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Redaktionens för Utbildnings-

vetenskapliga studier förord

Den här rapportserien har kommit till för att det ska vara möjligt att publi-
cera vetenskapliga texter inom det utbildningsvetenskapliga och pedago-
giska fältet, som av olika anledningar har svårt att passa i konferenspaper-, 
artikel- eller bokformat. För att ge stöd till författarna och stimulera för-
bättringar, är regeln att samtliga texter har granskats av någon annan fors-
kare, förutom redaktören, och behandlats i ett seminarium. Det gäller även 
den text som publiceras i den här rapporten. Denna text var ursprungligen 
en intern avrapportering av ett projekt som LRC och universitetsbibliote-
ket hade beställt.
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Redovisning av projektet E-lärande vid biblioteket

Uppdraget

Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011-2015 lyfte fram e-lärande som 
prioriterat område. Under den nämnda treårsperioden kom kvalitetsut-
veckling inom e-lärande att i allt högre grad prägla utbildning vid Mittuni-
versitetet. Som ett led i att identifiera förutsättningar för universitetsbibli-
otekets verksamhet inom grundläggande informationskompetens kopplat 
till övergripande strategier för e-lärande, var det då viktigt att involvera 
representanter för såväl ämnen som institutioner. 

Uppdragets syfte var att härigenom erhålla ett beslutsunderlag för att 
förbättra verksamheten inom detta område. Biblioteksrådet gav 2010 rikt-
linjer för ett projekt vars syfte var att utveckla verksamheten mot ökad grad 
av e-lärande. Utgångspunkten för projektet var att ge studenter som läste 
såväl campuskurser som distanskurser starkare stöd inom informations-
kompetens genom relevant och genomtänkt användning av resurser, t.ex. 
genom e-lärande. För att erhålla detta beslutsunderlag tillsattes en utreda-
re som genom intervjuer skulle skaffa djupare kunskap om hur universite-
tets undervisande personal ser på och använder e-lärande i undervisningen.

Igångsättandet

Jag, Jan Perselli, fick uppdraget som utredare under vt -12 på deltidsbasis. 
Under våren 2012 genomfördes flera möten, t.ex. för biblioteksstyrelsen 
under dess möte i Härnösand vt -12. Efterhand, och under fortlöpande 
diskussioner med Lärande- och Resurscentrums (LRC) chef Ola Lind-
berg och överbibliotekarie (ÖB) Morgan Palmqvist, utnämndes en refe-
rensgrupp bestående av Morgan Palmqvist, Lena Spejare (bibliotekarie 
vid campus Östersund) och Cathrine Berggren (bibliotekschef vid cam-
pus Sundsvall). Utredaren presenterade sig själv och projektet vid en bib-
liotekariedag i maj i Sundsvall. Under dessa möten drogs riktlinjerna för 
undersökningen upp, intervjufrågor diskuterades och testades och mindre 
möten för avstämning under projektets gång bestämdes. Det bestämdes 
t.ex. att utredaren skulle genomföra inledande intervjuer vid Linköpings 
universitetsbibliotek för att kunna konstruera relevanta frågor utan att det 
fanns en direkt koppling till Mittuniversitetet och dess verksamhet.
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Förberedelser

Förberedelser

En intervjuguide1 togs fram som resultat av sex intervjuer med biblioteka-
rier genomförda av utredaren vid Linköpings universitetsbibliotek den 24 
augusti 2012. Ett antal intressanta områden identifierades och artikule-
rades. Intervjuguiden visade sig senare i undersökningen behöva modifi-
kationer. Frågorna – som tog sig självklara ur ett bibliotekarierperspektiv 
– verkade i praktiken gå några av informanterna förbi. Som exempel kan 
nämnas att frågor om Bolognaprocessen givet en typisk lektors eller ad-
junkts perspektiv oftast och huvudsakligen verkade handla om den sjugra-
diga betygsskalan och de problem och fördelar denna har. Naturligtvis kan 
de flesta lektorer utveckla tankarna om andra saker, bara frågan, eller följd-
frågorna, tillåter och inbjuder till det. 

En välkänd undersökningsmetod är grundad teori, och enligt den så går 
forskaren hem efter varje intervju och formulerar om frågorna efter den 
nya kunskap som uppstått. Detta metodmoment har inspirerat denna un-
dersökning. Abduktivt, som det också kallas. Någon ny teori blev det dock 
inte, snarare några insikter. 

Steinar Kvale (1997) skriver att man ska komma väl förberedd till den 
kvalitativa intervjun, och i och med att jag har bibliotekarieutbildning och 
yrkeserfarenhet kan man säga att min förförståelse för bibliotekets roll är 
större än genomsnittligt, det gör att jag har tillgång till den yrkesjargong 
som finns där, och att jag har tillgång till och delar den förståelsehorisont 
bibliotekarierna har. Lektorerna och adjunkterna såg mig också som en 
kollega, så även där fanns den lämpliga gemensamma förståelsehorisonten. 

Intervjuer

Som framkommer här var intervjun den metod för faktainsamling som 
användes. Det genomfördes 23 intervjuer. Ingen intervju tog mer än en 
timme, och bara två-tre var kortare än 25 minuter. I denna undersökning 
hade intervjun också en funktion som man inte omedelbart tänker på, 
nämligen att den i sig själv utgjorde en signal. ”Dessa frågor är intressanta. 
Detta funderar universitetsledningen på.” Det här är en grundläggande 
tanke bakom de undersökningar som Högskoleverket fortlöpande gjorde 
under många år.  

1 Se bilaga 3.
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Intervjun som den genomfördes var alltså inte bara en fråga om fakta-
insamling om vad informanterna tyckte om det ena eller andra, den inne-
bar också att det uppstod en diskussion om sakernas tillstånd, och om ett 
ömsesidigt utbytande av erfarenhet och visdom. Intervjuguiden användes 
i alla intervjuer, men samtalen löpte ändå så fritt att man inte kan säga att 
intervjuguidens ordning upprätthölls mer än i grova drag. 

Intervjuerna vid Linköpings universitetsbibliotek genomfördes, som re-
dan nämnts, i augusti 2012, och informanterna kontaktades någon vecka 
innan per telefon. En informant var sjuk vid intervjutillfället, men en ny 
informant kunde ställa upp med kort varsel. Intervjuerna vid MIUN ge-
nomfördes på ett liknande sätt. Informaterna kontaktades per telefon och 
när tid för intervju bestämts skickade jag ett mejl med dels en presentation 
av mig själv och dels det rekommendationsbrev som ÖB skrivit. Se bila-
gorna 1 och 2.

Intervjuerna sönderfaller i olika katagorier av intervjutyper, och en grov 
indelning ger vid handen att jag intervjuat bibliotekarier och lektorer/ ad-
junkter, och att syftena med dessa olika typer av intervjuer har varit lite 
olika. Jag intervjuade bibliotekarierna för att kunna ställa rätta frågor till 
lektorerna, så var upplägget. Men det var samtidigt så att jag efter några 
intervjuer med lektorerna/adjunkterna blev tvungen att återvända till bib-
liotekarierna för fördjupade frågeställningar. 12 lärare intervjuades och 9 
bibliotekarier, och av dessa har två bibliotekarier intervjuats två gånger. 

En läsanvisning: Efter citaten markeras att det är en lärare med bok-
staven ”L”, ”B” står för bibliotekarie; att denne L eller B befinner sig i Öst-
ersund med ett ”O” (”S” för Sundsvall och ”H” för Härnösand) följt av ett 
ordningsnummer. 

Transkriptionsnivå och annat

Alla intervjuer spelades in och kortfattade excerpter av dem gjordes, en del 
transkriberades mer fullständigt. Transkriptionsnivån var sådan att var-
daglig vårdad svenska skapades, alltså att meningar förkortades som hade 
många omtag, upprepningar togs bort, och andra syntaktiska oegentlighe-
ter rättades till. När informanternas svar återges kvantifieras de (i någon 
mening av ordet) genom att orden ”några”, ”en”, ”ingen”, ”alla” används. Man 
kan inte dra några långtgående slutsatser av detta, men det är så man talar 
och det återger min upplevelse som givetvis påverkas av skillnaden mellan 
”ingen” och ”alla”.
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Syfte

Syfte

Det huvudsakliga syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur 
läget är vid MIUN avseende e-lärande. 

 – Hur används e-lärande? 

 – Vilka använder e-lärande? 

 – Vad anser man om e-lärande? 

 – Finns det tankar om problem och möjlig utveckling?

E-lärande innebär 

informationskompetens – en 

kortfattad litteraturgenomgång

Naturligtvis måste man fråga sig om dessa frågor i syftet ställts och besva-
rats på andra håll både i landet och utomlands – och så är givetvis fallet. 
Här nedan nämns kort, och när det är lämpligt sammanfattas några titlar 
som är relevanta. Först bör nämnas att begreppet ’informationskompetens’ 
är ett flitigt använt begrepp inom den akademiska disciplinen biblioteks- 
och informationsvetenskap. Om vi tittar på Wikipedia får vi en definition 
av denna akademiska disciplin:

Biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är ett tvär-
vetenskapligt akademiskt ämne som fokuserar på olika aspekter av 
informationshantering och på de praktiska och teoretiska ämnes-
områden som berör bibliotekens verksamhet.

Detta inkluderar bland annat hur individer och grupper söker och 
använder information, tekniker och möjligheter till lagring och 
spridning av information samt kunskapsorganisation, bevarande 
och organiserande av bibliotekets tryckta och elektroniska media. 
Disciplinen kan räknas till samhällsvetenskap eller humaniora, 
men har även kopplingar till data- och systemvetenskapen. 

(Wikipedia 13-02-23)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Information
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bibliotek
http://sv.wikipedia.org/wiki/Humaniora
http://sv.wikipedia.org/wiki/Datavetenskap
http://sv.wikipedia.org/wiki/Systemvetenskap
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Vidare kan vi också behöva en definition av ’informationskompetens’:

Informationskompetens (Information literacy) är färdigheten att kunna 
hitta och utnyttja den information man behöver.

Man ska kunna veta när man behöver information eller kunskap och 
kunna hitta, dvs identifiera ett eget informationsbehov och definiera en 
frågeställning, inventera de egna kunskaperna, samla in och sammanstäl-
la information, kritisk granska, bearbeta och utnyttja den på ett effektivt 
sätt samt kunna presentera på ett lämpligt sätt. 

(Wikipedia 13-02-23)2

För en modernare definition bör vi tillägga ”online community literacy/
competence”, ett tillägg av Shapiro och Huges, ursprungligen från 1996.3 
Det finns också anledning att problematisera begreppet ’informations-
kompetens’. I biblioteksvärlden är det ett väletablerat begrepp, och alla där 
förstår vad som avses med det, men begreppet har svårt att vinna acceptans 
utanför bibliotekens sfärer.4 Det är kanske snarare ordet än innehållet som 
är besvärligt. I Högskolelagens paragraf 8 sägs:

8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som 
eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande 
kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller 
konstnärlig utbildning. 
   Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas 
   – förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 
   – förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
   – beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper 
och färdigheter, utveckla förmåga att 
   – söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 
   – följa kunskapsutvecklingen, och 
   – utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom områ-
det. 

2 Liknande sökningar i Nationalencyklopedin gav sämre resultat.

3 Se t.ex. Shapiro & Hughes kapitel (3) i Handbook of Online Learning från 2010.
4 Se t.ex. Bawden, Information and digital literacies; a review of concepts.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Information
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Högskolelagen (2009:1037). 

Den av mig kursiverade delen i slutet av 8 § är väldigt nära definitionen av 
informationskompetens som vi hittar den i litteraturen och på webben. I 
Högskoleförordningen, bilaga 2 om examensordningen, uttrycks detta så 
här för kandidatexamen:

Färdighet och förmåga 
För kandidatexamen skall studenten 
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant in-
formation i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, 
frågeställningar och situationer, 
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem 
samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar, 
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera 
information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och 
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det 
område som utbildningen avser. 

Högskoleförordningen (1993:100)

Vi kan också behöva en definition av e-lärande:

E-lärande (av engelskans e-learning, ”elektroniskt lärande”) är en metod 
för att med hjälp av datorer och kommunikationsteknik förstärka 
lärandet och göra det mer effektivt. E-lärande används ofta i distansut-
bildning. Metoden slog igenom i Sverige mot slutet av 1990-talet och har 
sedan dess blivit en vanligt förekommande utbildningsmetod inom såväl 
företag som organisationer. 
E-lärande möjliggör ofta en kombinering av foto, grafik, film, text och 
ljud. Användaren studerar informationen samt genomför typiskt olika 
övningar eller kunskapstest. 
E-lärande distribueras ibland via en lärplattform/LMS som också orga-
niserar kommunikation, innehåll, uppgifter och utvärdering. 

(Wikipedia 13-03-15)5

5 LMS, learning management system, lärplattform på svenska.
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För bara ett par år sedan gavs det ut en antologi med titeln Informations-
kompetenser, om lärande i informationspraktiker och informationssökning 
i lärandepraktiker (2009) ur vilken särskilt två bidrag fått betydelse. Det 
första heter ”Teoretiska perspektiv på informationskompetens” (Limberg, 
Sundin & Talja, 2009) och detta bidrag är viktigt för den som vill sätta sig 
in i hur begreppet ’informationskompetens’ kommit att användas i svensk 
akademisk kontext, framför allt inom humaniora, beteendevetenskap och 
samhällsvetenskap. För dem som tillhör de naturvetenskapliga, medicin-
ska och tekniska disciplinerna kan dock denna texts teroretiska perspektiv 
te sig mindre träffande. Ola Pilerots (2009) bidrag ”Högskolestudenters 
informationskompetens” kan också rekommenderas för den som vill förstå 
detta med informationskompetens bättre. 

I en annan samma år utgiven antologi (med f.ö. flera samma författare 
som i den tidigare nämnda antologin) Pedagogiskt arbete i teori och praktik, 
om bibliotekens roll för studenters och doktoranders lärande (2009) kan också 
rekommenderas två bidrag. Kajsa Gustafsson Åman (2009) har skrivit 
”Universitetslärares syn på studenters informationskompetens”.6  Här får 
vi syn på vad just universitetslärare tänker och tycker. Det andra bidraget 
är Jan Nolins (2009) ”Informations- och kunskapspraktiker i förvandling”. 
Nolin betonar här att bibliotekarien vid ett universitetsbibliotek inte bara 
sysslar med informationspraktiker, utan också med kunskapspraktiker, eller 
som han säger att:

relationen dem emellan ska vara sådan att Universitets- och högskolebib-
liotekarien inte bara fungerar som informationspraktiker utan även som 
kunskapspraktiker. (s. 258)

Detta är också en hållning som jag själv ställer mig bakom, och som 
kommer att bli synlig längre fram. 

Vid vårt lärosäte har vi flera forskare som publicerat sig om e-lärande, 
och här bör nämnas Jimmy Jaldemark (2009) och Ola Lindberg (Olofsson 
& Lindberg 2012). Jaldemark gjorde mig också uppmärksam på betydel-
sen av mobilt lärande genom att dels låta mig ta del av en av honom ännu 
inte publicerad artikel, dels genom att referera till Kakulska-Hulme et al. 

6 Man kan säga att detta bidrag är en kortversion av den mer utförliga rapporten som 
Gustafsson Åman skrev tillsammans med Ann-Katrin Perselli (min fru, by the way) 
Universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings univer-
sitet (2006).
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(2011). Där lyfts särskilt fem olika mobiliteter fram: 1. i det fysiska rum-
met (hemma, jobbet, skolan), 2. i tekniken (t.ex. smarta telefoner), 3. i det 
begreppsliga rummet (vi lär oss av nyfikenhet, tillsammans, för jobbet, för 
utbildningsändamål, etc.), 4. i det sociala rummet, och 5. över tiden.

Fortsätter vi för en stund att vara vända mot den engelskspråkiga 
världen kan särskilt fyra titlar nämnas. Kristen Yarmey (2011) har skri-
vit Student Information Literacy in the Mobile Environment. Där får vi veta 
hur mobiltelefonerna används för kunskapssökning. Som föreläsande uni-
versitetslärare kan jag bekräfta hennes forskning. Glider jag under en fö-
reläsning en smula ur spåret på grund av en students fråga så kan jag be 
auditoriet kontrollera ett sakförhållande direkt under föreläsningen. ”Kan 
någon kolla när kvinnor fick rösträtt i Norge?” Efter bara någon minut 
kommer svaret: ”1913”! Här har dessutom skett en fortsatt snabb utveck-
ling i och med den ökade förekomsten av surfplattor. Kay Johnson, Houda 
Trabelsi och Elaine Fabbro (2008) är alla aktiva forskare på detta område. 
Tillsammans har de skrivit ett kapitel ”Library Support for e-Learners: e-
Resources, e-Services, and the Human Factors”. Här får vi en genomgång 
av det nya landskap som bibliotekens resurser ger oss. Människor som be-
finner sig fysiskt sett långt ifrån akademin kan ändå tillgodogöra sig den-
nas frukter, och här finns ett rättviseperspektiv som är aktuellt även för 
oss i den rika delen av världen. Ingenjörer och eventuellt också naturvetare 
och medicinare kan glädjas åt Information Literacy Standards for Science and 
Engeneerin/Technology som är utgiven av ALA 7. 

Här får vi en mycket detaljerad beskrivning av vilka egenskaper den 
student har som är informationskompetent. Slutligen innan vi återvänder 
till Sverige bör en skrift från ACRL8 nämnas: Connect, Collaborate and 
Communicate, från juni 2012, är mycket intressant för denna undersök-
ning. Karen Brown och Kara J. Malenfant har rapporterat från det årliga 
möte som arrangeras:

As part of ACRL’s Value of Academic Libraries Initiative, a multiyear 
project designed to assist academic librarians in demonstrating library va-
lue, ACRL joined with three partners—the Association for Institutional 
Research, the Association of Public and Land-grant Universities, and the 
Council of Independent Colleges—to sponsor two national summits held 

7 American Library Association

8 Association of College & Research Libraries (en del av ALA).
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November 29–December 1, 2011, in Chicago. The summits convened 
representatives from twenty-two postsecondary institutions, including 
senior librarians, chief academic administrators, and institutional resear-
chers, for discussions about library impact. Fifteen representatives from 
higher education organizations and associations also participated in the 
summits. 

(Brown, K., Malenfant, K., 2012, s 2.)

Dessa summits, toppmöten, genererar kunskapsöversikter som vi helt en-
kelt inte kan få till i Sverige eftersom vårt land är för litet. Just därför är 
det av intresse för oss att ta del av den kunskap på fältet som presenteras 
här. Om det är något som bör presenteras från denna skrift är det följande:

Partner, partner, partner; be visible and demonstrate value of libraries as 
campus partners in the student and faculty learning process. – Academic 
administrator at summit 

(Brown, K., Malenfant, K., 2012, s. 8)

Avslutningsvis bör här nämnas de ansträngningar som Lunds universitet 
har gjort för att belysa detta område med e-lärande. Lunds universitet har 
tagit i ordentligt och har dels låtit Gunilla Wiklund (2012) göra en om-
fattande litteraturöversikt, Vad är forskarservice? En litteraturöversikt inom 
LUB-projektet Forskares behov av service och stöd. De slutsatser hon kommer 
fram till refereras här:

När det gäller frågor kring de olika stegen i forskningsprocessen och 
hur man bäst underlättar, kan följande aspekter för de olika stegen vara 
relevanta: 
Att starta en forskningsuppgift: Vilka behov har forskarna av till exem-
pel information om finansiärer och hjälp med litteraturlistor? Finns något 
stöd från andra delar av LU:s organisation? 
Insamling: Hittar forskarna vad de behöver och hur gör de det? Hur ser 
de på informationssökning i förhållande till sin forskning? Söker de allt 
material själva? Hur sköter de nyhetsbevakning? 
Att bearbeta/Analysera/Skriva: Finns det hinder i steget och vad kan 
behövas för att underlätta? 
Att tillgängliggöra resultat + grunddata: Hur går publicering till? Hur 
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väljer man var man ska publicera och förändras det? Har utvärderingar 
och kraven på Open Access någon betydelse för valen? Hur ser de på 
hantering och tillgängliggörande av forskningsdata? Är det relevant? Vem 
ska göra det? (s. 26).

Ett annat bidrag, av Hanna Voog från Lund, är Tillgänglighet, närhet och 
synlighet – gemensamma utmaningar för LUB-nätverket för att möta forskares 
behov av stöd vid Lunds universitet (2013). Här sammanfattas projektets alla 
tre delar (litteraturöversikten nämns ju här ovan), en enkätundersökning 
och fokusgruppsintervjuer med forskare från sju fakulteter.  Projektet visar 
att följande områden är viktiga att utveckla:

Ökad tillgänglighet... 
• genom att skapa förutsättningar för forskarnas strategiska 
omvärldsbevakning 
• genom att skapa pålitliga, tillgängliga och intuitiva system för 
att synliggöra bibliotekens resurser 
• genom att verka för en samlad strategi till stöd för insamling, 
lagring och återvinning av rådata

Närhet till de enskilda forskarna... 
• genom att utveckla flexibla stödformer för den enskilda fors-
karens behov 
• genom att stärka Lunds universitets forskares möjligheter att 
identifiera och skapa nätverk

Bättre synlighet... 
• genom att stödja forskarnas arbete med att tillgängliggöra och 
synliggöra sin forskning 
• genom att synliggöra och utveckla kompetenser och arbets-
sätt inom LUB

Och allra sist kan det vara på sin plats att nämna en alldeles färsk av-
handling av Ebba Ossiannilsson (2012) med den i det här sammanhanget 
pregnanta titeln Benchmarking e-learning in higher eduaction: lessons lear-
ned from international projects. Ossiannilsson introducerar här begreppet 
’benchlearning’, som det som måste till för att kunna hantera e-lärande, i 
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synnerhet om utvecklingen av s.k. MOOCs9 fortsätter att utvecklas, och 
där tusentals studenter från hela världen deltar. Problemet här är att kvali-
tetssäkra utbildningen, och möjligheterna ligger enligt Ossiannilsson i ett 
peer-review-förfarande, precis som på forskningsnivån.10

Resultat 

Här nedan presenteras de resultat intervjuerna gett. Först redovisas de mer 
oväntade fynden under rubriken Fynd och insikter, sedan presenteras de 
samtalsområden som fanns i intervjuguiden och i den ordningen. 

Fynd och insikter 

Ett ”fynd” kan beskrivas med begreppet ’förlägenhet’. Det gäller både för 
lektorer och adjunkter som känner kunskapsunderskott när de möter bib-
liotekariernas professionalism och informationskompetens, och för biblio-
tekarier som upplever ett underläge jämfört med lektorernas förmodade 
ämneskunskaper. Denna ömsesidiga förlägenhet utgör en komplikation 
mellan dessa grupper (lektorer/adjunkter och bibliotekarier) som i väsent-
lig grad försvårar samarbete dem emellan. 

9 Mooc-kurs (eng. Massive Open Online Course)[a], är en storskalig öppen nätkurs, 
en avgiftsfri distanskurs som kan läsas av tusentals kursdeltagare till liten lärarinsats. 
Förutom en omfattande mängd traditionellt kursmaterial för e-lärande såsom inspe-
lade videolektioner, baseras mooc-kurser på interaktiva uppgifter. Kursdeltagaren löser 
dessa enskilt eller i grupp och erhåller snabbt återkoppling från varandra eller genom 
automaträttning. Vanligen används lärplattformar anpassade för ändamålet. https://
sv.wikipedia.org/wiki/Mooc-kurs

10 Det finns ett begrepp ”Scoring Rubrics” som eventuellt täcker in det här. Se t.ex. 
engelska Wikipedia för en definition: ”A scoring rubric is an attempt to communicate 
expectations of quality around a task. In many cases, scoring rubrics are used to delineate 
consistent criteria for grading. Because the criteria are public, a scoring rubric allows 
teachers and students alike to evaluate criteria, which can be complex and subjective. A 
scoring rubric can also provide a basis for self-evaluation, reflection, and peer review. It is 
aimed at accurate and fair assessment, fostering understanding, and indicating a way to 
proceed with subsequent learning/teaching. This integration of performance and feed-
back is called ongoing assessment or formative assessment.” (Sökord Rubric). Eller läs: 
“How Adult Students in Information Studies Use a Scoring Rubric for the Development 
of Their Information Literacy Skills”, (2012) by A.A.J. (Jos) van Helvoort, The Journal 
of Academic Librarianship, Volume 38, Number 3, pages 165–171
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Ett annat fynd kan beskrivas som brist på kunskap. Kunskapen om 
vilka resurser som biblioteket, och LRC, tillhandahåller inom området e-
lärande skiftar givetvis, men påfallande ofta saknas kunskaper. Personalen 
på biblioteket önskar att deras tjänster och förmågor ska tas i anspråk i 
större utsträckning, de upplever att de har mycket mer att tillföra många 
delar av undervisning och forskning. Flera bibliotekarier uttryckte rädsla 
för att upplevas som ”pushiga”, och därför håller de inne med goda idéer 
och förslag. 

Vi ska kanske inte vara så ”pushiga” gentemot institutionerna. (BL1)

Några lektorer/adjunkter erkände att de inte gärna går till biblioteket med 
sina problem utan löser dem hellre själva – även om de är medvetna om att 
det förmodligen tar längre tid.

Om jag hade haft bättre tid att sätta mig in i bibliotekets resurser så 
skulle jag vinna mycket. Nu gör jag allting själv, jag vill inte belasta 
andra människor, i synnerhet som jag inte vet vad de kan. (LH3)

Relationen mellan institutionen/ämnet och biblioteket 

Det här spörsmålet om relationen mellan institutionen/ämnet och biblio-
teket har oftast kommit att reduceras till informanten själv. Denne har ofta 
skral kunskap om hur andra gör, någon gång känner man till någon kol-
legas relationer. Men de flesta säger sig vara nöjda med relationen för egen 
del.

Relationen har varit väldigt bra. Studenterna känner stor trygghet med 
vår kontaktbibliotekarie. Hoppas det fortsätter vara bra eftersom hon 
går i pension snart. (LS2)

Det här kan bero på flera saker. En sådan sak är att jag intervjuat för få 
för att få en heltäckande bild, men även om alla andra möjliga informan-
ter skulle visa sig ha en bättre kunskap om sina kollegors vanor så är det 
tänkvärt och leder tankarna till att lektorer/adjunkter ofta arbetar isolerat 
och befinner sig ensamma. De upplever sig oförmögna att representera in-
stitutionen/ämnet. Åtminstone i denna fråga. För- och nackdelar hörde jag 
inte mycket av.

En av informanterna var dock rejält kritisk:
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Relationen mellan institutionen och biblioteket har skiftat över tiden. 
Vi hade en kontaktbibliotekarie som det fungerade väldigt bra med, 
men det var för rätt länge sedan. Och det fanns ett väldigt bra progres-
sionstänkande i dessa kurserna. I slutet av 90-talet förföll det  där pga 
institutionens och enskilda lärares inkompetens. Kontaktbibliotekarien 
hamnade i skymningen. Och hon slutade och gick vidare i livet. Sedan 
fick vi en som var ganska ny. Enskilda lärare g jorde någonting då och 
då – och det är först nu som det börjar likna något – men jag ser ingen 
riktig ansträngning från institutionen. Förhoppningsvis kanske det blir 
bättre. Men det finns ingen genomtänkt politik från vår institution.
(LO5)

Olika gruppers behov

Informanterna tillfrågades om behoven av hjälp från biblioteket eller LRC, 
och då i förhållande till olika grupper. Jag har fått ge exempel på grupper 
som undervisande personal, forskare, ledning. De flesta har talat om stu-
denternas behov, och något om forskarens behov. Några menade att det 
är skillnad på studenterna beroende på var de befinner sig i utbildningen.

De studenter som går en 7,5 poängs kurs har inte samma behov som de 
som ska skriva examensarbete. (LO3)

Någon tog upp den stora skillnaden på studenters bakgrund, att vissa stu-
denter inte vet vad ett seminarium innebär:

Det är jätteviktigt! Det handlar inte om innehåll, det handlar om 
kultur. Har du inga egna erfarenheter, har du inte genom släktskap 
eller annat vetskap om hur det fungerar – då vet du inte. Har man en 
pappa eller mamma som är professor då är det ett annat läge. (LH1)

Denna fråga föll ändå på det hela taget rätt stum. Det var lätt att få upp-
fattningen att detta inte var något man tänker på eller egentligen bryr sig 
om.

Hur forskarna uppfattar det kan jag inte säga (LS2)
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Bekräftelse

När frågan om bekräftelse kommit upp har jag i samtliga fall behövt för-
tydliga mig. När väl detta gjorts har det i allmänhet uppstått intressanta 
diskussioner om hur bekräftelse går till, och hur den kan vara viktig. De 
flesta av mina informanter menar att det ”riktiga” mötet, ansikte mot an-
sikte är överlägset. Ofta har det uppstått skratt när jag nämnt att även lä-
rare är i behov av bekräftelse.

Men det är alltid bättre att mötas på riktigt – det är det bredaste bred-
bandet! Haha! (LO5)

Samtidigt menar alla utan undantag att de distansmodeller MIUN ger 
är förutsättningarna för att verksamheten ska fungera. Med studenterna 
långt borta och när man träffar dem sällan måste man förlita sig på den 
kommunikation som erbjuds, dvs. några seminarietillfällen i Adobe Con-
nect eller Hangout, lärplattformarna First Class och WebCT (vilka båda är 
under avveckling) och det nya Moodle. I lärplattformarna, där det mesta av 
kommunikationen sker mellan lärare och studenter, och studenter emel-
lan, kan det vara svårt att få med allt det som vardaglig kommunikation 
IRL ger. Leenden, uppskattning, feedback, kort sagt omedelbar interak-
tion. Några har tagit upp att det förekommer bekräftelse som ”smileys” och 
som positiva kommentarer.

Genom att använda små tecken, smileys, osv. Man måste också väva in 
att det är en kritisk granskning. Och det kommer uppmuntrande tillrop 
även från studenterna. Att de tackar för någon hjälp de fått – och det 
ser man. (LH2)

Det finns också en social dimension på nätet. Vi har en chatt där vi 
skapar gruppen. Där gör de en introduktion för varandra. Sedan har 
de en diskussionsforum där de talar med varandra. De träffar andra 
studenter hela tiden. Vi har ett slags roterande schema för dem, så de 
kommer in ständigt i nya grupper. Så när grupp 1 är klar kan de gå in 
i en annan grupp, och de får återkoppling efter bara några dagar, och 
åter andra studenter har inte hunnit börja med uppgift 1. Både studen-
ter och lärare har deadlines. (LH4)
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Bekräftelse. Inte så mycket av. Man har en interaktion, men det är 
klart att man förlorar mycket av det om man har 200 studenter som 
jag haft. Det är ju det tråkiga. Men man får en del feedback för man 
får nöjda studenter för det kan man läsa mellan raderna. Men mycket 
förlorar man. Kursutvärderingarn samlar mest upp negativ kritik. 
Därför blir man så otroligt glad över när man får ett sådant här mejl 
[visar ett utskrivet mejl] från en student som var nöjd med upplägget, 
kommunikationen och allt. Han tjänade ingenting på det, men ändå 
skickade han det! (LO2)

Det finns ingen sådan gillaknapp som det gör på Facebook. Men det 
skulle kunna finnas även på Moodle. Det är lättare att skriven text 
uppfattas som negativt. (LO3)

Intressant nog kom också denna kommentar:

Bekräftelse. Den erfarenhet jag fått efter väldigt många kurser är den 
att det är en väldigt annorlunda relation du får med studenterna. Fast 
jag inte träffat studenterna förrän alldeles i slutet av kursen, så känns 
det som om jag känner dem, och de tycker likadant om mig. Man kan 
få en bättre relation än jämfört med klassrumssituationen, eftersom 
man då kan missa vissa studenter. Sådana som är blyga och tystlåtna. 
Med distansstudenterna får man en mer jämlik och jämt spridd 
kontakt. Jag uppfattar t.ex. inte att de sitter och svär åt mig, men när 
vi rett ut allt så blir det bra. Men jag måste vara tillgänglig, nästan 
dygnets alla timmar. Men man får hantera det mer öppet. Man kan 
inte säga att du får bara ringa mig mellan nio och fyra.  Det är viktigt 
att inte begränsa sig – studenterna, ja, de läser ju på kvällen. (LS2)

Examinationskompetenser?

Flera av informanterna har ställt sig undrande till denna fråga, men när jag 
utvecklat saken rådde inga tveksamheter. Det här håller man reda på bra. 
Efter diverse diskussion kom vi fram till hur delegation är den gängse for-
men, och det på ungefär samma sätt överallt. Adjunkter, doktorander och 
disputerade rättar tentor och examinationsuppgifter på grundläggande 
nivå, men när det kommer till lite större examinationer och på c-nivå (man 
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säger fortfarande så) och d-nivå så är det uteslutande disputerade som exa-
minerar, oftast docenter eller professorn. Examensarbeten kan ofta de facto 
examineras av en disputerad, medan det i formell mening är någon annan 
disputerad (som t.ex. är kursansvarig, eller ämnesansvarig) som skriver un-
der själva papperet.

Är det skillnad mellan att visa och att undervisa?

Detta är också en fråga som alltid måst förklaras, men som då och då väckt 
en hel del engagemang. Den rör vid viktiga frågeställningar, om något som 
utgör kärnverksamheten.  Mitt exempel på att ”visa” låter så här: 

Du kommer in på en bensinmack efter att ha tankat bilen. När du 
betalar vill du också ha en biltvätt. Du får då en instruktion om hur du 
ska göra i ordning bilen innan (demontera antennen, vika in backspeg-
larna, etc), och sedan hur du ska köra in bilen i tvätthallen, hur du ska 
stoppa i tvättpoletten eller knappa in koden på kvittot du fått innan 
du kör in bilen. Du får också veta att du ska stanna när lampan lyser 
rött, dra i handbromsen, och att du ska stanna i bilen under tvätten och 
veva upp rutorna. Dessa instruktioner skiljer mellan olika biltvättar. 
Den person som berättar det här ”visar” snarare än ”undervisar”, det är 
poängen. Skillnaden mellan ”visa” och ”undervisa” har med status och 
lön att göra. 

De flesta (men inte alla) har ”köpt” min förklaring över distinktionen 
mellan att visa och att undervisa. 

Visa och undervisa? Skillnad? Jaaa, det måste jag tycka. Vem som helst 
kan väl visa någonting, men bara en lärare kan undervisa. Men det 
var en lurig fråga. (LO5)

Är då bibliotekets verksamhet att visa eller att undervisa? Alla anser att 
bibliotekarierna också bedriver undervisning i samma mening som en lek-
tor eller adjunkt gör det, men att en del av verksamheten mer är att be-
teckna som ”visa”.

Enligt NN (en bibliotekarie) är det första bibliotekstillfället för studen-
terna ett visatillfälle, det andra ett undervisningstillfälle. (LO4)11

11 Här kan det vara på sin plats att förtydliga att detta gäller bara den kurs som infor-
manten talade om, i andra sammanhang gäller andra saker.
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Visa o undervisa. Det där var en knivig fråga. Macken det är att visa. 
Men vad gör de på biblioteket? Men vad är undervisning? Delvis håller 
bibliotekarierna på med undervisning. Men det är finare att arbeta på 
biblioteket än på macken. (LO1)

Bologna

Bologna har blivit synonymt med den sjugradiga betygsskalan, och det i 
synnerhet bland lärare. 

 Detta diskuteras överallt, men det är i praktiken svårt att rangordna 
vilka betyg man ska sätta. Det är en papperstiger det här, men samti-
digt är det skönt för studenterna att få lite högre betyg än de svagaste 
studenterna, men det finns ett godtycke i det här eftersom vi inte har 
gemensamma bedömningsgrunder, att tro det är en utopi. (LH3)

Bologna. Det var ett sådant jehu när det kom, men nu har det lugnat 
ner sig. Betygssystemet är ju Bologna, och det är ett jäkla flamsande, 
inte har jag som lärare blivit mer säker eller trygg, det kan jag inte säga. 
Hur har detta påverkat genomströmningen. Nu kommer fler igenom 
för vi har inte satt oss in i det här systemet. Tidigare fanns en större 
enighet och det var mer inarbetat. (LO1)

Alla bibliotekarier talar om kunskapsmålen och jämförbarheten mellan 
länder, om att det krävs informationskompetens och källkritiskt tänkande 
för att realisera Bolognaprocessens mål. 

Bolognaprocessen har varit varit bra eftersom lärarna har blivit varse 
det här med kritiskt tänkande och informationssökning och källkritik. 
Bologna blir ett argument i diskussionen med institutionerna. Och det 
ligger ett tryck uppifrån. Inte alls från studenterna. Och de flesta lärare 
är tacksamma att man är med. (BL6)

Men också bland lärarna talas det om sådana saker:

Bologna säger mig mycket. En del tänker på betyg, men jag tänker på 
omstruktureringar och kursplaner – och på lärandemålen! Vi har ju 
varit väldigt trogna Bologna – och vi har lagt ner mycket arbete och vi 
försöker också leva efter det. De ska också vara anställningsbara. Det 
underlättar om man kan ha den där röda tråden genom kursplanerna. 
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Då förstår studenterna bättre varför de har uppnått just det betyg de 
fått. Det är otroligt viktigt. Så att det inte går inflation i betygen. (LS2)

Det finns också lärare som visserligen uppskattar delar av Bolognaproces-
sen, men samtidigt är rätt kritiska:

Bologna. Vissa inslag har ju underlättat vårt arbete. Indirekt innebär 
det att vi är mer noggranna, t.ex. med kursplaner. Sedan kanske den 
bakomliggande ideologin... en väldigt långtgående standardisering och 
kvantifiering som går lite stick i stäv med akademisk verksamhet. En 
bakomliggande kunskapssyn som om den dras för långt får negativa 
konsekvenser. Att allt ska vara väldigt förutsägbart. Och vi förväntas 
kunna förmedla kunskap i färdiga paket som studenterna ska kunna 
ta emot. Det är en förenklad syn på hur akademisk utbildning och 
lärande går till. Men det finns praktiska inslag som underlättar vårt 
arbete, ja med kursplanerna t.ex. De där oväntade resultaten som ofta 
är så viktiga, de är väldigt svåra att konkretisera i bolognalärandemå-
len. Den sjugradiga betygsskalan är en av fördelarna, även om det är 
svårt att vara så exakt som man önskar, Denna skalan motsvarar på 
sätt och vis hur vi tidigare tänkte med den då tregradiga skalan. Den 
täcker upp det tidigare väldigt breda spannet mellan de som nätt och 
jämt klarade sig och de som var väldigt nära ett VG. (LH5)

Förändrade publikationsrutiner

Informanterna som tillhör monografitraditionen talar samstämmigt om 
att det sker en långsam förändring mot artikelskrivande. 

Vi skriver monografier, men det byts ut nu till det här refereeförfa-
randet och vi påverkas av det, och vi känner oss i minoritet med våra 
monografier. För oss är det viktigaste att bli utgiven, inte var man blir 
utgiven. Tidskriftens renommé ska inte betyda för mycket. För egen 
del skriver jag artiklar som är rätt långa, och det finns tidskrifter som 
nichat sig för just långa artiklar. Jag skrev en för ett tag som var på 70 
sidor. Vi har också planer på att skapa en skriftserie där vi ska visa 
upp för världen vad vi håller på med. (LH3)
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De som befinner sig inom en artikeltradition är emellanåt också kritiska 
till hur marknaden ser ut. Open access är visserligen bra, men det finns 
tvekan om det också.

Du menar open access och sådant? Själv är jag fortfarande skeptisk till 
att publicera mig i en tidskrift där det kostar 10 000 kronor. Hur är 
det med kvaliteten? Det är få av dessa tidskrifter som är högt rankade. 
Man måste ha ett eller ett par världsnamn för att få tillräcklig status 
för att folk ska vilja publicera sig där. Ska det vara gratis så måste det 
ändå vara någon som betalar det som ändå kostar. Bibliotekarierna 
kan nog ge bättre svar på detta än jag, jag har bara koll på det som gäl-
ler för mig. Det borde finnas någon slags kvalitetsgranskning på det som 
är gratis. Är det kvalitet så kostar det. (LH1)

Men det är framför allt på bibliotekssidan som man märker förändringar 
på detta område. 

Det har skett en våldsam svängning av min tjänst de senaste fem åren. 
Vi har fått ohyggligt mycket arbete med forskningsdatabasen, kvalitets-
säkring. Tidigare var vi inte inblandade i det här, och nu är min tjänst 
till hälften fyllt med det här. Parallellpublicering är nytt också, det här 
med open access, vad har utgivaren för regler kring det här? Det är 
viktigt för universiteten visa upp sig. Det här är vi – det här gör vi, titta 
här! Blir forskarna citerade? Etc., etc.  (BS2)

Det verkar som om nya publikationsrutiner och dessas stora betydelse inte 
har nått fram bland mina informanter på lärarsidan.

Förlagsbranschen

Hur informanterna talade om förlagsbranschen berodde helt på vilken dis-
ciplin de tillhörde. En historiker är glad om han/hon blir publicerad över-
huvud taget. Det viktiga är att få sina texter publicerade, var detta sker är 
av underordnad betydelse. Inom humaniora och samhällsvetenskap råder 
en stark monografitradition när det gäller avhandlingen, de senare arbete-
na tenderar i allt högre utsträckning bli artiklar. För artiklarna gäller dock 
att en sådan sak som impact factor inte har den dominerande betydelse som 
den har inom naturvetenskap, teknik och medicin. 
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Bibliometri
Överlag visade många av informanterna ett mycket svagt intresse för bib-
liometri, och de som hade kunskaper om detta fenomen tenderade att ha 
en mycket kritisk hållning.

Det är nästan som ett skällsord, haha. Häromsistens nämndes detta 
ord på ett möte som något negativt. (LH3)

Hade fler naturvetare, medicinare och teknologer intervjuats hade diskus-
sionerna blivit annorlunda. På bibliotekssidan är bibliometri ett välkänt 
begrepp, det finns en länk till det på bibliotekets hemsida, och 

Det här passar naturvetarna och medicinarna bäst. Men det är förban-
nat svårt att få det här meningsfullt för vissa ämnesområden. I Norge 
kan man få poäng även för monografier, men då ska förlaget vara fint. 
Citeringar gör ju ingen skillnad på om man är känd, eller om man är 
ökänd. (BS2)

Relationer till lokala bibliotek

Man kunde tänka sig att denna fråga skulle engagera och ge upphov till en 
del diskussion, men de flesta sade sig inte ha en aning om hur studenterna 
förhåller sig till sina biblioteksresurser hemmavid där de bedriver sina stu-
dier. Här ett exempel på det motsatta.

Jag har två studenter som gjort sina sökningar på ett sjukhusbibliotek 
där de fick fantastisk hjälp av bibliotekarierna där. De satt bredvid och 
hjälpte dem vidare – utan att göra sökningarna åt dem. Det är ofta bra 
studiemiljöer på stadsbiblioteken. (LS2)

Något ytterligare?

Intervjuerna avslutades med att fråga om det fanns något mer som infor-
manten vill ha med, och här kommer ett urval av sådana saker:

Det är viktigt att biblioteket är nära! Det tycker jag är viktigt! Läsplat-
torna som kommer med full fart, och kurslitteratur kommer mer och 
mer på elektroniska media och utvecklingen går fort! (LH2)
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Det finns nätkurser som borde kallas korrespondenskurser. Lärare som 
är vana vid campuskurser och tycker om att visa upp sig. Nätkurser tar 
mycket mer tid i form av återkoppling till studenterna, och har man 
fallenhet för att bli uttråkad av att sitta framför datorn så ska man inte 
syssla med det här. (LH4)

Vi på MIUN ligger bra till avseende e-lärande, men vi måste verkli-
gen fortsätta utvecklas om vi ska vara kvar! Jag var en av de första att 
använda Moodle, men alla kan inte lära sig nytt jämt, så vill vi vara 
kvar måste vi satsa mer på detta, även äldre lärare måste få chansen att 
lära sig nya system. I somras fick jag inte särskilt mycket av det stödet 
som jag hade behövt av LRC när vi började med Moodle. Och nu när 
det kommer andra och tredje vågen så måste det bara fungera! Men här 
måste satsas mer! (LO2)

Varför betonar MIUN e-lärande så mycket men bekostar ingenting, 
allt ska göras ideellt, och det kommer inte funka! Det finns inga tim-
mar, du får göra det på fritiden, då finns det ingen utvecklingspotential. 
(LO4)

Tryck på en obligatorisk kurs i informationskompetens. På halvfart, el-
ler en strimma! I början på varje termin så man får en injektion! (LS2)

Vad gäller e-lärande har jag ännu inte fått arslet ur vagnen, men det 
finns stora möjligheter, det gör det! (LO1)

Diskussion

Som hittills har framgått av resultatredovisningen råder samtidigt både 
en tydlig uppskattning av bibliotekets resurser avseende e-lärande, och en 
okunskap om hur bra de egentligen är. Lärarna upplever sig ha ont om 
tid, det är ständigt andra saker som pockar på uppmärksamhet, tentor ska 
rättas, studenter som inte klarade förra (eller förrförrförra) tentan vill ha 
hjälp, kollegor är sjuka och man måste rycka in. Att sätta sig in i e-lärande 
tar tid, och det upplevs som besvärande att en databas man använde för 
några månader sedan har bytt utseende, och man har dessutom glömt hur 
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gränssnittet fungerade i alla fall. Även bibliotekarierna som arbetar med 
detta dagligen har fullt sjå att hålla sig ajour med den föränderliga webben, 
och annat som numera måste sägas ingå i e-lärande (t.ex. smarta mobiltele-
foner, ökad mobilitet i tekniken, i rummet, i tiden, i begreppsliggörandet, 
och socialt). Detta är också förhållanden som tas upp i den internationel-
la litteraturen, och det uppmärksammas också i undersökningarna från 
Lunds universitet. 

Informanterna på lärarsidan meddelar samtliga att de upplever rela-
tionen med biblioteket som bra – men få kan utveckla närmare vad detta 
innebär i detalj. Man nämner saker som ämneskonferenser, listor på kurs-
litteratur och att studenterna (ofta) skickas till biblioteket för att där lära 
sig söka litteratur. Inte mycket mer.

Utvecklingen inom e-lärande går just nu mycket fort, och vil-
ken betydelse det kommer att få är svårt att sia om, men eventuellt är 
ett nytt kunskapslandskap på väg att uppstå. MIUN har hela tiden levt 
på och bemödat sig om att hålla en hög profil avseende e-lärande och dis-
tansundervisning. Bland de informanter som jag intervjuat på lärarsidan 
kunde jag inte märka någon självklar koppling mellan e-lärande och infor-
mationskompetens. Jag hade inte några direkta frågor om just detta, och 
kanske hade svaren kunnat bli fylligare. Begreppet ’informationskompe-
tens’ verkar vara sämre förankrat utanför bibliotekens sfärer. Oavsett detta 
begrepps vara eller ickevara bör vikten av  innehållet i begreppet, gärna 
med koppling till Högskolelagens 8 §, och motsvarande i Högskoleförord-
ningen bilaga 2, betonas och lyftas fram.

MIUN har också bemödat sig om att agera i enlighet med de intentio-
ner som har fattats av de europeiska staterna, och som kallas ”Bologna-
processen”. Den sjugradiga betygsskalan som många av våra lärare främst 
förknippar med Bologna är egentligen bara en liten del av det. Kanske vik-
tigare är synen på kunskap, källkritik, målrelaterad kunskapsinhämtning, 
jämförbarhet över nationsgränserna, förutsägbarhet och kommunicerbar-
het om vad som ingår i en utbildning och vad som krävs för att klara av 
den, och detta är saker som kommer till uttryck i både Högskolelagen och 
i Högskoleförordningen.

Intimt samman med utvecklingen av e-lärande hänger frågorna om för-
lagens verksamheter, om publiceringsrutiner, om upphovsrätt, open access 
och den skrivande forskarens relation med allt detta. I förlängningen berör 
detta även studenterna. Allt mer litteratur är publicerad för nätet och åt-
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komlig via nätet. Som det nu är får vi studenterna att köpa antologier vars 
innehåll vi till stora delar redan har betalat för via biblioteket. Som exem-
pel kan jag nämna att inom det beteendevetenskapliga programmet där 
jag undervisar använder vi en antologi av Lauder et al. (2006) där många 
av bidragen är artiklar som vi också kommer åt via biblioteket. Detta är 
oekonomiskt, och relativt enkelt skulle kursansvariga tillsammans med 
bibliotekarier kunna ordna textsamlingar upplagda i Moodle. Jag tror att 
till detta behövs bibliotekarien för att det ska bli bra – men det krävs också 
ett sådant ”tänk” för att det ska bli verklighet.

I Lund betonades begreppen ’tillgänglighet’, ’närhet’, och ’synlighet’, i de 
amerikanska universitetsbibliotekens ”summit” betonades ”partner, part-
ner, partner, be visible and...”, och det är lätt för mig att stämma in i dessa 
uppmaningar. Biblioteken har stor och avgörande kompetens om allt det 
som ingår i begreppet e-lärande. Lärarna har svårare att hänga med efter-
som de har fullt upp med att undervisa och allt som hör till det. Här blir 
det enligt mig alltmer synligt att bibliotekarien med Jan Nolins ord inte 
bara är en ”informationspraktiker”, utan också en ”kunskapspraktiker”. (Se 
ovan s. 8.) Nu handlar det förstås om att göra detta synligt och accepterat.

Vad som också framkommer i denna undersökning är en slags tröskel 
som finns mellan  lärare å ena sidan och bibliotekarier å den andra sidan. 
Jag har kallat denna tröskel för ’förlägenhet’ eftersom det sätter fingret på 
vad som finns i motståndet att nalkas varandra. Det är egentligen inte en 
misstro om den andres kunskaper, snarare tvärtom. Den andres kunskaper 
upplevs dock som svåra att förhålla sig till. Nästan som att det  upplevs 
genant att nalkas den andre. Jag tror att modellen för att överbrygga det 
motstånd som finns handlar om att få de olika grupperna att samarbeta, 
att göra saker tillsammans på liknande villkor. I en framtida satsning på 
e-lärande bör undervisande personal av alla kategorier i högre grad intera-
gera med varandra. Alltså professorer, docenter, lektorer, adjunkter och 
bibliotekarier.

Här kommer vi in på synen på vad biblioteket egentligen ska göra, vil-
ken status det har, hur det uppfattas. Mina frågor om ”visa” och ”undervisa” 
har handlat om det. Det verkar råda konsensus om, mer eller mindre, att 
bibliotekarierna – om än inte alla alltid – också ägnar sig åt undervisning. 
Vidare verkar idén att bibliotekarier kan delta i examinationer (i delegerad 
mening förstås) kunna accepteras. När jag berättat om att sådana exami-
nationer där bibliotekarier deltar i examinationerna redan finns, t.ex. vid 
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Linköpings universitet (stadietenta vid Hälsouniversitetets medicinarut-
bildning), tycker många att det låter spännande.

Den undervisningssituation MIUN s.a.s. lever på, distansundervis-
ningen, har många poänger i termer av åtkomlighet och möjlighet för nya 
grupper av studenter. Det finns också svagheter med denna undervisnings-
form, som dålig genomströmning och kommunikationsproblem. Ska vi 
utveckla denna undervisningsform verkar det vara en god idé att fundera 
över hur bekräftelse, åt båda håll, ska skötas. Det finns ingen konsensus 
om detta, och de flesta av informanterna var lite förvånade  över att jag alls 
ville tala om det. 

Förslag på åtgärder

Följande förslag berör i tur och ordning lärarna, bibliotekarierna, studen-
terna, organisationen och tekniken.

• Bibliotekets resurser måste synliggöras för lärarna. Mittuniversite-
tets lärare måste få en reell chans att sätta sig in i e-lärandets nöd-
vändigheter, fördelar och problem. Detta leder oundvikligen till ett 
ökat behov av kunskap om de resurser som biblioteket administre-
rar och tillhandahåller. 

• Bibliotekarierna bör i högre grad involveras i undervisningen. Dels 
för att de har den bästa kunskapen om e-lärandets infrastruktur, 
dels för att de i en akademisk mening utgör en outnyttjad resurs. 
Hur detta ska realiseras måste diskuteras, och goda exempel samlas 
in och värderas. Den förlägenhet som jag tyckt mig kunna se över-
vinns bäst när en kollegial situation råder, och en mötesplats ska-
pats. I synnerhet är detta viktigt för att lärosätet bäst, för varje en-
skilt ämne, ska kunna förhålla sig till vad som sägs i Högkolelagens 
8 § och i bilaga 2 om examensordningen i Högskoleförordningen.

• Studenterna bör erbjudas en introduktionskurs, naturligtvis anpas-
sad efter varje ämnes egna förutsättningar, som innehåller både in-
formation om det nya kunskapslandskapet och övningar i hur man 
använder det. Dessa introduktionskurser bör upprättas av lärare 
och bibliotekarier tillsammans, eller i samråd. 
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• Hur ska den organisation vara uppbyggd som kan möta de föränd-
ringar som vi förväntas möta? Detta bör utredas. Vi ser i  vår om-
värld saker som MOOC, och vi har redan surfplattor och smarta 
mobiler i vår undervisningssituation. 

• Hur ska MIUN förhålla sig till den teknik som påverkar e-lärandet? 
Detta bör utredas för sig.
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Bilagor

Bilaga 1

Angående en undersökning om e-lärande vid MIUN
Hej!
Jag heter Jan Perselli, lektor vid UTV i Härnösand. UB och LRC har gett 
mig i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att förbättra och utveck-
la e-lärande vid lärosätet (det är ett prioriterat område). Undersökningen 
handlar om hur e-lärandet uppfattas, om vilka styrkorna och svagheterna 
är, och om hur vi gemensamt ska kunna utveckla e-lärande. Med detta som 
ärende skulle jag vilja intervjua dig på måndag 18:e februari eftermiddag, 
eller tisdag den 19:e vilket som passar. Intervjun tar ca en halvtimme i an-
språk, och innebär samtidigt ett samtal om e-lärande, och om de möjlig-
heter och hinder som finns. Jag kommer att höra av mig per telefon för att 
stämma av för en tid som passar. Och jag är i Miunstad måndag-tisdag, och 
passar det inte så passar det inte.

Med vänliga hälsningar,
Jan Perselli 

Bilaga 2

Utveckling av bibliotekets verksamhet i samverkan med institutioner-
na genom E-lärande
Utveckling av bibliotekets verksamhet i samverkan med institutionerna 
genom E-lärande Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011-2015 lyfter 
fram E-lärande som prioriterat område. Under den närmaste tre-års pe-
rioden kommer kvalitetsutveckling inom E-lärande att i allt större grad 
prägla utbildning vid Mittuniversitetet. Som ett led i att identifiera för-
utsättningar för universitetsbibliotekets verksamhet inom grundläggande 
informationskompetens kopplat till övergripande strategier för E-lärande 
är det viktigt att involvera representanter för ämnen och institutioner. 
Syftet är att härigenom erhålla ett förankrat beslutsunderlag för att höja 
verksamheten även inom detta område. Biblioteksrådet gav 2010 riktlinjer 
för ett projekt vars syfte var att utveckla verksamheten mot ökad grad av 
E-lärande. Utgångspunkten för projektet är att ge studenter som läser såväl 
campuskurser som distanskurser starkare stöd inom informationskompe-
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tens genom relevant och genomtänkt användning av resurser, tex genom 
E-lärande. Projektledare för projektet är Jan Perselli. Jan är sedan 2009 
anställd som lektor vid UTV, och har tidigare varit anställd vid Linköpings 
universitet där han gjort ett antal utredningar om forskarutbildningen där. 
Jan har även tidigare i sitt yrkesliv varit bibliotekarie och har således goda 
erfarenheter om de aktuella frågeställningarna.

Uppdraget skall ske i samverkan med en referensgrupp bestående av 
Morgan Palmqvist (överbibliotekarie), Lena Spejare (bibliotekarie i Öst-
ersund) och Cathrine Berggren (bibliotekschef i Sundsvall). Arbetet be-
räknas vara klart till april 2013 och utmynna i en rapport och muntlig 
föredragning för biblioteksrådet.

I enlighet med ovanstående vill jag uppmana Dig att ta Dig tid för att 
låta Dig intervjuas av Perselli. Han kommer att kontakta Dig för en lämp-
lig tid, och intervjun genomförs därefter på en plats och på ett sätt som ni 
gemensamt kommer fram till.

Morgan Palmqvist 
Överbibliotekarie

Bilaga 3

Intervjuguide

• Vilken slags relation finns nu mellan institution och bibliotek? Be-
skriv för- och nackdelar.

• Vad kan och bör utvecklas? 

• Beskriv skillnader mellan olika gruppers behov. Studenter, undervi-
sande personal, forskare, ledning.

• Hur är det med bekräftelse i systemet? Studenternas behov av be-
kräftelse, lärarnas behov?

• Examinationskompetenser? Vilka får examinera, och hur bestäms 
detta? 

• Vad är det för skillnad mellan ”att visa” och att undervisa? Är biblio-
tekets information undervisning?
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• Hur påverkar Bologna i dessa frågor?

• Hur påverkar förändrade publikationsrutiner? Ny kunskapssprid-
ningspraktik?

• Hur kan vi engagera biblioteket i de kurser som inte är självstän-
diga? Alltså examensarbeten, t.ex.

• Hur förhåller sig distansstudenten till sitt lokala bibliotek? Vad vet 
vi om det? Hur förhåller sig det biblioteket till UB?

• Hur är det med förlagsbranchen? Hur är det med den vetenskapliga 
publiceringen?

• Bibliometri?
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Utbildningsvetenskapliga studier 
Mittuniversitetet Härnösand 
Avdelningen för utbildningsvetenskap

Olofsson, Anders (Red). Entreprenörskapsutbildning i skola och samhälle - 
Formering av en ny pedagogisk identitet? 2009:1

Olofsson, Anders. Entreprenörskap som lokal skol- och samhällsförändring

From, Jörgen. Entreprenörskapsutbildning
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