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Det här är min andra rapport från NORDINFOlits seminarium i Växjö, 10-12 november. 
Igår berättade jag om den workshop jag hade förmånen att leda. I det här inlägget skulle 
jag vilja uppehålla mig kring ett föredrag som Olof Sundin, lektor vid 
bibliotekshögskolan i Borås, höll på konferensens andra dag.  
 
Sundin talade utifrån rubriken ”Bibliotekariers pedagogiska yrkesexpertis” och inledde 
med att ställa frågan: vad är det bibliotekarien är expert på? Hur ser han/hon på denna, 
eller dessa, expertis(er)? Längre fram i sitt föredrag snuddade han vid ett svar på den här 
frågan. Vi återkommer dit. 
 
De redskap vi har för lärande har allt genom historien förändrats och utvecklats: 
griffeltavlan, boken, webben. De redskap vi använder styr i någon mening vad som är 
viktigt att kunna; exempelvis kan vi konstatera att det inte längre är särskilt viktigt att 
kunna memorera. Webben har kommit att prioritera nya kunskaper, såsom 
informationssökning och –användning, och vi (bibliotekarier) formar nya redskap av det 
slag som vi tror gynnar studenter. 
 
Biblioteken hade tidigare monopol på sin expertis, det var bibliotekarien som kunde söka 
i avancerade databaser och kände till alla knepiga kommandon för detta – i och med 
webben är förhållandet inte längre det samma. Vår kompetens har så att säga blivit 
konkurrensutsatt; de allra flesta har idag i någon mån färdigheter i att utföra sökningar på 
webben. Detta (bland annat), menar Sundin, har lett till att vi mer och mer har gått mot att 
vara pedagoger, det har blivit en av våra nya expertiser. 
 
Efter denna spännande inledning styrde han in sitt anförande mot att handla om det 
projekt han för tillfällen är inbegripen i, nämligen ett projekt som bland annat har satt sig 
för att studera hur bibliotekens och bibliotekariernas pedagogiska strävan tar sig uttryck i 
de ”tutorials” eller webbbaserade handledningar som blir allt vanligare – 
webbhandledningar som en självbild av bibliotekens pedagogiska expertis. Sundin 
betonade att han inte var ute efter att kommentera kvalitén i dessa webbhandledningar 
utan just studera uttrycken som kommer fram i dem. Han gav oss några exempel på den 
typen av handledningar han hade valt ut för sin undersökning, (se länkar längre ner). 
 
Ett par av de slutsatser som Sundin kommit fram till vill jag dela med mig av. Bland 
annat menade han att informationssökning inte sällan framställs (i handledningarna) som 
något ganska rationellt, mer rationellt än vad som nog faktiskt är fallet. Vidare pekade 
han på att informationskompetens ofta beskrivs i inledningarna av handledningarna med 
väldigt stora ord som något oerhört viktigt, men att man därefter inte sällan snävar in 
perspektivet och kommer in på detaljer kring boolesk logik och närhetsoperatorer. 
 
Jag är medveten om att jag här på detta begränsade utrymme inte kan ge full rättvisa åt 
Sundins spännande och intressanta föredrag. Den som har blivit nyfiken på projektet som 



beskrivits här kan emellertid hålla utkik efter den artikel, med anknytning till projektet, 
Sundin sa att han hade för avsikt att publicera inom snar framtid. 
 
Sundins studie omfattar en rad nordiska handledningar. Här nedanför finner ni länkar till 
ett par av dem: 
 
VIKO – Veien til informasjonskompetanse (Universitetsbiblioteket i Trondheim) 
http://www.ub.ntnu.no/viko/start.php  
 
SWIM - Streaming Webbased Information Modules (Aalborg Universitetsbibliotek) 
http://www.aub.auc.dk/portal/js_pane/forside/article/128  
 
 
 
 
 
 
 
 


