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Abstract: The purpose of this master thesis is to investigate how librarians 

working in academic libraries are experiencing the reference situa-
tion from a pedagogical point of view, by applying a theoretical 
framework consisting of learning strategies and their different 
characteristics, to qualitative interviews. Other goals are to eluci-
date the fact that learning takes place every day at libraries during 
the reference situation and that this work must be seen as “one of 
the most important activities that takes place at the library”, using 
the words from one of the interviewed librarians, but also to make 
place for more discussions regarding pedagogic and library work. 
This is done by posing questions about knowledge, learning, in-
formation literacy, communication, the reference encounter, the 
roles of the librarian, policy and also architectural aspects of the 
reference situation.       

 
The interviews were taped, transcribed and categorized according 
to the earlier mentioned areas of interest. Results and analyses are 
presented with quotes from the interviews that are related to the 
framework as well as to research by participants in this, and other 
relevant, subject fields.  

 
This essay points out that academic librarians are aware of the 
pedagogical aspects of the reference situation and consider it to be 
a learning situation of great importance for the user. Results also 
show that the main pedagogical theories that influence the aca-
demic librarians work during the contact with the user in the refer-
ence situation are individual and social constructivism. According 
to the authors of this essay, the reference situation must be seen as 
a complex situation with interrelated elements, mostly affected by 
the context the librarian and the user find themselves in. In so do-
ing, the pedagogical foundation of the reference situation may dif-
fer. 

 
Nyckelord:  Referensarbete, Referenssituationen, Pedagogisk grundsyn, Hög-

skolebibliotek, Bibliotekspedagogik, Informationskompetens, Bib-
liotekariens roller, Pedagogiskt ramverk 

 



 2 

 
Innehållsförteckning 
1. INLEDNING ............................................................................................................... 4 

1.1 PROBLEMFORMULERING .......................................................................................... 4 
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .................................................................................. 5 
1.3 DEFINITIONER.......................................................................................................... 5 
1.4 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................... 6 
1.5 INFORMATIONSSÖKNINGSPROCESS........................................................................... 6 
1.6 UPPSATSENS DISPOSITION ........................................................................................ 6 

2. BAKGRUND............................................................................................................... 8 

2.1 HÖGSKOLANS PEDAGOGISKA KLIMAT...................................................................... 8 
2.2 HÖGSKOLEBIBLIOTEKETS PEDAGOGISKA UPPDRAG.................................................. 9 
2.3 FÖRFATTARNAS BAKGRUND................................................................................... 11 

3. TIDIGARE FORSKNING....................................................................................... 12 

3.1 BIBLIOTEK OCH PEDAGOGIK................................................................................... 12 
3.11 Informationskompetens och högskolebiblioteket............................................ 14 
3.12 Bibliotekariens roller ...................................................................................... 16 

3.2 REFERENSARBETET OCH REFERENSSITUATIONEN ................................................... 19 
3.21 Vad är referensarbete? ................................................................................... 19 
3.22 Referenssituationen som en process ............................................................... 23 
3.23 Referenssituationen och interpersonell kommunikativ inverkan.................... 27 
3.24 Referensdisken ................................................................................................ 28 
3.3 Tidigare forskning i relation till teori............................................................... 29 

4. TEORI ....................................................................................................................... 30 

4.1 OM LÄRANDE......................................................................................................... 30 
4.2 FÖRMEDLINGSPEDAGOGIK ..................................................................................... 32 
4.3 KONSTRUKTIVISM .................................................................................................. 33 

4.31 Individuell konstruktivism och social konstruktivism ..................................... 34 
4.4 PEDAGOGISK GRUNDSYN ....................................................................................... 36 
4.5 RAMVERK .............................................................................................................. 37 

5. METOD ..................................................................................................................... 43 

5.1 UPPSATSENS ANSATS ............................................................................................. 43 
5.2 DATAINSAMLING ................................................................................................... 43 
5.3 VAL AV ANALYSMETOD ......................................................................................... 46 

6. RESULTAT OCH ANALYS ................................................................................... 47 

6.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER........................................................................ 47 
6.2 HÖGSKOLEBIBLIOTEKARIENS SYN PÅ KUNSKAP, LÄRANDE OCH BEGREPPET 
INFORMATIONSKOMPETENS ......................................................................................... 48 

6.21 Analys: högskolebibliotekariens syn på kunskap, lärande och begreppet 
informationskompetens........................................................................................... 53 

6.3 HÖGSKOLEBIBLIOTEKARIENS ROLLER.................................................................... 54 
6.31 Analys: Högskolebibliotekariens roller .......................................................... 57 

6.4 MÖTET MED ANVÄNDAREN .................................................................................... 59 
6.41 Analys: Mötet med användaren...................................................................... 63 

6.5 POLICY OCH SAMHÄLLSUTVECKLING..................................................................... 64 



 3 

6.51 Analys: Policy och samhällsutveckling .......................................................... 66 
6.6 ARKITEKTONISKA DIMENSIONER............................................................................ 68 

6.61 Analys: Arkitektoniska dimensioner ............................................................... 70 
6.7 SUMMERING OCH SLUTSATSER............................................................................... 71 

7. DISKUSSION............................................................................................................ 74 

7.1 RESULTATET I FÖRHÅLLA NDE TILL TIDIGARE FORSKNING...................................... 74 
7.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................... 77 
7.3 METOD- OCH TEORIDISKUSSION ............................................................................. 80 

8. SAMMANFATTNING............................................................................................. 81 

9. LITTERATURFÖRTECKNING............................................................................ 84 

9.1 OTRYCKTA KÄLLOR ............................................................................................... 84 
9.2 TRYCKTA KÄLLOR ................................................................................................. 84 
9.3 ELEKTRONISKA KÄLLOR ........................................................................................ 87 

10. BILAGA................................................................................................................... 88 

10.1 INTERVJUFRÅGOR ................................................................................................ 88 

 

 



 4 

1. Inledning 
 
Vi lever idag i ett informationssamhälle där individen bör kunna förhålla sig till stora 
mängder av information på ett flexibelt och mångsidigt sätt. Förmågan att vara aktiv, 
kritisk och nytänkande gentemot omvärlden och dess informationsflöde blir därmed en 
allt viktigare kompetens för individen som samhällsmedborgare.  
 
Den beskrivna samhällsutvecklingen kan relateras till den akademiska världens skifte av 
pedagogiskt fokus. Det har skett en förändring inom högskolepedagogiken, bort från 
förmedlingspedagogik till en ökad inriktning på konstruktivistiskt grundad aktivitetspe-
dagogik. Kortfattat innebär detta ökad fokus på studentens aktivitet och ansvar gällande 
den egna lärandeprocessen. Även Högskolelagen vittnar om samma nya fokus. Detta då 
en paragraf (1 Kap. 9 §) i lagen bland annat framhåller vikten av att studenten ska lära 
sig att kritiskt bedöma och mer självständigt kunna förhålla sig till information. Hög-
skolebiblioteket i sin tur har därmed fått ett pedagogiskt uppdrag, och beskrivs idag av 
många som en arena för lärande där bibliotekarier stödjer och medverkar till de lärande-
processer som realiseras i och med högskolans utbildningar. Exempelvis erbjuder hög-
skolebiblioteket olika former av användarundervisning för att leva upp till detta upp-
drag. Den pedagogiska utvecklingen har därmed lett till att högskolebibliotekarier mer 
och mer ses och beskrivs som en yrkesgrupp i behov av pedagogisk kunskap.  
 
En betydelsefull verksamhet inom högskolebiblioteket är referensarbete. Ett biblioteks 
referenstjänst brukar anses vara ett skyltfönster ut mot allmänheten och användarna. 
Detta innebär att det arbete som pågår vid referensdisken är av yttersta betydelse för 
bibliotekets verksamhet. I litteratur om referensarbete går det att finna två olika huvud-
inriktningar; antingen fokus mot att förmedla information där bibliotekarien får en aktiv 
roll i att finna och ibland välja ut relevant information till användaren; eller att instruera 
användaren till att själv eller tillsammans med bibliotekarien lära sig att finna den efter-
sökta informationen. Sätts valet av fokus i referensarbetet i relation till högskolebiblio-
tekskontexten framkommer dock en klar förankring till det senare alternativet, det vill 
säga instruktion före information i referensarbetet. Detta då högskolebiblioteket befin-
ner sig i en lärandekontext där studenten själv måste lära sig att finna och välja ut rele-
vant material.  
 
Utifrån ovan beskrivna scenario väljer vi därmed att lägga fokus på den fysiska refe-
renssituationen på högskolebiblioteket för att undersöka dess pedagogiska grund och det 
lärande som sker i anslutning till högskolebibliotekets referensdisk. Mer konkret ställer 
vi oss därför frågande till hur högskolebibliotekarien upplever referenssituationen ut-
ifrån ett pedagogiskt och lärande perspektiv. Detta är vad uppsatsen kommer att behand-
la. 

1.1 Problemformulering 
 
Inledningsvis framkommer det att högskolebiblioteket och dess verksamhet ska utgöra 
en pedagogisk resurs för den akademiska världen, bland annat genom begreppet infor-
mationskompetens och olika former av användarundervisning. I referenssituationen, 
mer specifikt, i mötet mellan bibliotekarien och användaren, finns också potential för att 
ett lärande ska kunna uppkomma. Detta indikerar i sin tur att högskolebibliotekets funk-
tion som en pedagogisk aktör även kan aktualiseras i referenssituationen. Det blir därför 
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av relevans att undersöka hur högskolebibliotekarien förhåller sig till olika pedagogiska 
infallsvinklar såsom synen på kunskap, lärande och informationskompetens i referenssi-
tuationen. Även en djupare undersökning av högskolebibliotekariens syn på sin roll, 
mötet med användaren och policy samt samhällsutvecklingens relation till det referens-
arbete som utförs kan ge ingångar till olika lärande och pedagogiska grunder. Dessutom 
kan den fysiska miljön i form av referensdiskens arkitektoniska dimensioner utgöra en 
betydelsefull infallsvinkel att undersöka då även detta kan ge ledtrådar gällande refe-
renssituationens lärande och pedagogiska förankring. 
 
Mot denna bakgrund anser vi att det därmed blir viktigt att undersöka hur högskolebib-
liotekarier upplever referenssituationen som en lärandesituation, och vilken pedagogisk 
grund den kan finna förankring i. Detta görs genom analys ur olika infallsvinklar som 
valts utifrån vad en pedagogisk grundsyn kan innehålla.   
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur högskolebibliotekarien upplever referenssitu-
ationen utifrån ett pedagogiskt och ett lärandeperspektiv. Följande frågor behöver där-
med besvaras: 
 

o Hur beskriver högskolebibliotekarien referenssituationen utifrån följande in-
fallsvinklar? 
 

o Högskolebibliotekariens syn på kunskap, lärande och begreppet informa-
tionskompetens 

o Högskolebibliotekariens roller  
o Mötet med användaren 
o Policy och samhällsutveckling 
o Arkitektoniska dimensioner 
 

o På vilka sätt uppfattas referenssituationen som en lärandesituation?  
o Vilken/vilka pedagogiska teorier kan referenssituationen som en lärande-

situation förankras i?  

1.3 Definitioner 
 
Vid användandet av begreppen bibliotekarie och bibliotek menas högskolebibliotekarie 
och högskolebibliotek, men också universitetsbibliotek och universitetsbibliotekarie. 
 
Med interpersonell kommunikation menas både den verbala och icke-verbala kommu-
nikation som sker mellan två personer. Richard Dimbleby och Graeme Burton (1997) 
beskriver i boken Oss emellan – mellanmänsklig kommunikation interpersonell kommu-
nikation som: ”Beteckning på varje form av kommunikation, både verbal och ickever-
bal, mellan två eller flera personer som möts ansikte mot ansikte” (s. 292). 
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När referenssituationen omtalas innefattas den av följande aspekter: 
 
• Mötet 
• Dialogen 
• Sökprocessen 
• Uppföljning 

 
För oss och vår pedagogiska inriktning är det mest väsentligt att se referenssituationen 
som en helhet och inte göra en åtskillnad och bara tala om enbart en aspekt. Vi vill till 
exempel inte särskilja referensintervjun och sökprocessen som två skilda verksamheter. 
Med en pedagogisk helhetssyn blir samtliga beståndsdelarna lika viktiga för lärandesi-
tuationen. 
 
Policy innebär riktlinjer för hur en organisation skall handla i ett visst avseende. Dessa 
kan både vara formella i pränt och informella i verbal form.  

1.4 Avgränsningar  
 
Uppsatsen behandlar och avgränsas till referenssituationen på högskolebiblioteket. 
Dessutom begränsar den sig till den fysiska referenssituationen vid referensdisken och 
inte verksamheten med Roving librarians eller de digitala referenstjänsterna som Fråga 
biblioteket eller Jourhavande bibliotekarie. I uppsatsen undersöks högskolebibliotekari-
ernas upplevelser, även om användarnas perspektiv också hade varit intressant att un-
dersöka. Uppsatsens syfte, med högskolebibliotekariens upplevelser av referenssituatio-
nen i centrum, medför dock att användarnas perspektiv inte kan inkluderas. 

1.5 Informationssökningsprocess 
 
Sökandet efter information utgick i början från ett bredare område, nämligen bibliotek 
och pedagogik. Därefter snävades sökningarna efterhand in. Relevanta sökbegrepp har 
varit: bibliotek, pedagogik, bibliotekariens roller, användarundervisning, högskolebibli-
otek, informationskompetens, referensarbete och kommunikation. Dessa har kombine-
rats på olika sätt för att få ett så bra resultat som möjligt. Sökningarna har gjorts på eng-
elska och svenska. Dessutom har även sökningarna följts upp och jämförts med de refe-
renser som framkommit i kontakten med i det inhämtade materialet. Sökverktygen som 
använts har varit Växjö universitetsbiblioteks olika ämnesrelaterade databaser, bland 
annat LISA (Library and Information Science Abstracts) och ELIN@Växjö (Electronic 
Library Information Navigator). Även ordinarie OPAC och Libris samt webbsökningar 
med Google har nyttjats i sökprocessen. I katalogerna har sökningar gjorts på såväl äm-
nesord och titel. Vid relevanta träffar har dess signum och ämnesord undersökts mer 
ingående.  

1.6 Uppsatsens disposition 
 
I det andra kapitlet behandlas bakgrunden till uppsatsen. Dels ges en ämnesmässig bak-
grund och dels en mer personlig bakgrundsberättelse varför uppsatsförfattarna valt att 
skriva om det valda ämnet. I den ämnesmässiga bakgrunden presenteras både hur hög-
skolan och högskolebiblioteket har förändrats utifrån ett pedagogiskt perspektiv.  
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Därefter följer kapitel tre i vilket tidigare forskning presenteras. Inom tidigare forskning 
behandlas bibliotek och pedagogik, men också hur referenssituationen kan beskrivas 
samt hur den har behandlats av olika teoretiker.  
 
I kapitel fem redovisas metod och arbetssätt. Här beskrivs bland annat uppsatsens teore-
tiska ansats och hur intervjuerna både har förberetts och utförts. Dessutom beskrivs hur 
det inhämtade materialet behandlas. 
 
I kapitel sex integreras resultat och analys. Detta redovisas utefter tidigare nämnda äm-
nesområden, och relateras till det av oss konstruerade ramverket. 
 
Kapitel sju och åtta utgörs av diskussion och sammanfattning. Slutligen följer litteratur-
förteckning och bilagor. 
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2. Bakgrund 
 
Inom detta avsnitt presenteras dels en kortfattad ämnesbakgrund utifrån rubrikerna Hög-
skolans pedagogiska klimat och Högskolebibliotekets pedagogiska uppdrag, och dels en 
presentation av oss som skriver uppsatsen. Ämnesbakgrunden ska påvisa hur och varför 
högskolebibliotekarien och högskolebiblioteket har rört sig mot en pedagogisk dimen-
sion. I vår presentation av oss själva beskrivs vilka vi är och vår relation till undersök-
ningsområdet. 

2.1 Högskolans pedagogiska klimat 
 
Göran Gellerstam (1991) skriver inledningsvis i SOU-rapporten En kreativ studiemiljö 
– Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs, att högskoleutbildningssystemet måste 
utbilda i relation till det samhälle (läs kunskapssamhälle) som de utbildade ska förvän-
tas kunna verka i. Gellerstam, som då var överbibliotekarie vid Lunds universitet, menar 
att samhället är föränderligt och att kunskap ej är något stagnerat utan är i ständig ut-
veckling. Kunskapssamhället består även av ett stort informationsflöde. Detta medver-
kar till att högskoleutbildningen bör lägga stor vikt på att studenten ska kunna förhålla 
sig kritiskt till och på ett mångsidigt sätt finna samt bearbeta information. Högskoleut-
bildningen bör därför koncentrera sig mer på att undervisa om olika metoder och för-
hållningssätt än enbart faktainlärning. Det vill säga högskolan bör lägga fokus på att 
motivera studenten till att själv reflektera över sin läroprocess, för att på så sätt skapa en 
mer kreativ studiemiljö där studenten själv tar egna initiativ gällande sitt lärande (s. 
12f.).  
 
Studenternas bibliotek - En analys av högskolebibliotekets utveckling av Jan Hagerlid 
(1996), dåvarande förste bibliotekarie vid BIBSAM, framhåller liknande premisser gä l-
lande samhällsutvecklingen och dess påverkan beträffande utbildningssystemet. Hager-
lids text var slutrapporten av ett projekt som syftade till att ta fram ett beslutsunderlag i 
biblioteksfrågor på lokal-, central- och regeringsnivå. Samhället beskrivs i rapporten 
som ett kunskapssamhälle där information och kunskap utgör viktiga faktorer för att 
föra samhällsutvecklingen framåt. Individen måste lära sig att självständigt kunna röra 
sig i, och aktivt bearbeta information för att kunna anpassa sig till sin omgivning. I en 
utbildningssituation ska läraren inte längre ha fokus på att vara utbildare utan snarare 
verka som en handledare. Detta innebär att det har skett ett skifte gällande valet av pe-
dagogik inom högskolan. Den pedagogik som framhålls är problembaserad inlärning 
PBI, (kallas idag PBL, problembaserat lärande) vilket innebär en ökad fokus på studen-
ten och dennes eget ansvar för sin lärandeprocess. Problemlösning och grupparbeten 
framhävs som centrala drag inom denna pedagogik (s. 20f., 26)  
 
Henry Egidius (2003), författare med mångårig erfarenhet inom områdena psykologi 
och pedagogik, beskriver i boken Pedagogik för 2000-talet det pedagogiska skiftet inom 
utbildningssektorn. Egidius påpekar att en ny pedagogik har utvecklats under slutet av 
1900-talet och framför allt under 2000-talets början. Den nya pedagogiken beskrivs som 
en medveten fokusering på självstyrt och uppgiftsbaserat lärande där både den lärande 
och den som undervisar bör vara i centrum i lärandesituationen. Handledning, strävan 
efter dialog och tillvaratagandet av studentens tidigare erfarenheter kan ses som centrala 
i dagens utbildningssituation (s. 167-169). I boken Vuxenpedagogik – att iscensätta 
vuxnas lärande (1996) beskriver Helene Hård af Segerstad, Alger Klasson och Ulla 
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Tebelius, som samtliga har lång erfarenhet av att arbeta med forskning om vuxenutbild-
ning, folkbildning och pedagogik, detta pedagogiska skifte som att fokus inte längre 
enbart ligger på undervisningen utan snarare på vad lärandet är och innebär. Det vill 
säga, i en lärandesituation ska undervisaren försöka sätta sig in i deltagarnas perspektiv 
för att kunna organisera undervisningen på bästa sätt. Bokens författare påpekar att en 
fokus mer på lärande än undervisning innebär att intresset flyttas bort från undervisaren 
och istället till deltagarna (s. 12). Med andra ord blir följande föreställning inte längre 
lika aktuell: ”… om jag bara undervisar tillräckligt bra så kommer mina deltagare att 
lära sig det de ska.” (Hård af Segerstad et al. 1996, s. 12).  
 
I boken Läroprocesser i högre utbildning påpekar författarna Agnieszka Bron, professor 
i pedagogik vid Stockholms universitet och Lena Wilhelmson (2005), forskare vid Ar-
betslivsinstitutet, att vuxenpedagogik i dess begynnelse runt 1960-talet såg den vuxne 
som ett objekt som skulle instrueras. Men idag har detta synsätt förändrats och den vux-
ne anses vara ett subjekt som tar ansvar för sitt lärande och sin kunskapsprocess. Detta 
medför att undervisaren som är involverad i en vuxenpedagogisk kontext ej längre över-
för sin kunskap till deltagaren utan istället måste införliva en mer vägledande och rådgi-
vande roll. Dagens vuxenpedagogik har, enligt författarna, därmed en stark koppling till 
symbolisk interaktionism och social konstruktivism. Gemensamt för dessa olika inrik t-
ningar är dess bejakande av interaktionens betydelse för lärande, då de båda teorierna 
poängterar hur individen kan samspela med den sociala miljön och hur detta i sin tur 
formar individens kunskapsprocess (s. 11f.). 

2.2 Högskolebibliotekets pedagogiska uppdrag  
 
I En kreativ studiemiljö – Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs framhålls olika 
förslag på hur högskolebiblioteket kan nyttjas för att höja högskoleutbildningars kvali-
tet. I rapporten påpekas att de svenska högskolebiblioteken ej i den mån som är önskvärt 
var integrerade i utbildningarna. De förslag som presenteras för att högskolebiblioteket 
bättre ska kunna användas i syfte för att öka högskolans utbildningskva lité är bland an-
nat att högskolebiblioteket ska formas till att bli en pedagogisk resurs, och att förmågan 
att hantera information måste bli ett mål för all högskoleutbildning. Högskolebiblioteket 
som en pedagogisk resurs innebär mer konkret att högskolebiblioteket bör göras mer 
tillgängligt för studenterna, och att en samverkan mellan högskolebibliotek och lärare 
gällande undervisning, inlärning samt examination borde initieras. För att denna integ-
ration ska kunna förverkligas framhålls även en önskan om att både lärare och biblio-
tekspersonal ska få vidareutveckla sin kompetens i exempelvis olika gemensamma pro-
jekt. Rapporten påpekar också att högskolebiblioteket måste ha en pedagogiskt utbildad 
personal som på ett effektivt tillvägagångssätt kan förmedla bibliotekets resurser (det 
vill säga att bibliotekarien får en mer aktiv läranderoll) och samverka med lärarna (Gel-
lerstam 1991, s.8f., 30). 
 
Enligt Hagerlids (1996) slutrapport, Studenternas bibliotek - En analys av högskolebib-
liotekets utveckling, har det pedagogiska skiftet inom högskolan medfört ett ökat fokus 
på vad högskolebiblioteket kan bidra med. Den pedagogiska utvecklingen medför att 
biblioteket kan nyttjas mer frekvent och mångsidigt och att ett bättre samarbete med 
lärare kan initieras samt att högskolebibliotekariens yrkesroll kan vidgas. Högskolebib-
liotekets användarundervisning ställs därmed i fokus och beskrivs som något essentiellt 
för att studenterna ska klara av de nya krav som ställs på dem som aktiva kunskapssö-
kande. Användarundervisningen innehåller nämligen aspekter som hur man söker och 
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kritiskt värderar information. Dock kan användarundervisningen bli mer effektiv, bland 
annat i fråga om att anskaffa en mer formell status och att bibliotekarien bör införskaffa 
pedagogisk kompetens, eftersom pedagogik oftast inte har ingått i dennes tidigare ut-
bildning. Högskolepedagogikens skifte av fokus, från undervisning till lärande, är en 
händelse som återigen poängterar bibliotekets allt mer pedagogiska funktion som en 
potentiell arena för lärande. Övergången medverkar dessutom till att bibliotekarien be-
höver verka mer som en lärare, det vill säga utifrån ett handledande och rådgivande per-
spektiv (s. 28).  
 
Högskolelagens första kapitel nionde paragraf (1992:1434) kan även den ses som en 
bakgrund till varför högskolebiblioteket har ett pedagogiskt uppdrag. Detta påpekas av  
Birgitta Hansson, förste bibliotekarie och Olle Rimsten (2005), universitetslektor, båda 
verksamma vid Örebro universitet, i boken ”Somenone elses job”. Författarna undersö-
ker bland annat vems reella ansvar, inom högskolesystemet, det är att implementera 1 
kap. 9 § i högskolelagen (informationskompetens). I texten framgår det att ansvaret i 
stor mån läggs, antingen frivilligt eller mer påtvingat, på högskolebiblioteket (s. 7). Den 
kompetens som behövs för att bibliotekarien ska kunna hantera denna uppgift är en 
ökad kunskap om pedagogik och olika pedagogiska metoder (s. 81). I högskolelagens 1 
kap. 9 § påpekas att:  
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 
 

• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem samt  
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 

 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdighe-
ter, utveckla förmåga att 

  
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 
• följa kunskapsutvecklingen och  
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (Hög-

skolelagen, 1992:1434, 1 Kap.  9 §). 
 
Utifrån högskolelagens 1 kap. 9 § uppdagas att förmågan att hantera information, det 
vill säga strävan efter att bli informationskompetent, idag är fastställt som ett mål för 
hela högskoleverksamheten. I realiteten genomförs det av och ansvaras för av högskole-
biblioteket. Frågan om samverkan mellan lärare och högskolebibliotek i den meningen 
att biblioteket ska ses som en pedagogisk resurs för implementering av informations-
kompetens är dock fortfarande en het fråga i dagsläget. Enligt Rimsten och Hansson 
(2005) är samverkan och integrering mellan de båda aktörerna inte alltid något naturligt, 
men dock eftersträvansvärt från bibliotekets sida (s. 8).  
 
Sammanfattningsvis har högskolebibliotekariens pedagogiska kompetens och högskole-
biblioteket som en arena för lärandeprocesser varit ett genomgående tema i de texter 
som presenterats i bakgrunden. Vikten av att högskolebibliotekarien vidareutvecklar sin 
kompetens i riktning mot pedagogiken är något som ofta har påpekats. Vissa pedago-
giska riktlinjer kunde utläsas redan under mitten av 1990-talet, exempelvis att bibliote-
karien ska vara mer handledare än undervisare och att undervisningen ska var mer inrik-
tad mot studenten och dennes egen aktivitet.  
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2.3 Författarnas bakgrund 
 
Vi är studenter som går en Biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning som 
väljer att fokusera på biblioteksverksamhet ur ett pedagogiskt perspektiv. Detta ger oss 
en unik utgångspunkt och förförståelse gällande bibliotek och pedagogik. Vi har under 
vår studieperiod bland annat arbetat i enlighet med PBL metoden. Därför har vi nått 
insikt i vad denna metod innebär både i praktiken och i dess teoretiska förankring. Kur-
ser som vi har läst är bland annat Kunskapsteori, Pedagogik och lärande samt Bibliotek 
och lärande. Dessa kurser har gett oss kunskaper om vad pedagogik kan innebära och 
fått oss att inse vikten av att man som bibliotekarie måste ta ställning till frågor som rör 
pedagogisk grundsyn. Att veta varför man agerar som man gör medverkar dessutom till 
att det kan vara lättare att förändra och vidareutveckla sin undervisning eller helt enkelt 
kunna förklara sin verksamhet för andra aktörer. Pedagogik för oss är att aktivt reflekte-
ra över begrepp som lärande, kunskapssyn, samhällssyn, människosyn, etik med mera. 
Att kunna koppla samman sitt handlande till olika teorier och normer är för oss därmed 
en viktig förutsättning för att kunna bli pedagogisk.  
 
Högskolebiblioteket som en arena för lärande anser vi vara av yttersta vikt eftersom 
bibliotekarier blir allt mer involverade i den pedagogiska processen i dagens svenska 
utbildningssamhälle. Vi har under vår utbildning i Växjö arbetat aktivt med att skapa 
egna pedagogiska utgångspunkter. För oss väckte arbetet med detta ett intresse för att 
undersöka vilka pedagogiska modeller och teorier som innehas av bibliotekarier som 
idag verkar på högskolebiblioteken. En föreläsning av Tove Pemmer Saetre, norsk bib-
liotekarie och pedagog samt förgrundsgestalt inom bibliotekspedagogik, medverkade 
även den till att få oss intresserade av hur biblioteksarbete och pedagogik kan samverka. 
Frågor rörande bibliotek och pedagogik är för övrigt något som just nu diskuteras av 
många av fältets aktörer.   
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3. Tidigare forskning 
 
Under kapitel tre ges en presentation över den tidigare forskning som är av relevans för 
uppsatsen. Då uppsatsens syfte är att undersöka referenssituationen utifrån ett pedago-
giskt och lärandeperspektiv återspeglas detta i valet av den tidigare forskning. Under 
kapitel 3.1 förs en diskussion om hur bibliotek och pedagogik kan samverka. Under 
kapitel 3.11 och 3.12 framställs en mer detaljerad beskrivning om hur lärande och in-
formationskompetens kan relateras till varandra samt vilken påverkan ett pedagogiskt 
förhållningssätt kan ha på bibliotekarierollen.  
 
Då uppsatsen tar sin utgångspunkt i referenssituationen och i referensarbetet presenteras 
även en grundlig genomgång inom detta område. Olika synsätt på vad som är referens-
arbete presenteras. Exempelvis behandlas diskussionen om vad referensarbete ska inrik-
tas på: instruktion eller information (3.21). Dessutom presenteras olika syner på refe-
renssituationen som en process (3.22), kommunikationens inverkan på referenssituatio-
nen (3.23) och betydelsen av referensdiskens placering och utformning (3.24). Samman-
taget medverkar kapitel tre till en förståelse för uppsatsens valda ämnesområde, mer 
exakt de olika uppfattningar som finns inom fältet. 

3.1 Bibliotek och pedagogik 
 
Diskussionen om bibliotek och pedagogik har gjort sig gällande i olika sammanhang. 
Fenomenet pedagogisk grundsyn har en klar relevans för hur bibliotekarien kan tänka 
och verka i sin kontext. Redan under början av 1980-talet aktualiseras begreppet peda-
gogisk grundsyn i bibliotekssammanhang genom Maj Klasson (1984), PhD. Biblioteks-
högskolan i Borås, i hennes avhandling Högskolebibliotek i förändring. Klasson ställer 
sig frågande till om en bibliotekarie kan verka i den ”nya” högskolan utan att ha en pe-
dagogisk grundsyn. En grundsyn som inte enbart styrs av ekonomiska faktorer eller 
rutinbaserat biblioteksarbete utan snarare fokuserar på vad Klasson väljer att benämna 
kundomsorg. Författaren nämner och lyfter även fram tre modeller för hur bibliotekarie-
arbete kan utföras. En modell är den participatoriska/samspelsmodellen. Inom denna 
dialogmodell förväntas biblioteket och kunden (detta är Klassons ord, själva använder 
vi begreppet användare) se sitt samarbete utifrån ett jämställt perspektiv där de båda 
parterna ser varandra som subjekt (s. 220f.). Relevansen av att varje undervisa-
re/pedagog väljer att konstruera en pedagogisk grundsyn poängteras även av Hård af 
Segerstad et al. (1996) som påpekar att undervis are ej alltid är fullt medvetna om varför 
de undervisar och förhåller sig på ett speciellt sätt i sin undervisning. Konstruktionen av 
en pedagogisk grundsyn kan därmed medverka till att för undervisaren skapa en reflek-
tion över sin undervisning och på så sätt höja medvetandenivån gällande valet av under-
visningens konstruktion och fokus. I en pedagogisk grundsyn inbegrips att undervisaren 
fokuserar och formulerar en kunskapssyn, inlärningssyn, människosyn, samhällssyn och 
en natursyn (s. 96f.).   
 
Att dessa tankegångar även idag är av betydelse för bibliotekarier styrks exempelvis av 
Philippa Levy (2005), verksam på universitetet i Sheffield, UK, där hon intresserar sig 
för bibliotekariens läranderoll i akademiska studier. Levy påpekar att bibliotekarien bör 
sätta sig in i teorier om lärande och pedagogik för att dels kunna bli en bättre undervisa-
re, och dels för att själv kunna göra pedagogiska bidrag. Detta för att på så sätt kunna nå 
etablering och erkännande bland andra akademiska kollegor inom det pedagogiska fä l-
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tet. Anledningen till att bibliotekarien bör öka sin pedagogiska medvetenhet beror, en-
ligt Levy, på att bibliotekarier blir allt mer involverade i olika lärande och undervis-
ningssammanhang. Speciellt viktigt blir detta i de undervisningskontexter som väljer att 
anlägga ett studentcentrerat perspektiv det vill säga en fokus mer på aktivitetspedagogik 
än förmedlingspedagogik (Pedagogy in a changing environment, s. 24-26).  
 
Utifrån Levys tankar framkommer en önskan om att bibliotek insatta i en pedagogisk 
kontext bör fundera på att göra egna bidrag till den allmänna pedagogiken. Detta har 
gjorts bland annat i och med introduktionen av begreppet bibliotekspedagogik. Ett 
svenskt exempel på vad bibliotekspedagogik innebär kommer från Svensk Biblioteksfö-
renings specialgrupp för bibliotekspedagogik (2005). Denna specialgrupp har utformat 
boken Tänk om …pedagogiska metoder i biblioteket där det påpekas att pedagogiska 
metoder i biblioteket ska stödja läroprocesser och göra biblioteket begripligt för använ-
darna. Den pedagogik som inbegrips i begreppet innebär ett kunskapsorienterat synsätt 
där betoning på lärandet är centralt och medför dessutom att all aktivitet ska utgå från 
användarens perspektiv (s. 5).  
 
Tove Pemmer Saetre (2002) beskriver i rapporten Biblioteket som laeringsarena med 
bibliotekarien som pedagog att biblioteket kan utgöra ett forum både för formellt som 
informellt lärande. Det formella lärandet innebär att biblioteket i samråd med utbild-
ningsinstitutioner står för användarundervisning av olika slag, exempelvis informations-
sökningskurser. Biblioteket som ett forum för informellt, såväl som formellt lärande 
indikerar en pedagogik som ser användaren som aktiv och utforskande, vilket innebär 
att individen har insett ett slags informations- eller upplevelsebehov. De användare som 
är mer passiva har, enligt Pemmer Saetre, därmed inte lika stor chans att få ut en läran-
deeffekt av sitt biblioteksbesök. Dock tror Pemmer Saetre att lärande kan uppstå utan 
förutbestämda och definierade mål. Biblioteket har en naturlig funktion som främjar 
spontana möten mellan text och mottagare. Dessutom sker lärande i relationen bibliotek 
– bibliotekarie – användare. En användare som med hjälp av bibliotekarien lär sig hitta i 
och bemästra biblioteket som system har också lärt sig någonting. Pemmer Saetre påpe-
kar även bibliotekets funktion som en arena för möten och gruppaktivitet. Exempelvis: 
studenter som ofta arbetar i grupp har i biblioteket en utmärkt plats för att kunna spegla, 
men även diskutera varandras nya upptäckter. Pemmer Saetre använder två modeller för 
att beskriva det informella respektive det formella lärandet på biblioteket. Det informe l-
la lärandet berör individen, som en besökare med ett informationsbehov vilket bibliote-
karien stillar genom korrekt bemötande och användande av för problemet relevanta käl-
lor. En mer van biblioteksbesökare kan ibland själv hitta relevant information och behö-
ver då inte alltid bibliotekariens kompetens. Det formella lärandet är som tidigare 
nämnts en del av en utbildningskontext där bibliotekarien, i kraft av sin expertis, agerar 
tillsammans med läraren. Detta förfarande är vanligtvist kopplat till informationssök-
ning och dess olika dimensioner (s. 147-149). 
 
Pemmer Saetre beskriver begreppet bibliotekspedagogik mer utförligt. Författaren upp-
lever att bibliotekarien idag inte alltid kan leva upp till de pedagogiska krav som ställs 
på henne/honom och biblioteket. Ett tillvägagångssätt för att på ett effektivt sätt kunna 
bemöta dessa pedagogiska krav är att utgå från en bibliotekspedagogisk grund. Pemmer 
Saetre bygger begreppet bibliotekspedagogik utifrån en didaktisk utgångspunkt i biblio-
teket som en lärandemiljö (s. 13f.). Bibliotekspedagogik konstrueras genom en analys 
efter en pedagogisk modell som innebär en fokusering och reflektion över bibliotekets 
normativa premisser, deskriptiva teorier och praktik (s. 26f.). Den bibliotekspedagogis-
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ka grundsyn som Pemmer Saetre skapar innebär på den normativa nivån en reflektion 
över bibliotekets värdefilosofiska grund. Grundsynen framhåller bland annat en demo-
kratisk syn med fokus mot folkbildning och yttrandefrihet där människan ses som en 
aktiv samhällsaktör. Det är viktigt att biblioteket värnar om både öppenhet mot nya kul-
turyt tringar och bevarande av traditionella. Dessutom styrs biblioteket politiskt av både 
centraliserings och decentraliserings aspekter. På den deskriptiva nivån framhålls olika 
teoretiska perspektiv så som konstruktivism, pragmatism och existentialism. Lärandet 
ligger i samklang med en kognitiv idétradition där pedagogikens fokus är på ämnesori-
entering och användarcentrering. På den sista nivån i den bibliotekspedagogiska grund-
synen finns handlingen vilket innebär utformandet av en läroplan i bibliotekspedagogik 
(s. 159).  
 
Sammanfattningsvis är dagens diskussioner om pedagogik i bibliotekssammanhang av 
stor vikt och innebär ett klart fokus på användarens behov och vikten av dennes enga-
gemang. Denna utveckling går i mycket hand i hand med utvecklingen av högskolepe-
dagogiken, som tidigare nämns, och det nya pedagogiska uppdrag som högskolebiblio-
teken, i och med detta har fått. 

3.11 Informationskompetens och högskolebiblioteket 
 
Informationskompetens är ett begrepp som har tydliga kopplingar till högskolebibliote-
kets verksamhet (se 2.). Hansson och Rimsten (2005) nämner att ansvaret för att kunna 
implementera högskolelagens krav på att högskolestudier ska fokusera på att studenter 
ska bli informationskompetenta i väldigt stor mån läggs på högskolebiblioteket (s. 7). 
Detta får till följd att biblioteket måste införliva olika pedagogiska kunskaper hos bibli-
otekarierna, och begrepp som bibliotekspedagogik framhålls ibland som en lösning för 
att kunna öka bibliotekariens pedagogiska kompetens (s. 81). Det påpekas att: ”Biblio-
teket är således en viktig samhällsresurs i det pedagogiska arbetet med att vägleda stu-
denter och lärare till det nya informationslandskapet.” (s. 137).  
 
Vad som menas med informationskompetens är dock något omtvistat och mångsidigt. 
Olika syner på informationskompetens ger enligt Christine Bruce, Sylvia Edwards och 
Mandy Lupton (2006) olika pedagogiska förhållningssätt (Six frames for information 
literacy education, s. 3). Samtliga författare undervisar och forskar om informations-
kompetens i relation till den högre utbildningen på Queensland University of Technolo-
gy (QUT), Brisbane, Australia. Bruce et al. uttalanden om att informationskompetens-
undervisning kräver ett pedagogiskt förhållningssätt styrks även av Judith Peacock 
(2005), informationskompetenskoordinator på QUT, Brisbane, Australia.  Peacock me-
nar att bibliotekarien som undervisare av informationskompetens bland annat måste 
grunda sin undervisning på pedagogiska teorier. Varje undervisare måste sätta sig in i 
pedagogiska principer för att kunna lära sig att undervisa. Bibliotekarien måste med 
andra ord dels fokusera på självutveckling inom olika kunskapsområden såsom under-
visning och inlärningsteorier, informationskompetensteorier, läroplansdesign med mera, 
och dels arbeta med självutvärdering och göra egna bidrag till ämnet (Information lite-
racy education in practice, s. 160).  
 
Bruce et al. (2006) framhåller att olika syner på informationskompetens kan sättas i re-
lation till olika synsätt på lärande. Dessa relateras sedan till varandra i en modell. Här 
påtalar Bruce et al. att synen på informationskompetensundervisning påverkas av hur 
lärande definieras och från vems perspektiv; undervisarens eller den lärande. Genom ett 
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ramverk för att påvisa hur olika perspektiv skiljer sig åt i frågor gällande: synen på in-
formationskompetens, synen på information, vad som bör vara läroplanens fokus, synen 
på lärande, den innehållsliga aspekten på undervisningen och hur undervisningen skall 
utvärderas, kan sex förhållningssätt urskiljas. Dessa är:  
 
The Content frame (disciplinorienterat). Detta förhållningssätt koncentrerar sig på att 
studenterna ska lära sig om informationskompetens på en innehållsmässig basis. Ett 
typiskt exempel på detta är när undervisaren presenterar specifika set av informations-
verktyg och tekniker sammankopplade till ett ämne. I mer formella undervisningssitua-
tioner kan den som undervisar sedan ge eleven ett prov för att kontrollera om denne har 
lärt rätt. Att vara informationskompetent innebär att ha kunskap om världen av informa-
tion. Information är något objektivt som existerar utanför individen och kan överföras. 
Undervisaren blir därmed en expert som ska överföra kunskapen om informationskom-
petens till den lärande. Synen på lärande är kvantitativ och att lära sig innebär en för-
ändring i hur mycket man vet. Vad som behöver läras in är allt som är relevant att veta 
inom ett specifikt område.  
 
The Competency frame (beteende- och färdighetsorienterat). Detta förhållningssätt har 
fokus mot att studenterna ska kunna utföra vissa färdigheter vilket i sin tur kräver olika 
nivåer av kompetens. Att vara informationskompetent är ett uttryck för att ha vissa spe-
cifika kunskaper, relevanta skickligheter och färdigheter. Undervisaren definierar vad 
som är kunskap och färdigheter och utfärdar sedan olika uppgifter. Synen på lärande 
innebär att följa en redan på förhand utstakad väg och på så sätt skapa olika kompeten-
ser. Ett exempel på informationskompetensundervisning kan vara en sekvensbetonad 
instruktion där studenten ska lära sig att använda ett elektroniskt verktyg och som foku-
serar på hur innehållet ska kunna tillgodogöras via sökmetoder. 
 
The Learning to learn frame (konstruktionsorienterat). Detta förhållningssätt har en 
konstruktivistisk förankring. Att vara informationskompetent blir ett sätt att lära, där 
deltagaren måste fråga sig vad det innebär att vara informationskompetent i olika kon-
texter. Information definieras därmed som något subjektivt som konstrueras av studen-
ten. Undervisarens uppgift är att iscensätta olika miljöer som bejakar ett lärande där 
deltagaren ska kunna utveckla olika strukturer och sätt att tänka samt resonera på angå-
ende information. Ett typiskt exempel på undervisning är när deltagaren får utgå från ett 
verklighetsbaserat problem och undersöka hur information kan hittas, nyttjas och utvär-
deras för att lösa problemet.  
 
The Personal relevance frame (experimentellt orienterad). Detta förhållningssätt före-
språkar en syn på informationskompetens som innebär att den lärs in kontextuellt. Att 
vara informationskompetent skiljer sig alltid från individ till individ. Deltagaren måste 
själv reflektera över vad informationskompetens kan innebära och göra för ho-
nom/henne i en specifik kontext. Synen på information är att undersöka hur information 
kan bli värdefull för deltagaren. Undervisaren har till uppgift att motivera deltagaren 
och synen på lärande innebär att finna personlig relevans och mening inför olika feno-
men. Informationskompetens är subjektivt och måste kopplas till personliga erfarenhe-
ter. 
 
The Social impact frame (samhällelig och reformbetonad). Detta förhållningssätt har 
fokus mot hur informationskompetens kan påverka samhället och lyfta fram olika sam-
hälleliga problem. Synen på information är definierad utifrån olika samhälleliga kontex-
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ter. Undervisarens roll är att utmana status quo och synen på lärande innebär att införli-
va olika perspektiv som uppmuntrar samhällelig förändring. Ett exempel på undervis-
ning är att deltagaren ska fundera kring de digitala klyftor som finns i samhället och 
komma med förslag om hur dessa kan övervinnas.  
 
The Relational frame (relationellt orienterad). Detta förhållningssätt betonar att informa-
tionskompetens är komplext och införlivar därmed olika perspektiv att interagera med 
information. För deltagaren innebär det att inse varje sammanhangs unika ton och sedan 
därefter ta ställning till olika fenomen. Synen på information är därmed både objektiv 
och subjektiv beroende på vad den specifika situationen kräver. Undervisaren ska främ-
ja mångfald och lärande innebär att inse vikten av komplexitet och nyanser. Lärandet 
och kunskapen finns varken i undervisaren, deltagaren eller informationen (ämnet) utan 
i relationen mellan dessa olika element. Reflektion och kritiskt ifrågasättande är två 
effektiva metoder. The relational frame tar hänsyn till alla tid igare nämnda aspekter och 
betonar informationens och kunskapens relationella natur. Studenten ska utveckla ett 
kritiskt tänkande och kunna se på sin omvärld och lära sig ur flera olika perspektiv (s. 1-
6, 19). 
 
Sammanfattningsvis framkommer det att lärande och informationskompetens är tätt 
sammanvävda vilket innebär att bibliotekarien som informationskompetensförmedlare 
aktivt måste ta ställning till de olika definitionerna av informationskompetens. För att 
kunna göra detta i ett undervisningssammanhang behöver bibliotekarien utveckla en 
pedagogisk kunskapsbas och medvetenhet.  

3.12 Bibliotekariens roller  
 
Bibliotekariens roll i biblioteket kan ta olika former och skepnader. Pemmer Saetre 
(2002) urskiljer två olika roller som kan uppkomma i lärandesammanhang. Den ena 
rollen är den traditionella och den andra är den vägledande. Författaren nämner att väg-
ledning som lärandestrategi skiljer sig från den mer traditionella undervisningen. Inom 
det traditionella perspektivet ställs undervisaren i fokus. Att undervisa handlar inom 
detta perspektiv om att undervisaren är aktiv och förhåller sig till olika krav. Deltagarna 
blir nästintill osynliga inom detta perspektiv. Idag påpekar författaren att många peda-
goger istället framhåller undervisningsaspekter som fokuserar på att synliggöra deltaga-
ren i den specifika undervisningssituationen. Vägledningsbegreppet finner förankring i 
aktivitetspedagogiska traditioner som poängterar och införlivar elevens aktivitet som 
primär i lärandesituationen. Med andra ord blir studenten huvudaktör och lärarrollen 
definieras som en stöttepelare och vägledare. Med vägledning införlivas aspekter såsom 
att undervisaren har en positiv människosyn, fokuserar på att alltid försöka utgå från 
den andres erfarenhetsvärld och ger positiv stöttning samt accepterar den andre (s. 
163f.).  
 
I relationen mellan bibliotekarie och användare kan bibliotekariens pedagogiska roll 
uppkomma då mötet mellan dem kan initiera olika lärandeprocesser. Aktörernas inter-
aktion kan även utgöra ett hjälpmedel för att fö ra användarens lärandeprocess framåt, 
om den stött på olika hinder på vägen. Pemmer Saetre (2002) påpekar dock att vägled-
ning inom biblioteket traditionellt oftast har haft en karaktär som avgränsad och ämnes-
baserad (mer inriktat mot den traditionella rollen). Det vill säga att bibliotekarien har 
fokuserat mer på det material som ska hittas än på användaren. Dialogen mellan använ-
daren och bibliotekarien har reducerats till att inbegripa frågor och svar gällande materi-
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alet. Pemmer Saetre poängterar att vägledningssituationerna inom biblioteket därför bör 
fokusera på att införliva individens erfarenhetsvärld för att på så sätt öka bibliotekariens 
uppmärksamhet på användarens perspektiv. Att lägga ner lite mer tid i vägledningssam-
talen för att bilda sig en uppfattning om vem användaren är, kan enligt författaren, med-
verka till en ytterligare ökning av träffsäkerheten i informationssökningsprocessen. 
Dock är det användaren som ska definiera sitt behov för att sedan i ett samarbete med 
bibliotekarien möjliggöra chansen att ändra och justera behovet. Traditionellt fram-
kommer bibliotekariens lärarroll tydligast i användarundervisning vilket innebär under-
visning gällande sökstrategier och värdering av olika källor. Pemmer Saetre vidgar bib-
liotekariens läranderoll genom att även inkludera den undervisning som sker inom olika 
vägledningssamtal med den enskilda användaren (s. 165-167).  
 
Pemmer Saetres uttryckta önskan och diskussion om en möjlig förändring gällande bib-
liotekariens vägledande roll kan dock nyanseras. Denna nyansering artikuleras bland 
annat av Sue Roberts (2005), ansvarig för ”Learning services” på Edge Hill College of 
Higher Education, i Lancashire, UK. Roberts beskriver att den akademiska biblioteka-
rierollens övergång mot en mer undervisande roll ej enbart är problemfri. Inom högsko-
leutbildningen spås en framtid där akademiker verksamma inom högskolekontexten ska 
samarbeta mer och där gränsöverskridande blir allt vanligare. Dock är denna övergång 
omgiven av vissa konflikter och problem. För det första kan det uppstå rollkonflikter 
mellan övriga akademiker och bibliotekarier där akademikerna inte fullt ut godtar och 
värderar bibliotekariens undervisarroll och involvering i lärandemiljön. För det andra 
kan bibliotekarierna själva känna ett rollmotstånd mot att deras yrkesroll ska gå mot en 
mer pedagogisk användarcentrerad riktning. För det tredje sker det för tillfället en dis-
kussion inom biblioteksverksamheten om utvecklingen mot en lärande och undervisan-
de roll är något positivt på många plan eller enbart ett sätt att försöka stärka yrket som 
en profession (New professional identities and practices for learner support, s. 104-
106).  
 
En annan ledande aktör inom biblioteks- och informationsvetenskap är Carol Kuhlthau 
(2004), verksam på universitetet (Rutgers) i New Jersey, USA, som också hon diskute-
rar bibliotekariens roll och funktion i servicen gentemot användaren. Kuhlthau framhå l-
ler i boken Seeking meaning – A process approach to Library and information services 
ett användarcentrerat och konstruktivistiskt synsätt på informationssökningsprocessen 
och användarens meningsskapande. Kuhlthau lyfter fram att användaren ej i så stor ut-
sträckning nyttjar bibliotekarien som en ”formell (för-) medlare” (eng. Formal Media-
tor) i dennes informationssökningsprocess. I de fall när användarna vänder sig till bibli-
otekarien är det oftast som en sista utväg eller när användaren har problem med materi-
altolkning. Dock påpekar Kuhlthau att hennes studier av användares informationssök-
ningsprocess indikerar att användarna skulle vilja ha mer stöd och guidning i viss del till 
lokalisering av material (physical access), men främst i vägledning gällande deras sök-
process (intellectual access). Denna handledning skulle för användaren innebära möjlig-
heten att få föra en dialog med bibliotekarien angående det valda ämnet (s. 107-114). 
 
Traditionellt har bibliotekets service gentemot användaren inbegripits dels av referens-
service och dels av instruktioner. Bibliotekariens roll som förmedlare (mediatior) inom 
referensservice kan, enligt Kuhlthau, identifieras utifrån fem olika nivåer. För varje nivå 
beskrivs bibliotekariens medlingsgrad/ingripande. De fyra första nivåerna av förmedling 
innehåller alla, dock i varierande former, olika ämnes- och källbaserade ingripanden i 
användarens sökprocess som bygger på en princip av säkerhet. Det går med andra ord 
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att finna en specifik källa och det går att besvara en fråga rätt. I den sista nivån införli-
vas dock mer komplexitet och osäkerhet. De första fyra nivåerna kan passa när använda-
ren redan har formulerat/definierat ett klart behov. När användaren är mer osäker och 
befinner sig i en mer undersökande fas gällande sitt informationsbehov utgör ej de äm-
nesbaserade nivåerna det bästa sättet att bemöta användaren på utan en mer rådgivande 
roll bör då, enligt Kuhlthau införlivas. De fem olika nivåerna inleds med:  
 
Organizer/organisatör – Inom denna nivå sker inget direkt ingripande utan förmedlingen 
bygger på en självinstruerande karaktär där användaren själv kan söka i en organiserad 
samling tack vare bibliotekariens kategorisering av bibliotekets material.  

 
Locator/lokalisatör – Inom denna nivå sker ett så kallat “Ready-reference” ingripande, 
vilket innebär att bibliotekarien utför en separat och enkel sökning på en av användaren 
ställd sakfråga. Huvudsakligt fokus ligger på att lokalisera rätt källa och en förståelse 
för användarens perspektiv bejakas ej.  

 
Identifier/Identifierare – Inom denna nivå sker ett standardiserat referensingripande i 
den meningen att det genomförs en ämnessökning som medverkar till ett framtagande 
av olika sorters källor. Denna roll tenderar att se alla användare på samma sätt vilket 
indikerar en syn på lärande som en statisk och ej komplex process. Användaren kan 
utifrån detta perspektiv uppleva att informationssökning reduceras till att innebära kun-
skapen att identifiera olika källor och inte att kunna tolka dem.  

 
Advisor/handledare – Inom denna nivå sker ett strategiskt ingripande där bibliotekarien 
guidar användaren genom en sekvens av källor inom ett specifikt ämne. Trots att biblio-
tekarien försöker att anpassa användarens informationssökningsprocess genom sitt in-
gripande innebär det ej att användarens kreativa lärandeprocess aktiveras. Användarens 
tidigare kunskaper och referensramar nyttjas ej. Användaren kan uppleva att det finns 
en rätt sökväg/strategi för alla sökningar. 
 
Counselor/rådgivare – Inom denna nivå sker ett ingripande där bibliotekarien involverar 
användaren och försöker utgå från hans/hennes perspektiv. Användaren lär genom att se 
informationssökningen som en process och det finns inget på förhand rätt svar eller stra-
tegi. Informationssökningsprocessen ska ses som en process/konstruktion snarare än att 
finna rätt svar. Det är användaren som bestämmer vilket fokus som ska tas och bibliote-
karien ska poängtera att informationssökningsprocessen är något individuellt, kreativt 
och unikt (s. 114-120).  
 
Kuhlthau lyfter även fram en klassificering över fem olika utbildningsnivåer som kan 
uppkomma i relation till den instruktionsservice som bibliotekarien ger till användaren i 
hans/hennes informationssökning. Dessa undervisningsnivåer pendlar mellan olika ut-
bildningsfokus. Ett lägre utbildningsfokus reducerar bibliotekariens ingripande till att 
påvisa viss informations lokalisering eller hur en specifik databas fungerar. Medan ett 
högre utbildningsfokus har ett utbildningsmål som medverkar till att bibliotekarien ver-
kar som en rådgivare för användaren så en djupare förståelse kan nås. Klassificeringen 
av de olika nivåerna beskriver bibliotekarien som en: organisatör/organizer, föreläsa-
re/lecturer, instruktör/instructor, handledare/advisor och till sist rådgivare/counselor (s. 
120f.). De olika förmedlingsnivåerna, som tidigare nämnts i referensservicen, kan kor-
respondera med utbildningsnivåerna. Beroende på graden av bibliotekariens ingripande 
initieras därmed olika förmedlingsroller och former av undervisning för användaren (s 
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131). Det är när bibliotekarien införlivar en mer rådgivande roll som ett processoriente-
rat och konstruktivistiskt lärandesynsätt kan införlivas, vilket kan ses som en ny inrik t-
ning till skillnad mot det traditionella synsättet (som har fokus på material och källor). 
Denna nya roll ser informationssökning som en process där en dialog måste initieras för 
att engagera både bibliotekarien och användaren. Enligt Kuhlthau är det informations-
samhället och dess krav som ger en utveckling mot bibliotekarien som rådgivare. Detta 
innebär dock inte att den traditionella rollen helt ska överges, snarare bör de båda per-
spektiven involveras mer med varandra (s.144).   
 
Sammanfattningsvis framkommer det att bibliotekariens roll kan pendla mellan att in-
neha en mer traditionell roll eller en vägledningsroll. Den första rollen har fokus mot 
bibliografiska, ämnesbaserade och sökbaserad aspekter i servicen gentemot användaren 
medan den andra rollen snarare har fokus på service mot användarens perspektiv och 
behov. Övergången från den traditionella till den mer användarcentrerade bibliotekarie-
rollen är dock inte problemfri, vilket Sue Roberts påpekar, genom att nämna de olika 
konflikter som kan uppstå i ett förändringsskede. Vi väljer att tolka Kuhlthaus olika 
förmedlingsnivåer och undervisningsnivåer som möjliga att införliva och identifiera i 
den enskilda referenssituationen. Detta trots att författaren i sin framställning av dessa 
nivåer väljer att koppla dem till ett vidare perspektiv gällande användarundervisning.  

3.2 Referensarbetet och referenssituationen  
 
Bibliotekariens referensarbete har alltid gått hand i hand med den tekniska utvecklingen. 
Det som tidigare var mer okomplicerat har i och med inträdet i dagens informations- 
eller om man så vill, kunskapssamhälle och de otaliga digitala källor till information 
som finns gjort att bibliotekarien behöver betydligt mer pedagogik än tidigare. Denna 
process avspeglas även i utbildningsvärlden, där tendensen gått från en mer förmed-
lingspedagogisk inriktning till ett konstruktivistiskt synsätt med elevcentrerad utbild-
ning. Här ges en resumé över såväl referensarbetets utveckling som referenssituationens 
innehåll. 

3.21 Vad är referensarbete? 
 
Svensk biblioteksförening (2002) har i sina rekommendationer för referens- och infor-
mationsarbete ett citat från Denis Grogans (1979) bok Practical reference work :  
 

Referensarbete är den professionella hjälp besökaren får av bibliotekarien i syfte att få ade-
kvat information, där bibliotekariens yrkeskunskaper ger frågeställaren ett större utbyte av 
bibliotekets resurser än vad han/hon skulle fått på egen hand. 

 
Detta är ett citat som lättförståeligt beskriver vad som av många uppfattas som bibliote-
kariens kärnverksamhet. Dock har synen förändrats genom åren. Referensarbetet starta-
de i och med att biblioteken blev större och bestånden var tvungna att organiseras. Detta 
gjordes av bibliotekarien som då blev den enda personen som verkligen kunde hitta 
bland det i rasande takt ökande materialet och sålunda var den mest lämpade för att 
förmedla det. Denis Grogan, författare av ovan nämnda bok och verksam som Senoir 
Lector under början av 1990-talet vid institutionen för Information and Library Studies 
på universitetet i Wales, hänvisar till en av de första böckerna som är skrivna om refe-
rensarbete där bibliotekariens funktion blir en ”living link between the text and the rea-
der”. Vidare beskriver Grogan referensarbete som ett slags maximerande av resursernas 
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användning då bibliotekets princip är att dela med sig av informationen till såväl sam-
hället i stort som individerna som samhället består av (Practical reference work - 2nd 
ed., Grogan 1992, s. 8). Rent generellt inbegrips referensarbete av två beståndsdelar 
vilka utgörs av dels ett informativt och dels ett instruerande synsätt. Dock påvisar Gro-
gan genom hänvisningar till andra aktörer att de två faktorerna har en inbyggd konflikt 
då de båda aspekterna står för två skilda perspektiv som kan göra sig olika gällande re-
ferensarbetet beroende på bibliotekariens val av fokus. Till exempel nämns det att an-
vändaren inte ska förnekas chansen att få lära sig hur man kan använda biblioteket, och 
därmed till en viss grad bli undervisad i det om han/hon så önskar. Men det kan bli en 
fara i att instruera användarna om målet är att de förväntas bli oberoende och självgåen-
de (s. 15 f.). En diskussion om dikotomin förs även av William A. Katz, som 2002 arbe-
tade som professor vid School of Information Science and Policy, State University of 
New York at Albany, och följer nedan. 
 
Ett annat standardverk skrivet om referensarbete är Introduction to reference work vol. 
II av William A. Katz (2002). Denna bok gavs ut första gången år 1969 och har revide-
rats flertalet gånger, senast år 2002. I mycket på grund av den snabba tekniska utveck-
lingen i samhället och det aldrig sinande flödet av information (s. xi). Katz framhåller 
att bibliotekariens roll i referenssituationen bör vara en Information Mediator, vilket vi 
översätter till förmedlare av information. Bland det svåraste för bibliotekarien är då 
”…to determine what is useful, what is needed and what could be rejected” (s.25). Katz 
för sedan en diskussion i sammanhanget kring vår tids stora och i mycket överdrivna, 
informationsflöde där författaren påpekar att bibliotekarien som tidigare var ”a useful 
individual” i framtiden kommer att bli ”absolutley necessary” (s.26).  
 
Gällande diskussionen om instruktion vs. information i referensarbetet påpekar Katz att 
det finns en grupp med bibliotekarier som starkt betonar vikten av instruktion. Detta då 
denna grupp menar att undervisningen/instruktionen är en absolut nödvändighet för in-
dividen om denne ska kunna verka i dagens samhälle. Referensarbete utefter en instruk-
tionspräglad grund har dessutom en historisk traditionell förankring i bibliotekets refe-
rensverksamhet. Det finns dock en annan grupp med bibliotekarier, inklusive Katz, som 
motsätter sig instruktion i referensarbetet och ställer sig på ”informationens sida”. Det 
erkänns dock att instruktion självklart ska ges om användaren efterfrågar det eller om 
bibliotekarien märker att användaren är i stort behov av det. Men om inte dessa premis-
ser uppkommer i referenssituationen är det, enligt Katz, enklare för bibliotekarien att 
själv finna svaret på användarens fråga. Katz menar också att inriktning och val av me-
tod i referenssituationen måste bero på kontexten. Akademiska bibliotek ligger ofta åt 
det instruerande hållet. Författaren framhåller dock att det farliga med instruktion är att 
användaren i mycket luras att tro sig vara självgående. Katz ser informationssökning 
som en process av sådan komplexitet och djup att den är omöjlig att lära ut i ett kort 
möte eller under några enstaka kurser. Dessutom anser Katz att det är att förneka yrkets 
profession att tro något annat (s. 167-170).     
 
Richard E. Bopp, pensionerad docent i Library Administration vid University of Illi-
nois, Urbana-Champaign, USA och Charles A. Bunge (2001), pensionerad professor vid 
School of Library and Information Studies, University of Wisconsin- Madison, USA,  
för även de en diskussion över information och instruktion i referenssituationen. Bopp 
och Bunge artikulerar inledningsvis i sin text att referensbibliotekarien behövs som ett 
stöd för individens inträde och involvering i en komplex och ständigt föränderlig infor-
mationsvärld, där bibliotekarien har som mål att försöka göra informationen tillgäng 
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samt förståelig för användaren. Referensbibliotekariens primära roll är därmed att hjälpa 
användaren att överkomma olika barriärer som kan uppstå i sökandet efter relevant in-
formation (History and varieties of reference services, s. 3f.).  
 
Beroende på användarens behov och mål gällande den eftersökta informationen kan 
referenssituationen utformas olika i relation till den assistans som bibliotekarien ger. 
Till exempel om användaren behöver fakta, delar av information eller endast ett doku-
ment för att klara av en uppgift blir bibliotekariens uppgift att ha fokus på informatio-
nen och hjälpa användaren att finna den. Vanligt förekommande frågor inom detta per-
spektiv är därmed de så kallade ”ready-reference questions”. Dessa frågor kännetecknas 
av att de snabbt kan besvaras genom en konsultering med endast en eller två referens-
verktyg. De utgör även en majoritet av de frågor som ställs vid referensdisken på ett 
bibliotek. I vissa bibliotek har detta lett till skapandet av två diskar; en informationsdisk, 
och en referensdisk som då tar hand om de svårare och tidskrävande frågorna. Dock 
påpekar Bopp och Bunge att varje referensfråga är unik och att de ska behandlas med 
respekt samt att en ”ready-reference” fråga kan utvecklas till en mer komplex fråga om 
bibliotekarien är uppmärksam. Författarna nämner även att tidsaspekten är en faktor 
som spelar en betydande roll i referenssituationen. Detta eftersom allt för mycket hjälp 
till en användare gör att andra användare kan hamna i skymundan (s. 6f.). När använda-
ren istället är intresserad av hur biblioteket eller informationskällor fungerar för att bli 
antingen mer kunnig eller oberoende i sin sökprocess blir bibliotekariens uppgift att ge 
instruktion. Denna del av referensservicen gör sig ofta gällande på akademiska bibliotek 
och kan ges antingen i individuella möten med användaren eller med en grupp av an-
vändare. Instruktion har i sig en spännvidd som sträcker sig från de allra enklaste 
genomgångar av biblioteket och dess service till förklaringar av mer djupgående karak-
tär. Allt beroende på användarens behov (s. 14f.). 
 
Författarna lyfter även fram problematiken gällande instruktion vs. information i refe-
rensarbetet. Å ena sidan efterfrågar användaren att bibliotekarien ska finna informatio-
nen till dem, istället för att ge undervisning och på så sätt lära användaren att själv finna 
informationen. Å andra sidan behöver användaren få instruktion i hur man tillgodogör 
sig relevant information eftersom dagens komplexa informationssamhälle i stor mån 
kräver detta. I bibliotekariekåren finns båda perspektiv representerade. Bopp och Bunge 
påpekar att instruktion ska ges som ett komplement till information vilket ger bibliote-
karien en viktig roll i samhället (s. 14f.).  
 
Författarna Lisa Janicke Hinchliffe, Associate Professor i Library Administration och 
koordinator för Information Literacy Service and Instruction, University of Illinois, Ur-
bana-Champaign, USA och Beth S. Woodard (2001), Associate Professor i Library 
Administration och Central Information Services Librarian vid University of Illinois, 
Urbana-Champaign, USA, påpekar att instruktion innebär att lära användarna att bli mer 
kompetenta i informationssökning och kunna hantera information. Instruktion kan ex-
empelvis innebära att få biblioteksorienterad instruktion eller instruktion med informa-
tionskompetens som mål. Det senare alternativet är idag en allt mer förekommande 
uppgift (Instruction, s. 178f.). Instruktion i referensarbetet är dock inte en självklarhet i 
alla lägen. Detta eftersom bibliotekarien inte alltid har tid att ge instruktion bland annat 
beroende på olika stress- och tidsfaktorer så som att det står andra användare i kö till 
referensdisken. I dessa fall påpekar författarna att instruktion kan överges för att istället 
ge ett mer ändamålsenligt svar. Även de bibliotekarier som känner starkt för sin lärande 
och instruerande roll kan ge information när det visar sig rätt för situationen. Referens-
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situationen i sig rör sig längs en linje som i ena delen innebär att ge kompletta svar till 
användaren och vid den andra delen införliva olika lärandeaspekter. De flesta referenssi-
tuationer hamnar i mitten (s. 182f.). Gällande utformandet av instruktionen som biblio-
tekarien ska ge användaren behöver bibliotekarien kunskap om olika lärandeteorier. Det 
finns dock inte endast en sådan teori utan flera kan vara applicerbara beroende på sam-
manhang. Exempelvis innebär ett behaviouristiskt synsätt på lärande i relation till in-
struktion att bibliotekarien skriver ner olika beteendemål som instruerar användaren att 
verka i vissa riktningar. Ett mer konstruktivistiskt synsätt på lärande skapar instruktio-
ner som aktiverar användaren till egen aktivitet. Till exempel demonstrerar bibliotekari-
en för användaren hur man kan utföra en handling, vilket i sin tur ska aktivera använda-
ren till vidare handlande; användaren kombinerar därmed lyssnande med aktivitet. Att 
inneha kunskap om olika lärandestilar är därmed fördelaktigt för bibliotekarien i en re-
ferenssituation för att på så sätt kunna bredda sitt agerande (s. 188f., 192).  
 
I kontexten gällande högskolebibliotek och referensarbete förs en diskussion gällande 
dess inriktning. Grogan (1992) påvisar genom att hänvisa till olika artiklar att det tradi-
tionellt, från bibliotekariens sida, har legat fokus mot synsättet att bibliotekarier verk-
samma vid högskolebibliotek anser att den akademiska användaren bör kunna besvara 
sin egen fråga, snarare än att bibliotekarien ska göra det. Detta bland annat på grund av 
att det ingår i användarens akademiska uppgift och forskningsprocess att själv finna det 
han/hon söker. Dessutom är det bara användaren som kan bedöma relevansen av det 
funna materialet. Tanken om att bibliotekarien ska erbjuda en slags hjälp till självhjälp 
har en traditionell koppling till högskolebiblioteket. Bibliotekariens roll har utifrån 
bland annat dessa traditioner utvecklats mer till en lärarroll där fokus ligger på att bibli-
otekarien ska ge guidning till nyttjandet av informationen (s. 15f.).  
 
Ytterligare en syn på instruktion ges av Margaretha Ullström (2005), universitetsadjunkt 
i litteraturvetenskap på Karlstad Universitet, som i boken Samtal på bibliotek – Om 
samtalet som arbetsmetod i biblioteksarbete påpekar att hjälp till självhjälp är ett be-
grepp som kan sättas i relation till referenssituationen. Ullström menar att detta innebär 
att bibliotekarien lär användaren att själv söka i kataloger, databaser och på Internet. 
Hjälp till självhjälp ska ej ses som ett verktyg för att dra ner resurser på biblioteket, sna-
rare tvärtom. Hjälp till självhjälp handlar om och bör definieras som en demokratisk 
rättighet där individen får lära sig att söka efter information. Ullström menar att detta tar 
tid eftersom sökteknik och dess logik är en komplex process att lära in. Men desto mer 
kunskap användarna får gällande sökprocessen desto högre krav ställs på bibliotekariens 
och bibliotekets material. Att lära användaren att själv förbättra sin sökstrategi är något 
som har ökat under de senaste åren exempelvis genom ”boka en bibliotekarie” där syftet 
är att hjälpa användaren och samtidigt lära ind ividen att söka själv (s. 99f.). 
 
En annan aspekt som påverkar referensarbetet är synen på information, vilket påtalas av 
Professor and Dean Catherine Sheldrick Ross, Assistant Professor Kirsti Nilsen & As-
sociate Professor Patricia Dewdney (2002), alla verksamma vid Faculty of Information 
and Media Studies, University of Western Ontario, Canada. I deras bok, Conducting the 
reference interview – a how-to-do-it manual for librarians, påtalas att det i dagens bib-
lioteksvärld är vanligt att se information som en vara, en artikel (eng. Commodity). In-
formation är något som kan lagras, förflyttas och återkallas (eng. retrive). Information 
blir då ett objekt, ett begrepp med innehåll som existerar oberoende av sammanhanget. 
Det andra sättet att se på information tar hänsyn till att information har olika betydelser 
för olika människor. Informationen blir i och med detta kontextuell. Bibliotekariens roll 
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blir då inte bara förmedlande, utan snarare att vägleda användaren till den information 
som är betydelsefull för användarens kontext. Ser bibliotekarien kontextuellt på infor-
mation förändras även synen på användarens fråga. Det som användaren frågar efter har 
då troligtvist en helt annan betydelse än vad bibliotekarien uppfattar. På gemensam ba-
sis, via samtal och dialog, kan dock bibliotekarien få en ökad förståelse för vad använ-
daren menar och på så vis hjälpa användaren stilla sitt informationsbehov på ett adekvat 
sätt (s. 29-32). Har bibliotekarien en syn på informationen som en vara är det troligt att 
referensarbetet blir inriktat på förmedling. Den kontextuella synen ger snarare stöd till 
den instruerande rollen där användaren själv måste lära sig att, för det första verbalisera 
sitt eget informationsbehov och därefter välja ut relevanta metoder för att stilla det, vil-
ket bör ske i och med ett instruerande synsätt. 
 
Den etik som präglar referensarbetet medverkar, enligt Richard E. Rubin (2001), Direc-
tor of the School of Library and Infromation Science and SLIS Professor, Kent State 
University, Kent, Ohio, USA, till att ett ramverk bildas som i sin tur indikerar och påvi-
sar ett professionellt arbetssätt för bibliotekarien i referensarbetet. Rubin påpekar att 
dagens heterogena samhälle och komplexa samt mångsidiga informationsmiljö gör det 
svårt att formulera endast en allmängiltig lista över etiska aspekter som ska täcka in alla 
bibliotekskontexter (Ethical aspects of reference service, s. 28-31). Svensk Biblioteks-
förenings riktlinjer (2002) framhåller att bibliotekarien i referenstjänsten ska sträva efter 
att i varje referenssituation beakta användarens integritet och behandla honom/henne 
med respekt. En viktig aspekt blir att allt som sker under referenssituationen skall göras 
i samråd med användaren. För att bibliotekarien ska kunna verka i referenstjänsten be-
hövs både kunskap om pedagogik och om olika informationskällor. Detta för att biblio-
tekarien skall kunna lära ut informationssökning och införliva ett kritiskt tänkande hos 
användaren i dennes förhållande till information (Svensk biblioteksförenings rekom-
mendationer för referens- och informationsarbete).  
 
Sammanfattningsvis kan referensarbete både utgöras av ett informativt och ett instrue-
rande tillvägagångssätt. Olika röster med olika ståndpunkter har presenterats. Inom en 
högskolebibliotekskontext vinner dock det instruerande perspektivet oftast gehör.  

3.22 Referenssituationen som en process 
 
Referenssituationen kan ses som en process bestående av olika delar. Dessa kan behand-
las olika beroende på referenssituationens karaktär, men också synen på referenssitua-
tionens funktion. En del litteratur utgörs av så kallade ”how-to-do-it manuals” medan 
andra betonar referenssituationen som något unikt och ständigt föränderligt bortom på 
förhand konstruerade strategier.  
 
Grogan (1992) väljer att framställa referensarbetet som en process innehållande åtta 
olika steg. Denna referensprocess behöver dock ej vara linjär utan förloppet bör ses som 
en helhet där de olika delarna kan bli aktuella vid olika tillfällen under referensproces-
sen. Processen inleds med att användaren själv måste inse att han/hon har ett problem 
som i sin tur indikerar ett informationsbehov. Därefter formulerar användaren en inle-
dande fråga. Dessa delar väljer Grogan att betrakta som intrapersonella aspekter, vilka 
pågår inuti användaren. Dock vill vi framhålla att dessa delar av processen mycket väl 
kan utvecklas i samråd med andra aktörer så som lärare, handledare eller vänner. Däref-
ter fortsätter processen och bibliotekarien bli involverad. Detta i och med att använda-
rens inledande fråga behöver omformuleras och bearbetas för att göras undersöknings-
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bar i den aktuella bibliotekskontexten. Mer konkret sker detta genom den så kallade 
referensintervjun. Efter att den egentliga sökfrågan konstruerats behöver bibliotekarien 
utforma en relevant sökstrategi, vilket bland annat kan inbegripa att finna en eller flera 
effektiva sökvägar. Grogan påpekar att användaren ofta kan vara till stor hjälp i detta 
skede. Nästa steg, sökproceduren, är det faktiska informationssökandet. Detta utförs 
normalt av bibliotekarien, även om vissa föredrar att ha användaren vid sin sida för att 
kunna få en omedelbar reaktion på informationen som hittas. Grogan framhåller att en 
väl förberedd bibliotekarie har alternativa strategier redo om användarens reaktion visar 
att sökresultatet inte är till belåtenhet. De två avslutande stegen kallas av Grogan svar 
och respons. Skillnaden mellan de båda är att svaret inte behöver vara exakt det använ-
daren efterfrågar. I responsfasen får dock bibliotekarien en chans att förtydliga och till-
sammans med användaren utvärdera relevansen och gemensamt komma överens om 
referensprocessen kan anses som avslutad. Trots att dessa åtta steg ger uttryck för ett 
relativt statiskt och förmedlingspedagogiskt synsätt, påpekar Grogan vikten av att refe-
rensprocessen ska ske i samråd med användaren och inte blir en ”soloshow” (eng. solo 
performance) av bibliotekarien (s. 52-55).  
 
Även Svensk biblioteksförenings specialgrupp för referensarbete har synpunkter på re-
ferenssituationen och dess olika aspekter. I beskrivningen av referensprocessen införli-
var biblioteksföreningens rekommendationer ett användarcentrerat perspektiv. Till ex-
empel i mötet mellan bibliotekarien och användaren är det viktigt att interaktionen som 
infinner sig utmärks av ett bra kommunikationsklimat. Bibliotekarien ska därmed för att 
införliva detta bland annat försöka arbeta på olika icke-verbala kommunikationsstrate-
gier så som att skapa ögonkontakt, uppträda vänligt och visa uppmärksamhet samt ej 
verka upptagen. För att mötet och intresset ska hållas vid liv genom hela referenssitua-
tionen bör bibliotekarien även lyssna på vad användaren säger och inte snabba på refe-
renssituationen. Att kunna lyssna aktivt och ställa öppna frågor anses som viktiga 
aspekter för att kunna föra en referensdialog på ett effektivt tillvägagångssätt. Dialogen 
är enligt Svensk Biblioteksförenings specialgrupp hjärtat i hela referenssituationen. 
Några viktiga kännetecken för en lyckad referensdialog är exempelvis att ge användaren 
tid att specificera och förklara sin frågeställning. Bibliotekarien kan även arbeta med att 
försöka spegla användarens fråga genom att kommentera den eller bara nicka för att 
visa att man har förstått. Sökprocessen som sedan följer ska utgöras av en interaktion 
mellan användaren och bibliotekarien för att bli mest effektfull. Mer konkret innebär det 
att de båda parterna tillsammans ska skapa en sökstrategi. Detta kan exempelvis göras 
genom att bibliotekarien förklarar sökprocessen och påvisa hur användaren själv kan gå 
vidare. Även bestämmandet av relevanta sökord och hur man kan begränsa sökfrågan 
kan vara passande aktiviteter i sökprocessen. Den sis ta aspekten som även bör finnas 
med är uppföljningen av referenstjänsten. Bibliotekarien kan till exempel fråga om an-
vändaren känner sig nöjd med hjälpen som han/hon fått (Svensk biblioteksförenings 
rekommendationer för referens- och informationsarbete, 2002). 
 
Ett mer individcentrerat synsätt på referenssituationen som en lärandesituation beskrivs 
av Randy Burke Hensley (2004), Student Learning Programs and Services Librarian, 
University of Hawaii at Manoa Libraries, i artikeln Curiosity and Creativity as Attribu-
tes of Information Literacy. Även om fokus ligger på hur nyfikenhet och kreativitet kan 
införlivas i informationskompetensundervisning tar en del i artikeln upp hur arbetet vid 
referensdisken kan utgöra en bidragande faktor. Med ett individcentrerat uttryck och 
inriktning på undersökande undervisning (eng. Inquiry learning) kan man främja ele-
vernas förmåga att konstruera en personlig förståelse för information som annars skulle 
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te sig svårbegriplig. I korthet förespråkar Burke Hensley ett möte, där referensbibliote-
karien genom att beakta formen av interaktion på ett sätt så individens intressen relate-
ras till den aktuella frågan, kan ge ett bättre resultat på den lärande delen av referens-
processen. Dock måste förändringar både av referensdiskens utformning (inklusive tek-
nik) och bibliotekariens arbetssätt (inklusive bakomliggande teori) ske för att referenssi-
tuationen ska kunna stödja individens lärande inom informationskompetens genom att 
främja kreativitet och nyfikenhet (s. 34f.).  
 
Liknade aspekter, det vill säga att se referenssituationen och speciellt referensintervjun 
som en process som kan initiera olika lärandeprocesser beskrivs av Celia Hales Mabry 
(2003), Reference Librarian and Bibliographer for Reference and Religion, University 
of Minnesota's Wilson Library, Minneapolis, USA. Istället för att se referenssituationen 
utifrån ett individcentrerat perspektiv införlivar författaren ett socialt och kontextuellt 
synsätt. Mabry poängterar att referensintervjun inom bibliotekets referensservice bör 
införliva ett partnerskap mellan användaren och bibliotekarien. Båda aktörernas interak-
tion bör ses utifrån ett jämställt perspektiv, vilket innebär att bibliotekarien är expert på 
den mer söktekniska aspekten medan användaren är expert på ämnet och utifrån vilket 
perspektiv det ska behandlas. Strävan efter partnerskap i referensintervjun är därav av 
stor betydelse. Referensbibliotekarien bör därmed även sträva efter att arbeta utifrån 
premissen att varje samtal är unikt och att total uppmärksamhet ska ges till användaren 
och dess behov i varje referensintervju. Modellen som författaren framhåller för refe-
rensintervjun har klara paralleller med den pedagogiska inriktning och metod som kallas 
”co-operative learning”. Metoden innebär att studenter möts och lär i grupp där de kan 
diskutera och samverka på olika sätt. Läraren blir en guide som vägleder läroprocessen. 
Lärandet sker därmed både av interaktionen med andra elever och med läraren. Denna 
pedagogiska riktning kan, enligt Mabry, även överföras till arbetet i referensdisken. Det-
ta får till följd för referenssituationen att den bör bejaka och införliva ett jämställt och 
partnerliknade arbetssätt mellan bibliotekarien och användaren. Via de båda aktörernas 
samarbete kommer de sannolikt att bättre kunna genomföra en bra referensintervju. Vi-
dare påpekar författaren att det i en referenssituation är uppenbart att en lärandesituation 
initieras, dock är det ej lika uppenbart att de båda aktörerna (bibliotekarien och använ-
daren) kan lära av varandra. Det är när användaren berättar om sina informationsbehov, 
som användaren lär/undervisar bibliotekarien. Inom ”co-operative learning” är både 
undervisaren och studenten jämbördiga och sammanvävda i lärandeprocessen. Undervi-
saren blir inte överlägsen studenten utan ses mer som en rådgivare. Bibliotekarien i refe-
renssituationen blir därmed ej någon som ska svara på frågan och fixa problemet åt an-
vändaren utan det är användaren som måste göra det, men med hjälp av bibliotekariens 
vägledning. Inom den akademiska referenssituationen är det dock vanligt att studenten 
kommer till referenssituationen och mer eller mindre vill att bibliotekarien ska svara på 
eller tolka referensfrågan. Händelser där studenten lämnar fram uppgiftspappret från 
läraren och ber bibliotekarien tyda uppgiften är ofta förekommande. Inom dessa situa-
tioner bör bibliotekarien ställa motfrågor till användaren för att få honom/henne mer 
involverad då ett jämbördigt förhållande måste initieras för att referensintervjun ska 
kunna fortskrida på bästa sätt (The Reference Interview as Partnership: An Examination 
of Librarian, Library User, and Social Interaction, s. 41-55). 

Referensfrågan och referensintervjun  
 
För att gå in mer detaljerat på några delar/aspekter av referenssituationen har vi valt ut 
att behandla referensfrågan och referensintervjun.  
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Oftast inleds referensprocessen, som Grogan (1992) indikerade tidigare, av att en refe-
rensfråga ställs. Denna frågas karaktär kan vara av olika natur. Författaren talar först om 
två olika kategorier av referensfrågor. Dessa är dels de direkt slutna (”Self- limited”) 
vilka utgör majoriteten av de frågor som ställs till bibliotekarien i referenssituationen, 
och dels de öppna och ej definierade (”open-ended”) vilka utgör en minoritet av de frå-
gor som ställs. Utifrån den första kategorin kan ytterligare en indelning göras: 
 

• Administrativa frågor – vilket innebär frågor gällande bibliotekets lokal exem-
pelvis; vart står kopieringsmaskinen? 

• Författare/titel frågor – vilka gör sig gällande när användaren söker specifika 
verk.  

• Faktafrågor – när användaren söker specifika fakta inom ett väl avgränsat områ-
de. Kallas även ”quick-reference” eller ”ready-reference”. Exempelvis hur högt 
är Eiffeltornet?   

 
Utifrån den andra kategorin framkommer underkategorin: 
 

• Material- och öppna frågor – frågor som handlar om att finna material inom ett 
visst ämne. Frågorna har inget på förhand bestämt och definitivt svar. Bibliote-
karien måste införliva ett slags partnerskap med användaren för att på så sätt 
kunna avgöra när frågan är besvarad. Inom denna kategori ställs mer krav på 
bibliotekariens assistans än i de föregående kategorierna (s. 36-40). 

 
Vi uppfattar det som att frågornas karaktär med andra ord, enligt Grogan, är avgörande 
för hur referenssituationen blir. Ullström (2005) väljer att lägga till ytterligare två 
aspekter av frågekategorier som idag kan göra sig gällande i referenssituationen. Dessa 
är användarens frågor om hur sökprocessen går till och hur det redan insamlade materia-
let kan behandlas (s. 75).  
 
Grogan (1992) påpekar att referensintervjun behövs då bibliotekarien inte har fått veta 
tillräckligt om vad som egentligen ska eftersökas (s. 80). Grogan poängterar dock att de 
flesta användare vet exakt vad de behöver och referensfrågan till bibliotekarien oftast är 
klar och ej otydlig. Detta innebär att en referensintervju i dessa fall blir onödig. Det 
gäller dock för bibliotekarien att kunna urskilja vilka frågor som behöver förhandlas och 
diskuteras i en referensintervju och vilka som inte behöver det (s. 66). De referensfrågor 
som behöver förhandlas och omformuleras med hjälp av en referensintervju kan vara de 
frågor som har en alltför generell karaktär. Att användaren ställer frågor som är alltför 
allmänna när de egentligen är ute efter det specifika är ett vanligt förekommande feno-
men (s. 71). Ett annat välkänt fenomen är att användare oftast känner sig osäkra när de 
väl bestämt sig för att ta kontakt med bibliotekarien i referensdisken. Begreppet ”library 
anxiety” poängterar att användaren kan känna obehag att be om hjälp av en främling 
speciellt när han/hon är osäker på problemets egentliga natur (s. 90). Bibliotekarien ska 
då sträva efter att ställa öppna frågor till användaren så att intervjun får en mer samtals-
liknade karaktär och inte blir till ett förhör (s. 80f.). 
 
Sheldrick Ross et al. (2002) beskriver en annan syn på referensfrågan och referensinter-
vjuns funktion. Detta då författarna påpekar att det egentligen inte går att klassificera 
frågan innan den inledande delen av referensintervjun är gjord (s. 34f.). Författarna be-
skriver referensintervjun som en kort ”ansikte-mot-ansikte- intervju” utförd i syfte att ta 
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reda på vad användaren vill veta, så att bibliotekspersonalen kan matcha användarens 
fråga med bibliotekets samling. Frågor som ställs under intervjun är till för att klargöra 
fakta så att bibliotekarien kan hitta den information som eftersöks. Referensintervjun är 
ett samtal med klart syfte, antingen för att som ovan nämnts, få en klarare och mera hel 
bild av vad användaren vill ha, men det kan också vara för att länka användaren till sy-
stemet och göra frågan sökbar (s. 3f. ). Andra syften med intervjun kan vara att ge in-
formation, råd eller instruktion, men även få feedback av användaren och ge feedback 
genom uppföljning och utvärdering av huruvida användaren är nöjd med den service 
som han/hon har fått (s. 4). 
 
Ullström (2005) menar att grunden för referensarbete är användarens fråga och bibliote-
karien har därmed som uppgift att besvara den så bra som möjligt (s. 86.f). Dessutom 
påpekar Ullström i likhet med Sheldrick Ross et al. att den egentliga referensfrågan all-
tid måste förhandlas fram med hjälp av en referensintervju (dock ej gällande materia l-
frågor). Detta då användarens första fråga tenderar att vara antingen allt för generell och 
svår att ringa in eller precis  men ändå förhandlingsbar. Ullströms poäng är att det nästan 
aldrig går att ta användarens fråga för given och menar att bibliotekarien måste ställa 
undersökande motfrågor (s. 91).  
 
Sammanfattningsvis framkommer det att referenssituationen som en process kan be-
skrivas på olika sätt. En del författare så som Grogan, representerar ett mer traditionellt 
synsätt på referenssituationen, som en situation i vilken bibliotekarien oftast har det 
yttersta ansvaret för att leta fram information, tolka användarens fråga och utforma en 
sökstrategi. Andra aktörer, till exempel Ullström, Hensley och Mabry, framhåller refe-
renssituationen som en situation där användaren själv ska vara aktiv och/eller tillsam-
mans med bibliotekarien arbeta fram olika resultat.  Dessa olika inriktningars syn på 
referenssituationen som en process, får givetvis följder för hur referensfrågan tolkas och 
hur referensintervjun bedrivs.  

3.23 Referenssituationen och interpersonell kommunikativ inverkan  
 
Referenssituationens potential att lyckas eller inte handlar i många fall om kontakten 
mellan bibliotekarie och användare. Det är därför relevant att uppmärksamma begreppet 
interpersonell kommunikation i ett bibliotekssammanhang. I boken Samtal för föränd-
ring lyfter författarna Gunnel Lindh, högskoleadjunkt på syo- linjen vid högskolan för 
lärarutbildning i Stockholm & Hans-Olof Lisper (1990), docent i psykologi vid Uppsala 
universitet, fram att ett samtal kan ha två olika mål. Det kan antingen vara att nå en kon-
takt och få till stånd eller vidmakthålla en relation. Samtalet kan även fokusera på upp-
giften, dock utgör god kontakt en förutsättning för att uppgiften skall gå att lösa. Rela-
tionen har därmed en central funktion i alla typer av samtal. Inom professionella samtal 
är det oftast fokus på uppgiften, vilket i sig är korrekt, dock får ej relationen helt negli-
geras. Det gäller att kunna avläsa varje samtal och inse dess unika status. Inget samtal är 
likt något annat (s. 19f.).  
 
Ullström (2005) sätter ovan nämnda tankar i relation till en bibliotekskontext och påpe-
kar att bibliotekarier bör vara medvetna om samtalskonst och samtalsmekanismer. Detta 
på grund av att bibliotekarier i stor mån verkar inom kontexter där kommunikation me l-
lan människor tillhör det dagliga arbetet. Författaren påpekar att bibliotekarier inte alltid 
inser vikten av konsten att föra olika samtal och för fram en önskan om att yrkeskåren 
behöver utveckla sin kunskap inom tvåvägskommunikationen. Liksom Lindh & Lispers 
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framställning om samtalets olika relationella aspekter poängterar även Ullström att det 
är viktigt att införliva personlighet och aktivitet, ej enbart teknik, i samtalet. Detta inne-
bär exempelvis i en bibliotekskontext, mer konkret i ett referenssamtal, att bibliotekari-
en behöver vara aktiv och närvarande och därigenom fokusera på användarens behov (s. 
65f.). Bibliotekarien måste inse referenssituationen unika ställning och aldrig ta något 
för givet. Följden blir att bibliotekarien måste skapa ett samtal med användaren för att 
nå frågans grund. Att känna av användarens kroppsspråk, kunna lyssna och ge använda-
ren tid att få förklara sig är viktiga moment att uppmärksamma i referenssituationen. En 
annan viktig aspekt är att användaren känner att bibliotekarien tar sig tid och behandlar 
användarens fråga på ett professionellt sätt. Ullström menar att relationen mellan biblio-
tekarien och användaren bör finna förankring i en vi-relation. Mer konkret innebär det 
att bibliotekarien påvisar för användaren att bägge parter är lika viktiga för att sökpro-
cessen ska bli lyckad och att användaren också är delaktig i referenssituationen på ett 
aktivt sätt. Samtalets funktion i referenssituationen medverkar till att få olika ingångar 
till användarens livsvärld och mer precist till frågans grundläggande karaktär och sam-
manhang (s. 91-93). 
 
Avslutningsvis, gällande interpersonell kommunikation och hur den inverkar på refe-
renssituationen utifrån ett lärandeperspektiv, hänvisar vi till Mabry’s (2003) tidigare 
nämnda text som framhåller att kommunikationen som sker mellan bibliotekarien och 
användaren är viktig, både den ve rbala som icke- verbala. Detta på grund av att den 
skapar en miljö som antingen kan vara positiv och öppen för användarens frågor och 
lärande, eller tvärtom. Att inneha kunskap om dessa aspekter, däribland människans 
natur, ger bibliotekarien en större förståelse för arbetet i referensdisken (s. 47).  

3.24 Referensdisken 
 
I boken Planning Library Interiors – The Selection of Furnishings for the 21st Century 
poängterar författaren och biblioteksinredningskonsulten Carol R. Brown (1995) att 
planera ett biblioteks möblemang är en oerhört viktig uppgift och bör involvera både 
arkitekter såväl som bibliotekarier. Viktiga aspekter för biblioteket att beakta är att de 
möbler som väljs dels måste vara flexibla och dels även bör reflektera samt representera 
bibliotekets målsättning och filosofiska värdegrund. Detta innebär mer konkret att bibli-
oteket först bör fastsälla vilka mål de arbetar efter och sedan finna möbler som medver-
kar till att dessa mål kan uppnås (s. xiii-xiv).  
 
Patricia Dewdney och Catherine Sheldrick Ross (1994) presenterar i artikeln Flying a 
Light Aircraft: Reference Service Evaluation from a User´s Viewpoint ett användarper-
spektiv gällande referensdiskens utformning i biblioteket. Författarna har utifrån sin 
användarundersökning funnit att referensdisken i sig kan upplevas som en barriär för 
användaren i den meningen att bibliotekarien kan sitta skymd bakom dataskärmen vilket 
försvårar kontakten mellan aktörerna. Om bibliotekarien dessutom arbetar med annat 
kan användaren uppleva ett motstånd att gå fram och fråga eftersom bibliotekarien ser 
för upptagen ut (s. 225). 
 
Referensdiskens utformning diskuteras vidare av Brown (1995) och författaren påpekar 
att diskens utformning är beroende av bibliotekets fastställda verksamhetsmål och bibli-
otekariens subjektiva åsikter. Därmed finns det ej endast en idealisk disk, utan vad som 
bestämmer utformningen är det specifika sammanhang som disken ska placeras i. Bety-
delsefullt att beakta gällande referensdisken är att utröna dess lokalisering i relation till 
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bibliotekets samlingar, hur många bibliotekarier som ska arbeta i den samtidigt och vil-
ken utrustning som ska finnas på disken. Planeringen av referensdisken och vilka aspek-
ter som är värda att ta hänsyn till är dock alltid upp till varje bibliotek. Dock påpekar 
författaren att i bibliotek som arbetar med en användarorienterad referensfilosofi är va-
let av diskens utformning väldigt viktig. Referensdisken bör i dessa fall ej utformas som 
exempelvis en u-formad informationsdisk eftersom det kan medverka till att en barriär 
skapas mellan användaren och bibliotekarien. Bibliotekarien blir mer eller mindre in-
stängd och inte alls så tillgänglig som är eftersträvansvärt utifrån ett användarorienterat 
perspektiv. Brown artikulerar följande:  
 

Sometimes staff members tend to stay within the confines of the desk instead of approach-
ing the user and are less apt to go with the user to the catalog or shelves to provide extra as-
sistance. The tendency to stay close to the desk may be incompatible with reference phi-
losophy of the library (s. 55). 

 
Valet gällande referensdiskens höjd diskuteras även av Brown. Författaren menar att det 
finns fördelar med både diskar för stående som lägre/bordsbetonade referensdiskar. 
Brown påpekar att karaktären på de frågor som ställs i referenssituationen kan avgöra 
referensdiskens höjd. Kortare frågor som resulterar i korta svar från bibliotekarien ind i-
kerar ett behov av stående diskar, medan mer avancerade frågor från användaren som 
kräver en längre interaktion mellan användaren och bibliotekarien fodrar en möjlighet 
för båda parter att få sitta ner. En annan aspekt som bör tas hänsyn till gällande refe-
rensdisken på ett bibliotek är dess placering i biblioteket. Referensdisken bör möjliggö-
ra avskildhet, vilket innebär att användaren ska kunna få tala privat med bibliotekarien 
utan att behöva gå till ett annat rum (s. 50-56). 

3.3 Tidigare forskning i relation till teori 
 
Den tidigare forskningen används för att beskriva det fält inom biblioteksvärlden som 
uppsatsen behandlar. Den tidigare forskningen används också för att ge de pedagogiska 
teorierna i kapitel 4. biblioteksanknytning. Detta märks tydligast i det kommande ram-
verket över pedagogisk grundsyn i och med att biblioteksaspekter så som informations-
syn och arkitektoniska dimensioner för referenssituationen införlivas för att möjliggöra 
en analys som tar upp det biblioteksspecifika.  
 
Författarna Bruce et al. beskriver i avsnitt 3.11 informationskompetens i relation till 
olika synsätt på lärande. Då ramverket påvisar olika synsätt på lärande blir det därmed 
meningsfullt att lägga till informationssyn och använda Bruce’s et al. forskning. Förfa t-
taren Carol R. Brown beskriver i avsnitt 3.24 att ett biblioteks utformning av referens-
disk bör reflektera dess värdefilosofiska grund.  Med detta i åtanke blir disken (arkitek-
toniska dimensioner) därigenom en del av bibliotekets pedagogik. Då ramverkets upp-
gift är att beskriva pedagogisk grundsyn för referenssituationen som en lärandesituation, 
blir även denna koppling av stor vikt. Dessa två aspekter används i analysavsnitten 6.21 
och 6.61, även om de inte befinner sig i teoriavsnittet. Anledningen till detta stilbrott är 
att ramverket vill belysa ett bibliotekssammanhang, vilket i och med dessa två avsnitt 
sker. Den övriga presenterade tidigare forskningen kommer, i ett separat kapitel. 7.1, att 
förhållas till det inhämtade resultatet för att på så sätt ytterligare berika materialet.  
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4. Teori 
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkterna är förankrade i teorier gällande lärande och 
pedagogik. De tre pedagogiska teorier som presenteras är alla mer eller mindre gällande 
i dagens utbildningskontexter. Syfte och frågeställningar är konstruerade utifrån denna 
ämnesbas. Mer specifikt är de valda infallsvinklarna i frågeställningen skapade utefter 
vad en pedagogisk grundsyn bör innehålla. Detta för att i sin tur kunna besvara hur refe-
renssituationen är en lärandesituation och vilken pedagogisk teori som då gör sig gä l-
lande. Med andra ord; med hjälp av Christer Stensmo, docent i pedagogik vid Uppsala 
universitet, och hans kategorier över vad som bör finnas med i en pedagogisk grundsyn 
konstrueras ett ramverk som korresponderar med frågeställningens infallsvinklar. Detta 
resulterar i en pedagogisk situation, närmare bestämt, referenssituationen som en läran-
desituation, vilket i sin tur påvisar den pedagogiska teori som gör sig gällande. Med 
andra ord bygger syfte och frågeställningar på det konstruerade ramverket.   
 
Den litteratur som används består av både primär- och sekundärkällor. I de fall sekun-
därkällor har valts beror detta på att användningen av dessa är vedertagen, då uttolk-
ningarna är anpassade till rådande förhållanden. Teorierna har på inget sätt förringats. 
De teoretiker som endast hänvisas till genom sekundärkällor är, Burrhus Frederic Skin-
ner, 1904–90, amerikansk experimentalpsykolog och kulturdebattör, professor vid Har-
vard University 1948–74, Jean Piaget, 1896-1980, schweizisk utvecklingspsykolog och 
pedagog och Lev Vygotskij, 1896-1934, sovjetisk (rysk) psykolog som har haft stor 
betydelse för modern utvecklingspsykologi och för pedagogik. 

4.1 Om lärande 
 
Synen på vad lärande är och hur det kan uppkomma är givetvis av varierande natur. 
Lärande kan exempelvis ses som en individuell process där individen själv styr sitt lä-
rande, vilket leder till att omgivningens påverkan blir av sekundär betydelse. Ett annat 
synsätt är att individen utvecklar sitt lärande genom påverkan av sociala och yttre om-
ständigheter. Antingen bestämmer omgivningen vad och hur individen ska lära, vilket 
innebär att människan blir en passiv mottagare som reagerar olika beroende på stimuli 
(belönings- alternativt bestraffningssystem), eller så kan lärandet vara ett resultat av en 
individs aktivitet i relation till sin omgivning. Det sistnämnda synsättet innebär att det 
sker en aktiv interaktion mellan individ och omgivning där båda parter har möjlighet att 
påverka (Hård af Segerstad et al. 1996, s. 14).  
 
Beroende av synen på lärande och lärandeprocessen uppkommer olika läromönster. 
Lorentz Lyttkens (1994), fil. dr i sociologi och dåvarande ledamot i regeringens forsk-
ningsberedning, beskriver i rapporten Kompetens och individualisering för utbildnings-
departementet, fyra läromönster. Dessa mönster kan uppkomma i olika sociala sam-
mankomster och beskriver lärandet i relation till samhällsutvecklingen. Det första 
mönstret beskriver en mästare – lärling relation där regler och icke-reflektion kan stå 
som ledord och där lärandet utgår från mästarens perspektiv. Denna form av lärande 
fanns i det förindustriella allmogesamhället. Det andra mönstret är Katedermönstret. 
Här ses inte deltagaren som en aktiv kunskapssökande utan definieras som en passiv 
mottagare för undervisarens förmedling av kunskap. Kunskapen som lärs in utvärderas 
genom prov och tentamina. Detta mönster innebär att deltagaren lär sig för att tillfreds-
ställa ett samhälleligt behov och har sitt ursprung i det industriella samhället. Det tredje 
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läromönstret är Dialogen, vilken kännetecknas av en lärosituation där deltagarna är ak-
tivt kunskapssökande och interagerar med varandra. Enligt Lyttkens blir därmed syftet 
lärande och metoden problemlösning. Upplägg, arbetsmetoder och inriktning styrs i 
mycket av deltagarna själva. Det finns utrymme för såväl eget kunskapssökande som 
samverkan med andra, inklusive hand ledare. Det fjärde läromönster är Cafémönstret 
vilket innebär ett mer oplanerat lärande. Lärandet inom detta perspektiv sker genom 
individers olika interaktioner och associationer samt perspektivtagande. Nyckelbegrepp 
blir även spontanitet, nytänkande och aspektkrockar. Cafémönstrets namn kommer från 
sekelskiftets cafékultur och de intellektuellas fria samtal samt den påverkan på sam-
hällsutvecklingen som dessa aktörer bidrog till. I dagens mediesamhälle återfinns, enligt 
Lyttkens, samtliga ovan nämnda läromönster. Dock är Katederns mönster fortfarande 
dominerande även om Dialogen och Cafémönstret är på frammarsch (s. 37-42). Den 
pedagogik som Egidius (2003) förespråkar som 2000-talets pedagogik har likheter med 
Lyttkens Dialogen och Cafémönstret. Detta då individen ges en stor frihet att söka och 
skapa sin egen kunskap och lärandet utgår från att lösa olika problem, mycket i likhet 
med metoden Problembaserat lärande (PBL) (s. 169).  
 
Paul Ramsden (2003), vice rektor vid universitetet i Sydney, beskriver i sin bok Lear-
ning to Teach in Higher Education, 2nd Edition tre olika lärandemönster som kan upp-
komma i den högre utbildningen. Den första teorin innebär att undervisning ses som 
överförande från läraren till studenten. Fokus hamnar (i likhet med förmedlingspedago-
gik) på läraren och det innehåll som förmedlas. Dessutom är lärandet i hög grad icke 
reflekterat vilket innebär att mycket tas för givet. Den andra teorin beskriver lärande 
som ett organiserande av studenternas aktivitet. Fokus ligger då på att motivera studen-
terna till att arbeta aktivt med sina studier. För undervisaren handlar det därmed om att 
iscensätta olika lärandemiljöer som aktiverar studenten, istället för att enbart överföra 
kunskapen. Tonvikten läggs på att finna tekniker som ska förbättra undervisningen då 
det anses finnas vissa säkra förhållningssätt som kan garantera lärande. Lärandet är 
dock inte enbart undervisarens ansvar utan även studentens. Den tredje teorin innebär 
att undervisningen bedrivs för att leda fram till ett samarbete mellan studenten och lära-
ren där det blir viktigt att läraren förhåller sig till studentens förkunskaper och utifrån 
detta, i relation till kontexten försöker konstruera uppgifter som kan sporra, intressera 
och utveckla. Denna teori ser undervisning och lärande som två sidor av samma mynt, 
istället för att som teori ett fokusera på undervisaren och teori två fokusera på studenten. 
För att lärandet ska bli bättre bör undervisaren lyssna på vad studenter och andra lärare 
har att säga. De tre teorierna benämns på engelska: Teaching as telling, Teaching as 
organizing och Teaching as making learning possible (s.106-114).   
  
Sammanfattningsvis påvisar avsnittet ”Om lärande” olika mönster och uppfattningar om 
vad lärande är och hur det kan forma en lärandesituation. 
 

• Lärandet beskrivs som något socialt, med ett fokus mot att omgivningen har en 
bestämmande karaktär som formar individens lärandeprocess. Denna syn på lä-
randet kan till stor del finna förankring med Lyttkens läromönster Katedern och 
Ramsdens första teori samt Hård af Segerstad et al. beskrivning av lärande som 
något socialt styrande.  

 
• Lärandet beskrivs som en individuell process. Detta perspektiv kan samman-

kopplas med Hård af Segerstad et al. syn på lärande som något individuellt, och 
Lyttkens Dialogen och Ramsdens andra teori i den mening att individen fram-
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ställs som aktivt kunskapssökande. Dock kan ej Dialogens mer sociala dimen-
sion införlivas inom detta perspektiv. 

 
• Lärande beskrivs som en social process där interaktioner mellan olika aktörer 

(exempelvis mellan undervisare och student) beskrivs som nödvändigt för att lä-
rande ska ske.  Detta perspektiv kan sammankopplas med Lyttkens Dialogen (i 
den meningen att lärande kräver olika interaktioner) och Cafémönster samt 
Ramsdens tredje teori, eftersom samtliga poängterar att lärandet är något socialt, 
konstruerande och kontextuellt. Även Hård af Segerstad et al. beskrivning av lä-
rande som något socialt och dubbelriktad finner förankring i detta perspektiv.  

 
Dessa olika lärandemönster kan på olika sätt samverka med nedan följande pedagogiska 
teorier. 

4.2 Förmedlingspedagogik 
 
Förmedlingspedagogik är ett gemensamt begrepp för ett förhållningssätt som poängterar 
undervisaren som en aktör som ska ”servera” eleven ett visst inlärningsstoff (NE, 2006-
04-08, sökord: dialogpedagogik). Enligt Gertrud Schyl-Bjurman och Karin Strömberg-
Lind (1976) indikerar begreppet ett tydligt över/underordnat förhållande mellan under-
visare och deltagare där deltagaren mestadels ses som en passiv mottagare för pedago-
gens aktiva styrande. Det arbetsklimat som uppkommer kan innebära att deltagaren kan 
nå långtgående resultat i fråga om inhämtandet av kunskaper med förankring i redan 
uppställda mål. Fokus för pedagogen ligger därmed på att styra och utveckla deltagarens 
yttre beteende mot vissa önskvärda riktningar. Målen som ställs upp ska klart indikera 
ett visst kunskapsinnehåll och attityder. Förmedlingspedagogik innebär att undervisaren 
blir ett subjekt som ska förmedla det han/hon vet till deltagaren som därmed blir ett ob-
jekt som kan och bör styras i vissa riktningar. Pedagogiken får därmed vissa auktoritära 
drag och deltagaren får ej i någon större utsträckning ett eget utrymme att utvecklas 
inom. Detta förhållningssätt riskerar att ge en ytlig karaktär på lärandet och det kan vara 
svårt för deltagaren att själv utveckla en kritisk och ifrågasättande attityd gentemot sin 
omvärld. Olika interaktioner och sociala samspel ses oftast ej som metoder för att skapa 
lärande och kunskap (s. 20f., 46). Då förmedlingspedagogik väljer att ha fokus på det 
yttre observerbara beteendet har detta synsätt relationer till den psykologiska inriktning-
en Behaviourism.  
 
Roger Säljö (2000), professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, beskri-
ver i boken  Lärande i praktiken - ett sociokulturellt perspektiv  att behaviourismen har 
en lärandesyn som koncentrerar sig på den yttre världen och finner förankring i den filo-
sofiska empiriska idétraditionen och i den vetenskapliga traditionen positivism. All för-
ändring hos individen sker genom yttre påverkan. Inlärning kan därför definieras som 
en förändring av det yttre och det observerbara beteendet. Människan formas i och med 
detta av sina erfarenheter (s. 50). Utifrån ett behaviouristiskt perspektiv kan vetenska-
pen enbart undersöka yttre observerbara objekt. Detta eftersom inre mentala och kogni-
tiva strukturer samt föreställningar om världen ej är av intresse då de inte kan observe-
ras. Detta påpekas av Burrhus Frederic Skinner, en av den behaviouristiska traditionens 
förgrundsfigurer. Skinners radikala behaviourism framställer det observerbara beteendet 
som en respons som i sin tur är beroende av olika händelser i den kringliggande miljön 
som kallas stimuli. Stimuli är därmed signaler som ger information vilka resulterar i 
olika responser som sedan leder till olika konsekvenser. Beteenden med gynnsamma 
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konsekvenser belönas och beteenden med ogynnsamma konsekvenser bestraffas. På 
detta sätt styrs lärandet i vissa riktningar. Inom pedagogiken leder detta tänkande till att 
eleven ses som en passiv mottagare vars beteende påverkas genom att ett gott beteende 
förstärks och ett negativt beteende bestraffas. Synen på inlärningen blir därmed instru-
mentell. Människan lär sig genom att erfara vilka beteenden som upplevs som miss-
lyckade eller framgångsrika (Pedagogisk filosofi, Christer Stensmo 1994, s. 93f.). Olga 
Dysthe (2003), Professor vid programmet för forskning om lärande och programmet för 
pedagogik vid universitetet i Bergen, beskriver att behaviourismen ser kunskap som 
något objektivt och kvantitativt. Kunskap finns utanför individen och kan avgränsas och 
delas. Detta medför att lärande sker genom att kunskapen tas in del för del och organise-
ras sekventiellt och hierarkiskt. Behaviourismen är traditionellt sett förankrad i väst-
världens undervisningsmetodik och syn på lärande (Sociokulturellt teoriperspektiv på 
kunskap och lärande, s. 35). 

4.3 Konstruktivism 
 
För att kunna få en förståelse för konstruktivism behövs först en kort introduktion av 
begreppet kognitivism och aktivitetspedagogik. Kognitivismen var delvis en motreak-
tion på behaviourismen. En förflyttning har därmed skett från behaviourismens fokus på 
det yttre observerbara till de inre processer som försiggår inom individen. Kognitivis-
men väljer att studera det som behaviourismen ansåg vara icke studerbart, det vill säga 
människans tänkande och intellekt. Fokus för kognitivismen är att försöka beskriva och 
förstå en individs kognitiva strukturer samt hennes mentala processer (den sociala mil-
jöns inverkan på individens läroprocess är därmed ej av intresse). Detta leder till en för-
skjutning bort från den empiriska traditionen mot en rationalistisk tradition. Utifrån 
kognitivismen har en mängd skolor med olika inriktning skapats. Ett område inom kog-
nitivismen som har inverkat stort på synen på lärandeprocessen är det konstruktivistiska 
synsättet som framhåller en syn på människan som en aktiv meningsskapande varelse, 
och ej en passiv mottagare. Denna konstruktivistiska hållning är dock ej unik enbart för 
kognitivismen, även andra aktörer exempelvis, Jean Piaget, en av de mest inflytelserika 
teoretikerna inom pedagogik och kunskapsteori, bejakade detta förhållningssätt (Säljö 
2000, s. 54-56). Dysthe (2003) beskriver skillnaden mellan behaviourism och kognit i-
vism utifrån ett förhållningssätt som påpekar att de båda traditionerna har skilda sätt att 
se på lärande. En behaviouristisk syn på lärande innebär att fakta ska läras in steg för 
steg medan ett kognitivt synsätt ser lärande som en utveckling från enkla till mer kom-
plexa mentala modeller. Det kognitiva synsättet på inlärning hämtar mestadels inspira-
tion från Piaget och hans teorier om lärande (vilket även poängteras av Säljö). Detta 
innebär att lärande är en aktiv process där deltagaren konstruerar; det vill säga tar emot 
information, tolkar den och sammanfogar den med tidigare kunskaper. Lärandet blir 
snarare individuellt än gemensamt/socialt eftersom det är först i de situationer där delta-
garen själv prövar sig fram som olika tankestrukturer och handlande kan uppstå (s. 
36f.).  
 
Aktivitetspedagogik är ett annat konstruktivistiskt inspirerat begrepp som poängterar 
deltagarens egen aktivitet gällande inskaffandet av kunskap och förmågan att finna egna 
lösningar, mer än att vara en passiv mottagare för ett redan på förhand bestämt inlär-
ningsstoff. Grunden inom aktivitetspedagogik handlar idag om att sätta deltaga-
ren/eleven i centrum för utbildningen. En förgrundsgestalt för detta perspektiv är John 
Dewey, 1859–1952, amerikansk filosof och pedagog, (NE, 2006-04-08, sökord: aktivi-
tetspedagogik). Sammanfattningsvis ger Dewey och hans så kallade Instrumentella 
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pragmatism en pedagogik där tänkandet och kunskaperna används som instrument för 
att lösa såväl vetenskapliga som vardagliga problem (Stensmo 1994, s. 169f.).  
 
Inom konstruktivism finns olika inriktningar men vi väljer att urskilja två skolor, den 
ena med fokus på individen och den andra med fokus på det sociala. Med fokus på ind i-
viden blir kognitiva modeller en grund för att förstå lärandeprocessen, medan den socia-
la inriktningen belyser samspelet mellan individer och mellan individen och dess om-
givning. Språket och kommunikation blir redskap för lärandeprocessen. Det finns som 
sagt olika former av konstruktivism men det som kan ses som gemensamt för dess olika 
inriktningar är begreppet konstruktion som en metafor. Det vill säga att kunskap ej kan 
uppkomma genom en passiv överföring utan konstrueras genom subjektets aktiva hand-
ling vilket beskrivs av Paul Ernest (1998), forskare i matematikdidaktik vid universitetet 
i Exeter, UK (Vad är konstruktivism?, s. 22). Den viktigaste skillnaden är om de kon-
struktivistiska inriktningarna är individualistiska eller sociala, det vill säga om de finner 
förankring i antingen Piaget eller Lev Vygotskijs teorier. 

4.31 Individuell konstruktivism och social konstruktivism 
 
Piagets teorier behandlar i huvudsak kunskapskonstruktion genom en biologisk metafor 
över hur organismen måste anpassa sig till sin omgivning för att överleva. Fokus läggs 
på begreppen adaption, assimilation och ackomodation, som i grunden är begrepp från 
biologin (Ernest 1998, s. 22). Adaption beskriver den grundläggande principen om att 
barnet vill uppnå jämvikt. Detta sker genom att ny kunskap knyts till redan känd kun-
skap: assimilation, eller genom att den nya kunskapen ersätter den gamla och barnet lär 
sig något kvalitativt nytt: ackomodation (Stensmo 1994, s. 129). Dessa två processer är 
tätt förbundna och ger genom växe lverkan upphov till individens personliga utveckling. 
Piaget beskriver i första hand barnets utveckling och anpassning till omgivande miljöer 
och lägger fokus på individens inre processer. Människan ordnar med andra ord världen 
som den lever i genom att med intelligensens hjälp organisera kognitiva strukturer (Er-
nest 1998, s. 22). Piagets syn på kunskap och hur den uppkommer innebär därmed att 
kunskap är inre (kognitiva) strukturer som genom samspel med omvärld (yttre) bildar 
olika konstruktioner. Piagets syn på etik behandlas och tar sin utgångspunkt utifrån bar-
nets premisser och utvecklingsstadier. Etik förklaras som något socialt förankrat och 
som lärs in genom erfarenhet snarare än vuxnas förmaningar. Piaget betonar även att 
utbildning är av betydelse för samhället. Detta då utbildning dels ska lära in redan kon-
staterad kunskap från tidigare generationer, och dels lära deltagaren att tänka nytt, for-
mulera problem för att på så sätt förbereda för det framtida samhällets utformning. Ut-
bildning måste skapa aktiva individer som kan göra nya saker och inte bara upprepa 
tidigare kunskaper. Den pedagogik som Piaget förespråkar har klara paralleller med 
aktivitetspedagogik som poängterar att individen lär genom aktivt handlande. Lärandet 
blir därmed en aktiv process där kunskap uppkommer genom egen aktivitet, engage-
mang och erfarenhet. De lärande har en inbyggd motivation och nyfikenhet som läraren 
ska ta tillvara på genom att konstruera uppgifter som bejakar deltagarens egen kreativi-
tet och upptäckarlust (Stensmo 1994, s. 130-134). Denna premiss framhålls även av 
Ernst von Glasersfeld (1998), bland annat Emeritus Professor of Psychology at the Uni-
versity of Georgia och Adjunct Professor in the Dept. Of Psychology at the University 
of Massachusetts, Amherst , som i Piagetansk anda framhåller att kunskap därmed ald-
rig kan ses som en objektiv avbild av verkligheten. Kunskap är individuell och ett resul-
tat av en individs uppsättningar av begreppsliga strukturer som har visat sig livsdugliga 
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i relation till dennes erfarenhetsvärld (Kognition, kunskapskonstruktion och undervis-
ning, s. 39). 
 
Lev Vygotskij väljer däremot att belysa det sociala och kulturella som grunden till män-
niskans kunskapsutveckling, detta i motsats till Piagets fokus på enbart inre processer. 
Enligt den sociala konstruktivismen, särskilt då den kultur-historiska skolan som Vy-
gotskij var en av förgrundsgestalterna hos, är människan en social varelse som genom 
att vara både subjekt och objekt i förhållande till sin omgivning, hela tiden utvecklas på 
ett dialektiskt sätt. Detta sker bland annat genom användandet av språket som ett verk-
tyg för kommunikation, såväl med sitt inre som med sin omvärld. Det är genom gemen-
sam fysisk och psykisk verktygsanvändning som människan lär känna världen hon lever 
i. Människan formas med andra ord genom interaktion med andra där samtalet och 
språket är redskapen som möjliggör denna interaktion. I slutändan utvecklas männi-
skans kognitiva strukturer av den kultur och den historia hon lever i. Meningsskapandet 
är grunden för individens utveckling. Denna utveckling sker i en zon, mellan det mänsk-
liga medvetandet och hennes omvärld (Stensmo 1994, s. 151-160). Vygotskij kallar 
denna zon för ”den proximala utvecklingszonen” och den innefattar skillnaden mellan 
vad individen själv kognitivt kan handskas med, och vad det kan göra med stöd av en 
vuxen. Det blir särskilt viktigt att främja dialog och ge utrymme för intersubjektivitet. 
Eleven blir aktivt agerande i den pedagogiska processen. Kortfattat ger den proximala 
utvecklingszonen utrymme för ett pedagogiskt möte mellan eleven och läraren där båda 
två tillför aktivitet och kreativitet, detta enligt  Ivar Bråten, professor vid Pedagogisk 
Forskningsinstitutt, Oslo universitet och Anne Cathrine Thurmann-Moe (Den närmaste 
utvecklingszonen som utgångspunkt för pedagogisk praxis, 1998, s. 23f.).  
 
Dysthe och Mari-Ann Igland (2003), Cand. Philo i norska och anställd som lektor vid 
högskolan i Hedmark, Norge, sammanfattar Vygotskijs teorier genom att hänvisa till tre 
grundläggande teman konstruerade av Wertsch.  
 
”För det första var Vygotskij noga med att använda utvecklingsmässiga (genetisk) analys som metod. För 
det andra insisterade han på att de högre mentala processerna hos individen härrör från social samverkan. 
För det tredje, slutligen, hävdade han att mänsklig handling på det sociala och individuella planet medie-
ras med hjälp av kulturella redskap och symboler” (Vygotskij och sociokulturell teori, s. 75). 
 
Vygotskijs tänkande utgör därmed en fundamental brytning med den traditionella och 
individorienterade uppfattningen (s. 75). Gällande etiska frågor och samhällssyn var 
såväl Vygotskij och den kulturhistoriska skolan påverkad av samhället i Sovjet, Marx-
ism och socialism. Ivar Bråten (1998) påpekar att: ”Vygotskijs tankar formades i en 
social situation som präglades av revolution, inbördeskrig, utländsk intervention och 
ekonomisk kris. Också dessa förhållanden återspeglas i hans pedagogik…” (Om Vy-
gotskijs liv och lära, s. 11). Vygotskij ville på dialektisk-materialistisk grund, utveckla 
en psykologi och pedagogik om den socialistiska människan och det socialistiska sam-
hället (Stensmo 1994, s. 160). Längre fram utsattes dock Vygotskij och hans medarbeta-
re för massiv kritik. Hans forskning ansågs vara för idealistisk och stå långt ifrån den 
praktiska verklighet som makthavarna uppfattade. Kritikens kärna anses ligga i ”…att 
Vygotskij inte ville böja sig för politiska och ideologiska påbud som presenterades på 
ett dogmatiskt och ovetenskapligt sätt.” (Bråten 1998, s. 12).  
 
På 1970-, 80- och 90-talet började så västerländsk psykologi och pedagogik uppmärk-
samma Vygotskijs forskning och han anses i mycket vara en föregångare för de då rå-
dande trenderna, bland annat ”…att kommunikation i inlärningsprocessen och samarbe-
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te mellan deltagarna i denna process är en mycket effektiv undervisningsstrategi.” (s. 
26). Läraren, såväl som andra mer erfarna elever, får i och med den sociala lärandepro-
cessen en handledande och vägledande roll. Dessutom har ur ett metateoretiskt perspek-
tiv, Vygotskijs forskning varit till stöd för både kunskapsteoretisk kritik av naturveten-
skapligt orienterad psykologi och framväxten av humanistisk och kulturorienterad teori, 
vilket kan ses i skiftet av fokus från av behaviourismen färgade perspektiv till ett mer av 
kognitivismen influerat tänkande (s. 27). I vår samtid kan man skönja Vygotskij i re-
konstruktionistiskt färgad utbildningsfilosofi där skolans verksamhet skall införliva kul-
tur- och samhällskritik och arbeta för förändring samt förbättring genom att vara fram-
tidsinriktad. Verksamheten skall utgå från aktivitetspedagogik och gränsöverskridande 
projektarbeten och temastudier (Stensmo 1994, s. 202).  
 
Ernest (1998) poängterar med Vygotskijs teorier i beaktande att social konstruktivism 
framhåller en medvetenhet om att kunskap är en social konstruktion. Social konstrukti-
vism anser därmed att individen är i en ständig relation med sin omgivning där denne 
tar form via interaktionen med andra. Samtalet och dialogen får därmed en betydande 
funktion då dessa initierar samspel. Den sociala synen på verkligheten innebär att det ej 
går att ge endast en giltig statisk sanning om dess beskaffenhet utan verkligheten rekon-
strueras ständigt genom det sociala fältets förhandlingar och antaganden om den. Den 
pedagogik som social konstruktivism företräder framhåller därmed vikten av att initiera 
samtal i form av diskussioner och samarbeten. Detta då individerna kan i interaktion 
utmana varandras individuella tolkningar för att tillsammans komma fram till en för-
handlad och gemensam kunskap (s. 27-31).   
 
Vi uppfattar skillnaderna mellan Piaget och Vygotskij som beroende av deras fokus på 
inre respektive yttre processer. En direkt motsättning kan med andra ord bli svår att ut-
tala då deras fokus ligger på så skilda teman. På senare tid har dessa skillnader blivit av 
mindre relevans. Säljö påpekar att det finns såväl likheter som skillnader mellan bådas 
perspektiv. Den piagetanska traditionen såväl som den från Vygotskij poängterar att 
kunskap uppkommer genom ett aktivt konstruktionsbygge i relation till omvärlden och 
att kunskap därmed ej kan avbilda en verklighet. Dock uppstår det skillnader exempel-
vis i hur man väljer att tolka relationen till sin omvärld. Utifrån Piagets tankar ses om-
världen mer som passiv och utgör ett objekt för individens aktivitet. Det är nämligen 
individen som själv utvecklar en förståelse av sin omvärld. Medan relationen till om-
världen enligt Vygotskij utgörs av ett samspel (Säljö 2000, s. 59-68).  

4.4 Pedagogisk grundsyn 
 
Stensmo (1994) påpekar att varje pedagog bör skaffa sig en uppfattning om några för 
pedagogens praktik väsentliga filosofiska frågor. Dessa kan utgöra basen för självreflek-
tion och metareflektion samt ligga till grund för konstruktionen av en pedagogisk 
grundsyn (s. 18f). Relationen mellan filosofi och pedagogik består av nära samverkan. 
Ur ett historiskt perspektiv var pedagogik som ämne inkluderat som ett delområde inom 
filosofin. Det var först under tidigt 1900-tal som pedagogiken övergick till att bli en 
egen specialvetenskap. Trots vetenskapernas numera åtskillnad är det fortfarande rele-
vant att införliva filosofiska frågor i pedagogiken. Pedagogisk filosofi väljer att fokuse-
ra på och analysera pedagogikens natur genom bland annat definitioner av centrala be-
grepp så som pedagogik, undervisning och utbildning (s. 11).  
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För att kunna verka som en pedagog och skapa olika lärandesituationer bör det finnas 
ett klart tänk bakom undervisarens hand lande. Med andra ord behövs en pedagogisk 
grundsyn som påvisar hur man värderar lärandeprocessen och därmed väljer pedagogisk 
inriktning. Stensmo väljer att ta upp relevanta kategorier som kan påvisa innehållet i en 
pedagogisk grundsyn. Dessa kategorier är: 
 

• Kunskapssyn – denna aspekt behandlar hur kunskap skapas, dess giltighet och 
gränser.  

• Människosyn – denna aspekt fokuserar bland annat på hur deltagaren/studenten 
är som människa. Är hon aktiv eller passiv? Behöver utbildaren motivera stu-
denten med ”piskor” eller ”morötter”? 

• Samhällssyn – denna aspekt behandlar utbildningens samverkan med samhället. 
Ska utbildningen till exempel reproducera samhället eller medverka till föränd-
ring? Vad kännetecknar ett bra respektive ett dåligt samhälle?  

• Etiksyn – denna aspekt behandlar moraliska frågor om vad som är rätt respekti-
ve fel och hur dessa kan framträda i en lärandesituation.  

• Pedagogisk situation – denna aspekt berör inlärnings- och utlärningsfrågor (s. 
19). 

 
De ovan nämnda kategorier som kan vara relevanta i en pedagogisk grundsyn korre-
sponderar med olika filosofiska tankar. För att kunna skapa en pedagogisk grundsyn bör 
man därför ta ställning till olika filosofiska teman sprungna ur ovan nämnda aspekter.  
 
Sammanfattningsvis påvisar teoridelen att lärande och pedagogik kan vara av varierad 
natur. Med hjälp av en pedagogisk grundsyn kan pedagogen påvisa det lärande och pe-
dagogiska synsätt som denne föredrar. Tre skilda lärande och pedagogiska perspektiv 
har presenterats: 
 

• Lärandet är socialt och är beroende av omgivningens bestämmande karaktär vil-
ket leder till ett förmedlingspedagogiskt synsätt. 

• Lärandet är en individuell process och finner förankring i en individuell kon-
struktivistisk pedagogik.  

• Lärandet är socialt och beroende av mellanmänsklig interaktion och finner för-
ankring i social konstruktivism.                                                                                                                                                                                                                 

4.5 Ramverk 
 
Utifrån teoriavsnittet har ett ramverk utvecklats som tillvaratar och påvisar de relationer 
som finns gällande lärande, pedagogisk teori och referenssituationen. Ramverket består 
av tre olika pedagogiska grundsyner; förmedlingspedagogik, individuell konstruktivism 
och social konstruktivism. Ramverket visar hur referenssituationen som en lärandesitua-
tion kan ta form och vilken pedagogisk teori som gör sig gällande (jmf. frågeställning 
och syfte). Frågeställningens infallsvinklar har sitt ursprung i de kategorier som presen-
teras i ramverket.  
 

• Kunskapssyn korresponderar med bibliotekariens syn på lärande och kunskap. 
• Människosyn korresponderar med hur bibliotekarien ser på sin roll och mötet 

med användaren. 
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• Samhällssyn korresponderar med hur bibliotekarien ser på samhällsutveckling-
ens inverkan på referenssituationen.  

• Synen på etik korresponderar med referenssituationens policy. 
• Informationssyn korresponderar med bibliotekariens syn på informationskompe-

tens, vilket berörs av Bruce et al. (se 3.12). 
• Den pedagogiska situationen korresponderar med bibliotekariens syn på refe-

renssituationen som en lärandesituation och kan sägas vara en sammansmältning 
av tidigare kategorier. Denna kategori berör därmed olika aspekter på in- och ut-
lärning. Det vill säga pedagogens/bibliotekariens ställningstaganden gällande 
synen på kunskap, människan, samhället, etik och information formar gemen-
samt och ger pedagogiska visioner för den pedagogiska situationen. De arkitek-
toniska dimensioner som efterfrågas, så som referensdiskens utformning och 
placering i relation till referenssituationen som lärandesituation, berörs därmed 
även utifrån denna kategori. Detta resonemang hämtas från Carol R Brown som 
säger att ett biblioteks värdefilosofiska grund bör spegla valet av och formen på 
en referensdisk (se 3.24). 

 
Nedan påvisas det konstruerade ramverket som bygger på Christer Stensmos version på 
vad en pedagogiska grundsyn kan innehålla. Det finns dock en ny kategori som lagts 
till, informationssyn. Detta ansågs vara nödvändigt då det utgör en betydande del i en 
högskolebiblioteksverksamhet. Även aspekter på referensdiskens arkitektoniska dimen-
sioner är en infallsvinkel som valts att beakta under den pedagogiska situationen. Både 
informationssyn och aspekter på referensdisken har beskrivits i kapitel 3. det vill säga 
tidigare forskning. Efter den schematiska beskrivningen av ramverket följer en beskri-
vande text som mer utförlig går igenom de olika pedagogiska förhållningssätten och 
dess olika kategoriers förklaringar. Först följer Förmedlingspedagogik, sedan Individu-
ell konstruktivism och till sist Social konstruktivism. 
   



 39 

 
 
Pedagogisk 
grundsyn 
 

 
Förmedlingspedagogik 

 
Individuell konstruktivism 

 
Social konstruktivism 

 
Kunskapssyn 

 
Det finns en objektiv kunskap som 
kan överföras vilket medför en syn 
på lärande som statiskt och meka-
nisk  
 

 
Kunskap är något subjektivt 
vilket resulterar i att kunskap 
skapas genom ackommodation 
och assimilation. Lärandet blir 
något individuellt. 
 

 
Kunskap är kontextuellt. 
Lärandet utgår från sociala 
samspel. 

 
Människosyn  

 
Människan är passiv och formbar i 
den meningen att hon behöver 
yttre styrande stimulans som moti-
verar och aktiverar hennes kun-
skapsproduktion. Undervisaren får 
en expertroll och en styrande 
funktion gällande individens lä-
rande. 
Kommunikationen blir av en 
enkelriktad överförande karaktär 
och relationen mellan de båda 
parterna blir av en icke jämlik 
karaktär. 
 

 
Människan är aktiv och konstrue-
rande. Motivation och aktivitet 
kommer från individen själv. 
Undervisaren får en handledande 
roll som innebär ett iscensättande 
av miljöer som triggar individens 
individuella skapande.  
Kommunikation blir därmed ett 
medel för undervisaren att enga-
gera individen till egen aktivitet.  
Relationen till omgivning såsom 
den mellan undervisare och 
individ är ej betydelselös men 
dock av en mer sekundär karak-
tär då även den syftar till att 
engagera individens egna kun-
skapskonstruktion.   

 
Människan är social, aktiv och 
konstruerande. Lärande sker 
genom interaktion vilket inne-
bär att undervisaren får en 
vägledande och partnerskap s-
betonad roll.  
Kommunikationen som förs 
bör främja dialoger, samspel 
och samarbete mellan indivi-
der. Relationen mellan individ 
och undervisare blir av karak-
tären subjekt/subjekt och båda 
två är lika aktiva i konstrue-
randet av gemensam kunskap. 

  
 Samhällssyn 

 
Undervisning som sker är till för 
en reproduktion av samhället eller 
mer specifikt det som undervisaren 
fokuserar på. Ett kritiskt med-
vetande gentemot omvärld och 
egen situation kan vara svårt att 
införliva. 
 

 
Undervisningen som sker är till 
för att skapa tänkande och reflek-
terande medborgare som kan föra 
samhället vidare. 

 
Undervisningen har en bety-
delse för samhällsutvecklingen 
eftersom den är framtidsinrik-
tad och förändringsbenägen.  

 
Etik 

 
Den som undervisar blir auktoritär 
i den meningen att denne sätter 
premisserna för vad som är rätt 
och  fel. 
 

 
Vad som är rätt och fel måste 
individen själv ta ställning till 
vilket dock sker i relation till 
rådande normer. 
 

 
Vad som är rätt och fel för-
handlas fram gemensamt i en 
kontext. 

 
Informations-
syn 

 
Information är något objektivt och 
att vara informationskompetent 
innebär att kunna olika färdigheter. 
 

 
Information är något subjektivt 
och att vara informationskompe-
tent innebär att reflektera över 
detta. 

 
Information är något kontex-
tuellt och att vara informa-
tionskompetent är därmed 
något som skiftar beroende 
kontext. 
 

 
Pedagogisk 
situation/ 
Referenssitua-
tionen som en 
lärandesitua-
tion 

 
I referenssituationen blir bibliote-
karien en expert som ska förmedla 
sin kunskap till användaren. Rela-
tionen mellan bibliotekarien och 
användaren blir subjekt/objekt. 
Bibliotekarien lägger stor fokus på  
att på egen hand hitta det rätta 
svaret på användarens fråga, vilket 
kan sammankopplas till referenssi-
tuationens tradition.  
  

 
I referenssituationen blir biblio-
tekarien en handledare som ska 
vägleda och skapa olika miljöer 
där användarens inre processer 
får utrymme. Bibliotekarien har 
ett arbetssätt där han/hon anser 
att användaren själv måste ansva-
ra för sin informationssökning, 
men finns alltid där som ett stöd.  
 

 
Bibliotekarien och användaren 
skapar tillsammans referenssi-
tuationen då de båda är aktiva 
och dialogen är grunden för 
lärandet. Båda aktörer blir 
experter i den meningen att 
bibliotekarien känner till 
biblioteket, medan användaren 
är expert på sitt behov och 
dess karaktär. Lärandet som 
sker är dubbelriktat. Använda-
ren lär av bibliotekarien och 
vise versa.  
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Den första pedagogiska grundsynen är förmedlingspedagogik. Detta förhållningssätt har 
en kunskapssyn som påvisar att kunskap är något objektivt som uppkommer genom en 
överföring från subjekt till objekt. Kunskapssynen kan sammankopplas med lärande 
enligt Lyttkens Katederns mönster och Ramsdens första teori om lärande samt Hård af 
Segerstads första syn på lärande, med omgivningen som något socialt men styrande och 
bestämmande (se 4.1). Detta innebär att människosynen indikerar att människan är pas-
siv i den meningen att hon behöver stimulans för att lära och ej själv är ansvarig för sitt 
sökande och reflekterande av kunskap. Motivationsstrategier kommer från undervisaren 
som även fastställer inlärningsstoffet. Deltagaren behöver därmed styrning och feedback 
för att lära. Detta får till följd att individen kan nå förståelse utan att han/hon är medve-
ten om hur det har gått till. Fokus ligger på det yttre observerbara beteendet och ej på 
inre processer. Undervisningen som sker är till för en reproduktion av samhället eller 
mer specifikt det som undervisaren fokuserar på. Ett kritiskt medvetande gentemot om-
världen och den egna situationen kan vara svårt att införliva. Synen på information blir 
objektiv och statisk och informationen som förmedlas upplevs som en vara. Att vara 
informationskompetent innebär att finna informationen; att välja ut den och i viss mån 
hur innehållet kan tillgodogöras. Detta i enlighet med The Content frame och i viss mån 
The Competency frame från Bruce et al. ramverk för informationskompetensutbildning 
(se 3.11). Etiken som bejakas leder till undervisning med auktoritära drag. En sub-
jekt/objektrelation uppstår mellan undervisaren och deltagaren (se 4.2).  
 
Följden för referenssituationen som en lärandesituation blir att bibliotekarien ses som en 
expert som ska förmedla kunskap till användaren. Bibliotekarien har stor kunskap om 
biblioteket och dess samling. Fokus ligger på att föra över denna kunskap till använda-
ren. Användarens tidigare erfarenheter är oftast ej av intresse. Bibliotekarien lä gger stor 
fokus på att kunna svara på användarens fråga och leta fram och välja ut informationen 
åt användaren. Relationen mellan bibliotekarien och användaren blir subjekt/objekt. 
Informationen som förmedlas är kontextoberoende vilket leder till att användaren får en 
syn på information som objektiv och informationssökning som någonting som går 
snabbt. Språket och kommunikationen mellan bibliotekarien och användaren blir ett 
medel för att kunna överföra information. Denna referenssituation kan exempelvis upp-
stå när användaren ställer en sökfråga och ej är intresserad av att själv lära sig hur in-
formationssökning går till. Referensdisken är till för bibliotekarien och dennes behov, 
interaktionen med användaren är inte det primära. Referenssituationen blir en lärandesi-
tuation som följer traditionella riktlinjer och står i polemik med dagens högskolas krav 
på aktiva och självständiga deltagare. 
 
Den andra pedagogiska grundsynen är individuell konstruktivism. Kunskap uppkommer 
via individens inre aktiva kunskapsprocess. Allt lärande skapas från individens tidigare 
förståelseramar genom assimilation och ackomodation. Kunskapsprocessen är en kogni-
tiv aktivitet och en inre process som följer individens olika utvecklingsstadier. Kunskap 
är något subjektivt, individuellt, relativt och föränderligt. Sammankoppling finns med 
Hård af Segerstads andra syn på lärande som något individuellt där mötet med omgiv-
ningen ej blir betydelselös men där omgivningen snarare ses som ett objekt än subjekt 
för individens kunskapsproduktion. Det finns även förankring i Ramsdens andra katego-
ri och i vissa avseenden Lyttkens Dialogmönster (se 4.1). Människan ses som aktiv, 
konstruerande, nyfiken och har ett inre behov efter att söka och lära sig nytt. Individen 
är själv ansvarig för sin lärandeprocess och alla lärandesituationer måste utgå från den-
nes perspektiv. Undervisaren ses här som en vägledare och handledare som måste hålla 
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sig mer i bakgrunden. Undervisaren ska skapa stimulerande lärandemiljöer där deltaga-
ren själv ska utveckla sitt lärande. Detta genom att skapa olika nivåer av motstånd och 
störning där deltagaren kan vidareutveckla och korrigera sina konstruktioner. Undervis-
ningen som sker är till för att skapa tänkande och reflekterande ind ivider som kan föra 
samhällsutvecklingen framåt, dock med utgångspunkten i det rådande samhällets pre-
misser. Informationskompetens  skapas inom konstruktivistiska ramar vilket innebär en 
subjektiv reflektion över vad informationskompetens innebär för varje individ. Sam-
mankoppling till Bruce et al. The learning to learn frame och även The personal frame 
som påpekar att informationskompetens är något subjektivt och bör kopplas till indivi-
dens tidigare erfarenheter (se 3.11).  
 
I referenssituationen som en lärandesituation måste bibliotekarien hålla sig i bakgrun-
den i den meningen att fokus ligger på individen och dess process att söka sig fram till 
egna kunskaper. Bibliotekarien ska ej ”påtvinga” användaren något material utan främ-
jar en stimulerande referenssituation som medverkar till att användaren själv aktiveras 
till att söka och finna sitt material. I referenssituationen blir bibliotekarien en handledare 
som ska vägleda och skapa olika miljöer där användarens inre processer får utrymme. 
Bibliotekarien arbetar med en individcentrerad ”hjälp till självhjälp” i referenssituatio-
nen då instruktion med fokus på användarens kognitiva processer förespråkas framför 
att ge information. Bibliotekarien anser att användaren själv måste ansvara för sin in-
formationssökning men finns alltid där som ett stöd. Uppföljningen handlar om att an-
vändaren själv reflekterar över referenssituationen och bibliotekarien kan också ställa 
frågor som uppmuntrar till användarens metareflektion. Referensdiskens utformning 
och placering i biblioteket bör främja användarens aktivitet, till exempel kan disken 
vara placerad nära sökdatorerna i biblioteket. Referenssituationen blir en lärandesitua-
tion som bejakar individen och dess aktivitet där bibliotekarien blir ett stöd för använda-
ren och dennes lärandeprocess.  
 
Den tredje pedagogiska grundsynen är social konstruktivism. Kunskap uppkommer via 
individers aktiva konstruktioner i olika sociala sammanhang. Dialog, samspel och inter-
aktion är viktiga aspekter för att kunskap ska uppkomma. Kunskap är därmed kontextu-
ell och uppstår i relationen/kommunikationen mellan deltagarna. Sammankopplingar 
med Lyttkens Dialog mönster och Ramsdens tredje kategori finns. Hård af Segerstads 
tredje definition av lärande som något socialt och beroende av samspel bejakas likaså 
(se 4.1). Det finns inga på förhand givna sanningar, kunskapen är relativ och verifieras i 
relation till dess unika kontext. Människan är aktiv, konstruerande och social samt bero-
ende av sociala samspel och kommunikation för att lärande ska kunna ske. Undervis-
ningen har en stor betydelse för samhällsutvecklingen. Undervisningen ska verka för att 
individen ska inse kunskapens mångsidiga och pluralistiska karaktär detta för att sam-
hället skall kunna utvecklas till det bättre (Stensmo 1994, s. 222). Perspektivtagande blir 
även det ett ledord. Informationskompetens innebär att individen bör inse informatio-
nens samhälleliga och relationella karaktär. Att vara informationskompetent innebär att 
dels kunna påverka och utveckla samhället men även att inse informationens föränderli-
ga form. Detta synsätt finner förankring i Bruce et al. The social frame och The relatio-
nal frame. Det finns inga givna sanningar eller informationstekniker som alltid fungerar, 
utan kontexten och interaktionens unika karaktär mellan bibliotekarien och användaren 
bestämmer detta (se 3.11).  
 
Varje referenssituation är unik. Bibliotekarien och användaren ska tillsammans skapa 
referenssituationen. Båda aktörerna blir experter i den meningen att bibliotekarien kän-



 42 

ner till biblioteket, medan användaren är expert på sitt behov och dess karaktär. Läran-
det som sker är dubbelriktat, användaren lär av bibliotekarien och vice versa. Relationen 
blir därmed av karaktären subjekt/subjekt. Bibliotekariens roll som vägledare finner här 
förankring i en aktivitetsbetonad tanketradition. Bibliotekarien måste hela tiden arbeta 
aktivt med att skapa dialog och kunna lyssna av. Instruktion i referenssituationen sker 
på gemensam basis och tar hänsyn till de båda aktörernas tidigare erfarenheter. Uppfölj-
ning handlar om att bibliotekarien och användaren gemensamt stämmer av om resultatet 
blivit lyckat i relation till dess kontext. Referensdiskens utformning ska främja interak-
tion och möjliggöra att både bibliotekarien och användaren kan vara aktiva i lärande-
processen. Referenssituationen blir en lärandesituation som betonar interaktion och 
samspel där man gemensamt förhandlar fram mening gällande olika fenomen.  
 
Sammanfattningsvis påvisar ramverket relationen mellan olika syner på lärande, peda-
gogisk teori och referenssituationen. Ramverket är konstruerat utifrån Stensmos katego-
rier som bör finnas med i en pedagogisk grundsyn. Dock är ramverket modifierat i den 
meningen att kategorier som är av relevans i en bibliotekskontext har lyfts in. Ramver-
ket består av de pedagogiska teorier som är möjliga för en referenssituation. 
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5. Metod 
 
I detta kapitel presenteras vald uppsatsansats, hur datainsamlingen har gått till och vil-
ken analysmetod som har använts. 

5.1 Uppsatsens ansats 
 
Den valda metoden följer uppsatsens syfte. Detta innebär att uppsatsen har en kvalitativ 
ansats till det insamlade materialet, där respondenternas beskrivningar och upplevelser 
av tidigare nämnda infallsvinklar är i fokus. Margot Ely med flera (1993) väljer att lyfta 
fram kvalitativ forskning som något som tar hänsyn till händelsers kontextuella samhö-
righet. Det blir därmed intressant att undersöka hur människor talar, handlar och upple-
ver olika fenomen i relation till den kontext som de verkar i (Kvalitativ forskningsmeto-
dik i praktiken, s. 10f). Även författarna Runa Patel och Bo Davidsson (2003) lyfter 
fram kvalitativ forskning som en koncentrering på insamlande av ”mjuk” data medan 
kvantitativ ansats mer fokuserar på insamlandet av data utifrån ett mätbart och statistiskt 
perspektiv. Här uppstår en klar diskrepans mellan ett kvalitativt och ett kvantitativt för-
hållningssätt (Forskningsmetodikens grunder, s. 14).  
 
Validitet och reliabilitet är begrepp väsentliga att tillämpa i relation till kvalitativ forsk-
ning, dock inte i samma mening som i kvantitativ forskning. Validiteten utifrån en kva-
litativ ansats handlar bland annat om att forskaren genom hela forskningsprocessen 
lyckas tillämpa sin förförståelse på rätt sätt. Det vill säga att kunna lyfta fram en trovär-
dig tolkning av den studerades livsvärld och skapa rätt förutsättningar för att kunna få 
fram det mångtydiga (ex. tillämpa olika datainsamlingsmetoder). Reliabilitet utifrån en 
kvalitativ ansats innebär att lyckas fånga det unika och speciella som gör sig gällande i 
det precisa ögonblicket. Att en respondent exempelvis vid olika tidpunkter besvarar en 
och samma fråga på olika sätt beror helt enkelt på att samma aktivitet aldrig helt kan 
rekonstrueras. Utifrån ett kvantitativt perspektiv skulle dock respondentens mångtydiga 
svar vid olika tidpunkter leda till att undersökningen får en låg reliabilitet (s. 102f.). 

5.2 Datainsamling 
 
Undersökningen började med litteraturstudier. Detta för att klargöra fokus för uppsatsen 
samt ge en beskrivning av relaterad forskning inom för oss relevanta områden: lärande, 
pedagogik, pedagogik och bibliotek samt referensarbete. Materialet bestod av böcker, 
tidskrifter, vetenskapliga artiklar, uppsatser och elektroniska publikationer. Litteratur-
studierna kompletterades sedan med en empirisk studie, det vill säga en kvalitativ inter-
vjustudie.  
 
Den kvalitativa intervjun medverkade till att kunna nå högskolebibliotekariens upple-
velser av referenssituationen. Intervjuguiden förbereddes genom en pilotintervju med en 
högskolebibliotekarie, detta för att ringa in forskningsområdet ytterligare och pröva 
intervjufrågorna samt nå en hög validitet på uppsatsen. Under pilotintervjun framkom 
det att frågorna var välformulerade. Endast mindre ändringar i dispositionen gjordes. 
Detta, att vara väl förberedd och insatt i det valda ämnet, poängteras dessutom av Stei-
nar Kvale (1997) som i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun menar att inneha 
sakkunskaper om ämnet är en nödvändighet för att kunna genomföra en bra intervju (s. 
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99). Genom att använda den kvalitativa intervjun som metod kunde uppsatsens syfte 
uppnås, det vill säga möjligheten att nå bibliotekariernas olika beskrivningar och upple-
velser av en specifik aktivitet i dess livsvärld, i detta fall referenssituationen. Kvale 
(1997) påpekar att syftet med den ”…kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla be-
skrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens me-
ning” (s. 35). Kvale lyfter även fram en förståelseform för den kvalitativa intervjun. 
Denna framhåller intervjun som en metod för att nå rika beskrivningar av olika teman i 
den intervjuades livsvärld. Det är det specifika och inte det allmänna/generaliserande 
som är av intresse inom den kvalitativa intervjun. Forskningsintervjun är dessutom all-
tid en mellanmänsklig situation, ett möte mellan människor. Enligt Kvale ska den kvali-
tativa intervjuaren snarare erkänna och utnyttja detta det mellanmänskliga samspelet än 
att bortse från det. Den som intervjuar och intervjupersonen är i intervjutillfället sam-
mankopplade med varandra i den meningen att de påverkar och reagerar med varandra. 
Detta bör man som intervjuare uppmärksamma och betänka innan intervjun tar plats (s. 
37-39).  
 
Gällande de intervjuer som utfördes uppmärksammades Kvales premisser gällande den 
kvalitativa intervjun genom, med utgångspunkt från pilotintervjun, konstruktionen av en 
intervjuguide med halvstrukturerade intervjufrågor. Intervjuguiden medverkade till att 
uppsatsens valda infallsvinklar stod i fokus och skapade en balansgång gällande frågor-
nas karaktär och medverkade till att hålla intervjun inom det valda ämnet genom att 
stegvis föra in olika fokusområden i intervjun. Även intervjufrågornas karaktär och ut-
formning påverkade den intervjuade på olika sätt. Genom användandet av den så kalla-
de trattekniken motiverades och aktiverades intervjupersonen då frågorna gick från att 
vara öppna till mer specifika. De inledande frågorna lät den intervjuade uttrycka sig mer 
fritt. Därefter styrdes samtalet in på ämnesspecifika men ändock personliga skildringar 
(Patel & Davidsson 2003, s. 74). För att ge intervjupersonen en chans att utveckla eller 
lägga till det som missats, eller som intervjupersonen ansåg inte berörts tillräckligt av-
slutades intervjun med en helt öppen fråga.  
 
Intervjupersonerna fick dock inte de aktuella frågorna i förväg. Detta för att i största 
mån undvika att styra deras beskrivningar, men även då alla följdfrågor inte var kon-
struerade utan i viss mån växte fram under intervjuns gång. Intervjuerna tog cirka en 
timme och genomfördes av båda uppsatsförfattarna. Detta då vi fann en trygghet i att 
vara två stycken eftersom ingen av oss var erfarna intervjuare. Vi kunde även ge var-
andra värdefull feedback. Huvudanledningen var dock att eftersträva delaktighet under 
hela uppsatsprocessen, så även intervjun. Detta påtalades för respondenterna i brevet 
som skickades ut. 
 
Intervjuerna spelades in med bandspelare då syftet var att ha obegränsat fokus på inter-
vjun och främja en avslappnad och naturlig samtalsmiljö. Även Kavle lyfter på ett för-
delaktigt sätt fram bandspelare som ett effektivt redskap för att registrera intervjuer 
(s.147). För att kunna genomföra analyser transkriberades intervjuerna. Enligt Kvale 
kan det uppstå vissa problem när transkriberingen görs, bland annat i fråga om att skapa 
en objektiv tolkning av det sagda till en skriftlig form. Transkriberingen av samtliga 
intervjuer genomfördes gemensamt för att bättre kunna höra vad som sades och på bästa 
sätt presentera materialet på ett enhetligt sätt. Som forskare bör man, enligt Kvale, göra 
en utskrift som ligger i samklang med uppsatsens syfte. Eftersom uppsatsens syfte var 
att nå upplevelser visades detta genom användandet av citat. Det var viktigt för oss att 
ge respondenterna stort utrymme i resultatredovisningen. Den transkriberande texten 
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visade på noggrannhet i och med att pauser påvisades och formuleringarna följde vad 
som sades. Dock redigerades upprepningar och viss meningsbyggnad. Citaten som an-
vänds i resultatredovisningen är trots detta mycket nära det talade språket under inter-
vjun. Kvale påpekar att redigering, omformulering och koncentrering oftast är önskvärt 
för att påvisa intervjupersoners åsikter (s. 156-158). En medelväg i bearbetningen av 
intervjumaterialet eftersträvades, det vill säga vissa korrigeringar gjordes, men ändå inte 
så många att de personliga aspekterna försvann.   
 
Etiska aspekter som beaktades var frågor om att få respondentens samtycke, graden av 
konfidentialitet och materialbearbetning. Dessa valda etiska aspekter förankrades i Kva-
les resonemang gällande intervjuetik för den kvalitativa intervjun. Kvale påpekar bland 
annat vikten av att informera de intervjuade både om intervjuns syfte och graden av 
konfidentialitet (s. 142). Inledningsvis kontaktades de aktuella respondenterna för att få 
berörda parters samtycke. Kontakten togs via telefon och/eller e-post. Efter det inledan-
de samtalet skickades ett brev med uppsatsens syfte, aktuella frågeområden samt en 
presentation av oss själva. Etiska aspekter som hantering av material och konfidentiali-
tet berördes också i det aktuella brevet. Konfidentialitet nåddes då det endast var upp-
satsförfattarna som kände till respondenternas namn och arbetsplats. Dessutom fingera-
des respondenternas namn i resultatredovisningen.  
 
Gällande urvalet av respondenter valdes dessa utifrån vissa parametrar. Då högskolebib-
lioteken bör ha samma funktion hamnade intresset inte på att i materialet kunna göra 
jämförelser av lokala skillnader i förfaringssätt, utan fokus lades på referenssituationen i 
sig och den intervjuade bibliotekariens personliga upplevelser av denna. Därför lades 
inte heller någon vikt vid kön, ålder eller andra liknande variabler gällande den intervju-
ade bibliotekarien. Urvalet byggde på att respondenterna hade erfarenhet av referensar-
bete och var examinerade bibliotekarier. Utefter dessa parametrar valdes tre högskole- 
universitetsbibliotek inom ett rimligt geografiskt avstånd ut. Här påverkade tidsaspekten 
och våra begränsade ekonomiska resurser. Med bibliotekens webbsidor som utgångs-
punkt etablerades därefter kontakt (antingen via telefon eller e-post) med en biblioteka-
rie, på varje arbetsplats, som uppfyllde urvalskriterierna. Denna person ombads att höra 
sig för bland kollegor efter ytterligare en intervjuperson som uppfyllde kriterierna och 
ville vara med i undersökningen.     
 
Urvalet och hur många intervjupersoner som behövdes styrdes av uppsatsens syfte. Då 
uppsatsens syfte var att undersöka hur referenssituationen upplevdes av bibliotekarien 
behövdes en hanterbar mängd. Sex intervjuer med högskolebibliotekarier på olika hög-
skolebibliotek ansågs vara en bra utgångspunkt. Efter att ha genomfört dessa sex inter-
vjuer upplevdes en mättnad i svaren, det vill säga att det fanns ett tillräckligt rikt materi-
al att bearbeta. Kvale påpekar att det ej går att generalisera och säga ett för alltid givet 
antal som fungerar som riktmärke. Utgångspunkten är att antalet intervjuer bör kunna 
besvara din frågeställning och syfte (s. 97). Gällande kvalitet kontra kvantitet nämner 
Kvale att vissa kvalitativa intervjuundersökningar hade tjänat på färre intervjuer och 
mer tid för förberedelse och analys. Kvalitativa undersökningar skall inte läggas upp 
efter kvantitativa mått. Kvales bok understryker intervjuernas kvalitet snarare än kvani-
tet (s. 99). 
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5.3 Val av analysmetod 
 
För att kunna svara på frågeställningarna relaterades det inhämtade materialet till ram-
verket (se 4.5). Ramverket konstruerades utefter vald teori och bygger på en modifierad 
version av Stensmos beskrivning av vad som bör innefattas i en pedagogisk grundsyn 
(se 4.4). Den förändring som gjordes var att kategorin informationssyn och lades till. 
Detta då diskussionen om informationskompetens har stor betydelse för högskolebiblio-
tekets verksamhet. Som tidigare nämnts korresponderar ramverkets olika kategorier 
med frågeställningens olika infallsvinklar. Intervjuguiden som användes vid intervjutill-
fällena var även den konstruerad utifrån ramverkets olika kategorier. Intervjupersoner-
nas utsagor strukturerades därefter i resultatdelen enligt ovan nämnda infallsvinklar. I 
analysen kopplades sedan utsagorna till ramverkets kategorier för att på så vis säga nå-
gonting om referenssituationens lärandeperspektiv och pedagogiska grund. 
 
För att respondenternas utsagor skulle kunna relateras till ramverket användes analys-
metoden meningskoncentrering och en kategorisering enligt tidigare nämnda infalls-
vinklar. Enligt Kvale (1997) innebär meningskoncentrering att intervjupersonernas me-
ningar formuleras mer koncist då det centrala i utsagorna formuleras om till kortare me-
ningar. Med hjälp av valet av metoder kan mening analyseras fram i intervjuerna (s. 
174). Meningskoncentreringen av varje respondents utsagor relaterades sedan till var-
andra enligt tidigare nämnda infallsvinklar och i det redovisade resultatet varvades refe-
rat (meningskoncentreringar) med citat. Detta för att på bästa sätt följa uppsatsens syfte 
och lyfta fram respondenternas upplevelser. Under analysarbetet växte det fram under-
kategorier. Dessa gjorde läsbarheten större då resultatet blev luftigare och mer hanter-
bart.  
 
Sammanfattningsvis är ramverket och dess kategorier en gemensam grund för både frå-
geställningen, materialinhämtningen och analysen. 
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6. Resultat och analys  
 
Kapitlet inleds med en kort presentation av de respondenter som blivit intervjuade. Där-
efter följer respondenternas utsagor (resultatet) kategoriserade utefter frågeställningens 
olika infallsvinklar. Efter varje presenterad infallsvinkel följer en analys som förankrar 
det inhämtade resultatet till ramverkets olika kategorier. Detta är möjligt då infalls-
vinklarna korresponderar med ramverkets olika kategorier (se 4.5 Ramverk). Samtliga 
analyser som genomförs bygger därmed på ramverkets olika kategorier. 

6.1 Presentation av respondenter  
 
Respondent Aronsson har arbetat som bibliotekarie i snart fem år. Respondenten har 
ingen fristående utbildning i pedagogik men har genomgått två olika fortbildningskurser 
som berört pedagogik i relation till en högskolebibliotekskontext. Referensarbete har 
ingått i Aronssons arbetsuppgifter sedan respondenten började arbeta som bibliotekarie 
på sin nuvarande arbetsplats. De rutiner som finns gällande referenssituationen är att 
Aronsson arbetar enskilt mellan åtta till tio timmar i veckan i referensdisken. Dock är 
passen inte mer än två timmar i följd. Aronsson upplever att det viktigaste med refe-
renssituationen är att finnas till hands för användaren som en handledare och upplysare. 
Bibliotekarien ska i referenssituationen vara som ett bollplank som ska initiera studen-
ten till fortsatt egen aktivitet gällande exempelvis den egna informationssökningen. 
 
Respondent Bengtsson tog sin examen för tre år sedan, år 2003 men har arbetat som 
bibliotekarie sedan hösten 2004. Respondenten påpekar att bibliotekarieutbildningen 
innehöll väldigt lite pedagogik. Efter utbildningens slut har Bengtsson läst två poäng 
pedagogik (som en fortbildning på nuvarande arbetsplats) för att kunna arbeta som kon-
taktbibliotekarie på sin nuvarande arbetsplats. Referensarbetet har ingått i respondentens 
arbetsuppgifter sedan Bengtsson började arbeta som bibliotekarie. De rutiner som gör 
sig gällande i referensarbetet vid informationsdisken på biblioteket är att Bengtsson 
denna vecka arbetar cirka fem timmar i disken. Referenspassens omfång varierar, men 
är max två timmar långa. Bengtsson upplever att det viktigaste med referenssituationen 
är att kunna underlätta för studenternas lärande på något sätt. Respondenten anser att 
bibliotekarien behövs för att guida i olika former av spörsmål då det idag finns ett så 
otroligt stort utbud av både fysiska och digitala medier.   
 
Respondent Carlsson tog sin examen i årsskiftet 1986-87 och har sedan dess haft både 
vikariat, timanställningar och projektanställningar inom olika biblioteksverksamheter. 
Carlsson har dessutom arbetat några år i en bokhandel.  På sin nuvarande arbetsplats har 
respondenten haft fast tjänst från och med år 2004. Det var först i och med detta som 
Carlsson började arbeta kontinuerligt i referensdisken. Carlsson har ingen pedagogisk 
utbildning eller fortbildning. Rutinerna för arbetet i referensdisken är schemalagda tre-
timmarspass och man arbetar enskilt förutom de tillfällen då det är dubbelbemanning 
vid referensdisken. Carlsson anser att arbetet i referensdisken är bibliotekariens grund-
uppgift, kanske den viktigaste som man har som bibliotekarie. Detta då bibliotekarien i 
referensdisken är ansiktet utåt och den första kontakten som låntagaren får. Det intryck 
man ger blir därför oerhört vik tigt och kan ses som PR för bibliotekets verksamhet. 
Carlsson upplever även att referensarbete ibland underskattas i relation till andra arbets-
uppgifter så som undervisning, kontakt med lärare, kontaktbibliotekarier och dylikt. 
Dock poängterar respondenten att dessa arbetsuppgifter absolut inte är oviktiga. 
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Respondent Davidsson har arbetat som bibliotekarie sedan år 1974. Davidsson har gått 
en mängd olika pedagogiska vidareutbildningar. Exempelvis en fem poängskurs på Bo-
rås Högskola, som bland annat behand lade kunskapssyn och lärande samt samarbete 
mellan lärare och bibliotekarie. Referensarbete har alltid ingått i respondentens arbets-
uppgifter. Davidsson arbetar halvtid och har ett till två eller inga pass i veckan. Varje 
pass är tre timmar, vilket respondenten anser vara för långt. Oftast är arbetet enskilt men 
under vissa timmar, då det är tryck i biblioteket, dubbleras styrkan i referensdisken. Da-
vidsson anser att referensarbete utgör bibliotekets kärnverksamhet. Själva mötet med 
kunden på alla nivåer är oerhört viktigt. Dock önskar respondenten att de fördjupade 
nivåerna införlivades i större utsträckning. Detta då bibliotekariens kompetens bättre 
skulle komma till nytta genom att referenssituationen blir mer av en handledningssitua-
tion än enbart en situation där bibliotekarien besvarar olika frågor. Davidsson artikulerar 
även en tanke om att vidga referenssituationen genom att initiera bokningsbara hand-
ledningstillfällen för att kunna möta kunderna när de känner ett behov. 
 
Respondent Eriksson har arbetat som bibliotekarie i lite mer än fem år och tog sin exa-
men år 2002. Därefter fick respondenten anställning på sin nuvarande arbetsplats. Eriks-
son har en pedagogisk utbildning sedan tidigare, det vill säga en gymnasielärarexamen, 
och har på sin nuvarande arbetsplats genomgått en kurs i bemötande. Referensarbete har 
hela tiden ingått i respondentens arbetsuppgifter. På biblioteket finns det olika sorters 
diskar och bemanningen varierar beroende på trycket från användare. Passen i disken 
varierar mellan två till tre timmar. Eriksson upplever att det viktigaste med referenssitu-
ationen är att det är ett tillfälle för vägledning. Användaren ska kunna få hjälp att kom-
ma igång, komma vidare och få hjälp om de kör fast. Biblioteket i sig och dess upp-
byggnad samt informationskällornas struktur är inte alltid så pedagogiskt utformade 
vilket gör att bibliotekarien behöver finnas till hand och hjälpa till vid behov. 
 
Respondent Fransson har arbetat som bibliotekarie i 16 år och har ingen tidigare peda-
gogisk utbildning. Dock har Fransson efter avslutad bibliotekarieutbildning gått en hög-
skolepedagogisk utbildning och andra vidareutbildningar som erbjudits. Referensarbete 
har hela tiden ingått i respondentens arbetsuppgifter. Arbetet i referensdisken är på 
Franssons arbetsplats kopplat till hur mycket undervisning bibliotekarien har, desto mer 
bibliotekarien undervisar desto mindre arbetar bibliotekarien i referensdisken. Beman-
ningen i de olika diskarna som finns är varierande men passen är aldrig mer än tre tim-
mar långa. Fransson anser att referensarbetet är en del i högskolans pedagogiska arbete. 
Det är ett viktigt pedagogiskt möte, särskilt för många studenter som bara träffar biblio-
tekarien i detta möte.  

6.2 Högskolebibliotekariens syn på kunskap, lärande och be-
greppet informationskompetens 
 
Detta avsnitt inleds med en presentation av respondenternas kunskapssyn och dess på-
verkan på referenssituationen. Därefter behandlas synen på lärande och dess inverkan på 
referenssituationen samt vilken betydelse bibliotekarierna upplever att de har i använda-
rens lärandeprocess i referenssituationen. Slutligen presenteras bibliotekariernas be-
skrivningar av information och informationskompetens samt hur bibliotekarierna upple-
ver att dessa båda begrepp påverkar referenssituationen.  
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Upplevelser av kunskapssyn 
 
Samtliga respondenter artikulerar en kunskapssyn som betonar att kunskapande är en 
ständigt pågående process där individen måste vara aktiv och reflekterande. Bengtsson 
menar att kunskap är insikter och färdigheter som relateras till en individs tidigare erfa-
renheter. Kunskap är även något föränderligt. Davidssons syn på kunskap framhå ller att 
kunskap konstrueras när ny information möter en individs tidigare erfarenheter. Davids-
son poängterar att det därmed är stor skillnad på information och kunskap. 

 
Information och kunskap är två skilda saker vilka många slarvar med. Utan det är när man 
integrerar den här informationen med den kunskap som man redan har och gör den till nå-
gonting som man kan använda och tillämpa. Så brukar man väl definiera kunskap? Att man 
ser sammanhang, får en djupare förståelse för innebörder och så, i det här som man har in -
tegrerat. Så det innebär ibland att man får kullkasta andra föreställningar man har haft om 
världen (Davidsson). 

 
Aronsson upplever att kunskap handlar om att konstruera och öva själv, att kunna ställa 
frågor när man kör fast eller inte förstår och sedan aktivt själv försöka få kunskap. 
Aronsson säger: 
 

Kunskap tror inte jag är att jag berättar en sak och sedan förstår du vad jag menar, utan per-
sonen måste själv bearbeta det här jag säger och använda det praktiskt inte bara tänka på 
det. Utan om jag har haft undervisning och personen bara suttit och tittat när jag har gått 
igenom, demonstrerat databaser… jag tror inte den personen har lärt sig någonting egentli-
gen (Aronsson). 

 
Aronsson beskriver sedan att kunskapssyn påverkar referenssituationen på så sätt att 
bibliotekarien måste sätta igång användaren så att denne själv blir aktiv och handlande. 
Det är först då, när användaren själv är aktiv, som ett lärande kan ske och individen kan 
skaffa sig kunskap. Eriksson framhåller en liknande beskrivning som Aronsson gällande 
val av kunskapssyn och hur den påverkar referenssituationen. 
 

Jag tror att man måste göra saker och ting själv, för att man ska lära sig, man måste reflek-
tera kring det, prova, testa för att det ska sätta sig. Därför måste ju fokus ligga på studentens 
kunskaper och inte på vad jag [bibliotekarien] tänker att det här ska jag visa studenten. Det 
blir ju studenten som skapar sitt kunskapande, eller sin kunskap. Och vår uppgift är ju att 
hjälpa till med det och göra en så bra miljö som möjligt, så bra situation som möjligt för lä -
rande. Det är det som är bibliotekets uppgift, att vara en bra stödstruktur, en bra service-
funktion en bra hjälp till studentens lärande. Och det kan man göra på många olika sätt 
(Eriksson). 

 
Även Fransson beskriver att kunskap uppkommer genom en ständigt pågående process 
och att biblioteket i sig inte innehåller färdig kunskap redo att plockas fram och föras 
över. Bibliotekarien ska istället vara ett stöd i användarens kunskapande.  

 
[…] alltså det är inte så att vi har ett lager av kunskap här, utan kunskap det är någonting 
som händer, alltså det är någonting, en aktiv handling och… man kan inte gå in i biblioteket 
och få kunskap, utan det är någonting hos studenten. Sedan har vi en roll i den processen, 
tycker jag (Fransson). 
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Bengtssons kunskapssyn påverkar referenssituationen i riktningen mot principen ”hjälp 
till självhjälp”.  
 

Jag tror ju inte på överförande av kunskap utan att det är något som studenterna själva kon-
struerar. Och då kan inte jag berätta hur saker är, utan jag måste ju på något sätt handleda, 
bolla, samtala… ja ge en liten bit som dom själva ska bolla vidare på, så det är klart det 
måste ju påverka arbetet [i referenssituationen] så (Bengtsson). 

 
Carlsson lyfter i sin beskrivning av kunskapssyn upp vikten av det sociala i kunskaps-
processen. Carlsson upplever att referenssituationen är en ömsesidig process där biblio-
tekarien lär av användaren och vice versa.  
 

[…] många gånger lär man sig av låntagaren också. De kommer ju med helt andra kun-
skapshorisonter än vad en annan har. Jag kanske faktiskt har det [kunskap] på vissa områ-
den många gånger och låntagaren på en annan. Man lär sig mycket av låntagaren också i re -
ferenssituationen. Det gör man absolut. Dagligen vill jag påstå, när man står i disken, man 
lär sig något nytt någonstans, snappar upp någonstans, som man kan använda i en annan si-
tuation. Det är ömsesidigt…(Carlsson) 

 
Upplevelser av lärandesyn 
 
Samtliga respondenter har en syn på lärande som överensstämmer med synen på kun-
skap. Lärande beskrivs därmed som en aktiv och föränderlig process även om respon-
denterna gör detta utifrån sina skilda kontexter. Med andra ord finns det både en röd 
tråd som håller ihop och egenheter som skiljer ut. Exempelvis ser Davidsson lärande 
som en process där synsätt och insikter förändras. Det är en kvalitativ och mödosam 
process som kräver ständiga prövningar och omprövningar. Det går inte heller att veta 
målet innan man har kommit dit. Davidsson säger:  
 

[…] en oförutsägbar process, på något sätt, alltså som bygger på att du plötsligt får ett så-
dant där gestaltbyte. Och det har man ju fattat först när man har kommit dit. Därför kan 
man inte säga såhär och såhär ska du göra, nu ska du gå den och den vägen (Davidsson). 

 
Exempel på kontextens betydelse för lärandesituationen uppdagas när Bengtsson väljer 
att exemplifiera lärande genom att relatera det till informationssökning. Bengtsson anser 
att informationssökning är en meningsskapande process: 
 

Det [informationssökning] är ju liksom en del i lärandet, det är inte bara att hitta informa-
tionen och sedan lära sig den, utan det är faktiskt själva sökandet och värderandet och att 
jobba med sökord och så. Det är också en del av lärandet (Bengtsson). 

 
Samtliga respondenter upplever att deras syn på lärande påverkar referenssituationen i 
den mening att de framhåller vikten av att stödja studentens lärandeprocess. Denna upp-
fattning delas dock inte alltid av användaren, vilket påpekas av samtliga respondenter. 
Aronsson poängterar bland annat att överlämnandet i referenssituationen blir väldigt 
viktigt för att användaren ska bli aktivt handlande i sin egen läroprocess. Det är inte 
bibliotekarien som skall söka upp och utvärdera informationen även om användaren 
ibland kan ställa sig undrande till varför inte detta sker. 
 
Carlsson påpekar att bibliotekariens uppgift i referenssituationen är att utöka använda-
rens kunskaper och främja lärandet. Detta sker i så stor utsträckning som möjligt men 
faktorer som tidspress och stress kan påverka situationen negativt, vilket Carlsson upp-
lever som frustrerande.  
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Bengtsson anser sig ha en pedagogisk uppgift som innebär att hjälpa studenten att själv 
skapa mening i det de gör, för hur informationen är organiserad och vart man går med 
ett visst problem samt hur olika databaser fungerar. Att hjälpa i referenssituationen in-
nebär ej att leverera ett givet svar, även om studenterna ibland förväntar sig detta.  
 
Franssons syn på lärande påverkar referenssituationen i den mening att bibliotekarien 
inte blir en expert som sitter inne med kunskap som kan överföras. I stället är bibliote-
karien ett stöd för studentens lärandeprocess. Då användaren inte alltid förväntar sig ett 
pedagogiskt möte med lärande som mål i referenssituationen kan det uppstå konflikter. 
Fransson anser att bibliotekarien inte bör driva det pedagogiska för långt, men menar att 
det finns en klar poäng för studenten med att lära sig exempelvis informationssökning. 
Fransson påpekar också att det i många fall är enklare för bibliotekarien att leverera ett 
svar; hämta en bok, än att engagera sig i användarens lärande, men anser att det är detta 
bibliotekarien bör göra. 
 
Diskussionen om bibliotekariens syn på lärande och huruvida den kan påverka använda-
rens lärandeprocess exemplifieras av Davidsson som anser att det ej går att ge generella 
direktiv. Davidsson ser varje möte med användaren som en unik situation och försöker 
förstå vad användaren är ute efter samt vilka tidigare erfarenheter han/hon har. Dessut-
om påpekar Davidsson att det kan vara svårt att få feedback på mötet i referenssituatio-
nen då lärandet inte alltid kan följas upp. 
 
Eriksson framhåller dock att synen på lärande har betydelse för användarens lärande-
process och exemplifierar detta genom att säga: 

 
Hade jag trott att information var någonting objektivt som man kan förmedla till någon an-
nan, så hade jag haft en annan strategi i mitt arbete. Då hade jag visat och plockat fram och 
så bara och inte låtit studenten jobba så my cket (Eriksson). 

 
Detta resonemang vidgas av Fransson som vill se lärande som en aktivitet som förhopp-
ningsvis pågår i hela biblioteket: 
 

[…] det [biblioteket] är inget arkiv, det är ingen boksamling, det är en arbetsplats; en miljö 
för lärande. Och förhoppningsvis så försiggår det en massa lärande här på olika sätt, i mö-
tet, i mötet mellan bibliotekarie och student, studenter som sitter här och självständigt arbe-
tar, i grupper som sitter här och jobbar. Det tror jag mycket, så jag tror att det här är en plats 
för lärande och inte en plats för förvaring. Jag hoppas att det fungerar så (Fransson). 

 
Upplevelser av synen på information och informationskompetens  
 
Samtliga respondenter har en syn på information som någonting mångsidigt som kan 
inkludera fysiska, digitala och muntliga källor. Information är dessutom någonting stän-
digt föränderligt och aldrig statiskt. Det är individens behov som bestämmer vad som är 
information och hur den skall användas. Exempelvis beskriver Erikssons sin syn på in-
formation genom att förhålla den till olika steg. Först är det rådata som ännu inte är be-
arbetad men som går att söka upp och läsa. Vid bearbetningen, det vill säga när infor-
mationen sammanfogas med en individs tidigare erfarenheter blir den till kunskap. Det-
ta innebär att information alltid är relativ och subjektiv. 
 
Gällande informationskompetens går det tydligt att utläsa gemensamma drag i respon-
denternas utsagor. Samtliga respondenter upplever att begreppet är av vikt för bibliote-
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kets verksamhet. Exempelvis Davidsson relaterar till den rådande utvecklingen inom 
högskolan. Davidsson upplever att begreppet informationskompetens styr bibliotekets 
verksamhet likväl som det är vägledande för hela högskolans verksamhet. I och med 
skärpningen av högskolelagen och Bolognaprocessen har informationskompetens blivit 
ett lärandemål i olika dokument som figurerar på högskolan: 

 
[…] men jag menar det [informationskompetens] ingår ju som en del i studentens lärande 
och för framtiden också oerhört viktigt som samhällsmedlem, demokratimå l kan man säga. 
Så det är jätteviktigt (Davidsson). 

 
Kopplingen till högskolelagen görs även av andra respondenter, exempelvis av Bengts-
son som anser att begreppet informationskompetens på detta sätt är av vikt för bibliote-
kets verksamhet, bland annat då det nämns i högskolelagen. Bengtsson säger: 

 
Dom [studenter] ska det; det står i lagen. Men jag tror ju inte att det målet uppfylls och upp-
fylls det… på något sätt har det blivit bibliotekets angelägenhet och inte hela högskolans, 
vilket det måste vara […] (Bengtsson). 

 
Bengtsson nuddar därmed vid begreppets problematiska natur. Bland annat att mycket 
av ansvaret för implementeringen har hamnat på bibliotek och bibliotekarier. En del 
respondenter påpekar vikten av ett bättre samarbete med högskolans övriga personal. 
Några respondenter ser även begreppet som problematiskt då det i mycket har blivit ett 
inombibliotekariskt begrepp. 
 
Ingen av respondenterna definierar informationskompetens som enbart färdigheter, 
tvärtom poängteras begreppets mångsidiga innehåll genom att samtliga sätter individens 
informationsbehov i centrum. Exempelvis visar sig detta hos Davidsson som säger att 
det dessutom är viktigt för individen att kunna formulera och kommunicera detta behov. 
Eriksson påpekar att informationskompetens i mycket också handlar om värderingar, 
förhållningssätt och att kunna reflektera. Eriksson säger:  
 

Jag tycker det är viktigt också att man ser på informationskompetens i en kontext. Det kan 
man inte trycka nog på, i sitt sammanhang. Där studenten är i sitt lä rande, det är i den situa-
tionen som man kan vara informationskompetent, eller ha olika upplevelser av vad det är. 
Det går inte att frånkoppla från ett ämne, det går inte att ha en kurs i informationskomp e-
tens. Man kan ha en kurs i informationssökning men även där bör det egentligen vara kopp-
lat till ämnet i situationen, det är det vi jobbar efter här (Eriksson). 

 
Bengtsson, Carlsson och Aronsson framhåller att informationskompetens innebär att 
kunna identifiera sitt informationsbehov, veta hur informationen kan bearbetas, värde-
ras, användas och finna mening i det funna materialet. Aronsson säger:  
 

[…] det är både att kunna lokalisera och hitta den, men framförallt kunna bearbeta och an-
vända materialet, så att det får någon betydelse för personen. […] Alltså man är inte infor-
mationskompetent bara för att man kan hitta informationen, utan man måste ju också kunna 
förstå och använda den (Aronsson). 

 
Samtliga respondenter anser att informationskompetens påverkar referenssituationen; 
dock i olika grad. Aronsson upplever exempelvis att synen på informationskompetens 
inte medvetet påverkar arbetet i referenssituationen men att det alltid finns med på en 
underförstådd nivå. Aronsson upplever att implementeringen av informationskompetens 
är hela samhällets uppgift, inte bara bibliotekets, och framhåller att referenssituationen 
mer påverkas av vilken människosyn bibliotekarien har, snarare än synen på informa-
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tionskompetens. Carlsson anser att en vanlig referenssituation ej kan hinna med hela 
processen som informationskompetens innebär men påpekar att det möjligtvis går att 
fördjupa referenssituationen när de har dubbel bemanning i referensdisken.  
 
Eriksson upplever att informationskompetens påverkar referensarbetet i stort genom att 
färga arbetet i en klar pedagogisk riktning: 
 

[…] det finns liksom en pedagogisk touch i det man gör hela tiden och informationskomp e-
tens handlar ju om lärande, och då har man den vinklingen med sig i arbetet. Mötet i refe -
renssituationen ska vara en lärandesituation som ska göra, som ska skapa mer kunskap hos 
studenten om sin informationshantering och sitt informationsbehov (Eriksson). 

6.21 Analys: högskolebibliotekariens syn på kunskap, lärande och 
begreppet informationskompetens  
 
I analysen relateras synen på kunskap och lärande till ramverkets kategori kunskapssyn. 
Synen på informationskompetens kopplas i sin tur till ramverkets kategori informations-
syn. Utifrån respondenternas syn på kunskap, lärande och informationskompetens i rela-
tion till referenssituationen som en lärandesituation framkommer det tydligt en förank-
ring till de konstruktivistiska synsätten i ramverket.  
 
Samtliga respondenter upplever kunskap som synonymt med metaforen konstruktion 
vilket indikerar aktivitet och processtänkande. Respondenternas utsagor kan i detta ske-
de kopplas till både den individuella och den sociala dimensionen av konstruktivism. 
Den individuella dimensionen uppkommer när utsagorna betonar individens egna aktiva 
handlande som en förutsättning för lärande i referenssituationen. Bibliotekariens roll 
blir i dessa fall att möjliggöra och motivera användarens egen lärandeprocess, det vill 
säga så att ny information antingen relateras till användarens tidigare erfarenheter eller 
ersätter gamla konstruktioner. Bland annat nämner en respondent hur lärandet kan vara 
en oförutsägbar process som kräver ständiga prövningar och omprövningar, vilket i sin 
tur kan leda till ett slags gestaltbyte. Här blir Piagets tankar om kunskapskonstruktion 
genom ackommodation och assimilation aktuell. Det är på detta sätt individens kun-
skapsprocess fortgår. Den socialkonstruktivistiska dimensionen synliggörs när utsagor-
na poängterar lärandets sociala dimension och det ömsesidiga i processen där båda par-
ter tillför något som resulterar i ett gemensamt lärande. Dialogen och kommunikationen 
som ett medel för att konstruera kunskap gör sig här gällande, vilket kan relateras till 
Vygotskijs teorier om språket som det huvudsakliga verktyget för lärande. Bland annat 
nämner en respondent hur både bibliotekarien och studenten tillsammans lär sig nya 
saker. Ett annat tydligt mönster som framkommer i respondenternas utsagor är att det 
finns ett klart motstånd till att kunskap är något objektivt och färdigpaketerat redo att 
föras över från bibliotekarie till student för att i sin tur automatiskt generera ett lärande. 
Utsagornas karaktär indikerar därmed en stark kritik gentemot förmedlingspedagogiska 
aspekter på kunskap och lärande i relation till referenssituationen som en lärandesitua-
tion.  
 
Andra faktorer som påverkar referenssituationen, som kommer att behandlas mer ingå-
ende i kommande stycken, men som redan här kan ses som relevanta för hur referenssi-
tuationen uppfattas som en lärandesituation, kan utläsas. Vi ser hur referenssituationen 
påverkas av exempelvis användarens förväntningar, bibliotekariens roll och tidsaspek-
ten (stress etc.). En tidig slutsats är att referenssituationen som en lärandesituation är ett 
komplext fenomen med ett innehåll av relationell karaktär där enheterna går in i var-
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andra och försvårar en differentierad syn. Exempelvis har både bibliotekariens roll och 
användarens förväntningar kopplingar till, ibland varsin syn på både syftet med refe-
renssituationen och dess pedagogiska grund.  
 
Respondenternas syn på information indikerar att det är någonting subjektivt och starkt 
sammankopplat till dess specifika sammanhang, och ej något objektivt eller statiskt. 
Liknande mönster uppkommer när det gäller synen på informationskompetens och dess 
inverkan på referenssituationen. Ingen av respondenterna förespråkar informationskom-
petens som enbart färdigheter och skickligheter utan har en mer vidgad och mångsidig 
syn. Relateras utsagorna om informationskompetens till Bruce et al. (2006) teorier om 
att olika sätt att se på informationskompetens kan sammankopplas till olika synsätt på 
lärande framkommer det vissa mönster. Till exempel finner en del utsagor om informa-
tionskompetens förankring med de synsätt som betonar att informationskompetens in-
nebär att individen ska utveckla olika tankesätt kring informationen och hur den kan 
användas. Andra utsagor framhåller informationskompetens som något subjektivt, kon-
textuellt och kritiskt värderande. Dessutom finns den samhälleliga aspekten med i en del 
utsagor. Även om Bruce et al. i första hand behandlar formella undervisningssituationer 
anser vi att det på ett innehållsmässigt plan går att relatera respondenternas utsagor till 
de olika ramar (frames) som beskrivs (se 3.11). Bland annat finns klara likheter med de 
syner på lärande som framkommer i the Learning to learn frame, the Personal relevan-
ce frame och the Social impact frame.  
 
Med andra ord finns det en röd tråd mellan synen på kunskap, lärande och informa-
tionskompetens i respondenternas utsagor. Beträffande informationskompetens inverkan 
på referenssituationen upplevde en del av respondenterna att även om det formar deras 
arbete i referenssituationen finns det samtidigt vissa svårigheter med att både implemen-
tera och arbeta med det. Respondenterna påpekar att informationskompetens inte bara är 
bibliotekets område, även om begreppet i första hand blivit ett bibliotekariebegrepp.  
 
Sammanfattningsvis framkommer det att respondenternas utsagor om referenssituatio-
nen finner förankring i ramverkets beskrivningar av den individuella och den sociala 
konstruktivismens kunskapssyn och informationssyn.  

6.3 Högskolebibliotekariens roller 
 
I detta avsnitt behandlas respondenternas upplevelser av sin roll och vilka egenskaper 
som de beskriver som goda respektive dåliga för bibliotekarien i referenssituationen, 
samt bibliotekariens syn på användaren i referenssituationen. Dessutom avhandlas hur 
bibliotekarien upplever de förväntningar som ställs på deras roll i referenssituationen. 
 
Upplevelser av rollen 
 
Begrepp som vägledare och handledare är förekommande i nästan samtliga av respon-
denternas beskrivningar av sin roll i referenssituationen. För Davidsson innebär hand-
ledning i referenssituationen att användaren får hjälp att lära sig någonting, exempelvis 
att få fördjupade kunskaper i informationssökning, men även hjälp med uppsatsarbete 
och andra utbildningsrelaterade arbeten. Eriksson strävar efter den handledande och 
rådgivande rollen och vidareutvecklar resonemanget: 
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Alltså det handlar om att hjälpa också. Man glider ju in i det klassiska bibliotekssyndromet 
att man vill hjälpa till, och det vill man ju som rådgivare och handledare också, men det 
handlar också om att puffa studenten lite grann vidare. Alltså inte att göra jobbet, utan råda 
och handleda (Eriksson). 

 
Liknade tendenser finns även hos Aronsson som beskriver sin roll som handledare men 
också som en frågeställare och intervjuare. Inledningsvis i referenssituationen är det, 
enligt Aronsson, viktigt att kunna ställa frågor och lyssna; att försöka förstå den andres 
perspektiv. Därefter handlar det om att handleda och på ett pedagogiskt sätt försöka visa 
sökprocessen och genom följdfrågor försöka förstå om den andre personen hänger med.  
 
Carlsson poängterar att tidspressen i referenssituationen kan göra att bibliotekarien inte 
alltid hinner fördjupa situationen på det sätt som är önskvärt utan tvingas till att endast 
dirigera och ge verktyg till användaren, utan att kunna medverka och stödja. Carlsson 
anser att denna tidspress kan göra att man ibland bara hinner skrapa på ytan och tvingas 
förenkla processen, vilket upplevs som frustrerande. Dessutom upplever Carlsson att det 
finns en bred förväntningshorisont på rollen i referenssituationen. Detta då användar-
grupperna är varierande med både studenter, högskolans personal och allmänhet. Det är 
därför viktigt att hitta en balans och en nivå i mötet som passar den aktuella användaren. 
Den som skiljer ut sig men ändå tangerar innehållsmässigt med en vägledande och 
handledande roll är Fransson som ser sig själv som en pedagog i referenssituationen och 
identifierar sig mer med högskolan än med bibliotekariefolk. Fransson betonar dessut-
om vikten av att vara pedagog framför att se sig själv som en informationsexpert. 
 
Upplevelser av förväntningar på rollen 
 
Diskussioner gällande förväntningar på rollen tangerades redan i förra avsnittet men blir 
som synes mer ingående när respondenterna beskriver sin roll. Eriksson beskriver hur 
högskolans förväntningar styrker och stödjer den rådgivande och handledande rollen. 
Davidsson i sin tur beskriver hur förväntningar kan leda till något negativt för den väg-
ledande och handledande rollen. Davidsson menar att förståelsen för deras handledande 
roll inte alltid finns, varken hos studenterna eller hos lärarna vilket leder till konflikter. 
Exempelvis när lärarna enbart sänder över studenter till biblioteket utan att egentligen 
involvera bibliotekarien eller för den delen förbereda studenterna. Detta skapar, enligt 
Davidsson, en referenssituation där bibliotekarien ej kan agera handledare eftersom stu-
denterna inte är mottagliga för detta utan enbart vill ha materialet levererat, eftersom de 
i sin tur inte riktigt förstår vad det är de behöver. Davidsson beskriver problematiken på 
följande sätt: 
 

Alltså den funktion som vi tycker att vi har, det är inte säkert att kunderna tycker att vi har 
den rollen, förstår du vad jag menar? De tycker att vi ska vara en sådan där person som le -
vererar ett snabbt svar kanske och då blir det ju en kollision. Så att det är ju beroende på… 
alltså jag tycker att jag ska var en handledare, det tycker jag ju! (Davidsson) 

 
Bengtsson upplever i viss mån även samma dilemma som Davidsson beskriver, men 
poängterar att bibliotekarien måste kunna ställa krav på användaren att själv ta ansvar 
för sitt lärande. Bibliotekariens roll är att vara ett stöd i denna process. Biblioteket är 
ingen serviceinrättning i den meningen att de ska leverera färdiga svar till användaren. 
Franssons upplevelser stämmer överens med Bengtssons resonemang om att biblioteka-
rien inte ska vara som en expert som överför svar till användaren men i vissa fall till 
exempel när användarna har bråttom och enbart vill ha ett svar så bör bibliotekarien 
vara lyhörd inför detta. Detta poängteras även av Eriksson som menar att i de situationer 
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där användaren mer vill ha svar än vägledning är det situationen som bestämmer huru-
vida man ger efter eller inte. Faktorer som stress kan göra att det inte alltid finns tid för 
vägledning, och ibland anser Eriksson att det mest pedagogiska kan vara att ge svaret åt 
användaren i referenssituationen. Eriksson strävar dock efter att få användarna att inse 
att informationssökning är en process och säger till användarna att de alltid kan komma 
tillbaka om de stöter på problem eller helt enkelt har funderingar. Också Eriksson lyfter 
fram problematiken gällande bibliotekariens dubbla natur som serviceperson och peda-
gog:  
 

Studenten är ju vår kund, den som vi jobbar för, den som ska vara nöjd när den går härifrån, 
men samtidigt så är vi ju en utbildningsinstitution… målet är att användaren ska vara nöjd 
men det är inte alltid dom blir helt nöjda därför att vi har det pedagogiska uppdraget också 
(Eriksson). 

 
Även Carlsson upplever samma dilemma: 
 

Det kan bli en konflikt att hjälpa till för mycket. Det brukar vi prata om här. En del av oss 
känner att man hjälper till för mycket. Och går man för långt, då hjälper man inte, då kan-
ske man stjälper låntagaren, speciellt om det är en student som behöver veta hur man går 
tillväga, och så gör man hela sökningen perfekt och han/hon får jättebra träffar: men hur 
gjorde du, säger frågaren då? Då har man gjort för mycket egentligen. Så det är den här 
konflikten; avvägningen mellan hjälp till självhjälp eller göra hela saken själv (Carlsson). 

 
Aronsson fortsätter resonemanget med att säga att det finns två huvudtyper av använda-
re i referenssituationen. Den ena förväntar sig service ”ta fram de här böckerna åt mig; 
jag förstår ingenting” och är inte intresserade av att lära sig någonting. Den andra grup-
pen är väldigt intresserade, eller i varje fall verkar intresserade av att förstå sökproces-
sen.  
 
Upplevelser av synen på användaren 
 
Samtliga respondenter har en människosyn i referenssituationen som lägger vikt vid 
individens potential och försöker att alltid sätta användarens behov i centrum. Aronsson 
menar att det är väldigt viktigt att lyssna på användaren. Davidsson menar att synen på 
användaren i referenssituationen är varierande och det gäller för bibliotekarien att be-
handla varje referenssituation och möte med användaren som unik. Davidsson säger: 

 
Att se människan… Se människans behov, försöka möta människan på ett så bra sätt som 
mö jligt, utifrån den människans förmåga och behov (Davidsson). 

 
Fransson beskriver sin syn på användaren genom att poängtera att denne alltid ska vara i 
centrum och utgöra bibliotekariens huvudfokus. Dessutom menar Fransson att använda-
rens frågor eller behov aldrig vare sig är onödiga eller dumma.  
 
Upplevelser av goda respektive dåliga egenskaper för bibliotekarien 
 
I diskussionen gällande goda respektive dåliga egenskaper för bibliotekarien i referens-
situationen framkommer varierade beskrivningar. Gemensamt för de goda egenskaperna 
är att ha respekt för användaren, att vara social och kommunikativ. Bengtsson upplever 
att goda egenskaper för bibliotekarien i referenssituationen är kunna kommunicera, ha 
tålamod, kunna sätta gränser och att vara intresserad av att vilja hjälpa användaren att 
hitta det som eftersöks. Aronsson fortsätter beskrivningen av de goda egenskaperna ge-
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nom att påpeka att bibliotekarien bör vara bra på att kunna känna av situationen och läsa 
av studenten samt vara medveten om tidsaspekten. Det vill säga att varken gå för snabbt 
fram eller gå för långsamt fram utan att finna en slags balansgång. Att vara vaken, alert 
och känna nyfikenhet är också bra egenskaper. Aronsson uppfattar det även som positivt 
att själv få lära sig någonting i referenssituationen.  
 
Davidsson lyfter fram ännu en god egenskap genom att poängtera vikten av att bibliote-
karien är något sånär ämneskunnig och samtidigt inser att man inte kan vara bra på allt. 
Att vara ämneskunnig är bra för att bibliotekarien dels lättare kan förstå användaren och 
dennes behov och dels för att kunna skapa en förtroendefull kontakt med användaren. 
Davidsson säger: 
  

[…] jag tror att det har jättestor betydelse om man kan ämnet något sånär, i det här inledan-
de samtalet. Det är ju A och O att man förstår vad studenten pratar om och har för behov 
och läser för ämne och då tycker jag att det är jättebra om man har de kunskaperna. Det är 
också då ett argument för att man ska ha det här ”boka en bibliotekarie”. För att förstå vad 
de [användarna] pratar om handlar det också om, och då är det ett plus om man kan säga 
någonting som gör att studenten förstår att, ja men hon/han kan ju det här ämnet, eller 
han/hon är ju också intresserad av det här […] (Davidsson). 

 
De sämre egenskaperna beskrivs exempelvis av Bengtsson som menar att ha en alltför 
servicepräglad syn på referenssituationen och yrket i sig inte är bra. Detta då det kan 
leda till att användarens lärande påverkas negativt eftersom de ej tillåts vara delaktiga i 
processen. Eriksson i sin tur upplever dåliga egenskaper som: 
 

Dåliga egenskaper är ju då att man går in i sig själv, inte är uppmärksam, avvisande, ser 
upptagen ut: jag håller på med annat här (Eriksson).  

 
I motsats till tidigare nämnda utsagor gällande egenskaper upplever Fransson att det inte 
finns några goda bibliotekarieegenskaper utan att det är ett yrke en roll som man kan 
lära sig. Fransson poängterar i detta sammanhang på ett fördelaktig sätt interaktionen 
mellan kollegor som det främsta verktyget för att skapa och vara en bra bibliotekarie. 
Detta, det vill säga arbeta tillsammans med kollegor istället för att arbeta själv är någon-
ting Fransson betonar såväl för referenssituationen som för undervisningstillfällen. 

6.31 Analys: Högskolebibliotekariens roller  
 
Respondenternas utsagor om bibliotekariens roll går i analysen att förhålla till ramver-
kets olika kategorier av människosyn. Den roll som eftersträvas är den vägledande och 
handledande rollen som finner förankring i både den individuella och den sociala kon-
struktivismens beskrivningar av människosyn, som de framställs i ramverket. Detta då 
rollen utifrån båda konstruktivistiska perspektiv poängterar att undervisaren ska ha ett 
öppet och ej styrande förhållningssätt gentemot användaren i referenssituationen. Ingen 
av respondenterna har någon strävan efter den expertroll som en förmedlingspedagogisk 
inriktning leder till. Det finns dock omständigheter som leder till att den vägledande 
rollen ibland måste åsidosättas för expert/förmedlarrollen.  
 
Som tidigare nämnts är det möjligt att läsa in aspekter från både individuell och social 
konstruktivism i utsagorna gällande den vägledande rollen. Skillnaden som påvisas i 
ramverket ligger i att undervisaren antingen har individen och dennes individuella hand-
lande i fokus, eller så är samspelet och kommunikation i fokus för undervisningen. Ex-
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empel på den sociala dimensionen för den vägledande rollen framkommer i de utsagor 
som poängterar att bibliotekarien i referenssituationen ska arbeta i dialog med använda-
ren. Dessutom när vissa respondenter anser att referenssituationen borde utföras av två 
bibliotekarier som tillsammans och gemensamt, med användaren, genom samtal och 
interaktion skapar förutsättningar för lärande i referenssituationen. Den individuella 
dimensionen är synlig när bibliotekarien poängterar vikten av överlämnandet till använ-
daren, och hur bibliotekarien ska sporra användaren till handling och reflektion gällande 
den egna lärandeprocessen. 
  
Som inledningsvis påpekas är det inte alltid så att den vägledande och rådgivande rol-
len, enligt respondenternas utsagor, kan förverkligas i referenssituationen. Exempelvis 
kan tidspress inverka negativt på den vägledande rollen i den meningen att bibliotekari-
en ej har tid att fördjupa referenssituationen utan tvingas föra ett mer ytligt referenssam-
tal. Detta innebär att rollen förskjuts från en mer vägledande och stödjande konstrukti-
vistisk roll till en mer förmedlingspedagogisk sådan. Den förmedlingspedagogiska rol-
len framhåller en mer ytlig och ej så komplex syn på informationssökning och påverkar 
därmed referenssituationen i samma riktning.  
 
Även förväntningar från lärare påverkar enligt utsagorna bibliotekariens roll i referens-
situationen. Två olika typer av förväntningar kan urskiljas där den ena stödjer den väg-
ledande och handledande rollen medan den andra snarare ”stjälper” den. Denna form av 
konflikt, finns i de utsagor som indikerar att lärarna inte riktigt har förståelse för biblio-
tekariens undervisande roll vilket leder till, som en respondent beskriver det, att rollen 
förflyttas från den vägledande rollen till expertrollen där bibliotekarien blir den aktiva 
som letar fram och förmedlar materialet.  
 
Liknande mönster går även att finna gällande respondenternas utsagor om användares 
förväntningar på bibliotekariens roll i referenssituationen. Även i dessa fall uppstår det 
konflikter mellan hur bibliotekarien uppfattar sin roll och vad användaren förväntar sig 
av bibliotekarien. Vissa användare förväntar sig instruktion och vägledning medan and-
ra snarare önskar sig information och förmedling. Respondenterna menar att den (in-
struerande) vägledande rollen oftast är att eftersträva i referenssituationen istället för att 
förmedla information. Dock upplever en del respondenter att det i vissa situationer är 
legitimt att ge vika för den instruerande rollen. 
 
Sammanfattningsvis framkommer det att referenssituationen som en lärandesituation 
utifrån infallsvinkeln högskolebibliotekariens roll pendlar mellan de olika pedagogiska 
inriktningarna. Dock är den vägledande och handledande rollen, med förankring i ett 
konstruktivistiskt tänkande oftast den eftersträvansvärda rollen. Expertrollen (förekom-
mande i ett förmedlingspedagogiskt perspektiv) där bibliotekarien får ta ansvar för att 
finna och ibland till och med välja ut materialet, vilket passiviserar användaren, är 
ibland förekommande på grund av tidspress och skilda förväntningshorisonter.  
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6.4 Mötet med användaren 
 
I detta avsnitt behandlas respondenternas upplevelser av mötet i referenssituationen, 
mellan bibliotekarien och användaren, utifrån olika infallsvinklar. Den första aspekten 
som avhandlas är vad som gör referenssituationen lyckad respektive misslyckad. Andra 
aspekter som behandlas är respondenternas upplevelser av kontakten och relationen som 
uppstår mellan bibliotekarien och användaren, samt kommunikationens betydelse, ver-
bal som icke verbal, i referenssituationen. 
  
Upplevelser av en lyckad respektive misslyckad referenssituation  
 
Samtliga respondenter upplever att kommunikationen mellan användare och biblioteka-
rie måste fungera om det ska bli en lyckad referenssituation. Dessutom krävs engage-
mang från användaren så väl som från bibliotekarien för att ett så bra möte som möjligt 
ska uppstå. De flesta respondenter upplever att en lyckad referenssituation uppkommer 
när situationen förverkligar olika lärandeaspekter och bibliotekarien därmed införlivar 
sin vägledande och handledande roll.  
 
Fransson lyfter fram det dubbla lärandet som sker i referenssituationen, det vill säga att 
både bibliotekarien och användaren gemensamt konstruerar ny kunskap. Fransson be-
skriver en lyckad referenssituation på detta sätt: 

 
En lyckad referenssituation är när jag lär mig någonting […] alltså inte att jag får vara 
smart och duktig […] Men när man i dialog med studenten kan liksom bolla och tillsam-
mans då, jag med min kompetens och de med kanske lite mer kunskap i ämnet, kan liksom 
komma fram till någonting. Då tycker jag att det är en lyckad situation, då har jag lärt mig 
någonting och de har lärt sig någonting, förhoppningsvis (Fransson). 

 
Bengtsson och Eriksson beskriver båda hur referenssituationen blir lyckad när använda-
ren till fullo förstår att referenssituationen är en lärandesituation och då bibliotekariens 
handledarroll får göra sig gällande. Bengtsson säger: 

 
Att få någon att till exempel förstå en databas; att man inte kan söka på vad som helst, vilka 
ord som helst eller [att] det kan vara bra att titta i en thesaurus för att just se vad det finns 
för olika begrepp och olika nivåer i en databas. För det gör att dom kan få lite mer förståel-
se för sitt eget ämne också. Jag tycker alla referenssamtal är lyckade om man tror att den 
som man träffade fick ut någonting av det. Men det är ju väldigt svårt att utvärdera det… 
(Bengtsson). 

 
Eriksson i sin tur påpekar även vikten av att bibliotekarien och studenten kan kommuni-
cera och förstå varandra:  

 
[…] man har fått en bild av vad studenten behöver, man samtalar om vad studenten är ute 
efter för typ av material, information och varför dom ska ha det, var dom är i sin sökning. 
Jag hade två studenter som läste arbetsvetenskap som skulle skriva c-uppsats, som inte 
kunde så mycket egentligen men de hade en ganska klar idé om vad dom skulle skriva. Och 
sedan så började vi titta lite grann på olika källor, förklara lite grann och sedan så testade 
dem och kom igång, och då satt jag sedan en stund bredvid och de sökte och stötte de på 
problem så hjälpte jag dom, och sedan så sökte de vidare själv. Det var en väldigt bra situa-
tion (Eriksson). 
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Liknade tendenser finns i Aronssons utsagor. Aronsson upplever att en lyckad referens-
situation uppkommer när bibliotekarien hittar en väg som verkar fungera och samtidigt 
lyckas förmedla den till användaren som sedan fortsätter att prova själv och på så sätt 
lyckas nå det efterfrågade resultatet. Även Davidsson påpekar vikten av att bibliotekari-
en hjälper användaren vidare i lärandeprocessen genom att exempelvis vägleda till and-
ra infallsvinklar på ämnet. Carlsson anser att en lyckad referenssituation hänger samman 
med om användaren känner sig nöjd och lyckas få fram relevant material. Carlssons 
strävan i referenssituationen är att användaren alltid ska ha någonting med sig när denne 
lämnar referenssituationen.  
 
En misslyckad referenssituation beskrivs av samtliga respondenter som när kommunika-
tionen brister, användaren ej är mottaglig för referenssituationens lärandeaspekter och 
helt enkelt inte accepterar bibliotekariens pedagogiska roll. Fransson upplever exempel-
vis att referenssituationen blir misslyckad när bibliotekarien försöker vara pedagogisk 
och fokuserar på användarens lärande och denne i sin tur inte är mottaglig för detta. 
Dessutom ser Fransson det som ett misslyckande när bibliotekarien går hela vägen och 
serverar svaret. Davidsson tillägger att en misslyckad referenssituation uppkommer när 
studenten inte förberett sig ordenligt eller har andra förväntningar och inte förstår att 
referenssituationen är en process som tar tid. Davidsson upplever att användarna i refe-
renssituationen ibland verkar tro att information är något som ska gå snabbt och endast 
finns på ett ställe eller i en databas. Davidsson påpekar: 

 
Jag tror att vi alla tycker att det är det svåraste, när dom inte har tålamod, när dom inte har 
förstått vad uppgiften går ut på: att informationssökning aldrig kan gå fort (Davidsson). 

 
Bengtsson anser att referenssituationen misslyckas när kommunikationen brister och 
bibliotekarien ej får tillgång till användarens tidigare erfarenheter. Till exempel blir en 
del användare provocerade av att bibliotekarien ställer frågor tillbaka till användaren. 
Dessutom kan referenssituationen bli misslyckad när bibliotekarien ger felaktiga svar: 
 

Ibland blir det ett misslyckat referenssamtal därför att man inte har fullständig insikt om 
alla informationssökningsmöjligheter… (Bengtsson) 

 
Även Aronsson tangerar Bengtssons tankar angående referenssituationen och menar att 
en misslyckad referenssituation uppkommer när bibliotekarien känner att användaren 
inte är mottaglig för vad bibliotekarien säger och/eller när bibliotekarien inte lyckas ge 
ett tillfredsställande svar till personen ifråga. Aronsson säger: 
 

Att man känner attans också jag skulle ha sagt så där, eller det var den här databasen jag 
borde ha gjort eller […] Speciellt om man har haft någon kompetensutveckling, här internt. 
Någon kollega som kan t.ex. en databas inom något ämne, t.ex. juridik, som är ett ganska 
svårt och komplicerat ämne eller EU -information är ännu svårare. Och [om man] precis har 
haft en sådan genomgång, och så får man en sådan fråga, och så kan man ändå inte komma 
ihåg var den informationen som jag i min tur fått från min kollega [finns].  Hur man ska 
kunna söka information? Då känner man sig ganska misslyckad, för att man vet att man 
egentligen har teorin någonstans men man kan inte få fram den vid rätt tillfälle. Det tycker 
jag, och när man… När man känner att personen i fråga inte är mottaglig för att göra själv 
utan sitter med armarna i kors och tittar. Kan inte du göra det här åt mig? Det tycker jag 
också är en misslyckad… när man inte får den här kommunikationen… när personen i fråga 
inte är mottaglig, utan låtsas inte förstå vad jag menar när jag säger att du ska försöka själv, 
eller jag visar dig hur du ska göra och det hör man inte (Aronsson).   
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Upplevelser av relationen till användaren  
 
Samtliga respondenter menar att ett optimalt möte i refe renssituationen uppkommer när 
bibliotekarien och användaren når en slags ömsesidig kontakt där bibliotekarien får en 
ingång till användarens tidigare erfarenheter och kunskaper. Bengtsson beskriver mötet 
med användaren i referenssituationen som en pedagogisk situation där det handlar om 
att sträva efter att införliva ett ömsesidigt förtroende. Carlsson beskriver kontakten med 
användaren som en strävan efter en ömsesidig process där båda parter måste respektera 
varandra och där varje möte är unikt, vilket gör att bibliotekarien måste vara flexibel 
samt anpassa sig efter situationen och användarens förväntningar. Eriksson fortsätter 
inom samma resonemang och poängterar att användaren och dennes behov alltid bör 
vara i fokus för mötet: 

 
I bästa fall så blir det ju ett möte, vi förstår varandra… man lyckas förklara på ett sätt så att 
studenten förstår. Jag lyckas förstå vad studenten vill ha sagt. Det behöver inte sluta med att 
man hittar någonting liksom för att det ska vara en lyckad referenssituation. Det som är vik-
tigt är att det handlar inte om att jag som bibliotekarie ska vara tillfredsställd utan det hand-
lar om att studenten ska ha det bra. För att ibland kan jag känna att det ibland finns en ten-
dens till att man ska visa sig duktig eller ”kolla här vad my cket jag hittar”. Det är inte in -
tressant vad jag känner; det är inte jag som är fokus, det är studenten (Eriksson). 

 
Även Fransson poängterar att bibliotekarien ska vara lyhörd inför användarens önske-
mål och påpekar att bibliotekarien måste vara professionell i kontakten med användaren 
i referenssituationen. Det är därmed viktigt att få till en bra dialog och inte lägga svaret i 
munnen på studenten. Davidsson i sin tur lyfter in ännu en parameter gällande vad som 
är eftersträvansvärt i referenssituationen för att en bra kontakt ska uppstå aktörerna 
emellan. Davidsson upplever att den riktigt bra kontakten mellan bibliotekarien och 
användaren uppstår när den blir av personlig karaktär. Vilket innebär att båda parter kan 
engagera sig och visa intresse för uppgiften. Davidsson säger: 

 
Så jag tror att om man visar ett intresse för deras uppgift och säger något och sådär. Ofta 
kan man ju verkligen ha synpunkter. Våga vara lite så personligt intresserad, då kan det 
uppstå ett sådant här möte, och då berättar ofta studenten något ytterligare, och man får veta 
något om hur dom har tänkt och funderat och man kanske säger något själv. Kanske lite vid 
sidan om att man till och med kan tillåta sig att vara lite personlig. Det tror jag att man ska 
göra. Alltså man kan vara jätteprofessionell och duktig, så här va […] men just det här att 
ett litet extra intresse för just den studentens uppgift. Det skapar goda förutsättningar (Da-
vidsson). 

 
Upplevelser av kommunikationen med användaren 
 
Samtliga respondenter beskriver samtalet som förs i referenssituation som en slags två-
vägskommunikation där dialog och samspel är två viktiga begrepp som de strävar efter 
att införliva. Aronsson säger: 

 
Ibland är det jag som ställer frågorna och ibland är det den studenten som sitter framför mig 
som ställer frågorna, […] men oftast så blir man väl någon slags samtalsledare eller att man 
försöker leda samtalet…eftersom det ändå [är] jag som någonstans ska leverera någon slags 
hjälp, så måste jag ju förstå vad personen säger. Och då måste jag leda samtalet åt det hål-
let, så jag får svar på de frågor som jag behöver ha, för att kunna hjälpa personen (Arons-
son). 

 
Aronsson upplever därmed en mer eller mindre medveten strategi gällande kommunika-
tionen med användaren i referenssituationen. Inledningsvis brukar Aronsson ställa frå-
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gor som medverkar till att respondenten får tillgång till användarens tidigare erfarenhe-
ter. 
 

Jag brukar ofta fråga: vad har du gjort så här långt, eller hur har du burit dig åt hittills? 
Ibland kan det ju kanske uppfattas som en sådan här kontrollfråga, och sedan ska jag tala 
om att du har gjort fel, och det är ju inte meningen med en sådan fråga. Men jag brukar bör-
ja med en sådan kontrollfråga, i början faktiskt. Både lokalisera vad personen har gjort, så 
att jag inte behöver göra om saker som personen redan kan eller redan har gjort och redan 
har testat. Och sedan brukar jag förstås alltid fråga vad det är för slags material och till vil-
ket syfte och sådär (Aronsson). 

 
Davidsson som i mötet med användaren strävar efter att nå en mer personlig touch för-
söker även i samtalet införliva både personlighet och professionalitet. Carlsson ser sam-
talet med användaren som ett sätt att genom dialog och samspel gemensamt ringa in och 
identifiera vad användaren är ute efter. Det är ett ämnesinriktat förfarande där man mås-
te vara lyhörd för användarens behov och graden av hjälp som behövs. Carlsson upple-
ver att tidsaspekten spelar in och försöker få processen att gå så snabbt och smärtfritt 
som möjligt.  
 
Eriksson i sin tur beskriver samtalet med användaren som informellt och präglat av 
öppna frågor. Eriksson finner att konsten att kunna kommunicera och använda olika 
strategier för att göra samtalet så fruktbart som möjligt är väldigt viktigt.  Med hjälp av 
samtalsstrategier kan bibliotekarien känna sig tryggare i situationen och hantera de fles-
ta fall; bra som dåliga. Bengtsson beskriver, liksom tidigare respondenter, sin samtals-
strategi med användaren i referenssituationen som en dynamisk tvåvägskommunikation 
där en växelverkan mellan de båda aktörerna uppstår. Ingenting är på förhand givet utan 
detta växer fram i referenssituationen: 
 

Jag brukar börja med att ställa en motfråga som handlar om vad de har gjort. Jag vill veta 
vad de själva har gjort tidigare, om de har gjort någon sökning för att hitta informationen, 
och vad i så fall. Hur har de letat?  Hur de har gått tillväga? Så jag brukar börja med att… 
när man får en fråga, så brukar jag ställa några frågor för att skapa mig en bild. Om det se-
dan inte fungerar får man gå vidare… och jag försöker hitta lite alternativ… är vi överens 
om det här? Ska vi gå tillväga så här till exempel? Och så försöker man: så kan du prova 
och behöver du min hjälp så är det bara att komma tillbaka. Så kanske ungefär… så vill jag 
att mina referenssamtal ska vara,  jag försöker i alla fall (Bengtsson). 

 
Gällande kroppsspråk och icke verbal kommunikation i mötet upplever samtliga re-
spondenter att detta har en betydande påverkan på referenssituationen. Fransson säger 
exempelvis att det är viktigt att vara medveten om vilka signaler som sänds ut och inte 
skärma av sig. Detta gäller både innan och under referenssituationen. Eriksson poängte-
rar samtidigt att bibliotekarien även påverkas av användarens kroppsspråk:  

 
[…] ögonkontakt är jätteviktig, att man tittar på varandra, att man ser hur man står och hur 
man rör sig […] allting signalerar ju saker och det tar ju så kort tid att läsa av en annan per-
son liksom. Och där reagerar jag ju omvänt också på studentens kroppsspråk. Studenten 
påverkar ju mig. Ett kroppsspråk som är stelt kan ju få mig att skärpa till mig och bli lite 
försiktig (Eriksson).   

 
Även Aronsson tangerar med sin beskrivning ovan sagda utsagor. Aronsson upplever att 
kroppsspråket inverkar speciellt mycket innan mötet mellan bibliotekarien och använda-
ren kommer till stånd, då det är viktigt att bibliotekarien inte ser upptagen ut. I referens-
situationen är det viktigt att visa att man ser och visar intresse för varandra genom att 
söka ögonkontakt, att nicka och humma för att skapa ett bra möte. 
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6.41 Analys: Mötet med användaren  
 
Respondenternas utsagor om mötet med användaren går i analysen att förhålla till ram-
verkets olika kategorier av människosyn med fokus på kommunikation och den mellan-
mänskliga relationen. De olika aspekter på kommunikation och relation som beskrivs i 
ramverkets olika kategorier av människosyn är: 
  
• Kommunikationen är till för att enkelriktat föra över kunskaper, det vill säga en 

slags envägskommunikation. Relationen mellan undervisare och individ blir av en 
över- och underordnad karaktär (förmedlingspedagogik). 

• Kommunikationen blir ett medel som har till uppgift att engagera användaren till 
egen aktivitet och lärande. Relationen mellan undervisare och individ syftar även 
den till samma sak (individuell konstruktivism).  

• Kommunikation och dialog är grunden för lärandet och uppkomsten av kunskap. 
Relationen mellan undervisare och individ består av en partnerskapsbetonad karak-
tär (subjekt/subjekt-relation) där den sociala interaktionen är i centrum för all aktivi-
tet (social konstruktivism). 

 
Respondenterna framhåller genom sina utsagor att de två konstruktivistiska synsätten på 
kommunikation och relation leder till lyckade referenssituationer. Exempel på detta är 
utsagorna som betonar det dubbla lärandet, då både bibliotekarie och användare lär till-
sammans i dialog och bollar tankar med varandra i enlighet med social konstruktivism. 
De utsagor som poängterar att bibliotekarien bör skapa en miljö som bejakar ind ividens 
handlande och vid rätt tidpunkt i referenssituationen lämnar över till användaren så att 
denne själv får fortsätta på egen hand korresponderar med den individuella konstrukti-
vismen. Ingen av respondenterna strävar efter att skapa en mer bestämmande miljö där 
bibliotekarien genom bland annat sättet att kommunicera får en styrande expertfunktion 
där användaren inte själv behöver vara aktiv. En sådan miljö upplevs snarare som en 
misslyckad referenssituation av respondenterna. Andra faktorer som kan göra en refe-
renssituation misslyckad är enligt vissa utsagor att bibliotekarien inte kan svara till-
fredsställande på frågorna eller att användarens förväntningar inte stämmer överens med 
att referenssituationen är en lärandesituation. Med andra ord brister därmed kommuni-
kationen. Det vill säga den önskvärda kommunikationsstrategin och den relation som 
respondenterna eftersträvar (beskrivs ovan) går ej att införliva i referenssituationen ef-
tersom användaren ej är mottaglig för den.  
 
Utifrån respondenternas utsagor om vad som gör referenssituationen lyckad respektive 
misslyckad framkommer det att synen på relationen och kommunikationen är två bety-
dande faktorer för åt vilket håll referenssituationen ska utvecklas. Enligt respondenter-
nas utsagor om deras upplevelser av mötet med användaren framkommer följande 
mönster. För att de två konstruktivistiska synsätten ska kunna bidra till en lyckad refe-
renssituation behövs bland annat att det mellan bibliotekarien och användaren uppstår 
en öppen relation. Utsagorna indikerar dessutom att det finns en strävan hos biblioteka-
rien att i referenssituationen alltid se och sätta användaren i centrum. Det vill säga att 
samspelet i referenssituationen ska vara en ömsesidig relation där båda parter respekte-
rar varandra, vilket är i motsats till den förmedlingspedagogiska synen. 
  
Även respondenternas utsagor om samtalet i referenssituationen visar liknande mönster. 
Samtliga respondenter försöker skapa en referenssituation som är öppen för frågor, där 
förmågan att kunna lyssna och föra en dialog med användaren är eftersträvansvärt. En 
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respondent lyfter fram liknande tankar genom att påpeka att samtalet i referenssituatio-
nen ska vara både en ingång för att kunna ta reda på användarens informationsbehov, 
och ett tillfälle att införliva en personlig kontakt så att ett förtroende mellan parterna kan 
uppstå. Detta är klart konstruktivistiskt, men kan vara svårt att ytterligare dela in i ind i-
viduell respektive social konstruktivism då bland annat målet med dialogen inte nämns. 
Är den ett sätt att sätta igång användarens kunskapsprocess eller är det kunskap i sig 
som på gemensam basis konstrueras? Vi utgår ifrån att det kan vara båda, då tidigare 
analyser visar på en kombination av de båda konstruktivistiska synsätten.  
 
Ytterligare en aspekt som respondenterna upplever har betydelse för mötet och därmed 
referenssituationens utgång är kroppsspråket. Bibliotekarien bör försöka använda sitt 
kroppsspråk medvetet, på ett sätt som främjar situationen och inte leder till ökat av-
stånd. Det bör även påpekas att användarens kroppsspråk kan ha viss påverkan på bibli-
otekarien. Respondenterna ser, vilket redan har påpekats, men tål att upprepas, referens-
situationen som ett möte som bör ske på lika villkor och bygga på respekt och ömsesi-
dighet. Återigen syns konstruktivistiska partnerskapsbetonade drag gällande relationen 
bibliotekarie/användare och inte förmedlingspedagogiska tendenser. 
 
Sammanfattningsvis framkommer det att respondenterna visar en syn på både kommu-
nikation och relation som kan relateras till ramverkets konstruktivistiska människosyn 
och inte den förmedlingspedagogiska, där det lätt kan uppstå ett över och under per-
spektiv i relationen och kommunikationen mellan bibliotekarie och användare. 

6.5 Policy och samhällsutveckling  
 
I detta avsnitt behandlas referenssituationen utifrån dess relation till policy och ett sam-
hälleligt perspektiv. Bland annat beskriver respondenterna huruvida det finns policy 
som styr referenssituationen och vad denna i så fall innehåller. Dessutom redovisas re-
spondenternas syn på referenssituationens koppling till samhällsutvecklingen.  
 
Upplevelser av policys inverkan 
 
Ingen av respondenternas arbetsplatser har någon policy specifikt för referenssituatio-
nen. Dock upplever alla mer eller mindre informella policys. Aronsson nämner exem-
pelvis att det på arbetsplatsen förts diskussioner om att upprätta en policy för referenssi-
tuationen, vilket ännu inte har skett. Den informella policy som Aronsson beskriver 
finns uppkommer genom informella samtal kollegor emellan. Inte heller Bengtssons 
arbetsplats har skrivna dokument över policy för referenssituationen. Istället hänvisar 
Bengtsson till högskolans policy och DIK:s yrkesetiska riktlinjer. Dessa dokument be-
tonar vikten av demokrati, jämställdhet och personlig integritet. Dessutom har alla som 
arbetar i informationsdisken återkommande möten, varannan månad, där bland annat 
frågor om referenssituationen tas upp. Bengtsson anser att dessa möten bidar till utveck-
landet av en informell policy eller i varje fall samstämmighet och anser detta vara ett 
viktigt forum eftersom de ej har någon skriftlig policy. Carlsson vidareutvecklar reso-
nemanget och säger:  

 
Vi har inte det, och det är kanske en brist att var och en gör på sitt sätt. I och för sig är det 
också en frihet att göra på det sätt som man tycker är bäst. Men samtidigt borde man ha nå-
got nedskrivet, precis som vi har med informationskompetens. Det är nog en brist tycker 
jag, hur man ska uppträda. Sedan finns det ju det inofficiella att man sitter och snackar i fi-
karummet (Carlsson). 
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Davidsson upplever att den informella policyn som finns är hjälp till självhjälp. Davids-
son framhåller dock andra premisser än policy för att referenssituationen ska bli lyckad:  

  
Jag tycker att det handlar om människosyn. Vad har man för grundinställning? Vad har 
man för syn på sin uppgift? Uppgiften är att det ska bli så bra resultat som möjligt för stu-
denten i studierna och sedan vägen dit alla gånger kanske inte är samma (Davidsson).  

 
På Erikssons arbetsplats finns en policy för bemötande av användare och detta doku-
ment påverkar även agerandet i referenssituationen. Dokumentet påpekar bland annat att 
mötet med kunden har prioritet ett, att ingen fråga är för simpel och att bibliotekarien 
måste känna till sina begränsningar så väl som sina kollegors styrkor för att kunna hän-
visa vidare användaren eller dennes frågor. Eftersom policyn inte är ett dokument som 
kommit ovanifrån utan genom ett gemensamt arbete är det väl förankrat. Även Fransson 
nämner att det finns riktlinjer gällande bemötande på arbetsplatsen och att dessa genom-
syrar hela verksamheten, men att den inte är en skriven policy över hur man detaljerat 
ska gå tillväga i den praktiska situationen. Den röda tråden i riktlinjerna är respekten för 
användarna och deras behov.  
 
Upplevelser av samhälleliga aspekter 
 
Samtliga respondenter upplever att samhällsutvecklingen kan relateras till referenssitua-
tionen. Dock väljer respondenterna att ta upp olika aspekter. Fransson framhåller exem-
pelvis att synen på högskolebibliotekets roll har förändrats i och med att högskolan har 
förändrats. Denna påverkan beskrivs på följande vis: 

 
Det är en pedagogisk uppgift vi har, och en tradition också som jag tycker fa ktiskt finns, det 
här med att man inte ska leverera svaret utan att man ska visa på vägen dit alltså det här 
”hjälp till självhjälp” och sådär (Fransson). 

 
Några av respondenterna nämner Bolognaprocessen och dess betydelse för såväl hög-
skolan som bibliotekets roll i studentens lärandeprocess. Aronsson beskriver relationen: 

 
Ja, jo det kommer att hända ganska mycket i och med Bolognaprocessen. Det kan man 
knappt undvika. Så den kommer att påverka oss.  Hur vet vi ju inte än eftersom vi är i bör-
jan. Men vi har, bibliotekssidan, överhuvudtaget generellt… insett sin chans att kunna be-
rätta syftet med vår verksamhet, vad vi kan bidra med i högre utbildning. Det är det som vi 
håller på med nu. Och jag kan tänka mig att om det slår igenom, att vi kan komma med i 
kursplaner, vilket kan vara målet då, att få med skrivningar om informationskompetens och 
sådant. Då borde det i sin tur sedan betyda att vi på plats på biblioteket får mer att göra, 
som är den typen av frågor. Jag kan tänka mig att det blir mer typ av uppgifter, det märker 
man, det är väl ganska typiskt redan nu när man går från de fasta kurslistorna och går mer 
mot undersökande arbete alltså PBL eller andra typer av arbetssätt. Det märker vi för då blir 
det en annan typ av fråga. Då ska man söka efter material på egen hand inom ett visst ämne. 
Då kommer ju inte frågan: Hej jag vill ha den här kursboken, jag vet vad den heter men jag 
hittar den inte på hyllan? Utan då/nu får vi frågan: Jag ska ha material om, och då blir det 
ett helt annat typ av arbetssätt för oss (Aronsson). 

 
Eriksson nämner också hur högskolan påverkar högskolebibliotekets verksamhet. Eriks-
son säger:  
 

Jo, alltså vi försöker ju jobba efter den pedagogik som, alltså följa de pedagogiska ström-
ningar som finns inom högskolan och inom teorier kring lärande och så. Vilket handlar om 
att man flyttar fokus från källorna/innehållet och till fokus på studenten och på den lärande 
situationen. Vi tänker också ganska mycket på det här med vikten av kontext och vi ser in-
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formationssökning som en del av den kunskapande processen… Och just nu på högskolor-
na så jobbar man mycket med Bolognaprocessen, som ni kanske stött på? Och vi är ganska 
aktiva, eller vi deltar i det arbetet i en workshop som var kring det. Just för att få vårt arbete 
att stämma överens med den pedagogiska linjen på högskolan (Eriksson). 

 
Bengtsson väljer att nämna hur biblioteksvärlden växelverkar med samhällsutveckling-
en och hur detta i sin tur påverkar referenssituationen på följande sätt:  

 
Ja, det tycker jag nog. Men nu har ju inte jag jobbat så länge på bibliotek. Men under den 
tiden jag har jobbat så har det ju varit väldigt mycket diskussioner i biblioteksvärlden om 
pedagogik och vår pedagogiska roll. En del pratar ju om att det har varit ett paradigmskifte 
från vår servicefunktion till en mer pedagogisk roll, och att det är tydligast då på högskole-
biblioteken. Och i högskolelagen så pratar man ju också om man ska kunna följa kunskaps-
utvecklingen och man betonar ju också inom utbildningen att det är en viktig… liksom lära 
för livet… Vi ser ju det som om informationssökning och informationskompetens, […] det 
är ju någonting man måste fortsätta med i yrkeslivet. Så på det sättet så tycker jag definitivt 
att det [referensarbetet] har en stark koppling till samhällsutvecklingen (Bengtsson).  

6.51 Analys: Policy och samhällsutveckling 
 
Respondenternas utsagor om policy och samhällsutveckling går i analysen att förhålla 
till ramverkets olika kategorier av Etik och Samhällssyn. Dock blir det i viss mån pro-
blematiskt att göra klara kopplingar då samtliga av respondenternas utsagor visar att det 
saknas enskilda formella policydokument för referenssituationen i sig. Men då en del av 
respondenter upplever att högskolans policydokument och bibliotekets egna riktlinjer 
för bemötande även kan göra sig gällande för referenssituationen, går det att se vissa 
etiska tendenser. Dessutom nämns även DIK-förbundets yrkesetiska regler, av en re-
spondent, som ett dokument som påverkar bibliotekariens agerande i olika etiska rik t-
ningar. Ramverkets olika kategorier gällande etik framhåller tre olika synsätt. De kon-
struktivistiska synsätten inbegrips antingen av att individen själv måste resonera gällan-
de etiska aspekter i relation till omgivande rådande normer, eller att individer tillsam-
mans i en given kontext förhandlar fram olika etiska premisser. Den förmedlingspeda-
gogiska etiken inbegrips av en mer bestämmande karaktär där vad som kan anses vara 
rätt respektive fel bestäms av en aktör. 
 
Sätts dessa etiska ställningstaganden i relation till utsagorna uppkommer kopplingar till 
de konstruktivistiska kategoriernas etik. Exempelvis enligt en utsaga där det framgår att 
det är upp till personalen själv att resonera om olika etiska förhållningssätt, vilket denne 
gör genom att relatera sitt arbete till DIK:s olika etiska riktlinjer. Andra respondenter 
beskriver att deras policys har skapats utifrån en av personalen gemensam förhandling 
över olika etiska ställningstaganden. Dessa respondenter poängterar även vikten av att 
policyn ej kommit till via ett ovanifrånperspektiv, utan snarare utifrån ett underifrån-
perspektiv vilket gör den lätt för all personal att följa och sympatisera med. Innehålls-
mässig är en röd tråd i utsagorna gällande policy i referenssituationen respekten för var-
andra, jämlikhet och demokrati. Sammantaget påvisar respondenternas utsagor gällande 
policy att dessa ej ska vara av bestämmande karaktär och komma ovanifrån. Tvärtom 
framhålls vikten av att antingen själv eller gemensamt resonera fram olika etiska ställ-
ningstaganden. Detta leder till att respondenternas utsagor om policy mer går att förhå l-
la till ramverkets konstruktivistiska kategorier av etik än det förmedlingspedagogiska.   
 
Problematiseras policytanken, vilket görs av vissa respondenter, framkommer det å ena 
sidan att skapandet av en policy kan utgöra ett stöd för bibliotekarien gällande utfor-
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mandet av bemötande i referenssituationen, å andra sidan kan avsaknaden av policy 
även ses som en frihet för bibliotekarien som då lättare kan agera på det sätt som känns 
bekvämt. En respondent menar dessutom att det finns andra mer betydande faktorer som 
påverkar referenssituationen, exempelvis människosyn. Även dessa tankar kan relateras 
till konstruktivistisk teori där respekt för individen och medbestämmande kan ses som 
ledord.   
 
En annan faktor som påverkar referenssituationen är samhällets utveckling, i synne rhet 
genom högskolan. Respondenterna nämner exempelvis hur högskolan har förändrats då 
dess pedagogiska inriktning idag handlar om fokus på användaren och dennes lärande-
process. Denna pedagogiska inriktning är även eftersträvansvärd för bibliotekets verk-
samhet. En annan respondent beskriver att högskolebiblioteket även påverkas av ”bibli-
oteksvärlden” i stort och dess intresse för pedagogiska frågor. Detta har fått till följd att 
högskolebiblioteket har gått från ett serviceuppdrag till ett pedagogiskt uppdrag, vilket 
leder till att bibliotekarien har en pedagogisk roll att förvalta och införliva. Samma på-
verkan har högskolelagen och dess paragraf om informationskompetens. Man kan säga 
att högskolan på olika sätt påverkar arbetet i referenssituationen eftersom målet med 
högre utbildning bland annat är att skapa informationskompetenta medborgare som kan 
verka i dagens informationssamhälle. På detta sätt framträder det att referenssituationen 
påverkas av olika samhälleliga strömningar, mestadels pedagogiska enligt responden-
ternas utsagor. Med andra ord finns en klar koppling till konstruktivistisk samhällssyn 
där utbildningen har som mål att skapa aktiva och samhällsengagerade individer med 
framtidsperspektiv. En del respondenter nämner också att de i sin tur även vill vara med 
och påverka, vilket även det indikerar en konstruktivistisk samhällssyn. Till exempel 
genom arbetet med Bolognaprocessen där bibliotekarier aktivt beskriver vad biblioteket 
kan bidra med i högre utbildningssammanhang exempelvis införa mål om informations-
kompetens i kursplaner. En följd av detta är att referenssituationen, som en respondent 
beskriver det, blir allt mer viktig för användarens lärandeprocess. Detta på grund av att 
studenten får uppgifter som är utformade utefter en mer undersökande pedagogik, där 
fasta kurslistor inte längre existerar och studenten själv måste finna relevant material. 
Referenssituationen får därmed en mer instruktionspräglad, istället för informations-
präglad funktion och blir en allt viktigare läranderesurs för användaren. Det finns där-
med ingen koppling till ramverkets förmedlingspedagogiska samhällssyn där undervis-
ningen blir reproducerande och motverkar individens egna ställningstaganden. 
 
Sammanfattningsvis framkommer det att någon formell policy för referenssituationen, 
som påvisar hur referenssituationen är en lärandesituation ej finns. Dock finns det rik t-
linjer i form av informell policy och samhällsinfluenser som indikerar att referenssitua-
tionen är en lärandesituation och på vilket sätt den bör vara så. Exempelvis är hjälp till 
självhjälpprincipen och den pedagogik som bör prägla alla lärandemiljöer på högskolan 
aktivitets- och användarcentrerad. Högskolebiblioteket kan därmed inte sägas ha någon 
egen samhällssyn i relation till utbildningsfrågor utan följer högskolans samhälleliga 
uppdrag. Detta innebär därmed en koppling till den samhällssyn och etik som finns hos 
de konstruktivistiska synsätten i ramverket. Att göra en ytterligare indelning i individu-
ell och social konstruktivism är inte möjlig då båda riktningar gör sig gällande i högsko-
lans pedagogik. Värt att poängtera är dock att högskolans pedagogik officiellt säger sig 
ta avstånd från det förmedlingspedagogiska perspektivet, vilket då även präglar högsko-
lebibliotekets verksamhet. Viktigt i sammanhanget gällande policy- och samhällsfrågor 
är också att bibliotekarier engagerar sig i frågor om högskolans uppgift och mål, exem-
pelvis Bolognaprocessen.  
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6.6 Arkitektoniska dimensioner 
 
Inom detta avsnitt behandlas fysiska aspekter på referenssituationen. En presentation 
kommer att ges angående hur respondenterna upplever referensdiskens placering, ut-
formning och teknik samt hur detta påverkar det arbetssätt som de strävar efter att föra i 
referenssituationen.  
 
Upplevelser av referensdiskens fysiska aspekter  
 
Samtliga respondenter anser (vissa mer, andra mindre) att referensdiskens var, hur och 
varför är viktiga aspekter att beakta när det gäller att få till den mest önskvärda referens-
situationen med användaren. Ingen av respondenterna är idag fullkomligt nöjda med hur 
referensdiskarna är placerade och utformade på deras bibliotek.  
 
Carlsson anser att referensdiskens placering och utformning i biblioteket är viktig. Den 
bör vara placerad nära ingången så att användaren snabbt kan komma i kontakt med 
informationsdisken. Dessutom är det viktigt att det finns närhet till publika sökdatorer 
så att bibliotekarien snabbt kan vara till hands för användaren i dennes sökprocess. 
Carlsson påpekar en önskan om informationsdiskarnas funktion och utseende:   
 

Det skulle vara lite mer fritt, kanske som en ö. Vi har snackat om informationspunkter istäl-
let, men det har aldrig genomförts. Den tanken har övergetts, men då rör man sig friare och 
så va. På det sättet är det ju bättre att stå med en låntagare, mer fri och rörlig kring en 
punkt; datorn. Som våra sökdatorer som är placerade vid pelarna där man kan gå runt och 
röra sig fritt och så. En disk är ju en disk, man blir bunden, det blir en barriär hur man än 
vänder och vrider på den. Det kan man inte komma ifrån, det gäller liksom att övervinna 
den barriären på något sätt (Carlsson). 

 
De diskar som idag används stämmer inte helt överens med Carlssons vision. Till ex-
empel måste bibliotekarien i referenssituationen vrida skärmen för att kunna visa sök-
processen, vilket blir problem när man vill göra samsökningar med användaren. Eriks-
son är i dagsläget inte heller riktigt nöjd med arbetsplatsens referensdiskar, detta då de 
mest bygger på arkitektens tankar om vad ett bibliotek är och hur bibliotekarier jobbar. 
Till exempel är huvudreferensdisken det första användaren möter när de kommer in i 
biblioteket vilket gör att de automatiskt ställer sig i kö utan att exempelvis själv prova 
att söka i katalogen. Att istället placera sökdatorer där huvudreferensdisken står, hade 
enligt Eriksson varit en bättre idé, utifrån bibliotekets vision och pedagogiska uppdrag. 
Det vill säga få en öppnare miljö där bibliotekarier och användare söker tillsammans 
sida vid sida. Idealutformningen på disken är, enligt Eriksson, en mindre disk där man 
står närmre och bredvid varandra i motsats till mittemot varandra som man gör nu. Vik-
tiga fysiska aspekter på referenssituationen blir att man ska dela skärm, så att använda-
ren själv ska kunna söka. Eriksson vill arbeta på ett sätt där man möter kunden någon-
stans i biblioteket och därefter går till en plats där sökningen kan ske. Som det är nu 
känner Eriksson sig ganska instängd i disken, vilket Eriksson anser leder till att biblio-
tekarien gör fler sökningar åt användaren än vad som egentligen är eftersträvansvärt.  
 
Fransson beskriver hur visionen från planeringsskedet inte stämmer överens med arbetet 
just nu.  Tanken bakom huvuddisken var att bibliotekarierna skulle hantera en stor 
mängd böcker vilket idag inte är aktuellt eftersom detta sköts maskinellt. Huvuddisken 
är därmed för stor och bred och skapar avstånd. Ute i biblioteket finns så kallade infor-
mationspunkter som är mindre, njurformade och justerbara vilket gör att bibliotekarien 
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och användaren kan stå jämte varandra och dela skärm. Fransson poängterar att detta är 
oerhört viktigt då många av studenterna enbart träffar bibliotekarien i referenssituatio-
nen. Fransson säger: 
 

Jag ser det som ett viktigt, kanske vårt viktigaste pedagogiska möte. Och då kan man inte 
ha ett sådant avstånd, en kateder emellan som att man står och undervisar och det är ju så 
den [huvuddisken] fungerar (Fransson). 

 
Fransson poängterar även vikten av att se tillgänglig ut och förespråkar en stående disk 
framför en bordsbetonad disk då en bibliotekarie som sitter ner signalerar upptagenhet.  
 
Även Bengtsson lyfter bland annat fram fördelarna med stående referensdiskar och po-
ängterar att diskens utformning ska underlätta användarens och bibliotekariens interak-
tion i referenssituationen: 

 
Jag tycker det finns nackdelar med… vår disk är ju rund och det är ju svårt för en person 
som kommer och vill ha hjälp. Det är ett fysiskt hinder, den här disken, och den är utformad 
på ett sätt så det inte är så lätt för någon att sitta jämte en. En del vill ju ha personen jämte 
sig, när de ska visa något på datorn. Nu kan man ju sitta mittemot då och man får svänga 
skärmen, det skulle finnas dubbla skärmar, det har vi pratat om, så man ser samma sak… 
Jag tycker kanske att man skulle stå upp till exempel. Man skulle ha en mindre disk så att 
det skulle bli mindre avstånd mellan besökaren och den som jobbar i disken. Och att stå 
upp tror jag uppfattas som… man är mer tillgänglig om man står upp och jobbar. För oftast 
så sitter vi och man har andra uppgifter med sig, man sitter och läser någonting, antecknar, 
sitter och skriver och så. Det är så lätt att man inte märker att det står någon som inte riktigt 
vågar komma fram. So m jag nämnde innan, att det är många som ber om ursäkt: har ni tid? 
Då märker man ju att det finns ett motstånd för många att komma att fråga. Så jag skulle 
hellre se att man hade en liten disk. Vi behöver inte få plats med så himla mycket papper, vi 
måste inte jobba så mycket när vi är där. Utan är man ute i biblioteket så är man ju där för 
besökarens skull (Bengtsson). 

 
Även Aronsson beskriver problematiken gällande planeringen och utformandet av en 
referensdisk i biblioteket.  
 

Den disken vi har nu är väldigt stor, den är lite halvböjd, lite rund, vilket är väldigt svårt när 
man som vi har nu, har en skärm och så vill man visa låntagaren som kommer och så vill 
man kunna titta på skärmen [samtidigt]. Då blir det ett moment: sitta och vrida både skär-
men och sig själv så man blir alldeles sned. Och det är ju inte en bra arbetsmiljö, inte så be-
kväm för någon part (Aronsson). 

 
Aronsson påpekar dock att det finns många åsikter gällande referensdisken, vilket inne-
bär att disken inte kan passa alla. En del bibliotekarier vill ha användaren jämte sig me-
dan andra vill ha användaren mittemot sig eller vara stående i referenssituationen. 
Aronsson anser att viktiga fysiska aspekter på referenssituationen, i relation till samspe-
let med användaren, är att disken ska placeras avskilt så att man kan tala ostört samtidigt 
som disken ska vara synlig för användaren. 
 
Davidsson tar upp en annan aspekt gällande referensdisken. Davidsson upplever att re-
ferensdisken och dess placering samt utformning är oerhört viktigt att beakta eftersom 
diskarna sänder ut signaler och skapar olika förväntningar hos användarna. Davidsson 
menar att det har funnits en slags filosofi: att diskarna ska vara något som bibliotekari-
erna ska förskansa sig bakom. Denna filosofi kan hänga samman med att man innan 
datorernas intåg i biblioteket ville ha användaren framför sig för att få ögonkontakt. 
Idag när datorns skärm och informationssökningsprocessen är i centrum måste både 
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bibliotekarien och användaren ha möjlighet att se den, och detta kan försvåras om refe-
rensdisken är utformad som en slags borg där användaren ej har tillträde. Davidsson 
förespråkar istället att biblioteket bör ha många olika informationspunkter som förbätt-
rar interaktionen mellan bibliotekarien och användaren. En annan aspekt som Davidsson 
belyser gäller skyltningen vid referensdisken. Davidsson ställer sig tveksam till skylten 
information och menar att den sänder ut fel signaler i förhållande till vad som borde 
vara bibliotekariens egentliga uppgift; det vill säga handledning. Begreppet information 
indikerar snabb service så som att ge enkla svar på frågor.  

6.61 Analys: Arkitektoniska dimensioner 
 
Respondenternas utsagor om arkitektoniska dimensioner går i analysen att förhålla till 
ramverkets kategori Pedagogisk situation. Detta då Brown (1995) påpekar att ett biblio-
teks möblemang bör reflektera den vision och filosofi som biblioteket har med sin verk-
samhet (se 3.24). Utifrån tidigare resultatredovisning och analys har bibliotekariens tan-
kar, visioner och önskemål angående referenssituationen som en lärandesituation växt 
fram. Den gemensamma bild som uppkommer är att referenssituationen bör vara en 
lärandesituation som ligger i samklang med den konstruktivistiska pedagogikens riktlin-
jer, det vill säga både den individuella och den sociala dimensionen. Det gemensamma 
med dessa riktlinjer är metaforen konstruktion för kunskapssynen, vilket medför ett ak-
tivitetsbaserat och användarcentrerat synsätt på lärande och dess uppkomst. Biblioteka-
riens roll blir att vägleda och i mötet, samt i kommunikationen med användaren införli-
va en fri, spontan och jämlik miljö som är öppen för lärande utefter tidigare nämnda 
pedagogiska premisser. En vision med referenssituationen kan därmed urskiljas och, 
enligt Browns riktlinjer, ska då denna vision om referensarbetet återspeglas i referens-
diskens utformning. Relateras den beskrivna visionen till respondenternas utsagor om 
referensdiskens utformning på deras arbetsplats så uppdagas det att så inte alltid är fa l-
let.  
 
Kritiken som respondenterna artikulerar är att referensdiskarnas utformning, placering 
och teknik ej alltid stämmer överens med vad som de upplever är bibliotekariens uppgift 
i referenssituationen. Brown (1995) menar dessutom att när bibliotekets uppdrag finner 
förankring i en användarorienterad filosofi är det extra viktigt att tänka på referensdis-
kens utformning. Att exempelvis ha referensdiskar som är stora och breda samt utfor-
made i en u-form motverkar helt syftet med ett användarcentrerat förhållningssätt. Detta 
då bibliotekarien inte kan interagera med användaren på önskvärt sätt eftersom disken 
utgör en barriär. Ännu en gång går det att förhålla Browns tankar till respondenternas 
utsagor som just poängterar samma sak. En stor referensdisk upplevs som ett hinder för 
att nå den önskvärda kontakten med användaren. Att respondenterna efterfrågar friare, 
mer flexibla och öppnare referensdiskar påvisar klart att de är av samma mening som 
Brown gällande möblemangets betydelse. En annan viktig faktor är att möblemanget i 
sig även sänder ut signaler till omgivningen, exempelvis till användaren gällande refe-
renssituationens funktion. Detta påpekas speciellt av en respondent som menar att 
skyltningen vid referensdisken kan sända ut felaktiga signaler.  
 
Sammanfattningsvis påvisas det att referenssituationen som en lärandesituation är bero-
ende av valet av referensdisk, detta då den både ska avspegla och signalera bibliotekets 
vision med referenssituationen. Utifrån ett konstruktivistiskt synsätt blir det, om vi för-
håller det till ramverket, viktigt med referensdiskar som främjar interaktion och inte 
skapar avstånd. Det finns därmed ett klart motstånd till de stora traditionella diskarna 
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och den förmedlingspedagogiska pedagogik dessa utstrålar. De utsagor som poängterar 
vikten av att relativt snabbt sätta igång användarens eget sökande genom tillgång till 
publika datorer finner förankring i den individuella konstruktivismen och dess fokus på 
individens inre processer. Detta medan utsagorna där användaren och bibliotekarien i 
mycket ska arbeta tillsammans under sökprocessen har klar koppling till social kon-
struktivism och det gemensamma handlande denna riktning förespråkar. 

6.7 Summering och slutsatser 
 
Respondenternas upplevelser av referenssituationen tenderar till att i beskrivningarna av 
de valda infallsvinklarna ibland både påminna om varandra och påvisa skillnader. För 
att konkludera och samtidigt återknyta till den första frågeställningen, gällande högsko-
lebibliotekariens upplevelser av referenssituationen utifrån valda infallsvinklar, upp-
kommer följande summeringar och slutsatser.  
 
I den första infallsvinkeln (Högskolebibliotekariens syn på kunskap, lärande och be-
greppet informationskompetens) framhåller respondenterna en syn på kunskap, lärande 
och informationskompetens som någonting socialt eller individuellt, samt både subjek-
tivt och föränderligt. Dessutom krävs aktivitet i olika former. Detta får följder för och 
färgar hur respondenterna agerar och värderar referenssituationen. Det framkommer 
även att respondenterna inte alltid vinner gehör för sitt arbetssätt i referenssituationen då 
användaren inte alltid accepterar att referenssituationen är en lärandesituation där denne 
själv måste vara aktiv. 
 
I den andra infallsvinkeln (Högskolebibliotekariens roller) beskriver respondenterna sin 
roll som vägledande och handledande. Respondenternas människosyn påvisar en positiv 
syn på individens inneboende potential vilket ligger i samklang med beskrivningen av 
den vägledande rollen i referenssituationen. Dock upplever respondenterna att denna 
roll inte alltid förväntas av användarna och högskolans övriga personal, vilket medver-
kar till att konflikter kan uppstå och bibliotekarien måste ge vika för den vägledande 
rollen i förmån till en mer förmedlarroll/expertroll. 
 
I den tredje infallsvinkeln (Mötet med användaren) beskriver respondenterna mötet och 
relationen med användaren. En lyckad referenssituation upplevs som, när det i mötet 
mellan användare och bibliotekarie uppstår en lyckad kommunikation där bibliotekarien 
kan införliva sin vägledande roll, och referenssituationen därmed blir en lärandesitua-
tion utefter den ”optimala visionen”. En misslyckad referenssituation upplevs som mot-
satsen till en lyckad. Eftersträvansvärt i referenssituationen är enligt respondenterna att 
nå en relation som är ömsesidig (subjekt/subjekt relation), personlig och som införlivar 
ett samspel samt en dynamisk dialog. Den icke verbala kommunikationen upplevs även 
den som viktig, vilket innebär att bibliotekarien måste beakta detta och ej visa avstånd. 
De lärandemiljöer som respondenterna därmed upplever som eftersträvansvärda i mötet 
i referenssituationen är antingen den som motiverar användaren till egen aktivitet eller 
den miljö som förespråkar det sociala och gemensamma i referensarbetet. 
 
I den fjärde infallsvinkeln (Policy och samhällsutveckling) beskriver respondenterna hur 
policy och samhällsutveckling påverkar referenssituationen. Ingen av arbetsplatserna 
har en formell policy specifikt för referenssituationen, vilket upplevs som både positivt 
och negativt av en del respondenter. Respondenterna upplever dock att informell policy 
finns, vilket påverkar deras handlande i referenssituationen. Det kan bland annat handla 
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om en hjälp till självhjälp princip, demokratiska principer och att sätta användaren och 
dennes behov i centrum. Respondenterna anser att samhällsutvecklingen påverkar deras 
arbete i referenssituationen i den meningen att de ska följa högskolans riktlinjer och val 
av fokus (högskolelag och pedagogisk inriktning). Vissa av respondenterna ger även 
uttryck för att högskolebiblioteket i sin tur kan vara med och påverka samhället med 
hjälp av informationskompetens begreppet. 
 
I den femte och sista infallsvinkeln (Arkitektoniska dimensioner) beskriver responden-
terna hur referenssituationen påverkas av referensdiskens arkitektoniska dimensioner. 
Samtliga respondenter anser att placeringen och utformningen av deras referensdisk inte 
är exemplarisk. Till exempel beskrivs ett ökat behov av diskar som ej skapar och signa-
lerar avstånd, utan där bibliotekarien exempelvis ska kunna arbeta tillsammans med 
användaren. 
 
Den andra och tredje frågeställningen behandlar dels på vilka sätt som referenssituatio-
nen uppfattas som en lärandesituation och dels vilka pedagogiska teorier som därige-
nom gör sig gällande. Utefter respondenternas utsagor gällande de olika  infallsvinklar-
na går det att dra slutsatser om referenssituationen som en lärandesituation genom att 
förhålla dessa till ramverket. och i synnerhet dess beskrivningar av pedagogiska situa-
tioner. Respondenternas utsagor finner förankring med samtliga av de tre beskrivningar 
av referenssituationen som lärandesituation. Dock utgör de två konstruktivistiska be-
skrivningarna av referenssituationen som lärandesituation de optimala och efter-
strävansvärda, medan den förmedlingspedagogiska ej upplevs som positiv. Att värdera 
och på så sätt sätta den ena konstruktivistiska teorin framför den andra visar sig svårt då 
de båda synsätten har många gemensamma drag och respondenterna ger uttryck för 
bägge, dock i olika stor utsträckning. Till exempel pendlar utsagorna mellan att se kun-
skap och lärande som en individuell eller en social process. Skillnaderna mellan den 
individuella och sociala konstruktivismen ligger därmed i kopplingen till vilken form av 
lärande som förespråkas. Användarens aktivitet sätts dock alltid i centrum, vilket är 
grundtanken i konstruktivistisk pedagogik och som även syns tydligt i respondenternas 
beskrivningar av sin roll. Gällande bemötande, kommunikation och den relation som i 
och med detta uppstår, går det att utläsa att även detta förhållningssätt gentemot använ-
daren vilar på konstruktivistisk grund (här är det på grund av utsagornas karaktär svårt 
att särskilja mellan de två konstruktivistiska perspektiven). Respondenterna visar en 
positiv människosyn som respekterar individens integritet och försöker anpassa sig efter 
den situation som uppstår. Respondenterna visar gällande etiksyn och samhällssyn åter-
igen upp tankegångar som stämmer överens med konstruktivistisk pedagogik. De fram-
håller att högskolans policy och riktlinjer är det basala för deras handlande vilket är en 
bidragande orsak till det konstruktivistiska synsättet. Detta då dagens högskolepedago-
gik enligt måldokument ska bygga på konstruktivistisk grund och skapa aktiva och kri-
tiskt ifrågasättande samhällsmedborgare. Även i respondenternas utsagor gällande refe-
renssituationens arkitektoniska dimensioners koppling till pedagogisk teori är de kon-
struktivistiska märkbara. Diskarna bör främja samverkan mellan båda parterna och ha 
en öppen och jämlik miljö där användarens aktivitet kan främjas. Dock påpekar respon-
denterna att så inte alltid är fallet, men medvetenheten för hur det borde vara finns de 
facto. 
 
Den förmedlingspedagogiska lärandesituationen framkommer oftast i respondenternas 
utsagor när förväntningshorisonterna på referenssituationen som en lärandesituation 
mellan bibliotekarien och användare står i konflikt med varandra. Detta kan exempelvis 
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uppstå när synen på olika begrepps innebörder inte stämmer överens (ex. synen på in-
formationssökning som av bibliotekarien är en mer långsiktig process medan använda-
ren ofta ser den som en objektiv och snabb process). En icke acceptans från använda-
rens sida gällande bibliotekariens mer vägledande roll kan även den medverka till att det 
förmedlingspedagogiska synsättet införlivas. Dessutom kan stress och tidspress från 
bibliotekariens sida utgöra faktorer som styr i ovan beskrivna negativa riktning.  
 
Avslutningsvis: referenssituationen som en lärandesituation är komplex och går ej att 
enkelt föra in i enbart ett synsätt i det konstruerade ramverket, utan växelverkar mellan 
samtliga synsätt. Detta då det inte enbart är bibliotekariens pedagogiska grundsyn som 
påverkar referenssituationen. Resultatet visar att referenssituationen i hög grad styrs av 
förväntningar, både bibliotekariens och användarens. Tillvägagångssätt för bibliotekari-
en att arbeta med att förändra förväntningshorisonter diskuteras vidare i kapitel 7.2  
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7. Diskussion  
 
I detta kapitel presenteras dels resultatet i relation till tidigare forskning och dels en dis-
kussion om det aktuella resultatet. Dessutom förs en diskussion om uppsatsens valda 
metod och teorier. 

7.1 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 
 
Inom detta avsnitt förhålls delar av den presenterade tidigare forskningen till det insam-
lade materialet.  
 
Kunskap, lärande och begreppet informationskompetens  
 
I analysen gällande kunskap- lärande- och informationssyn framkommer en klar förank-
ring till båda presenterade konstruktivistiska synsätt. Med andra ord finns det i utsagor-
na en röd tråd mellan synen på kunskap, lärande och information.  
 
De utsagor med förankring i individuell konstruktivism gällande referenssituationen och 
dess lärandepotential, finner förankring i Hensleys (2004) tanke om att referenssituatio-
nen ska bygga på användarens tidigare erfarenheter och för att på så sätt öka använda-
rens motivation. Hensley menar att det är av stor vikt att individen vid referenstillfället 
ges en möjlighet att själv skapa sig en personlig förståelse för informationen som söks 
eftersom den annars kan te sig svårbegriplig och ogripbar för denne (se 3.22).  
 
Utsagorna med förankring i social konstruktivism kan sammankopplas till Mabry’s 
(2003) tankegångar gällande referenssituationen. Detta då Mabry indikerar att referens-
situationen bör initiera ett lärande som bygger på att ett möte mellan bibliotekarien och 
användaren måste iscensättas. I detta möte ska parterna sträva efter interaktion och dia-
log. Mabry likställer relationen som uppkommer i detta möte som ett partnerskap där 
båda parter tillför kunskap. Lärandet som sker blir dubbelriktat, användaren lär av bibli-
otekarien och vice versa (se 3.22).   
 
I analysen framkommer det också att respondenterna artikulerar en syn på information 
som något subjektivt och kontextbundet. Dessa uttalanden överensstämmer med Sheld-
rick Ross et al. (2002) tankar om att synen på information påverkar hur referenssituatio-
nen kan utformas. En allt för instrumentell och objektiv syn indikerar att bibliotekarien 
ska överföra informationen som en vara till användaren. Ett mer dynamiskt synsätt på-
visar en motsatt strategi där användarens behov och kontexttillhörighet står i centrum 
och där bibliotekariens roll blir att vägleda och ej att förmedla (se 3.21). Detta dynamis-
ka synsätt är rådande i samtliga respondenters syn på referenssituationen. 
 
Högskolebibliotekariens roller  
 
I analysen gällande bibliotekariens roll i referenssituationen framkommer det att den 
vägledande rollen oftast är den som premieras istället för den mer förmedlingspedago-
giska rollen. Detta resultat finner förankring i Pemmer Saetres (2002) beskrivningar om 
hur bibliotekariens roll befinner sig i ett möjligt förändringsskede, bort från den tradi-
tionella serviceinriktade rollen och till förmån för den vägledande rollen. Pemmer Sae-
tre påpekar att den vägledande rollen innebär att undervisaren har en positiv människo-
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syn, införlivar en strävan efter att nå ingångar till användarens erfarenhetsvärld, ger po-
sitiv stöttning och accepterar den andre (se 3.12). Samtliga av dessa antaganden går att 
finna i respondenternas utsagor om hur de upplever den vägledande rollen och deras syn 
på användaren i referenssituationen.  
 
Den vägledande och handledande rollen, så som den upplevs av respondenterna, har 
även beröringspunkter med Kuhlthaus (2004) beskrivningar av den rådgivande rollen 
som kan uppkomma i referensarbetet. Denna roll bejakar ett användarcentrerat och pro-
cessorienterat arbetssätt. Vägledningsrollen, enligt Kuhlthau, har dock en viss tendens 
att förespråka den individuella aspekten något före den sociala (se 3.12). Den sociala 
aspekten på vägledning framkommer däremot tydligare i Mabry’s beskrivning av bib-
liotekariens roll. Detta då Mabry beskriver bibliotekariens roll som en partner till an-
vändaren, där båda två väntas vara experter i referenssituationen. Bibliotekarien är ex-
pert och känner till biblioteket medan användaren är expert på sitt behov och dess ka-
raktär (se 3.22). Sammanfattningsvis går det att skönja både Kuhlthaus och Mabry’s 
aspekter i respondenternas beskrivningar gällande den vägledande rollen.   
 
Dock påvisas det i analysen att den vägledande rollen inte alltid kan införlivas. Detta då 
tidspress eller skilda förväntningshorisonter från användare och lärare kan påverka rol-
len i en riktning som ligger mer i samklang med Kuhlthaus (2004) lokalisatör/föreläsare 
och ident ifierar/instruktör roll (se 3.12). Förekomsten att bibliotekarien skiftar gällande 
sin roll uppmärksammas bland annat av Roberts (2005). Roberts menar nämligen att 
bibliotekariens mer pedagogiska/vägledande roll inte alltid och fullständig accepteras i 
alla sammanhang. Detta då bibliotekariens övergång till en mer undervisande roll inte är 
problemfri och att vissa konflikter kan uppstå. Ett exempel på en sådan konflikt är roll-
konflikten vilken innebär att läraren ej accepterar och fullt godtar att även bibliotekarien 
kan vara en undervisningsaktör i lärandemiljön (se 3.12). Denna konflikt synliggörs 
även i denna uppsats, dock finns det även tecken på det motsatta. Dessutom påvisar ana-
lysen att också studenter kan ha svårt att ta till sig bibliotekariens pedagogiska roll.  
 
Mötet med användaren 
 
I analysen gällande mötet med användaren framkommer det att kommunikation och 
relation är två vikiga begrepp som styr referenssituationen. Infinner sig ej en öppen 
kommunikation och en jämställd relation mellan bibliotekarien och användaren kan det 
leda till att en, ur lärandesynpunkt, misslyckad referenssituation uppkommer. Det vill 
säga referenssituationen som en lärandesituation efter respondenternas önskvärda pre-
misser blir svår att genomföra. Detta kan förhållas till Mabrys (2003) tankar gällande 
kommunikationens inverkan på referenssituationen utifrån ett lärandeperspektiv. Mabry 
menar att kommunikation, verbal som icke-verbal påverkar referenssituationen genom 
att den är grunden för skapandet av miljöer som antingen kan vara positiva och öppna 
för användarens frågor och lärande eller tvärtom. Detta bör bibliotekarien vara medve-
ten om (se 3.22). Respondenterna visar en stor medvetenhet gällande detta fenomen då 
de anser att kommunikationen är en viktig ingrediens för att skapa en lyckad referenssi-
tuation. 
 
Även respondenternas syn på samtalets funktion i referenssituationen går att förhålla till 
tidigare presenterad forskning. Detta då samtliga respondenter försöker skapa en refe-
renssituation som är öppen för frågor, där förmågan att kunna lyssna, ställa följdfrågor 
och föra en dialog med användaren är eftersträvansvärt, vilket innebär att respondenter-
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na har en syn på referensintervjun som ligger i samklang med Sheldrick Ross et al. och 
Ullström (2005). Båda påpekar vikten av genomförandet av en referensintervju för att 
klargöra vad det är som användaren egentligen vill fråga efter. Grogan däremot menar 
att användaren oftast är klar i sin formulering och att den första frågan alltså är den 
egentliga. Referensintervjun behöver därmed endast genomföras när användaren ställer 
öppna frågor (se 3.22).   
 
Ullström påpekar dessutom att bibliotekarien bör skapa ett samtal med fokus på använ-
daren och dennes behov. Detta får till följd att bibliotekarien, för att uppnå en vi-
relation, måste kunna lyssna och låta användaren få tid till att tala så att han/hon känner 
att bibliotekarien behandlar frågan på allvar. Samtalet får därmed en viktig funktion för 
att både nå ingångar till användarens livsvärld och få användaren att känna sig betydel-
sefull (se 3.23). Denna syn på samtalets funktion har beröringspunkter med kommuni-
kationsforskarna Lindh och Lisper (1990) som påpekar att ett samtal bör införliva både 
relation och uppgift för att det ska bli så bra och effektivt som möjligt (se 3.23). Sam-
mantaget är respondenternas utsagor i samklang med dessa två texter.   
 
Respondenternas syn på referenssituationen som jämlik och med respekt för användaren 
och dennes behov har tydliga beröringspunkter med Svensk Biblioteksförenings riktlin-
jer (2002) för hur en referenssituation ska genomföras. Dessa riktlinjer tar bland annat 
upp att bibliotekarien ska sträva efter att skapa ett bra kommunikationsklimat där an-
vändaren hela tiden involveras i alla steg i referensprocessen (se 3.22). Denna aspekt 
uppmärksammas också av Grogan (2002) som påpekar att referensprocessen ej får bli 
en ”soloshow” av bibliotekarien utan att användaren ska vara deltagande (se 3.22). 
 
Policy  
 
I analysen framkommer det att respondenternas syn på innehållet i en policy i mycket 
bygger på bibliotekets pedagogiska roll och hjälp till självhjälp. Principen om hjälp till 
självhjälp är något som Grogan (2002) påpekar har en traditionell förankring i högsko-
lebibliotekens referensarbete, vilket innebär instruktion snarare än information i refe-
renssituationen. Detta då en student i dagens akademiska värld ska kunna besvara sina 
egna frågor (se 3.21). Ullström (2005) påpekar däremot att hjälp till självhjälp, att ind i-
viden får lära sig att själv stilla sitt informationsbehov, bör ses som en demokratisk rät-
tighet (se 3.21). Båda synsätten finns i respondenternas utsagor, dock snarare på grund 
av en pedagogisk medvetenhet, (som i och för sig innefattar Grogans och Ullströms 
tankar).  
 
I analysen uppmärksammas det även att respondenterna för en diskussion angående 
policys vara eller icke vara. Denna diskussion går att förhålla till Rubins (2001) tankar 
om etik gällande referenssituationen. Rubin påpekar nämligen att det i dagens komplexa 
och mångsidiga informationssamhälle kan vara problematiskt att utfo rma en policy som 
har som mål att kunna ge gemensamma riktlinjer för samtliga biblioteks referenssitua-
tioner (se 3.21). Trots problematiken som Rubin beskriver upplever respondenterna att 
policy, informell som formell, är ett hjälpmedel (även om en respondent anser att det är 
människosyn, snarare än policy som påverkar bibliotekariens agerande i referenssitua-
tionen). 
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Referensarbete och referenssituationen 
 
Den tidigare forskningen presenterar bland annat motsatsförhållandet mellan valet av 
fokus i referenssituationen; information eller instruktion. Detta val indikerar, enligt 
Bopp och Bunge (2001), en problematik för bibliotekarien. Denna problematik innebär 
att användaren ofta vill ha informationen serverad. Dock kan inte endast användarens 
behov ses som ett rättssnöre, detta då det även anses vara viktigt för en individ i dagens 
komplexa informationssamhälle att själv kunna hitta och söka efter information. Däri 
ligger en problematik och konflikter kan lätt uppstå (se 3.21).  
 
I samtliga analyser har det visat sig att respondenterna betonar instruktion, utifrån kon-
struktivistiska premisser, istället för att förmedla information. Detta innebär att Katz 
(2002) resonemang gällande referensarbete står i polemik till respondenternas utsagor. 
Katz menar bland annat att bibliotekariens huvudsakliga roll är att förmedla informatio-
nen och i detta inkluderas att fastställa vad som är användbar information samt vad som 
kan sållas bort (se 3.21). En del respondenter upplever dock att det i vissa situationer är 
legitimt att ge vika för den instruerande rollen, då användaren ej är mottaglig för något 
annat än information. Paralleller går därmed att dra till Hinchliffe och Woodard (2001) 
som påpekar att referenssituationen rör sig längs en linje med instruktion och informa-
tion i var sin ände. Bibliotekarien kan därmed i referenssituationen röra sig längs denna 
linje beroende på den specifika situationens karaktär. Författarna påpekar dessutom att 
även de bibliotekarier som känner starkt för instruktion i vissa fall kan ge information 
när det visar sig vara rätt för situationen (se 3.21). Ovan nämnda problematik synliggörs 
även i denna uppsats. 
 
Sammanfattningsvis, då referensarbetet, som det framställs i uppsatsen, oftast bygger på 
instruktion utifrån konstruktivistiska premisser påverkar detta även formen på referens-
situationen som en process. Detta i en riktning som Hensley, Mabry och Svensk Biblio-
teksförenings beskriver. Dessa parter betonar, på olika sätt, vikten av delaktighet i refe-
rensarbetet, till skillnad mot vad Grogan gör, då denne aktör står för en mer traditionell 
syn på hur referenssituationen ska genomföras.  
 
Bibliotek och pedagogik 
 
Pemmer Saetre beskriver biblioteket som en lärandemiljö som har potential att förverk-
liga både formellt (användarundervisning) som informellt lärande (användare med ett 
informationsbehov) i mötet mellan bibliotekarien och användaren. Respondenternas 
utsagor om referenssituationen som en lärandesituation överensstämmer därmed med 
Pemmer Saetres påstående om biblioteket som en möjlig arena för lärande. Då respon-
denternas utsagor framhåller en konstruktivistisk syn på referenssituationen som en lä-
randesituation stämmer detta väl överens med dagens diskussion gällande bibliotek och 
pedagogik, som den presenteras i avsnitt 3.1. Detta då den pedagogiska grundsyn som 
framhålls poängterar en pedagogik som sätter användaren och dennes lärande i fokus.  

7.2 Resultatdiskussion 
 
Inledningsvis påpekades att användarundervisning kan utgöra en aktivitet som förverk-
ligar biblioteks pedagogiska uppdrag. Vi anser att även referensarbete är en aktivitet 
som borde ses som en del av bibliotekets pedagogiska uppdrag, vilket bidrog till det 
syfte och de frågeställningar som sattes upp för uppsatsen. Uppsatsens tre frågeställ-
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ningar besvarades i föregående kapitel. Det framkom då att referenssituationen som en 
lärandesituation, utifrån respondenternas utsagor, pendlar mellan de tre beskrivna syn-
sätten i ramverket. Mycket beroende på att högskolebibliotekarien upplever olika för-
väntningshorisonter hos användare och högskolepersonal. Slutsatsen vi drar av detta är 
att referenssituationen som en lärandesituation är komplex och beroende av dess unika 
sammanhang. Genom vårt arbete finner vi att de aspekter som påverkar referenssitua-
tionen som en lärandesituation (exempelvis synen på kunskap, lärande eller människan), 
ömsesidigt påverkar varandra.  
 
Diskussionen om referenssituationen som en lärandesituation är som sagt komplex och 
kan ytterligare nyanseras. En aspekt som i stor utsträckning påverkar det pedagogiska 
klimatet är som tidigare nämnts förväntningar, såväl bibliotekariens, användarens och 
högskolans övriga personal. Det framkommer i föregående kapitel att respondenterna 
upplever användarens syn på referenssituationen som inte alltid i samklang med biblio-
tekariens konstruktivistiska syn. Hur ska detta problem hanteras? Respondenterna med-
ger att de i vissa fall ger vika och antar den mer traditionella förmedlande rollen, även 
om de är medvetna om att användarens lärandeprocess kan påverkas negativt. Vi ställer 
oss undrande till hur det kan komma sig att studenter på högskolor där lärande på aktivi-
tetspedagogisk grund främjas, inte har med sig en mer konstruktivistisk kunskapssyn till 
biblioteket? Kan det bero på att biblioteket inte ses som den läranderesurs, som de facto 
framhålls av bland annat högskolan? Kan det vara så att den traditionella synen på bib-
lioteket som en serviceinrättning fortfarande spökar? Vi menar att detta problem, det 
vill säga, olika förväntningar, ständigt är närvarande och alltid måste beaktas och bear-
betas för alla parters bästa.  
 
Delar av den tidigare presenterade forskning gällande referensarbetet menar att de flesta 
frågor som ställs i referensdisken är av en enkel karaktär och oftast handlar om lokalise-
ring av material. Detta innebär att vissa användare fortfarande ser biblioteket som en 
serviceinrättning snarare än en plats för lärande. Detta ligger, som tidigare nämnts, i 
samklang med högskolebibliotekets traditionella uppdrag snarare än i enlighet med den 
pedagogiska uppgift som den nya högskolepedagogiken leder till. Vi är av uppfattning-
en att bibliotekarien måste vara tydlig med att förklara sin funktion. En fråga av enkel 
karaktär från en användare kan genom ”rätt” följdfråga från bibliotekarien leda till en 
referenssituation av mer aktivitetspedagogisk karaktär. Dessutom kan biblioteket genom 
att tydligare marknadsföra sin nya funktion få användaren att i större utsträckning an-
vända biblioteket i ett lärande syfte. Detta är något som de intervjuade bibliotekarierna i 
stor grad är medvetna om och arbetar med. Bland annat finns bokningsbara handled-
ningstillfällen där bibliotekariens expertis, enligt respondenten bättre kommer till an-
vändning. En annan respondent ställer sig frågande till om det skall stå information vid 
referensdisken då detta kanske inte ger rätt signaler. Samtliga respondenter har även 
åsikter om referensdiskens utformning och placering i biblioteket eftersom disken i 
mångt om mycket signalerar referenssituationens funktion. Sammantaget anser vi att 
dessa frågeställningar är oerhört viktiga eftersom bibliotekarien genom detta arbetar 
aktivt med att vilja förändra beteenden och förväntningar hos användaren så att de för-
står bibliotekets och referenssituationens lärandefunktion. 
 
Det finns även andra medel för att få referenssituationen på högskolebiblioteket att er-
kännas som en lärandesituation. Kanske kan skapandet av en policy eller verksamhets-
mål som poängterar referenssituationens lärandepotential medverka till ytterligare med-
vetenhet i den meningen att bibliotekarierna blir mer enhetliga i bemötandet av använ-



 79 

daren, men även i relationen till högskolans personal? Vi upplever att konstruktionen av 
en pedagogisk grundsyn kan vara en väg till större pedagogisk förståelse och ett sätt att 
arbeta med förväntningar. Här är det relevant att nämna Levy (2005) som säger att det 
är viktigt att bibliotekarier själva kommer med bidrag till den pedagogiska utveckling-
en. Vi menar att det är viktigt att nå ut med att referenssituationen är en lärandesitua-
tion. Vad som härmed blir intressant att lyfta fram är att respondenterna visar en peda-
gogisk medvetenhet och ger uttryck för en gemensam strävan i det pedagogiska arbete 
som sker i och med referenssituationen. Som tidigare nämnts är detta arbete företrädes-
vis av konstruktivistisk grund, vilket finner förankring i både dagens högskolepedago-
gik och bibliotekspedagogiska premisser. Detta finner vi väldigt intressant då det samt i-
digt förs en debatt om huruvida det är väsentligt att biblioteket utvecklar en egen peda-
gogik. Vi ska dock inte ge oss in i diskussionen om bibliotekspedagogikens vara eller 
icke vara, men vi ser ändå tendenser som kan ses som ett viktigt inlägg i denna diskus-
sion; en samstämmighet som vi upplever som fördelaktig och som kan skapa ett ökat 
pedagogiskt samförstånd inom yrkeskåren. Bland annat för att uppvisa en något så när 
enad front och på så sätt nå legitimitet för biblioteket som en läranderesurs inom övrig 
akademisk verksamhet. Här är det återigen relevant att nämna Levy (2005) som menar 
att detta är en effektiv väg att gå för att biblioteket ska få det erkännande som krävs för 
att få en verksamhet i enlighet med dagens pedagogiska krav. Om inte biblioteken till 
fullo är klara med hur de kan verka på den pedagogiska arenan, hur ska då andra aktö-
rer, som studenter och lärare förstå? Biblioteket måste samarbeta med övriga aktörer 
och för att detta ska kunna ske behövs pedagogiskt medvetna bibliotekarier och inte allt 
för serviceinriktade och förmedlingspedagogiskt färgade traditionalister. Ett bra samar-
bete inom högskolan kan medverka till att berörda parter som lärare och övrig personal 
blir medvetna om bibliotekets funktion som en arena för lärande. Respondenterna upp-
lever att samarbetet med övriga högskolan är av varierad kvalité. Exempelvis saknar 
lärare i vissa fall kunskaper om bibliotekets lärandefunktion, vilket bland annat är 
märkbart i de uppgifter som delas ut till studenter. Det är därför viktigt att bibliotekarier 
engagerar sig i pedagogiska diskussioner gällande utbildningarnas utformning och mål. 
Respondenterna vittnar om att ett ökat engagemang är på väg, bland annat i och med 
den nu pågående Bolognaprocessen gällande den högre utbildningen.  
 
I sammanhanget är det också viktigt att nämna att biblioteksverksamhet handlar om en 
mellanmänsklig kontakt, bibliotekarie och användare, som aldrig kan bestämmas på 
förhand. Det finns lika många användare som det finns människor på jorden. Det svåra 
för bibliotekarien är att anpassa sig till den rådande situationen, referenssituationen och 
genom kommunikation stödja användaren i dennes lärandeprocess. Vi anser att det ut-
ifrån dessa premisser egentligen är omöjligt att ha något annat perspektiv än de kon-
struktivistiska för att lyckas i referenssituationen. Vi vill exemplifiera genom följande: 
Ett begrepp som exempelvis information kan uppfattas på många olika sätt. Biblioteka-
rien, användaren och läraren har en hel värld av förförståelse som måste räknas in. Att 
komma över den begreppsliga tröskeln kan endast ske genom att artikulera den aktuella 
frågan och på en gemensam basis skapa en ny och gemensam innebörd. Vi vill å det 
starkaste framhålla att en kontextuell syn på begreppen, såväl som referenssituationen är 
ett måste.  
 
Inledningsvis ställde vi oss frågande till om referenssituationen på högskolebiblioteket 
är en arena för lärande och efter att ha fört en avslutande diskussion om ämnet och för-
sökt belysa det utifrån olika perspektiv överlåter vi nu till läsaren att själv ta ställning 
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till högskolebiblioteket som en pedagogisk resurs; mer specifikt hur referenssituationen 
kan ses som en lärandesituation! 

7.3 Metod- och teoridiskussion 
 
Den valda metoden leder till att det ej går att dra generella slutsatser gällande problem-
ställningen. De slutsatser som nås utgår från respondenternas utsagor, vilket ligger i 
samklang med uppsatsens kvalitativt färgade syfte. Hade målet varit att dra mer långt-
gående generella slutsatser hade både syftet och metoden varit annorlunda. I frågan om 
den valda metoden, kvalitativa intervjuer, och uppsatsens validitet bör nämnas att en 
kompletterande metod, exempelvis observation skulle varit fullt möjlig. Dock kan ob-
servationer inte fånga upplevelser, vilket är uppsatsens syfte. En annan svaghet med 
observationer som metod är att, den som observerar i mycket hög grad, med sin närvaro, 
kan påverka situationen och undersökningens resultat. Dessutom är referenssituationen 
en känslig process för både användare och bibliotekarie. Användaren känner exempelvis 
ofta stress i situationen, vilket tidigare forskning dokumenterat. Därför var aldrig obser-
vationer aktuella. För att öka resultatets validitet och reliabilitet gjordes dock en förbe-
redande pilotintervju. 
 
De teorier som valts ger en spännvidd över lärande och pedagogik och resulterade i ett 
ramverk. Ramverket medverkar till att man som läsare får en god överblick över det 
område uppsatsen behandlar. En svaghet med ramverket är dock att det ger ett relativt 
icke dynamiskt och förenklat intryck. Det visade sig även vara svårt att fullt ut applicera 
på verkligheten då ingen av respondenterna var enbart ett pedagogiskt synsätt trogen, 
utan ibland pendlade mellan synsätten. Detta blev i och för sig ett för uppsatsen mycket 
viktigt resultat då det påvisade referenssituationens komplexitet. Gällande teorierna bör 
också påpekas att individuell och social konstruktivism i en del fall ligger varandra 
mycket nära, exempelvis gällande beskrivningen av kunskap via metaforen konstruktion 
och synen på den lärande som aktiv i en process. Även detta har i vissa fall medfört svå-
righeter i att kategorisera utsagorna i det ena eller det andra. Ramverket påvisar i första 
hand skillnader och inte gemensamma beröringspunkter, vilket vi dock hoppas diskus-
sionerna har tydliggjort. 
 
Förslag på fortsatt forskning skulle innebära att vidga undersökningen till att även in-
kludera användarnas perspektiv. Det hade varit intressant att veta hur användare upple-
ver referenssituationen och vilka förväntningar som finns på verksamheten. Att under-
söka användarnas pedagogiska medvetenhet hade också kunnat ge en ökad förståelse 
och kunnat hjälpa till med att utveckla referensarbetet. 
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8. Sammanfattning 
 
Uppsatsens intention har varit att uppmärksamma och behandla högskolebiblioteket 
utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Mer specifikt har syftet med uppsatsen varit att un-
dersöka hur högskolebibliotekarien upplever referenssituationen utifrån ett pedagogiskt 
och lärandeperspektiv. 
 
Bakgrunden till valet av uppsatsämne har förankring i högskolans förändrade pedago-
giska klimat som i sin tur bland annat medverkat till högskolebibliotekets pedagogiska 
uppdrag. Det pedagogiska klimat som går att skönja i dagens högskolepedagogik ind i-
kerar att det skett ett pedagogiskt skifte; bort från förmedlingspedagogik till en mer ak-
tivitetsbaserad pedagogik. Egidius (2003) väjer att kalla det nya pedagogiska synsättet 
för 2000-talets pedagogik. Denna pedagogik kännetecknas av en fokus mot studenten 
och dennes lärandeprocess istället för enbart koncentrering på undervisaren. Metoder så 
som handledning, strävan efter dialog och tillvaratagandet av studentens tidigare erfa-
renheter kan även de ses som centrala aspekter att införliva i en lärandemiljö, enligt 
Egidius (s. 167-169). Detta har fått till följd att högskolan i allt större utsträckning även 
behöver involvera och aktivera högskolebiblioteket i frågor om lärande. Högskolebibli-
otekets pedagogiska uppdrag innebär att utgöra en aktiv resurs för användarnas lärande-
processer för att på så sätt medverka till att höja kvalitén i de högre utbildningarna. 
Även högskolelagens paragraf gällande informationskompetens är en bidragande faktor 
till bibliotekets involvering i pedagogiska frågor. Sammantaget har detta bland annat 
fått till följd att bibliotekarien idag bör ha och införliva en pedagogisk medvetenhet i sitt 
yrkesutövande.  
 
Utifrån beskrivna syfte och bakgrund utkristalliseras premisserna för uppsatsen och fö l-
jande frågeställningar ställdes upp: 
 

o Hur beskriver högskolebibliotekarien referenssituationen utifrån följande in-
fallsvinklar? 
 

o Högskolebibliotekariens syn på kunskap, lärande och begreppet informa-
tionskompetens 

o Högskolebibliotekariens roller  
o Mötet med användaren 
o Policy och samhällsutveckling 
o Arkitektoniska dimensioner 
 

o På vilka sätt uppfattas referenssituationen som en lärandesituation?  
o Vilken/vilka pedagogiska teorier kan referenssituationen som en lärande-

situation förankras i?  
 
Kapitlet tre, tidigare forskning, vidareutvecklar de tankar som presenterades i bak-
grundskapitlet. Mer specifikt behandlar detta avsnitt områden inom bibliotekspedago-
gik, bibliotekariens pedagogiska roller och begreppet informationskompetens i relation 
till olika syner på lärande. Teoretiker så som Tove Pemmer Saetre (2002), Carol 
Kuhlthau (2004) och Christine Bruce (2006) är författare vilka behandlas i uppsatsen. 
Detta då aktörerna har kommit med betydande bidrag inom föregående nämnda ämnes-
områden. Kapitlet avslutas sedan med teorier och tankar om referensarbete och refe-
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renssituationen. Detta avsnitt (se 3.2) påvisar referenssituationens bredd gällande val av 
fokus då varierande synsätt påvisas och presenteras. Ett exempel på detta är den diskus-
sion som förs gällande referensarbetets val av inriktning; antingen mot information eller 
mot instruktion. En inriktning mot information innebär att bibliotekarien får en expert-
roll i den meningen att han/hon ska finna och förmedla den efterfrågade informationen 
till användaren. Detta leder till en mer eller mindre objektiv syn på information och en 
instrumentell syn på lärande, vilket i sin tur påverkar referenssituationen som en läran-
desituation i samma riktning. Ett mer instruerande synsätt framhåller istället motsatsen. 
Det vill säga ett dynamiskt och aktivitetsbaserat synsätt på information, kunskap och 
lärande i referenssituationen. Anmärkningsvärt är att det finns skilda sätt att se och vär-
dera referenssituationen; allt från en mer traditionell syn till en mer samtida syn. Det har 
med andra ord skett en markant förändring inom området som vi finner oerhört intres-
sant att relatera till den pågående pedagogiska utveckling som sker inom högskolebibli-
oteket och biblioteksvärlden i stort. 
 
För att kunna besvara uppsatsens frågeställning utarbetades ett pedagogiskt ramverk 
över referenssituationen som en lärandesituation. Ramverket består av tre olika pedago-
giska inriktningar som på skilda sätt påverkar referenssituationen som en lärandesitua-
tion. Ramverket finner förankring i och kan sägas vara en produkt av kapitel fyra. Detta 
kapitel inleds med en presentation av teorier om olika lärandemönster som i sin tur in-
dikerar olika pedagogiska inriktningar. De tre synsätten som uppsatsen belyser genom 
ramverket är förmedlingspedagogik, individuell konstruktivism och social konstrukti-
vism. Att valet föll på dessa tre pedagogiska förhållningssätt beror på att samtliga in-
riktningar på olika sätt gjort sig gällande i det insamlade materialet om lärande, pedago-
gik, bibliotek och referensarbete. Strukturen i ramverket bygger på Stensmos (1994) 
kategorier om pedagogisk grundsyn. Att införliva en pedagogisk grundsyn upplevs av 
Stensmo som det yttersta redskapet för att i en lärandesituation kunna skapa sig en ökad 
pedagogisk medvetenhet för sitt handlande. Med andra ord utgör det konstruerade ram-
verket uppsatsens utgångspunkt, vilket kommer att förhållas till det insamlade resultatet 
för att kunna besvara frågeställningarna.  
 
Uppsatsens ansats är kvalitativ och har som uppgift att betona upplevelser och beskriv-
ningar (se kapitel 5). Den metod som uppsatsen bygger på är främst kvalitativa intervju-
er. Men för att kunna konstruera relevanta intervjufrågor och styrka slutsatser samt re-
sonemang har även litteraturstudier utgjort en betydande del av uppsatsarbetet. Intervju-
erna som genomförts har varit sex till antalet och har utförts med högskolebibliotekarier 
runt om i södra Sverige, dessutom gjordes en förberedande pilotintervju.  
 
I kapitel sex presenteras uppsatsens resultat sammanvävt med analysen. Resultatet är 
kategoriserat utefter de infallsvinklar som framhölls som relevanta för att kunna besvara 
uppsatsens frågeställningar. Ytterligare underkategorier har sedan växt fram i och med 
sammanställningen av intervjumaterialet. I analysen som följer varje infallsvinkel gjor-
des förankringar till ramverkets olika kategorier. På detta sätt besvarades uppsatsens 
frågeställningar. Resultatet visar på en medvetenhet och ett intresse för pedagogiska 
frågor, hos de intervjuade bibliotekarierna. Referenssituationens pedagogiska grund kan 
dock variera mellan de tre, i ramverket representerade, pedagogiska förhållningssätten, 
även om de två konstruktivistiska synsätten föredras av respondenterna. Dessa två rik t-
ningar har en gemensam grund i det att båda är aktivitets- och användarcentrerade. De 
utsagor som betonar den individuella konstruktivismen lägger sitt fokus på individens 
inbyggda potential (exempelvis gällande lärande, kunskap och informationskompetens) 
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och hur denna främjas på bästa sätt i referenssituationen. Den sociala konstruktivismen 
ligger till grund när samarbetet mellan användare och bibliotekarie bygger på en gemen-
sam process där båda parter är lika aktiva i lärandeprocessen och på gemensam basis 
skapar ett begreppsligt innehåll. 
 
Det blir i resultatet uppenbart att bibliotekarien alltid sätter användaren i centrum för sitt 
arbete, vilket ibland kan leda till att mer förmedlingspedagogiska strömningar kan göras 
gällande. Detta då användarens förväntningar ibland inte är i samklang med den peda-
gogiska roll som bibliotekarien bör ha i dagens högskolebibliotek, i och med dess nya 
pedagogiska uppdrag. Dessutom är referenssituationen svår att se som ett fenomen i sig 
då arbetet påverkas av kontexten, exempelvis användarens förkunskaper, bibliotekariens 
pedagogiska medvetenhet och att de aspekter som undersöks står i relation till varandra. 
Med andra ord, referenssituationen som en lärandesituation är ytterst komplex, vilket 
medverkar till att bibliotekariens agerande kan växelverka mellan samtliga tre pedago-
giska perspektiv, även om de konstruktivistiska, enligt respondenterna, är att föredra. 
 
Uppsatsens bidrag till det biblioteks- och informationsvetenskapliga fältet är en ökad 
förståelse för hur biblioteksverksamhet kan relateras till pedagogik och hur steget från 
teori till praktik kan se ut. En pedagogisk medvetenhet kan nås på olika sätt. I denna 
uppsats förespråkas nyttjandet av en pedagogisk grundsyn. Ramverket som skapats 
gäller en högskolebibliotekskontext men våra förhoppningar är att aktörer verksamma 
inom andra bibliotekskontexter, kan ha nytta av det i olika pedagogiska sammanhang. 
Vi vill med uppsatsen påvisa hur bibliotekarien i referenssituationen kan utveckla sin 
pedagogiska roll och stärka bibliotekets pedagogiska uppdrag. Referenssituationen bör 
ses som ett pedagogiskt möte och inte ett serviceinriktat möte. Uppsatsen påvisar de 
potential och utvecklingsmöjligheter som finns gällande referenssituationen och dess 
syfte. Uppsatsen vänder sig till de läsare som är intresserade av relationen mellan peda-
gogik och biblioteksverksamhet samt vilka följder en större förståelse och ett ökat en-
gagemang kan leda till. Dessa kan vara både bibliotekarier, biblioteksstudenter, perso-
ner som är verksamma inom kultur- och utbildningssektorn och andra intressenter. 
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10. Bilaga 
 
Här redovisas den intervjuguide som användes vid samtliga intervjuer. 

10.1 Intervjufrågor 
Allmänna frågor  
Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? Examen. 
Har du någon pedagogisk utbildning? I så fall vilken? 
Hur länge har referensarbetet i referensdisken ingått i dina arbetsuppgifter? 
Hur länge brukar du vara där? Hur ofta? Är man själv? Rutiner 
 
Arbetet vid referensdisken  
Beskriv referensdiskens placering? Finns det något bakomliggande motiv? 
Beskriv referensdiskens utformning? Finns det något bakomliggande motiv? 
Beskriv tekniken (skärmens placering etc.) som används vid referensdisken? 
Vad upplever du som viktiga fysiska aspekter på referenssituationen i relation till inter-
aktionen (eller samspelet?) med användaren?  
(jämför med ovan ställda frågor och dess svar) 
 
Vad upplever du som det viktigaste med referenssituationen på högskolebiblioteket? 
Upplever du att det finns ngt förhållande mellan samhällsutvecklingen i stort, och det 
arbete du utför i referenssituationen? 
 
Frågor om lärande  
Beskriv din syn på vad kunskap är? Påverkas referenssituationen? Hur? 
Beskriv din syn på hur lärande kan gå till? Påverkas referenssituationen? Hur?  
Upplever du att din syn på lärande har någon betydelse för användarens lärandeprocess? 

• Beskriv en referenssituation där du upplevde att användaren verkligen lärde sig 
någonting. Vad upplevde du som huvudorsakerna till att det lyckades? 

• Beskriv en misslyckad referenssituation. Vad upplevde du vara huvudorsakerna 
till misslyckandet? 

 
Informationskompetens  
Beskriv vad information är för dig? 
Beskriv din syn på begreppet informationskompetens? 
Upplever du att informationskompetens är av vikt för bibliotekets verksamhet? 
Upplever du att din syn informationskompetens påverkar ditt arbete i referenssituatio-
nen?  
 
Bibliotekariens roll i referenssituationen  
Hur beskriver du din roll/(dig själv) som bibliotekarie i referenssituationen? 
Kan du beskriva vilka förväntningar och krav som du, utifrån din syn på yrket, upplever 
finns på dig som bibliotekarie i referenssituationen? 
Beskriv din syn på användaren i referenssituationen? Ser och uppfattar användaren? 
Människosyn. 
Kan du beskriva vilka förväntningar du upplever att användaren har på dig i referenssi-
tuationen? 
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Kan du beskriva de goda respektive dåliga egenskaper som en bibliotekarie kan ha i 
referenssituationen? 
 
Kommunikationen och mötet i referenssituationen  
Beskriv den kontakt/relation som uppstår mellan dig och användaren i referenssituatio-
nen? 
Hur skulle du beskriva ditt samtal med användaren i referenssituationen? Från när an-
vändaren ställer den inledande frågan…. 

• Finns det någon bakomliggande strategi?   
• Beskriv denna. 

Upplever du att din icke-verbala kommunikation, till exempel kroppsspråk, har betydel-
se för referenssituationen? 

• Beskriv hur och varför 
 
Policy för referenssituationen 
Finns det skrivna dokument för referenssituationen?  

• I så fall vilka? Vad innehåller dem? 
(Följdfrågor om det saknas skrivna dokument. Finns det en ”informell policy”? Vad? 
Hur?)   

• Känner du att din referensverksamhet påverkas av dessa dokument?  
o I så fall hur? 

Stämmer dokumentens innehåll överens med din syn på verksamheten? I så fall hur? 
Om inte, varför? 
 
Avslutande frågor  
Har respondenten något att tillägga? Kommentarer? 
 

 

 
 


