda information (Limberg et al. 2002). Både lärare och bibliotekarier måste 
ifrågasätta synen på information som det rätta svaret och lärande som reproduktion ifall 
man ska kunna utnyttja den potential som biblioteken har. Det innebär att inrotade skol- 
och bibliotekstraditioner måste utmanas och förändras. För bibliotekariernas del innebär 
det att de skulle behöva inrikta sig mer mot elevers lärande istället för som nu mot 
biblioteksresurser. Det innebär att praktiken på biblioteken utmanas då 
bibliotekstraditionen av valfrihet ifrågasätts och inriktas tydligare mot organiserat 
lärande (Alexandersson & Limberg 2004). 
 
I diskussionen om att förändra skol- och bibliotekstraditioner kan det vara intressant att 
lyfta fram en av de intervjuade pedagogernas tankar om hur biblioteket kan gå in i 
skolans undervisning. Patrik menade att när det i en ny ekonomisk situation handlar om 
att utnyttja resurser effektivt så är det kanske inte bibliotekets traditionella roll som 
informationsresurs på en given plats som är det man ska satsa på. Han lyfte istället fram 
bibliotekariens möjliga pedagogiska roll där man utnyttjar bibliotekariers kompetens i 
informationssökning och källkritik i undervisningen som sker på skolan med hjälp av 
datorer och Internet. En sådan utveckling skulle kunna innebära ett delvis nytt sätt att se 
på bibliotek och bibliotekarier och innebära förändringar av bibliotekens teori och 
praktik. En möjlig tanke är att skolor satsar på att anställa eller av bibliotek hyr in en 
bibliotekarie med rollen som pedagog istället för att satsa på bibliotek. En sådan 
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förändring skulle troligen innebära en diskussion kring vad som är bibliotekariers 
pedagogiska roll och även vad i en sådan utveckling som skulle skilja på lärarnas och 
bibliotekariers roll. Man kan även misstänka att en sådan förändring skulle kunna möta 
en del motstånd ifall man betänker att forskning visar på att det kan vara krävande att 
inspirera bibliotekspersonal till att diskutera eller att testa nya metoder (Eliasson et al. 
2005). En uppfattning som finns är att den pedagogiska kompetensen hos bibliotekarier 
ökat under 1990-talet och att folkbibliotekets bibliotekarier genom sin utbildning är 
kompetenta på området vilket innebär att de är bäst lämpade för att genomföra 
användarundervisning för vuxenstuderande. Det är viktigt att utbildningsanordnare 
tidigt i utbildningen erbjuder studerande möjligheter att bli informationskompetenta då 
det höjer kvaliteten på utbildningen och även kan minska pressen på folkbiblioteken 
(Ericsson 2000a). För att frigöra tid till andra arbetsuppgifter som handledning vid 
informationssökning påtalas vikten av att lära användare att hjälpa sig själva (Rundberg 
2004).   
 
Inom undersökningskommunen har man organiserat om vuxenutbildningen. Det har lett 
till att många elever genomgår sin utbildning hos utbildningsanordnare som saknar 
skolbibliotek. Från vuxenutbildningsförvaltningens sida har man valt att satsa på 
studiebibliotekarier placerade på folkbibliotek som vuxenutbildningens elever och 
lärare kan utnyttja. Det är ett faktum som aktörerna måste förhålla sig till. När vi 
analyserat intervjuerna mot modellen kring bibliotekens roll i undervisningen tycker vi 
oss dock kunna se att de intervjuade pedagogerna använder biblioteken på vad man 
skulle kunna uttrycka som ett traditionellt sätt, det vill säga att de ser biblioteket som en 
plats där eleverna kan inhämta material för sina studier. Biblioteket beskrivs inte som en 
central del i undervisningen utan istället som en tillgång i lärandet. En åsikt som 
kommer till uttryck är att eleverna ofta behöver hjälp för att kunna använda biblioteket 
effektivt.  
 
Studiebibliotekarien Sonja betonar att det är viktigt att få in biblioteket i ett 
undervisningssammanhang så att biblioteket inte blir något som ligger vid sidan om. 
Enligt henne är det framför allt lärare i sfi och svenska som använder biblioteket i sin 
undervisning vilket hon tror kan bero på att dessa lärare har lite större utrymme i sin 
ämnesplanering, de är inte lika hårt styrda av utbildningsmålen. Även pedagogen Petra 
säger att det framförallt är sfi-grupper som har samarbete med biblioteken vilket hon 
nämner i sammanhanget att de har relativt nära till biblioteket. Möjligen kan det även 
vara skol- och bibliotekstraditioner som spelar in här. I bibliotekslagen står det att folk- 
och skolbibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt bland andra invandrare och andra 
minoriteter. Även samverkansavtalet som redovisas i kapitel fem tar upp att 
studiebibliotekarierna ska stimulera sfi-grupper att använda sig av folkbiblioteket. 
Kanske kan det vara så att folkbiblioteken utifrån styrdokument anpassat sin verksamhet 
och skapat en praktik som innefattar att man arbetar aktivt mot personer med annat 
modersmål än svenska. Det skulle då kunna innebära att det är lättare för sfi-grupper att 
använda sig av folkbiblioteket i sin undervisning medan det krävs mer av nytänkande 
och en förändring av traditioner för att även övrig vuxenutbildning ska använda sig av 
folkbiblioteket i sin undervisning.  
 
Studiebibliotekarierna har genomfört små undersökningar för att kartlägga de 
vuxenstuderandes behov och användning av biblioteken. De har även utvecklat metoder 
för användarundervisning (Ekengren et al. 2003). Tillvägagångssättet att genomföra 
användarstudier ligger helt i linje med vad som uttrycks i ny forskning. Man måste utgå 
ifrån lokala förutsättningar och behov vilket kan göras genom att man utgår ifrån ett 
användarperspektiv där man ser på verksamheten utifrån användarnas perspektiv för att 
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utveckla ett bibliotek med bra funktioner för användarna (Eliasson et al. 2005). En tanke 
som uppstår är att användarperspektivet i vår undersökning inte enbart gäller 
vuxenstuderande utan även lärarna eftersom Sonja uttrycker att det är viktigt att ha 
lärarna med sig för att få eleverna till biblioteket. För att utveckla ett bibliotek med bra 
funktioner som verkligen används fullt ut kanske användarundersökningar av lärarna är 
lika betydelsefulla. Det skulle kunna leda till att biblioteket utvecklas för att möta 
lärarnas behov och önskemål. Sådana användarundersökningar skulle även kunna 
användas i arbetet med att skapa en bibliotekspraktik som även utnyttjas av ämneslärare 
som vanligen inte utnyttjar bibliotek i sin undervisning.  
 
 
6.2 Närhet till biblioteksresurser 
 
De anställda studiebibliotekarierna syftar bland annat till att öka tillgängligheten för 
vuxenutbildningen till bibliotek. En aspekt av detta blir då utbildningsanordnarnas 
närhet till folkbiblioteken. Flera aktörer nämner denna aspekt. Studiebibliotekarien 
Sonja menar att närhet till bibliotek är en viktig faktor och pedagogen Petra menar att 
biblioteksanvändningen i undervisningen skiljer sig åt beroende på hur nära biblioteket 
är beläget. Tidspressen är enligt Petra en faktor som gör att lärare inte har tid att 
samarbeta med studiebibliotekarier eller följa med elever till biblioteket. 
Viktor ifrån vuxenutbildningsförvaltningen menar att eftersom utbildningsanordnarna är 
belägna på olika platser i kommunen och det inte krävs att de ska ha egna skolbibliotek 
så är det bättre att satsa på studiebibliotekarier och de allmänna biblioteken eftersom 
dessa är spridda i kommunen. Ifall man istället skulle satsa på ett skolbibliotek för 
vuxenutbildningen beläget på en plats i kommunen så skulle det enligt honom inte 
påverka tillgängligheten positivt. Utifrån dessa utsagor menar vi att närheten är en 
faktor som påverkar tillgängligheten till bibliotek. Avstånd torde innebära att mer 
planering för biblioteksanvändning blir nödvändig då exempelvis avstånd kräver 
avsättning av tid till transport. Dessutom måste man ta hänsyn till ännu en aspekt som är 
att det är flera utbildningsanordnare som delar på samma biblioteksresurser. En lösning 
kan vara att aktörerna för upp en diskussion om hur dessa faktorer påverkar 
biblioteksanvändningen så att man utifrån de givna förhållandena kan forma en praktik 
som passar de olika aktörerna.  
 
 
6.3 Informationskompetens 
 
Bruce menar att en informationskompetent person kan uppfatta informationskompetens 
på olika sätt beroende på vilket sammanhang som hör samman med informationen. 
Själva informationskompetensen ligger då i att kunna avgöra vilken eller vilka strategier 
som är bäst för det uppkomna sammanhang informationen är knuten till. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att inte alla ser informationskompetens på detta sätt. Jannert 
(2001) menar att informationskompetens innebär att kunna söka, kritiskt granska och 
använda information, att kunna omvandla information till kunskap. Hon menar att 
biblioteken kan fungera som en arena för att biblioteksanvändarna ska kunna bli 
informationskompetenta där biblioteken erbjuder verktygen i form av vägledning, 
handledning, undervisning och information. Enligt henne kan då studiebibliotekarien 
fungera som den person som analyserar studerandes behov utifrån kontakter med bland 
annat utbildningsanordnare och sedan utforma verksamheten mot utbildning och 
lärande. I relation till detta visar forskning på att synen på kunskap, lärande och 
undervisningsmetoder som finns på skolorna är av avgörande betydelse när det kommer 
till vad bibliotek kan bidra med i undervisningen (Alexandersson & Limberg 2004). 
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Samtidigt får man dock vara medveten om att en satsning på bibliotek med 
bibliotekarier är en dyr investering, så kanske upplevs det både från 
utbildningsanordnare och från vuxenutbildningsförvaltning att det kan ske billigare 
genom att satsa på informationsteknik. Om så är fallet kan det vara värt lyfta fram att 
forskning kommit fram till att det finns ringa belägg för att IKT bidrar till en djupare 
kunskapsbildning eller har en avgörande betydelse för elevers förmåga till personliga 
ställningstaganden (Alexandersson & Limberg 2004). Det krävs att man synliggör olika 
aspekter av informationssökning och informationsanvändning samtidigt som 
ämnesinnehållet integreras i uppgifterna ifall man ska kunna få en framgångsrik 
undervisning i informationssökning (Limberg et al. 2002) Vi tror det är viktigt att man 
inte låser fast sig vid en tolkning av vad informationskompetens innebär utan att det 
finns olika tillvägagångssätt beroende på kontexten kring informationen och att 
studerande och lärare har möjligheten att agera olika beroende på denna kontext. 
 
När vi analyserade våra intervjuer mot modellen kring uppfattningar av 
informationskompetens så kunde vi se vissa mönster. Vuxenutbildningsförvaltningen 
uttryckte åsikter som mest var fokuserade på informationsteknik och informationskällor 
medan studiebibliotekarien fokuserade på informationskällor och 
informationsprocesser. Pedagogerna slutligen fokuserade mest på informationskällor, 
informationsprocess och att eleverna skulle kunna skapa en kunskapsgrund. Självklart 
var inte resultaten he lt enhetliga inom de olika grupperna av aktörer utan de skilde sig åt 
även inom grupperna. Nu efter analysen anser vi att resultaten egentligen är naturliga då 
de korresponderar med aktörernas olika kontexter. I det avseendet tror vi att det var bra 
att vi valde att utgå ifrån en modell som tar hänsyn till kontexten kring informationen.  
 
Vuxenutbildningsförvaltningen befinner sig på ett visst avstånd från den dagliga 
pedagogiska praktiken med elever vilket vi tror bidrar till att de fokuserar på det som de 
känner att de kan påverka, vilket är elevers tillgång till informationsteknologi och 
informationskällor. Det är något som de kan påverka genom utformning av bland annat 
förfrågningsunderlag. Studiebibliotekarien Sonja å sin sida befinner sig i en 
folkbiblioteksverksamhet som präglas av att tillgängliggöra olika sorters medier. Hon 
arbetar med att eleverna ska lära sig att söka information i ett sammanhang. Det är 
också något som ingår i studiebibliotekariernas arbetsuppgifter som är formulerade i 
bilagan till samverkansavtalet. Pedagogerna var de som uttryckte åsikter som kunde 
placeras i flest kategorier men de var mer fokuserade mot de mer komplexa 
kategorierna som innehåller ingredienser där användandet av information är viktigare än 
själva källorna och informationsteknologin. Det kan exempelvis vara att genomföra en 
informationsprocess eller att skapa en egen kunskapsgrund. Det kan bero på att 
pedagogerna är de som befinner sig i den pedagogiska verksamheten där de i mötet med 
elever ska omsätta Lpf 94 mål angående informationskompetens i verkligheten. Det 
innebär att de mer betonar specifika kompetenser som exempelvis källkritik och att 
bearbeta information vilket eleverna ska lära sig. På så sätt visar de fram en tydligare 
bild av vilka kompetenser som ingår i elevers informationskompetens. Två av 
pedagogerna anser att det inte behöver vara informationsresurser på bibliotek som är 
nödvändiga för att eleverna ska kunna bli informationskompetenta. Här fokuserar de på 
själva användningen av informationen och inte så mycket på var inhämtningen sker. 
Den kan lika gärna ske genom informationsteknologi eller material som pedagogerna 
presenterar för eleverna. Här kan man dock ställa sig frågan ifall inte kompetenser 
rörande själva informationssökningen blir lidande. Speciellt med hänsyn till situationen 
på Patriks skola där man i samhällskunskapen tagit bort detta moment vid 
uppsatsskrivning på grund av fusk.  
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6.4 Styrdokument och riktlinjer 
 
Det är inte helt lätt att ta stöd i bibliotekslagen när man ska utreda frågan om ansvar för 
elevers tillgång till bibliotek. Bibliotekslagen § 5 tar visserligen upp att det inom 
grundskolan och gymnasieskolan ska finnas ”lämpligt fördelade skolbibliotek” men den 
nämner inte kommunal vuxenutbildnings tillgång till skolbibliotek och själva 
formuleringen är väldigt tolkningsbar. I vår undersökning kan vi också se att både 
studiebibliotekarien Sonja och Viktor från vuxenutbildningsförvaltningen påpekar att 
bibliotekslagen är verkningslös inom den kommunala vuxenutbildningen. Forslunds 
(2003) utredning som såg över ifall bibliotekslagen behövde ändras lade dock inget 
förslag om att skriva in biblioteksfunktionen för vuxenstuderande i bibliotekslagen. Det 
förslag som lades och som numera har trätt i kraft var att kommunerna och landsting 
skall anta planer för biblioteksverksamheterna samt att bibliotek och 
bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Det återstår 
att se hur denna omskrivning kommer att klargöra biblioteksfunktionen för de 
vuxenstuderande.  
 
Stenqvist (2003) menar att flexibelt lärande, som omfattar både privata och kommunala 
vuxenutbildningsinsatser, inneburit att folkbiblioteket fått en tydligare roll. Även 
förändringar i arbetsliv och utbildning har inneburit en tydligare roll för bibliotek 
(Klasson 1997). En sådan tydligare roll innebär troligtvis att folkbibliotek behöver 
tydliga riktlinjer och resurser för att kunna bli ett starkt stöd för vuxnas lärande och vara 
en resurs för livslångt lärande. I så fall kan ändringen av bibliotekslagen bli intressant 
att följa då biblioteksplaner kan vara en del i att skapa tydliga riktlinjer för 
biblioteksverksamhet. I den komplexa vuxenutbildningssituation som råder i vår 
undersökningskommun skulle en biblioteksplan som innefattar folkbibliotekens roll 
gentemot vuxenutbildningen kunna klargöra frågor om ansvar, särskilt som våra resultat 
pekar på att det råder en osäkerhet kring vilka som ska erbjuda vuxenutbildningen 
bibliotek.  
 
Ytterligare ett sätt för att skapa tydliga riktlinjer kan vara att, som Almerud (2000) 
påpekar, beakta biblioteksfunktionen i upphandlingsunderlaget för vuxenutbildning och 
att vid bedömning av kvalitet av vuxenutbildningen ha med tillgång till 
biblioteksresurser som ett viktigt kriterium. Detta sker inte i vår undersökningskommun 
men troligen skulle ett sådant förfaringssätt innebära en klarare ansvarsfördelning. Det 
skulle kunna innebära att oavsett vilka som står för själva biblioteksförsörjningen så ska 
utbildningsanordnarna i sitt anbud tala om hur de kommer att bereda tillgång till dessa 
samt i vilken mån de ingår i undervisningen. Med andra ord, ifall folkbibliotek står för 
biblioteksfunktionen så ska utbildningsanordnare visa hur samverkan med 
folkbiblioteket kommer att ske.  
 
Ifall man söker stöd i läroplanen Lpf 94 när det kommer till frågan om ansvar för 
studerandes tillgång till informationssystem så står det i den att det ligger på rektorn att 
ansvara för att ”arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till 
handledning och läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna 
söka och utveckla kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel” 
(Skolverket 2000a). Denna formulering är inte helt oproblematisk i förhållande till den 
kommunala vuxenutbildningens organisering i vår undersökningskommun där det är 
många olika aktörer inblandade. När det gäller rektorns ansvar enligt läroplanen så 
menar Viktor i vår undersökning att den nuvarande läroplanen tillkom innan det var 
vanligt med upphandling av utbildning. Därför är den inte anpassad till en sådan 
situation. Att statliga styrdokument inte alltid är helt anpassade till skilda sätt att 
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organisera utbildning i kommunerna är också något som Skolverket tar upp i sin 
kvalitetsgranskning av utbildning på entreprenad. Men med nu gällande bestämmelser 
så är det rektorers uppgift att utveckla utbildningen, leda det pedagogiska arbetet och 
värna de studerandes rättigheter. Samtidigt så ser dock inte alltid lärare hos 
utbildningsanordnare rektorn som den pedagogiske ledaren utan följer sin arbetsgivares 
pedagogiska riktlinjer (Skolverket 2000b). I vår undersökning kan vi se tecken på detta 
där Patrik uttrycker att en del av rektorns ansvar hamnar hos platschefen på skolan.  
 
 
6.5 Biblioteksresurser för vuxenutbildning 
 
I vår undersökning har folkbiblioteken kommit att fungera som de huvudsakliga 
bibliotek som studerande inom vuxenutbildningen använder sig av. Här blir de avtal 
som träffas mellan bibliotek och utbildningsanordnare eller 
vuxenutbildningsförvaltningen viktiga eftersom det inte är folkbibliotekets skyldighet 
att vara skolbibliotek ifall det inte gjorts överenskommelser angående detta (Statens 
kulturråd 2001). Man måste då vara medveten om att det krävs resurser eller 
omprioriteringar för att folkbiblioteket ska kunna fungera som vuxenutbildningens 
bibliotek. De fyra anställda studiebibliotekarierna presenterade i sin slutrapport ett 
förslag om bibliotekspeng som en möjlig väg att gå vid finansiering av 
biblioteksfunktionen för studerande (Ekengren et al. 2003). Tanken är intressant 
eftersom den erbjuder en möjlighet till långsiktig finansiering. Som det är nu löper 
samverkansavtalet som reglerar studiebibliotekarietjänsterna över två år. Vi tror det är 
viktigt att denna biblioteksfunktion får en långsiktig finansiering eftersom det tar tid och 
krävs resurser för att bygga upp, upprätthålla och utveckla en sådan verksamhet vad 
gäller informationsresurser, kompetens och lokaler. Framförhållning är viktigt eftersom 
en bristande framförhållning kan ge negativa konsekvenser för utbildningsanordnarnas 
förberedelser och långsiktiga planering (Skolverket 2000b).  
 
När folkbiblioteket ses som det bibliotek som vuxenutbildningens studerande har att 
tillgå uppkommer frågan om skillnaden mellan skolbibliotek och folkbibliotek. 
Loertscher (2000) menar att den största skillnaden är skolbibliotekets fokus på lärande 
och dess strävan att bli en integrerad del av strukturen i skolan. Liknande tankar har 
Statens kulturråd (1999) som menar att man inte kan rationalisera dessa båda 
verksamheter till en. I ett integrerat folk- och skolbibliotek måste båda funktionerna 
klargöras mellan bibliotek och skola i skriftliga överenskommelser samt i den dagliga 
verksamheten. Ett integrerat folk- och skolbiblioteks dubbla uppdrag kan göra att lärare 
uppfattar bibliotekets tjänster som otydliga då lärarna inte är säkra på vilka tjänster 
bibliotekarien erbjuder skolan (Alexandersson & Limberg 2004). 
 
I vår undersökning finns det inget avtal om att folkbiblioteket ska fungera som ett 
regelrätt skolbibliotek. Men det samverkansavtal som tecknats innebär i realiteten att 
folkbiblioteken blir de bibliotek som lärare och studerande ska använda sig av. Det 
finns dock ingen utvecklad biblioteksplan som beskriver folkbibliotekets uppdrag 
gentemot vuxenutbildningen och kla rgör denna funktion i relation till folkbibliotekets 
övriga uppdrag. En möjlig tolkning är att det innebär en risk där folkbiblioteken kan 
komma att uppleva en konflikt kring resurser där verksamheten mot vuxenutbildningen 
utnyttjar resurser från folkbibliotekets övriga uppdrag, eftersom man för att utnyttja 
biblioteksresurserna i kommunen effektivt till en viss del försöker rationalisera 
folkbibliotekens verksamhet med biblioteksfunktionen mot vuxenutbildningen. Troligen 
handlar det om att tillföra extra resurser till folkbiblioteken för de ska kunna fungera 
som vuxenstuderandes främsta studiebibliotek ifall folkbiblioteken inte ska behöva göra 
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avkall på andra mål (Berglund et al. 2002). Samtidigt finns aspekten att brist på resurser 
både kan framträda som hindrande och främjande av samverkan eftersom resurser ses 
som en förutsättning för samverkan samtidigt som det vid brist på resurser är 
nödvändigt att samverka för att utnyttja de befintliga resurserna väl (Henriksson & 
Holmgren 2005). 
 
I samverkansavtale t som behandlar studiebibliotekarier (2004) finns det inskrivet att 
vuxenutbildningsförvaltningen bekostar två studiebibliotekarietjänster och en viss 
summa till inköp av media men samtidigt innebär avtalet att verksamheten förutsätts 
kunna fungera i de befintliga lokaler där folkbiblioteken finns. Pedagogen Petra 
betonade just vikten av att miljön på biblioteken måste vara anpassad till 
vuxenutbildningen för att de naturligt ska kunna gå in och använda dessa i 
utbildningssammanhang. Vi tror att vuxenutbildningsförvaltningen, 
utbildningsanordnare och folkbiblioteken tillsammans måste diskutera fram hur det är 
tänkt att den kommunala vuxenutbildningen ska använda folkbiblioteken och hur dessa 
är anpassade till detta. Det skulle kunna ske inom ett sådant biblioteksråd som Jannert 
(2001) diskuterar. Ett sådant biblioteksråd skulle då kunna ta fram riktlinjer för 
bibliotekens roll inom vuxenutbildning i kommunen. Från våra resultat kan man dra en 
parallell till Jonsson (1998) då han menar att det råder en sorts konsensus på synen 
kring folkbibliotekets uppgifter. I analysen av våra intervjuer kan vi se att flera av de 
aktörer vi intervjuat uttrycker att de offentliga biblioteken, och då framförallt 
folkbiblioteken men även i viss mån universitetsbiblioteken, tillgodoser 
biblioteksfunktionen för den kommunala vuxenutbildningen. Det anser vi är ännu ett 
skäl för att föra upp en diskussion kring bibliotekens roll inom vuxenutbildningen på 
dagordningen.  
 
 
6.6 Betydelsen av utbildning på entreprenad 
 
I vår undersökningskommun sker mycket av styrningen genom själva 
förfrågningsunderlaget och upphandlingen av utbildningen. Dokumenten som berör 
upphandlingen är av central betydelse när det gäller att klargöra var ansvar ligger för 
vilka biblioteks- och informationsresurser som studerande erbjuds. 
Förfrågningsunderlaget reglerar dock inte studerandes tillgång till information i detalj 
enligt Viktor från vuxenutbildningsförvaltningen. Hur utbildningsanordnarna väljer att 
lösa denna fråga är mycket upp till dem själva men det ska leda till resultat, de ska nå 
upp till de mål som anges i kursplanerna. Sedan är det vuxenutbildningsförvaltningens 
ansvar, där rektorerna är ytterst ansvariga, att kontrollera att utbildningsanordnarna 
genomför utbildning enligt ramavtalet. Vuxenutbildningsförvaltningen kan inte kräva 
mer av utbildningsanordnarna än vad dessa erbjudit i sina anbud och fått tecknat 
ramavtal på. I vår undersökning är alla aktörer från vuxenutbildningsförvaltning och 
utbildningsanordnare eniga om att förfrågningsunderlag och anbud är centrala i 
styrningen av vuxenutbildningen. I våra resultat kan vi dock se att dessa dokument inte 
fullt ut klargör vilka som är ansvariga för elevers tillgång till informationssystem som 
bibliotek. Det kan finnas behov av att vuxenutbildningsförvaltningen formulerar detta 
klart och tydligt vilket också är något som Sonja påpekar.  
 
Även pedagogen Patrik menar att ansvarsfrågan inte är helt klar. På den skola han 
arbetar erbjuder de datorer och andra tekniska hjälpmedel men inget eget bibliotek. Han 
menar dock att kommunen som är huvudman för vuxenutbildningen har bibliotek. 
Patrik anser att platschefen på skolan i praktiken får ta en del av det rektorsansvar som 
stipuleras enligt läroplanen men samtidigt så har en sådan här ansvarfråga inte avgjorts i 
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domstol. Även Viktor hänvisar i frågan om biblioteksfunktionen till att kommunen har 
befintliga bibliotek som kan användas av vuxenutbildningen. Därför menar han att 
frågan faller för honom som ansvarig rektor. Genom samverkansavtalet som gäller 
studiebibliotekarier anser vuxenutbildningsförvaltningen att de uppfyller sitt ansvar. 
Liknande resultat visar skolverket (2000b) som tar upp att studerande hos kontrakterade 
utbildningsanordnare har en tämligen god tillgång till utrustning och andra läromedel 
såsom litteratur och datorer. Det som ofta saknas hos de mindre utbildningsanordnarna 
är tillgång till bibliotek på skolan vilket kommunerna löst genom att erbjuda tillgång till 
kommunens övriga bibliotek.  
 
 
6.7 Synen på samverkan kring användning av bibliotek 
 
I många sammanhang lyfts samverkan och samarbete upp som en av lösningarna på att 
gynna lärande och att göra resurser tillgängliga och brukade. Målet för utveckling av 
vuxnas lärande, som slogs fast i och med antagandet av propositionen 2000/01:72 
Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen är att: ”Alla vuxna skall ges 
möjlighet att utvidga sina kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att främja 
personlig utveckling, demokrati, jämställdhet ekonomisk tillväxt och sysselsättning 
samt en rättvis fördelning.” En av strategierna för att uppnå detta mål är: ” En 
grundläggande samsyn över politikområden och samverkan mellan myndigheter, 
arbetsmarknadens parter och folkrörelser eftersträvas för att förverkliga individernas 
lärande och kompetensutveckling”.  
 
Frågor kring samverkan och samarbete är komplexa, både på nationell och lokal nivå, 
och vi kan i våra resultat se att även ifall flera aktörer påtalar en frånvaro av samverkan 
som en brist så är det inte självklart hur denna brist kan avhjälpas. Den betydelse som 
bibliotek och bibliotekarier kan få i undervisning beror till en avgörande del på lärarnas 
syn på kunskap, lärande och undervisningsmetoder samt att skolledningen stödjer 
bibliotekets roll i skolan (Alexandersson & Limberg 2004) . I vår studie är 
vuxenutbildningsförvaltningen medveten om att lärarnas syn och skolledningens stöd är 
viktigt för att biblioteket används av lärare i sin undervisning. Viola menar i detta 
sammanhang att utbildningsanordnarna har ett stort ansvar för att entusiasmera och 
ställa krav på sina lärare att samarbeta med bibliotek. Sedan är det 
vuxenutbildningsförvaltningens ansvar att se till att utbildningsanordnarna har ett 
referensbibliotek. Vera är inne på en liknande tankegång där hon menar att det som 
vuxenutbildningsförvaltningen kan kräva är att utbildningsanordnare samarbetar med 
folkbibliotek och att de har ett referensbibliotek. Vuxenutbildningsförvaltningen har 
satsat på att tillhandahålla två studiebibliotekarietjänster på heltid för att underlätta 
möjligheterna för vuxenutbildningens studerande och lärare att använda folkbiblioteket. 
I bilagan till samverkansavtalet (2004) som tecknats mellan 
vuxenutbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen står det att samverkan mellan 
lärare och bibliotekarie r gynnar de vuxenstuderande. Även i studiebibliotekarierna 
kvartalsrapport (2003) kan man se att samarbete med lärare har en avgörande påverkan 
för hur de vuxenstuderande kommer att använda biblioteken. De menar att en dialog 
mellan lärare och bibliotekarier gagnar båda yrkesgrupperna och kan stimulera 
bibliotekets utveckling som pedagogisk resurs för skolan.  
 
När Lundström (2003) undersökte studiebibliotekarier så uppgav de sex intervjuade 
studiebibliotekarierna att lärare ibland såg på samarbete snarare som en pålaga än något 
positivt samt att lärarna inte alltid förstod betydelsen av bibliotekens roll i utbildningen. 
En anledning till bristande samarbete kan vara att lärare har brister i kunskaper om vad 
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informationssökning innebär. I våra resultat kan vi utläsa att det finns en avsaknad av 
samarbete men att Petra efterfrågar ett närmare samarbete med biblioteken och Sonja 
nämner flera gånger vikten av att ha en dialog med lärare. Våra resultat tyder på att det 
är viktigt vad vuxenutbildningsförvaltningen har för åsikt i frågan vad som krävs i form 
av informationsresurser och samverkan kring dessa eftersom det får stort genomslag hos 
utbildningsanordnarna genom att de erbjuder vad som efterfrågas i 
förfrågningsunderlaget. Men det finns inte inskrivet i förfrågningsunderlaget att 
utbildningsanordnarna i sitt anbud ska beskriva hur ett samarbete och samverkan med 
bibliotek och studiebibliotekarier kommer att ske. Utifrån våra resultat innebär det att 
samverkan inte prioriteras eftersom konkurrenssituationen enligt två av pedagogerna 
gör att utbildningsanordnarna prioriterar det som efterfrågas. Ett sätt att lyfta frågan om 
samarbete och samverkan skulle kunna vara att man skriver in samarbete och 
samverkan som en redovisningspunkt i förfrågningsunderlaget. Det skulle kunna vara 
en del av den pedagogiska utvecklingen av vuxenutbildningen samtidigt som de satsade 
resurserna på studiebibliotekarier utnyttjas effektivt av vuxenutbildningen där 
studiebibliotekarierna ingår som en naturlig del av vuxenutbildningen. Samtidigt inser 
vi att det finns begränsningar för hur mycket två studiebibliotekarietjänster på heltid och 
folkbiblioteken kan utnyttjas. Men då får man klargöra vad studiebibliotekarier och 
biblioteket ska ha för roll i utbildningen i exempelvis tidigare nämnda biblioteksråd.  
 
 
6.8 Referensbibliotek 
 
Som vi nämnde i föregående stycke menar aktörer från vuxenutbildningsförvaltningen 
att de kan kräva att utbildningsanordnare ska ha referensbibliotek. I 
förfrågningsunderlaget (2004) står det också att utbildningsanordnare ska erbjuda 
eleverna tillgång till ett referensbibliotek. Förfrågningsunderlaget är dock inte helt 
tydligt formulerat vad detta innebär. Bland annat beskrivs att ett adekvat 
referensbibliotek är en tillgång för de studerande och att det ska finnas litteratur och 
utrustning för kunskapssökning i erforderlig omfattning. Att det inte är helt tydligt 
formulerat tycker vi oss kunna se i pedagogen Pers utsaga. Han upplever att det som 
vuxenutbildningsförvaltningen efterfrågar i förfrågningsunderlaget mer handlar om 
tillgång till datorer med Internetuppkoppling än referensbibliotek vilket inneburit att de 
på hans skola prioriterat att satsa på Internetuppkopplade datorer.  
 
Även hos vuxenutbildningsförvaltningen tycker vi oss kunna se en viss oklarhet över 
vad utbildningsanordnarna ska erbjuda i form av referensbibliotek. Viktor säger att 
utbildningsanordnarna ska erbjuda någon form av referensbibliotek och Vera menar att 
utbildningsanordnare ska bygga upp något eget och i övrig förlita sig på att de offentliga 
biblioteken blir ett komplement. Så som vi tolkar resultatet hänger denna oklarhet 
samman med att vuxenutbildningsförvaltningen vill låta utbildningsanordnarna i sitt 
anbud formulera hur de tänker kring informationsresurser för studerande och att man 
kan ställa olika krav på olika utbildningsanordnare beroende på storleken på deras 
utbildningsverksamhet. Viola säger dock att referensbiblioteken är en av de punkter 
som vuxenutbildningsförvaltningen vid kontroller påpekat att utbildningsanordnarna 
måste förbättra men samtidigt kan man inte kräva mer än vad som står i det tecknade 
avtalet. Hur mycket som utbildningsanordnarna erbjuder i form av referensbibliotek och 
snabba Internet-uppkopplingar har ofta samband med det pris som 
utbildningsanordnarna satt i upphandlingen.   
 
Ett problem med referensbiblioteket som pedagogerna Petra och Patrik tar upp är att 
mycket av den litteratur som köps in stjäls vilket på Patriks skola inneburit att de istället 
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satsar på informationsresurser via datorer. Viola från vuxenutbildningsförvaltningen är 
medveten om utbildningsanordnarna har problem med att litteratur stjäls och att det 
därför har varit svårt för dem att bygga upp referensbibliotek. Problemet med att 
litteratur försvinner från referensbiblioteken kan ha att göra med att dessa inte är 
bemannade då den ende av pedagogerna som inte tog upp detta som problem var 
verksam på en skola där eleverna inte hade helt fri tillgång till referensbiblioteket. 
 
 
6.9 Slutsatser 
 
När man ska dra slutsatser av vår studie kan man se att biblioteket inte har en entydig 
roll inom vuxenutbildningen hos de olika aktörerna. Det kan delvis bero på att det inte 
finns ett centralt dokument som stipulerar vad denna roll innebär för folkbiblioteken 
eller utbildningsanordnarna. Det finns visserligen ett samverkansavtal mellan 
vuxenutbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen som innehåller riktlinjer för 
studiebibliotekariernas roll och funktioner för vuxenutbildningen. Men eftersom 
förfrågningsunderlaget inte är utformat så att utbildningsanordnarna självklart ska 
beskriva hur de kommer att använda sig av eller bedriva samarbete med bibliotek eller 
studiebibliotekarier så prioriteras inte detta. I resultaten kan vi se att 
vuxenutbildningsförvaltningen inte är fullt ut medvetna om vilken roll ett modernt 
bibliotek kan ha för utbildning vilket eventuellt påverkar förfrågningsunderlagets 
innehåll. Samtidigt uttryckte en av rektorerna att man vill att utbildningsanordnarna 
själva ska beskriva hur de ordnar med tillgång till informationsresurser för studerande 
så att det passar utbildningsanordnarens pedagogik. Alla pedagoger i undersökningen 
uppmuntrar sina elever att använda bibliotek och ser bibliotek som en plats där man kan 
inhämta material för sina studier. Men bibliotek ses inte som en naturlig del av 
undervisningen men det kan vara en tillgång i lärandet. Vad vi kan se i våra resultat 
inverkar flera faktorer på bibliotekens roll i utbildningen. Avstånd är en av dessa 
faktorer eftersom det krävs planering och tid att användningen och planering ska kunna 
fungera smidigt. En annan faktor som lyfts fram av en pedagog är att biblioteken inte är 
anpassade för vuxenutbildningens behov. Här blir studiebibliotekariens åsikt att man 
måste skapa förutsättningar för en bra användning av folkbiblioteket viktig. Våra 
resultat tyder på att utbildningsanordnare inte kommer ha egna bibliotek i en situation 
med utbildning på entreprenad. Ifall biblioteken ska ha en stor roll i vuxenutbildningens 
undervisning måste alla aktörer finna förhållningssätt för hur man efter givna 
förhållanden kan tydliggöra bibliotekens roll. Vi tror att det är viktigt att man 
gemensamt arbetar fram denna roll. 
 
När det gäller vår andra frågeställning funderar vi på ifall 
vuxenutbildningsförvaltningens fokusering på studerandes tillgång till 
informationsteknologi och informationskällor har att göra med att det kanske är enklare 
att kontrollera hos utbildningsanordnare. Kan det möjligen inverka på resultaten där de 
inte i samma utsträckning hamnar i mer komplexa kategorier som innehåller 
informationsprocesser och att eleverna ska skapa en egen kunskapsgrund?  I modellen 
kring uppfattningar av informationskompetens befann sig studiebibliotekarien mellan 
vuxenutbildningsförvaltningen och pedagogerna som var mer inriktade mot de mer 
komplexa kategorierna och betonade bearbetning av information vilket vi diskuterat 
under 6.3. Informationskompetens är ett komplext fenomen vilket enligt oss också 
kommer till uttryck genom att aktörerna tolkar läroplanen Lpf 94 på olika sätt. Ingen av 
aktörerna har heller entydiga svar på vilken interaktion med informationssystem som de 
studerande behöver för att kunna bli informationskompetenta så som det uttrycks i Lpf 
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94. Av den anledningen tror vi att det var bra att vi använde oss av en modell som gav 
oss möjligheten att fånga in och placera enskilda aktörer i flera olika kategorier.      
 
Vilka är då ansvariga för att erbjuda studerande tillgång till biblioteks- och 
informationsresurser? Ett klart resultat är att i denna fråga är förfrågningsunderlag och 
utbildningsanordnarnas anbud av central betydelse då pedagoger och 
vuxenutbildningsförvaltning betonar dessa dokuments betydelse. I en ny situation med 
vuxenutbildning på entreprenad med många inblandade aktörer blir ansvarfrågan 
problematisk. Det finns inget entydigt svar. Dels är inte styrdokument utformade för 
denna typ av organisering av vuxenutbildning och dels är ekonomiska aspekter viktiga 
komponenter vid upphandling av vuxenutbildning. En slutsats som vi drar av våra 
resultat är att så länge inte tillgång till specifika biblioteks- och informationsresurser 
skrivs in i förfrågningsunderlaget så kommer inte utbildningsanordnare prioritera 
sådana satsningar eftersom de fördyrar anbudet. Förhoppningsvis kan ändringen av 
bibliotekslagen innebära att kommunen i en framtida biblioteksplan även behandlar och 
tar ställning till vuxenutbildningens behov av biblioteksresurser.   
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7 Reflektioner 
 
Då det är flera olika sorters aktörer inblandade i kommunens vuxenutbildning och 
utbildning ges av många olika utbildningsanordnare har vi funderat över ifall någon 
form av enkätundersökning bättre skulle ha passat för att kunna fånga in olika 
uppfattningar och aspekter på våra frågeställningar. Vi är dock inte helt säkra på att så 
är fallet. Alla metoder har sina för- och nackdelar och påverkar studiers utformning och 
resultat. Anledningen till att vi valde att samla in en stor del av vårt empiriska material 
genom kvalitativa intervjuer var att, som tidigare beskrivits i metodkapitlet, få en 
förståelse för hur de olika aktörerna resonerade kring det vi undersökte. Vi hade säkert 
kunnat använda en annan metod för att göra detta men vi ansåg att den kvalitativa 
intervjun gav oss möjligheten att gå in på djupet i aktörernas uppfattningar eftersom vi 
direkt under intervjutillfället kunde ställa följdfrågor samt utveckla aspekter på frågor 
som kanske härstammade från föregående intervjuer. Vi är medvetna om att våra frågor 
vid intervjutillfällena påverkade vilka svar vi fick. Exempelvis inriktade vi våra frågor 
som rörde informationskompetens, inte så mycket på vad som ingick i elevers 
informationskompetens utan mer mot vad eleverna behöver för möjligheter till 
interaktion med informationssystem för att kunna bli informationskompetenta så som 
det uttrycks enligt Lpf 94. Detta exempels inriktning gällde dock vid alla 
intervjutillfällena så den påverkan det hade gav i så fall eko i alla sju intervjuerna. 
 
Då vi gjort en studie som innehåller kvalitativa intervjuer från ett mindre antal 
respondenter får deras tankar och åsikter stor genomslag i studien, även eventuellt 
avvikande sådana. Det är en problematik som är svårt att komma helt förbi. Hade vi valt 
sju andra respondenter till vår studie så skulle resultaten troligen se annorlunda ut. Men 
samtidigt får man hålla i minnet att vårt syfte inte är att ge en heltäckande eller absolut 
bild över hur olika aktörer resonerar kring vuxenstuderandes tillgång till informations- 
och biblioteksresurser för vuxenutbildning. De resultat vi presenterar utifrån våra 
intervjuer är sju, inom kommunens vuxenutbildning verksamma, personers 
uppfattningar och utsagor om vårt undersökningsområde.  
 
Det hade varit svårt att fånga in och försöka skapa en heltäckande bild över kommunens 
vuxenutbildning eftersom den är utlagd på entreprenad vilket kommit att innebära att 
det är många olika utbildningsanordnare som bedriver utbildning inom 
vuxenutbildningen. I vårt metodkapitel framgår det att vi fick kontakta flera personer 
för att kunna skapa oss en bild av vuxenutbildningens aktörer och organisering. Att 
utöka studien genom att exempelvis intervjua flera utbildningsanordnare, då det är 
troligt att det finns stora skillnader mellan dessa, hade säkert varit möjligt men samtidigt 
så ansåg vi att vi var tvungna att begränsa studiens omfattning. Vi anser dock att vi 
lyckats belysa vårt undersökningsområde från olika håll då vi intervjuat aktörer med 
olika roller inom vuxenutbildningen. 
 
Under arbetet med denna studie har vi ibland kommit att reflektera över 
användarperspektivet i studien. Vi har valt att förhålla oss till användarperspektivet på 
två sätt. Dels så ser vi på vuxenutbildningen i stort som användare av biblioteksresurser 
vilket innebär att även utbildningsanordnare och dess lärare är användare av 
biblioteksresurserna för vuxenutbildningen. Dels så ser vi våra intervjuade aktörer både 
som respondenter och som informanter. I informantrollen uttalar sig då aktörerna om 
vuxna studerandes situation och behov inom kommunens vuxenutbildning (Holme & 
Solvang 1997). Det hade varit intressant att även intervjua och ha med de vuxna 
studerandes uppfattningar om de frågor vi undersökt men det hade samtidigt kommit att 
innebära en helt annan studie som överlämnar åt någon annan att undersöka. 
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8 Sammanfattning 
 
Det har funnits och finns en diskussion kring livslångt lärande i samhället vilket 
vuxenutbildningen är en del av. Denna utbildningsform har genomgått stora 
förändringar på senare år. Numera kan det vara många olika utbildningsanordnare och 
andra aktörer som är inblandade i en kommuns vuxenutbildning. Många skolor strävar 
efter att bedriva undervisning som är elevaktiv och undersökande till sin form. Det 
hänger ofta ihop med en strävan att skapa en grund för att studerande ska kunna 
utveckla livslångt lärande där informationskompetens är en viktig del. Folkbibliotek har 
en tradition av att stödja lärande och många studerande inom vuxenutbildning använder 
folkbibliotek som en del i sitt lärande. 
 
I vår undersökningskommun upphandlas vuxenutbildningen vilket kommit att innebära 
att många aktörer är inblandade i genomförandet av denna. Vi ville ur ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt perspektiv undersöka hur de inblandade aktörerna resonerade 
kring studerandes tillgång till informations- och biblioteksresurser. För att undersöka 
detta använde vi följande frågeställningar: 
• Vad anser aktörerna att bibliotek har för roll inom kommunal vuxenutbildning och 

hur visar det sig? 
• Vilka möjligheter till interaktion med informationssystem anser aktörerna att 

studerande inom kommunal vuxenutbildning behöver för att kunna bli 
informationskompetenta så som det uttrycks i Lpf 94? 

• Vilka anser aktörerna inom kommunal vuxenutbildning ansvarar för studerandes 
tillgång till informations- och biblioteksresurser? 

 
Vi valde att genomföra denna studie enligt ett kvalitativt tillvägagångssätt där 
huvuddelen av vårt empiriska material insamlats genom intervjuer. I bakgrunden ges en 
bild över vårt ämnesval och vad som kommit fram i tidigare undersökningar och 
studier. Därefter följer en presentation och genomgång av våra teoretiska 
utgångspunkter som dels utgår ifrån en modell kring bibliotekens roll i undervisningen 
och dels ifrån en modell kring uppfattningar av informationskompetens. 
 
Resultat och analys har delats in i fem olika delar. Den första delen ger en bakgrund till 
den aktuella kommunens vuxenutbildning. Därpå följer en kort presentation av de 
intervjuade aktörerna samt hur vi använder intervjumaterialet i analysen. I den tredje 
delen presentar vi resultaten kring vilken roll biblioteken har inom vuxenutbildning. Vi 
kommer där fram till att vuxenutbildningsförvaltningen inte har en fullt utvecklad plan 
för biblioteksverksamheten eftersom de menar att det är utbildningsanordnarnas ansvar 
hur de använder bibliotek. Men vuxenutbildningsförvaltningen menar att de kan 
underlätta tillgången till bibliotek genom att tillhandahålla studiebibliotekarier 
placerade på folkbibliotek i kommunen. Vuxenutbildningsförvaltningen menar även att 
de kan kräva av utbildningsanordnarna att de ska ha referensbibliotek tillgängliga för de 
studerande. Pedagogerna uppmuntrar sina elever att använda bibliotek, vilka ses som en 
plats där man kan inhämta material för sina studier. Två av pedagogerna besöker 
bibliotek med sina elever men det ingår inte som en central del i undervisningen utan 
ses mer som tillgång i lärandet. En av pedagogerna uttrycker en stark önskan om ett 
bättre samarbete med folkbiblioteken men hon menar att dessa inte är anpassade efter 
vuxenutbildningens behov och att vuxenutbildningsförvaltningen inte heller driver på en 
sådan utveckling. Studiebibliotekarien arbetar med många olika delar mot 
vuxenutbildningen. Hon betonar att man måste skapa förutsättningar för en bra 
användning av folkbiblioteket. I det sammanhanget är det viktigt att man har en dialog 
med lärare och att man får in folkbiblioteket i ett undervisningssammanhang. 
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I den fjärde delen i resultat och analys följer en redovisning av vilka typer av 
informationskompetens de intervjuade ger uttryck för och vilka resurser och färdigheter 
de anser att studerande behöver för att uppfylla skolans uppdrag enligt Lpf 94. Vi kan se 
att alla aktörer anser att de studerande ska känna till och använda olika 
informationskällor men det uttrycks på olika sätt. Vi kan även se tecken på skillnader 
mellan pedagoger och vuxenutbildningsförvaltning där de förra mer betonar studerandes 
bearbetning av information medan vuxenutbildningsförvaltningen betonar tillgänglighet 
till information. 
 
Den femte delen av resultat och analys belyser aktörerna åsikter kring vilka som har 
ansvar för studerandes tillgång till bibliotek. Här kan man se att aktörerna anser att 
centrala delar är vuxenutbildningsförvaltningens förfrågningsunderlag och 
utbildningsanordnarnas anbud. Ett annat resultat som kommer fram är att alla aktörerna 
anser att folkbiblioteken har en roll i biblioteksförsörjningen till vuxenstuderande. Flera 
uttrycker här att utbildningsanordnare inte har råd att bygga egna bibliotek vilket bland 
annat beror på att vuxenutbildningen upphandlas.  
 
I kapitel sex diskuterar vi de resultat som kommit fram i analysen och relaterar det till 
forskning, annan litteratur samt vår teori. Vi försöker att djupare belysa och reflektera 
över våra resultat och presentera möjliga slutsatser. Kapitlet är inte indelat efter våra 
frågeställningar utan är istället indelat i olika teman där vi tar upp och diskuterar olika 
aspekter av våra frågeställningar. Exempel på teman som diskuteras är traditioner och 
förnyelse, biblioteksresurser för vuxenutbildningen och synen på samverkan kring 
användning av bibliotek. En diskussion vi för är behovet av tydliga riktlinjer för 
tillhandahållandet av informations- och biblioteksresurser vilket bland annat kan ske i 
form av tydligare förfrågningsunderlag eftersom det i undersökningen kommit fram att 
det är ett centralt dokument. Vi diskuterar även möjligheten av att i ett biblioteksråd 
sammansatt av olika aktörer diskutera fram vad som är bibliotekens roll i 
vuxenutbildningen.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Övergripande frågeteman till de olika intervjuerna. 
 
De specifika frågorna utvecklades före varje intervju beroende på vem som skulle 
intervjuas och vad som hade framkommit i tidigare intervjuer. 
 
 
Inledande frågor 
 
Vilka är dina uppgifter inom vuxenutbildningsförvaltningen? 
 
 
Interaktion med informationssystem för att uppfylla skolans uppdrag enligt Lpf, 
Bibliotekens roll inom vuxenutbildningen 
 
Hur förhåller ni er till följande formulering under skolans uppdrag i Lpf 94: 
”Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktig.”? 

Hur arbetar ni med det mer konkret? 
 
Vilka typer av lokaler och material behöver studenterna ha tillgång till i sina studier för 
att skolan ska kunna uppfylla sitt uppdrag enligt Lpf 94? 

Lokaler (bibliotek, studieplatser, datorplatser mm) 
Material (litteratur, referenslitteratur, datorer, Internet mm) 

 
Vad har studenterna tillgång till när det gäller att söka information för sina studier? 
 
Hur kan man göra information som används mer tillgängligt för studenter? 

Personal 
Samarbete 
Närhet 

 
Vad ingår i en infrastruktur för information till vuxna studenter? 

 
Finns det något samarbete mellan olika aktörer för att skapa tillgång till information? 

Hur ser det ut? 
Fungerar det? 
Vad kommer ske i framtiden? 

 
Vad efterfrågar studenterna? 
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Ansvar för studenters tillgång till bibliotek 
 
Finns det några måldokument/styrdokument ni arbetar efter när det gäller 
informationsförsörjning till elever? 
 
Vilka är ansvariga för studenters tillgång till bibliotek? 
 
Hur ser ni på följande formulering i Lpf 94 där det står att det är rektorns ansvar att: 
”Arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och 
läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla 
kunskaper, bl.a. bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel” 

Vilka hjälpmedel anser du att ni ska kunna / är ansvariga att erbjuda? 
Vilka är ansvariga för övriga hjälpmedel? 

 
Vilka krav ställs på er / kan ni ställa när det gäller att ordna tillgång till information / 
informationskanaler för studenter? 
 
Hur ser ni på paragraf fem i bibliotekslagen? 
” 5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt fördelade 
skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för 
att tillgodose deras behov av material för utbildningen” 

Vilka anser du är ansvariga för att uppfylla den? 
Hur ska det ske? 
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Bilaga 2 
Tagen ur Taxonomies of the school library media program (Loertscher 2000).  
 
The Principal´s Taxonomy of Library Media Programs 
 
1. AMBIVALENCE TOWARD OR NEGLECT OF THE LIBRARY MEDIA 
PROGRAM: 
For some reason, the concept of the LMC program is not supported by the administrator 
in the school, whether from lack of understanding, personal problems, different 
priorities, or financial exigency. 
 
2. ADMINISTRATOR MAKES AN EFFORT TO UNDERSTAND THE ROLE OF 
THE MODERN LMC IN A WORLD OF INFORMATION TECHNOLOGY: 
Few programs in the school have undergone as significant a change in role concepts as 
has the program of the LMC in the age of technology. Even neglecting five years of 
reading the professiona l literature about this program would be a mistake. 
 
3. ADMINISTRATOR ATTRACTS A LIBRARY MEDIA SPECIALIST TO HEAD 
THE PROGRAM WHO HAS THE VISION AND ENERGY TO CREATE AND 
MAINTAIN A SOLID LMC PROGRAM: 
Much rests on the vision and organizational skill of the person who heads the library 
media program in a school. The administrator works actively to employ a person who 
has a shared vision of the impact the LMC program can have. 
 
4. ADMINISTRATOR CREATES A PARTNERSHIP WITH THE HEAD OF THE 
LMC PROGRAM AND PLACES THAT PERSON ON THE LEADERSHIP TEAM 
OF THE SCHOOL: 
Whatever leadership cadres exist in the school – curriculum committees, technology 
committees, grade level teams, or department chairs – the administrator sees that the 
library media specialist is a part of the right groups where the impact of information 
technology will be central to the push for excellence in education. 
 
5. ADMINISTRATOR CREATES AN ORGANIZATIONAL STRUCTURE THAT 
ALLOWS THE LMC PROGRAM TO SUCCEED: 
Issues such as flexible access to the LMC, open hours, and security of facilities and 
technology systems must be handled in such a way that the LMC becomes a learning 
laboratory capable of contributing significantly to the educational program in every 
learning space within the school and on into the home. 
 
6. ADMINISTRATOR PROVIDES LEADERSHIP IN BUILDING FINANCIAL 
SUPPORT OF THE LMC PROGRAM OVER THE LONG TERM: 
Information technology systems are seen as an essential infrastructure requiring 
constant financial support if it is to remain viable in the educational program. 
 
7. WHATEVER LEADERSHIP STYLE OR INFLUENCE THE ADMINISTRATOR 
HAS, EACH OF THE FOUR PROGRAM ELEMENTS OF THE LMC IS EXPECTED 
TO CONTRIBUTE TO ACADEMIC ACHIEVEMENT: 
For library media programs to contribute to academic achievement, the leadership team 
of the school, be it a person, a site council, or a leadership team, expect the LMC to be 
effective in four major areas: reading, information literacy, collaborative unit planning 
with teachers, and enhancing learning through technology. 
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8. ADMINISTRATOR ASSESSES THE IMPACT OF THE LIBRARY MEDIA 
PROGRAM ON THE ACADEMIC ACHIEVEMENT OF THE STUDENTS IN THE 
SCHOOL: 
Enough data are flowing into the decision-making person or group to make a judgement 
about impact. This evaluative information may result in a continued direction along the 
same path, fine tuning of the program, or a total restructuring of the LMC program. 
 
 
The Library Media Specialist́ s Taxonomy 
 
1. NO INVOLVEMENT: 
The LMC is bypassed entirely. 
 
2. SMOOTHLY OPERATING INFORMATION INFRASTRUCTURE: 
Facilities, materials, networks, and information resources are available for the self-
starter delivered to the point of need. 
 
3. INDIVIDUAL REFERENCE ASSISTANCE: 
The library media specialist serves as the human interface between information systems 
and the user. 
 
4. SPONTANEOUS INTERACTION AND GATHERING: 
Networks respond 24 hours a day and 7 days a week to patron requests, and the LMC 
facilities can be used by individuals and small groups with no advance notice. 
 
5. CURSORY PLANNING: 
There is informal and brief planning with teachers and students for the LMC facilities or 
network usage – usually done through casual contact in the LMC, in the hall, in the 
teacher´s lounge, in the lunch room, or by e-mail. 
 
6. PLANNED GATHERING: 
Gathering of materials / access to important digital resources is done in advance of a 
class project upon teacher or student request. 
 
7. EVANGELISTIC OUTREACH / ADVOCACY: 
A concerted effort is made to promote the philosophy of the LMC program. 
 
8. IMPLEMENTATION OF THE FOUR MAJOR PROGRAMMATIC ELEMENTS 
OF THE LMC PROGRAM: 
The four LMC program elements – collaboration, reading literacy, enhancing reading 
through technology, and information literacy – are operational in the school. The LMC 
is on its way to achieving its goal of contributing to academic achievement. 
 
9. THE MATURE LMC PROGRAM: 
The LMC program reaches the needs of eve ry student and teacher who will accept its 
offerings in each of the four programmatic elements. 
 
10. CURRICULUM DEVELOPMENT: 
Along with other educators, the library media specialist contributes to the planning and 
organization of what will actually be taught in the school or district. 
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The Teacher´s Taxonomy of Resource-Based Teaching and Learning 
 
1. SELF-CONTAINED TEACHING: 
The teacher delivers instruction and creates learning activities with materials and 
technology in a single classroom environment with no real need for the LMC facilities, 
materials, or information technology. Materials are either owned by the teacher or 
accessed via networks from the classroom. 
 
2. TEACHING WITH A BORROWED OR ELECTRONICALLY ACCESSIBLE 
COLLECTION: 
When materials or equipment are lacking for a particular instructional sequence, the 
teacher borrows materials from the LMC, the public library, or other sources for use in 
the classroom during a unit of instruction. 
 
3. USING THE LIBRARY MEDIA STAFF AS AN IDEA RESOURCE: 
The teacher relies on the library media staff and the technology resource persons for 
ideas and suggestions for new materials to use, activities to pursue, training in the use of 
all forms of media and technology, reference information, what materials are available 
(when, where, and how), and professional materials and information. 
 
4. USING THE LIBRARY MEDIA STAFF AND RESOURCES FOR ENRICHMENT 
OF A UNIT: 
The teacher uses the LMC facilities, materials, activities, and staff to supplement unit 
content – to provide the “icing on the cake” for a unit. These activities are not 
considered essential to the central elements of teaching but do enrich the learning 
experience. 
 
5. USING LIBRARY MEDIA RESOURCES AS A PART OF UNIT CONTENT: 
Library media center materials / activities are integral to unit content rather then 
supplementary in nature. Students are required to meet the teacher´s objectives while 
using library media information. 
 
6. THE TEACHER AND LIBRARY MEDIA SPECIALIST EXPERIMENT WITH 
PARTNERSHIP IN TEACHING: 
The teacher and library media staff experiment by working as teaching partners to 
construct teaching strategies and learning experiences that will increase student 
achievement. One or both partners are testing collaborative strategies, new ideas, or 
changes in learning activities or are experimenting with new technologies. 
 
7. TEACHER / LIBRARY MEDIA SPECIALIST PARTNERSHIP BECOME A 
NATURAL PART OF TEACHING AND LEARNING: 
Teachers and library media specialists enjoy partnerships as they plan, execute, and 
evaluate learning experiences. Their collaboration is a natural part of the professional 
experience. 
 
8. CURRICULUM DEVELOPMENT: 
Teachers consult with library media specialists as curriculum changes are being 
considered. Advance planning for changes and their impact on LMC materials, 
facilities, technology, and activities are considered. 
 


