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INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING
Delprojekt i Strategiska vägval: en utredning om vetenskaplig
informationsförsörjning vid Linköpings universitet

SAMMANFATTNING
Inom ramen för en större utredning vid Linköpings universitetsbibliotek diskuteras frågor om
informationsförsörjning och pedagogisk utveckling. En rad problemområden identifieras och
förslag till åtgärder presenteras. I nuläget har studenter vid Linköpings universitet högst olika
möjligheter att utveckla sin informationskompetens. Den främsta åtgärden för att förändra
situationen är att universitetets ledning uppmärksammar frågan och arbetar för en ny attityd
till informationshantering som ett väsentligt inslag i pedagogisk utveckling. Delprojektets
grundförslag är att fakulteter, utbildningsnämnder och programstudierektorer samt
biblioteksledning, initierar och understödjer samarbete mellan lärare och bibliotekarier för att
integrera informationssökning i undervisningen och för att höja informationskompetensen.
Detta leder i sin tur till att universitetsbibliotekets informationsresurser utnyttjas bättre.

STRATEGISKA VÄGVAL
Vid Linköpings UB har vi under 2002/03 arbetat med vad vi kallat
Informationsförsörjningsutredningen, nu publicerad under titeln Strategiska vägval
(http://www.ep.liu.se/ea/apt/2003/004).

Utredningen omfattar 4 delprojekt:
1. Informationsförsörjning och pedagogisk utveckling
2. Mediamarknadens utmaningar
3. Elektronisk publicering vid Linköpings universitet
4. Organisation för strategi och finansiering av biblioteksverksamheten

Syftet med undersökningen har varit tvåfaldigt: att granska förutsättningarna för de strategiska
vägval universitetsbiblioteket måste göra samt att medvetandegöra universitetet om dess
biblioteksresurser och förankra vår verksamhet inom universitetet. Christer Knuthammar,
dåvarande överbibliotekarie numera prorektor vid Linköpings universitet, har varit
projektledare under en styrgrupp bestående av universitetsdirektören och ett antal
vicerektorer. Rapportförfattarna kommer i de tre första fallen (Helena Wedborn, Kerstin
Fridén och Liselotte Thornell) från LiUB medan den fjärde (Jörgen Dahlgren) är lektor i
företagsekonomi. Med tanke på förankringen, är författarna mindre viktiga än de
resursgrupper som varit knutna till delprojekten plus den stora referensgrupp som knutits till
hela utredningen, med representanter från forskning och undervisning i Linköping liksom från
olika sektorer inom bibliotekssverige.

Mitt huvudämne idag är delprojektet om den pedagogiska rollen. Men om jag mycket kort ska
sammanfatta vad man kommer fram till i de övriga tre delprojekten, så handlar
Mediamarknadens utmaningar om a) de problem som forskningsbiblioteken ställs inför på
grund av de internationella vetenskapliga förlagens oerhört stora vinstmarginaler – på
bibliotekens, dvs skattebetalarnas, bekostnad -  och b) de strategier vi kan utveckla för att
minska skadeverkningarna, såsom att understödja publicering utanför de kommersiella
förlagen, att gå samman i konsortier, etc. Delprojektet om elektronisk publicering lägger
fram tre handfasta förslag: a) att avhandlingar och examensarbeten på olika nivåer inom



universitetet ska publiceras elektroniskt, b) att publiceringen ska ske samordnat genom
Linköping University Electronic Press och c) att detta förlag ska höra till
universitetsbiblioteket, som en fristående enhet.

Delprojektet Organisation för strategi och finansiering av biblioteksverksamheten vid
Linköpings universitet  pekar ut några problem med universitetsbiblioteket såsom de upplevs
av institutionerna/fakulteterna, dvs av dem som mer eller mindre tvingas bekosta
verksamheten,  med medel som de annars kunde använda för undervisningen direkt.
Problemen med UB enligt utredaren är a) avsaknad av strategisk diskussion b) dålig koppling
till kärnverksamhetens behov och efterfrågan samt c) dålig insyn i hur biblioteket använder
pengarna. Åtgärder som föreslås är: 1. Ny strategisk ledning, genom en grupp bestående av en
vice-rektor, samtliga tre dekaner, ordföranden i biblioteksstyrelsen samt bibliotekschefen,
som sammanträder 1 gång/år. 2. Förbättrad kommunikation med institutionerna genom
utbyggnad av kontaktbibliotekariesystemet och en ny biblioteksstyrelse med representanter
för universitetets kärnverksamhet (nuvarande styrelse består enbart av biblioteksanställda)
3. Ny finansieringsmodell med central finansiering samt  4. Ny extern
verksamhetsuppföljning, s.k. audits, för regelbunden kontroll av effektivitet och produktivitet
inom biblioteket.

INFORMATIONSFÖRSÖRJNING OCH PEDAGOGISK UTVECKLING

Syfte
Delprojektets syfte var att uppmärksamma informationsförsörjning som ett väsentligt inslag i
pedagogisk utveckling och begreppet informationskompetens som centralt i studentcentrerat,
livslångt och livsvitt lärande och som en förutsättning för ett effektivare utnyttjande av
bibliotekets resurser.

Projektgruppen
Resursgruppen bestod av en representant (dvs lärare/professor) från vardera av de tre
fakulteterna: Linköpings tekniska högskola, Hälsouniversitetet och Filosofiska fakulteten
samt två kollegor från UB; tillsammans sex personer som alla arbetar med undervisning
och/eller undervisningsfrågor. Gruppen var mycket engagerad i projektet och vi höll många
livliga möten - det var meningsskiljaktigheter vad gäller synen på inlärning/lärande från
naturvetenskapligt resp. filosofiskt håll, som var diskussionernas skärningspunkt.

Problemen
De problem vi i första hand identifierade är:
• Många av LiUs studenter saknar den informationskompetens som högskolelagen

eftersträvar och som alltmer efterfrågas inom arbetslivet
• Många kurser/program saknar moment som rör informationssökning/hantering
• Av den undervisning som LiUB ger i informationssökning m.m. är endast en liten del

direkt kopplad till studenternas aktuella studier och informationsbehov
• Många bibliotekarier saknar pedagogisk kompetens
• En del lärare saknar kunskap om innebörden av informationskompetens
• Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier är för dåligt när det gäller studenternas

informationskompetens
• Examinationerna omfattar alltför sällan kunskaper i informationshantering
• Kursvärderingarna tar varken upp undervisningen i informationssökning eller studenternas

syn på biblioteket som studieresurs



• Studenter inom olika fakulteter och institutioner vid LiU har inte samma möjligheter att
delta i undervisning i informationshantering

Förslag till åtgärder
Vad kan man då göra åt problemen? De åtgärder vi föreslår hör hemma på olika nivåer inom
universitetet. Det finns lärare, kanske många, som är intresserade av informationskompetens
och av att samarbeta med UB, men det blir mången gång inget konkret av det, därför att
arbetsbördan redan är för tung, och därför att universitetet inte hittills givit signaler om att ett
sådant arbetssätt skulle premieras. De problem vi identifierat får inte någon radikal lösning,
förrän man har åstadkommit en attitydförändring inom LiU betr. informationskompetens.
Gemensamt för våra förslag är att de syftar till att lyfta fram informationsförsörjningens
betydelse för den pedagogiska utvecklingen inom universitetet och samtidigt tydliggöra
bibliotekets roll för att höja informationskompetensen.

1. Goda exempel
Inom ganska många program och även enstaka kurser har lärare och bibliotekarier trots allt
utvecklat ett samarbete som leder till en integrerad utbildning i informationshantering –
bibliotekariernas undervisning ansluter direkt till kursen och de medverkar i examinationen.
Resultaten är i dessa fall mycket goda; lärare och studenter är nöjda och andra lärare ser
positiva effekter på uppsatsskrivande osv. Universitetsbibliotekets integreringsarbete har
uppmärksammats även utanför Linköping. I rapporten Att utveckla ekonomers
informationskompetens av Å. Gabrielsson och M. Paulsson från 2002 prisas LiUB av en
grupp företagsekonomiska forskare från Umeå, som rest runt och granskat vad som görs på
området i landet. Det är sådana goda exempel som är bibliotekets främsta argument i strävan
att öka medvetenheten om informationskompetens.

2. Undervisningssystemet
Men det saknas alltså ett samlat grepp inom LiU kring företeelsen informationskompetens. Vi
vill att informationshantering blir en naturlig, integrerad del av varje utbildningsprogram eller
fristående kurs, och att informationskompetens ses som en självklar del i en utbildningsgång.
Själva undervisningssystemet måste understödja att studenterna blir informationskompetenta.
Ett första steg är att ta in begreppet i universitetets strategi- och måldokument.

3. Utbildningsinsatser
• Alla utbildningar bör innehålla avsnitt som syftar till att öka studenternas

informationskompetens.
• All undervisning i informationskompetens ska integreras i studierna så att de motsvarar

studentens aktuella behov av att söka, värdera och använda information.
• För att integreringen inte ska stoppas av ”resursbrist” föreslår delprojektet att frågan lyfts

till utbildningsnämnder och programstudierektorer, som kan reservera resurser för detta.

Studierektorer/utbildningsnämnder har överblick och ser var i olika utbildningar som
särskilda insatser för informationskompetens är lämpliga och när informationssökning kan
integreras i studierna. Det är på denna nivå som man ska understryka betydelsen av
samarbete mellan lärare och kontaktbibliotekarie för att integrera informationskompetens i
utbildningen, liksom för att sådana kunskaper ska ingå i det som studenten examineras på.
Ett påtryckningsmedel skulle vara om utbildningsnämnderna/motsv. öronmärker medel,
som inte tillfaller de olika kurserna med mindre än att lärarna planerar för integrerad
undervisning i informationskompetens.



• I väntan på att ambitionen att integrera bibliotekets utbildning i informationssökning i
kärnundervisningen kan realiseras i större skala, vill UB fortsätta att erbjuda sådan
undervisning på det gamla vanliga ganska ineffektiva sättet, så brett som möjligt inom
universitetet (så att också studenter med ointresserade lärare ändå får en chans).

• För att nå ut till flest möjliga studenter, föreslås att universitet ökar utbudet av
poänggivande kurser i informationskompetens antingen som fristående kurser eller
integrerat som poänggivande avsnitt i utbildningsprogram.

4. Kompetensutveckling för bibliotekarier och lärare

• Fler bibliotekarier måste utveckla ett professionellt pedagogiskt kunnande. Bibliotekets
ledning måste därför aktivt uppmuntra till förkovran och underlätta deltagande i
pedagogikkurser och fortbildning. Nära till hands ligger UBs eget Centrum för biblioteks-
och IT-pedagogik och universitetets enhet för högskolepedagogik.

• Doktorander, lärare och forskare ska erbjudas möjlighet att utveckla sin
informationskompetens genom skräddarsydda kurser.

• Universitetets utbildning i pedagogik för nya lärare och handledare måste ta upp frågor
och metodproblem som rör utveckling av informationskompetens hos både studenter och
lärare.

• Universitetsbiblioteket måste aktivt bjuda in lärare till uppfräschning av gamla kunskaper
i informationssökning.

5. Utvärderingar
• Bibliotekets undervisning liksom UBs verksamhet i stort måste bli föremål för

studenternas utvärdering både på kursnivå och vid programstudiernas slut.

• Biblioteket ska regelbundet genomföra riktade användarundersökningar för att få
återkoppling på undervisningen från deltagare på olika nivåer.

6.  Finansiering
• Formerna för finansieringen av bibliotekets utbildning i informationssökning måste ses

över. Det viktiga är att alla studenter får möjlighet att bli informationskompetenta, oavsett
om de studerar vid en rik eller fattig institution.

UTREDNINGENS MOTTAGANDE

Remissyttranden
Vilka reaktioner har då kommit på informationsförsörjningsutredningen? Remissinstanserna
inom universitetet ställer sig i stort sett positiva till alla huvudförslagen. Flest synpunkter på
delrapporten om Informationsförsörjning och pedagogisk utveckling har kommit ifrån
Kvalitetsrådet och Filosofiska fakulteten. För det första, och som alltid, efterlyser man andra
definitioner av informationskompetens än de som presenteras i utredningen.

Kvalitetsrådet anser att det är mesigt att föreslå:  ”I väntan på att ambitionen att integrera
bibliotekets undervisning i kurser och program kan realiseras i större skala, vill
universitetsbiblioteket fortsätta att erbjuda utbildning enligt nuvarande standardmodell.”



I stället vill kvalitetsrådet att biblioteket ska ha en mer offensiv hållning och utgå ifrån att
fr.o.m. nu är det integrering av informationskompetens som gäller. Min kommentar blir, att
innan man kan integrera i full skala, måste vi få till den efterlysta attitydförändringen (annars
riskerar man mothåll, i den akademiska frihetens namn).

Filosofiska fakulteten å andra sidan tycker att universitetsbiblioteket är för revirhävdande:
man vänder sig mot att UB skulle ha monopol på informationskompetens. Även om det inte är
riktigt vad som sägs i rapporten, så har vi i slutbetänkandet tagit hänsyn till synpunkten och
understryker att såväl lärare som bibliotekarier kan ansvara för undervisningen i
informationskompetens.

I remissvaren finns också en skepsis mot poänggivande kurser i informationskompetens. Man
hävdar att det strider mot idén om integrering i kärnundervisningen. Min uppfattning är att här
måste den dubbla strategin tillämpas. Informationskompetens är på en gång något som var
och en bäst lär sig i ett naturligt sammanhang, när studier eller forskningsuppgifter kräver att
man kan finna och hantera information på ett korrekt sätt och ett akademiskt ämne i sin egen
rätt - med teorier, konkurrerande skolbildningar och forskning; alltså ett universitetsämne som
studenter i Linköping ska kunna välja att läsa för att få poäng. F.ö. kan en poänggivande kurs
mycket väl vara integrerad i ett program eller i ett projektstudium.

Reaktioner inom biblioteket
Också bland våra kolleger inom UB är åsikterna om utredningen huvudsakligen positiva.
Framför allt tycker man att det är förträffligt att utredningen genomförts, att för biblioteket
viktiga frågor (äntligen) diskuterats på högsta nivå inom universitetet. Men på två punkter
finns det en avvaktande, eller avvisande, hållning bland en del medarbetare.

Det gäller dels förslaget om nya styrelseformer: kommer de att betyda att bibliotekets
anställda inte längre har den avgörande beslutanderätten i för oss viktiga frågor? Dels
förslaget att bygga ut kontaktbibliotekarieverksamheten och betoningen på bibliotekets
pedagogiska roll. Om det nu ska satsas ännu mer på undervisning och på
kontaktbibliotekarier, hur blir det då med resten av verksamheten? Vad blir det av oss som
jobbar med katalogen eller förvärv eller fjärrlån? – Frågorna är i högsta grad berättigade, men
det finns inget entydigt svar. Det är ju bara inte möjligt att förändra verksamheten i en del av
biblioteket utan att det får återverkningar på andra delar.


