
Byt namn på informationsdisken! 
 
Hur arbetar man på bästa sätt pedagogiskt på ett folkbibliotek? Hur får man personal och 
låntagare att agera tillsammans? 
Kanske är en bra början att ändra på skylten Information över informationsdisken. Varför inte 
göra en ny skylt med ordet Rådgivning. 
Spelar det någon roll vad det står ovanför huvudet på en bibliotekarie?  
Jag tror det gör det. 
Står det Rådgivning tvingas bibliotekarien agera på ett mer pedagogiskt sätt, dela skärm, ange 
och beskriva olika källor och sökvägar samt tipsa om sökstrategier. 
Står det Information kan bibliotekarien med gott samvete behålla skärmen för sig själv, söka 
och svara. Rena informationsfrågor är i regel ingen avancerad uppgift, vem kan inte svara på 
frågorna: var finns toaletten, var kopierar jag, vad heter Marklunds senaste, finns Pojken som 
kallades Det inne? 
Däremot är det svårare att komma med råd, vägledning och guidning in i litteraturens och 
informationssökningens världar. Jag tror en av bibliotekariernas främsta och viktigaste 
uppgifter i framtidens folkbibliotek kommer att var just rådgivning. Att ge vägledning till 
skönlitteraturen i olika medieformer, ge ingångar till filmens och musikens värld. Agera 
teknisk support till låntagarna med råd och tips per telefon, mail eller chat när t.ex. olika 
former av nedladdningar krånglar. Ge vägledning till olika informationskällor, tips om 
källkritik och handledning och rådgivning i informationssökning. 
Kort sagt ge råd och pedagogisk vägledning i dialog med låntagaren.  
 
Ett barn lär sig laga mat genom att få vara med i köket, betrakta, få prova på själv, få tips och 
råd från andra som har erfarenhet. Hur många sockerkakor och småkakor bakas inte i detta 
land varje dag av små kladdiga händer. Ingen lämnar en liten nybörjare i köket med orden; här 
är receptet och där är ugnen, kylskåpet och skafferiet.  
Det är inte fel att göra informationssökningar till en oerfaren låntagare om man samtidigt 
berättar vad man gör och varför. Folkbibliotekarien måste visa, agera och inspirera till egna 
försök.  
Jag tror inte på att kasta ut informationsdisken, däremot forma om den och döpa om den. Om 
inte till Rådgivning så kanske till Handledning eller varför inte Vägledning.  
Namnet är fritt.  Ge era låntagare signaler om vilken service ert folkbibliotek vill ge. Är det 
bara Information eller är det något mer?  
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