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Vår idé

För drygt tretton år sedan gjorde internet sitt 
intåg i hem, skolor och på kontor. I skolorna 
ställdes datorer i datasalar och mycket kretsade 
då kring hårdvaran och tekniken. Idag är datorn 

en självklar del i det dagliga arbetet på våra skolor och 
tekniken är inte längre i fokus nu när det blivit lättare att 
hantera både datorn och internet. Men är det lika lätt att 
hantera den informationsmängd vi så lätt kommer åt?

Folkhögskolorna försöker möta de nya krav den 
explosiva tekniska och kommunikativa förändringen 
medför. Ett förändringsarbete pågår på olika nivåer. 
Mycket är det upp till varje skola att avgöra hur teknik och 
pedagogik skall jämkas samman. 

Vad för frågor ställer man sej när den 
yngre datorvana generationen tycker 
det är självklart med datorer och 
den illusoriska uppfattningen om 
att allt finns på nätet? Tycker 
skolorna att det är viktig kunskap 
att fundera över? Hur hanterar man 
sitt informationsflöde? Biblioteken 

har lång erfarenhet av att 
organisera kunskap. Kanske 
kan deras kunskap bidra?

Antalet flexibla kurser 
på landets skolor har ökat 
de senaste åren. Här får 
deltagarna ibland söka sin egen 
information. Hur fungerar det?

Det som väckte vårt intresse var hur mötet och 
samspelet är och ser ut mellan lärare och elever och 
bibliotekarier på landets folkhögskolor. Och hur fungerar 
det där det finns? Inom ramen för vårt projekt valde vi att 
djupintervjua några pedagoger och bibliotekarier, 
alla verksamma på ett eller annat sätt inom 

folkbildningen.
Vi såg en bild av en triangel där de 

tre delarna; deltagare, pedagog och 
bibliotekarie bildade en given ram. Vi 
ville se hur samspelet såg ut innanför 
detta hägn. Hur ser relationerna ut i 

dag? Vi frågade oss också hur de eventuellt 
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skulle kunna se ut i morgon? Hur sker denna eventuella 
samverkan som vi antar är för deltagarens bästa? Ingen är 
opåverkad av strömningar och förändringarna i samhället. 
Därför ville vi veta hur vår triangel av samverkan, deltagare 
– pedagog – bibliotekarie, påverkas. Är det någonting 
som håller på att hända, och i så fall vad? Vi ville försöka 
fånga in de här förändringarna och berätta för andra som 
kanske känner sig vilsna och funderar över sin yrkesroll 
och framtiden.

Så började vi med att leta några exempel och tecken på 
förändring. 

Vi valde ut pedagoger som arbetar flexibelt i en eller 
annan bemärkelse. Håller de traditionella gränserna kring 
olika professioner på att luckras upp, och vad händer i så 
fall då? Arbeta som lärare/bibliotekarie i dag, är det samma 
sak som att arbeta som lärare/bibliotekarie i morgon? 
Det var den fråga och de teman vi ville söka upp. 

Intervjuerna är en senare och en separat 
del av det tidigare projektet Verktyg & vision 
som båda finansierats av CFL – Nationellt 
centrum för flexibelt lärande.

Pirjo Elovaara & Annika Hultén 
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Denna intervju gjordes som en telefonintervju 
sommaren 2006. Som vanligt deltog Annika 
och Pirjo, men huvudpersonen denna gång 
var Mathias Anbäcken. Mathias är verksam 

på Västerås folkhögskola och tillhör distansutbildningens 
pionjärer. Han är en äkta distansveteran; har undervisat 
på distans sedan 1998. Det var just hans långa erfarenhet 
som gjorde att vi ville tala med honom för att få ta del 
av hans tankar. Att ta sig bortom den retorik vi lärt oss 
att koppla till distansmetoder och i stället få möjlighet 
att diskutera distansundervisning i praktiken – utifrån ett 
handlingsperspektiv - var vårt syfte och mål.

Intervjun utvecklades till att handla om ett antal teman, 
som delvis var helt separata men som dels överlappade 
varandra.

Närundervisning – distansundervisning
Från elevernas/deltagarnas synvinkel kan 
distansundervisning som använder webben som sitt 

Mathias - en erfaren distanslärare

klassrum till och med vara ångestskapande, när allting, 
både det man gjort eller inte gjort, blir synligt på kursens 
webbplats. 

” ....ofta om en elev har varit borta från en vanlig ”fysisk” kurs 
kanske man inte märker att det hänt någonting. Ibland hör man 
t o m kommentaren att ”jag har ändå inte missat någonting”. Ja, 
det märker man ju inte då men om man kommer på en distanskurs 
och har varit borta en vecka, varit sjuk, då får man nästan panik 
som elev för då är det så mycket röda flaggor överallt, så mycket 
skrivet. Allt som är sagt hänger ju kvar.” 

”Har det skett en elevdiskussion där man skulle ha medverkat och 
ser att det finns hundra meddelanden då blir man lite mörkrädd 
över att det är något man missat. Det beror ju på vilken deltagare 
man då är. Om man är väldigt motiverad och ambitiös, då blir de 
väldigt, väldigt motiverade och vill inte missa något. Men om man 
är osäker så undrar man kanske ”hur ska jag kunna hänga med i 
allt det här” och man känner en negativ stress.”

Detta jämför Mathias med frånvaro från det fysiska 
rummets aktiviteter:

”Ja, man kan ju jämföra med hur det skulle vara i ett klassrum; 
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alla pratbubblor hänger kvar i en vecka.”

Medvetenhet om och erfarenhet av att denna typ av 
problem kan uppstå, kan dock lösas i förväg genom att 
erbjuda inledande introduktion i studieteknik:

”Och är man en ny elev på en folkhögskola på den distanskursen 
så får man en obligatorisk genomkörare i studieteknik.”

Att vara en deltagare på distans kräver en egen 
specialkompetens, som inte kan tas för given och som 
måste beskrivas och förmedlas. Att enbart få en lathund 
om First Class räcker inte, utan det krävs samtal kring 
pedagogik och lärande. Man måste helt enkelt lära sig att 
bli en elev på distans, att förstå arbetsformerna och de 
bakomliggande pedagogiska idéerna, utan vilka man som 
en deltagare kan hamna i en djungel av de röda First Class-
flaggorna.

”… Det är inte bara att man sitter hemma och gör utan man 
jobbar tillsammans med en grupp om vem är jag och hur jag lär 
mig. Sedan pratar jag lite grann med dem också. Vi träffas tre 
gånger per termin och varje gång vi träffas så har jag ett pass på 
ungefär en timme då vi talar inlärning och pedagogik just via 

distansstudier. Vad som är speciellt och hur man kan utveckla det 
och hur man ska kunna bli bättre på att bli deltagare och på att 
lära.”

Den föränderliga elevrollen 
Eftersom Mathias kurser inte kräver en samtida närvaro av 
samtliga deltagare, finns det då en risk att studierna baseras 
på individuella insatser och att folkbildningspedagogikens 
kärna, dialogen, försvinner? Så här kommenterade Mathias 
denna misstanke: 

”De ser ju fördelarna också. Det blir ett socialt kitt som gör att 
man orkar koppla upp sig och stanna kvar och man lär känna 
varandra. Det ser de. Men den stora fördelen med vår kurs är att 
... Vi tar in nya elever varje termin. Några elever går ut årskurs 
tre varje termin eftersom de ligger omlott. Det finns alltid ettor, 
tvåor och treor kvar någon termin eller några terminer. Och det gör 
att ungefär halva gruppen går kvar. Så när vi har nyintagningar 
så tar vi in cirka tio och så har vi tio kvar. Och det gör att de vet 
hur vi jobbar och vi vet hur de jobbar och det gör att man inte bara 
behöver poängtera sociala faktorer ”uppifrån” utan deltagarna är 
redan inne på arbetssättet.” 

Det sociala kittet skapas alltså av deltagarna själva, genom 
att de får förändrade elev/deltagarroller! Det är de valda 
arbetssätten, som vi skulle kunna kalla omloppsstudier, 
som möjliggör att de elever som börjat kursen tidigare, 

”Ja, man kan ju jämföra med hur det 
skulle vara i ett klassrum; alla pratbubblor 
hänger kvar i en vecka.”
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kommer att fungera som faddrar och mentorer utan några 
administrativa och organisatoriska åtgärder, helt enkelt som 
vägvisare till det gemensamma arbetssättet:

”…vi behöver inte göra så väldigt mycket just när det gäller 
inledningsstadierna kring det sociala spelet, som till exempel 
samspel och samarbetslärande för de gamla eleverna vet ju hur det 
går till och kan lära upp de nya genom att visa det… jag tror inte 
att de själva ser sig själva utan de jobbar ju bara på.”

Även om de tidigare deltagarnas omhändertaganderoll 
av de nya deltagarna verkar fungera utan planering, så är 
detta ingen slump utan en mycket medveten strategi från 
lärarsidan: 

”Då tar jag undan de gamla och så kör vi ett pass där vi talar 
väldigt mycket om vikten av att de som gamla tar ansvar och då 
tror jag att det kan bli som du säger att de ser att de har en ny 
roll i sig själva. Ok, nu har jag en del i det här och det vet inte de 
andra.”

De deltagare, som redan är i gång med kurserna, blir 
garanter på två olika sätt: de skapar en känsla av att 
deltagarna inte är ensamma och de förmedlar också den 
bärande pedagogiska idén. Deltagarna/eleverna tar helt 

enkelt ansvar för en del av arbete som traditionellt tillhört 
lärarna. En viktig aspekt på elevernas aktiva deltagande 
handlar dock inte enbart om de sociala kontakterna, 
utan också om synen på själva lärandet. Det öppna och 
elevcentrerade kunskapssökandet förutsätter elever som 
inte bär med sig förutfattade idéer om vad det innebär att 
studera; att de inte har med sig erfarenheterna från eller 
förväntningar på en förmedlingspedagogik, där läraren är 
en centralfigur. Eftersom distansformerna är nya, inte bara 
för lärarna, utan också för deltagarna, kan man komma 
bort från undervisnings- och lärandeformer som ibland tas 
för givna. Eftersom det digitala klassrummet är ett nytt och 
för de flesta ett obeprövat rum, så möjliggörs och tillåts 
nya sätt och förhållningssätt. Dessa sätt i sin tur skapar 
utrymme för en aktivt kunskapssökande deltagare, som 
förväntas och delta på nya villkor.

”Men på en distanskurs har deltagarna mindre förutfattade 
meningar om hur skolan ska fungera. Det tror jag är en lösning 
för de vanliga kurserna i ett klassrum. Då kommer man in med 
de nya eleverna och då har de ofta förutfattade meningar om hur 
en klassrumssituation ska se ut. De förväntar sig ganska mycket, 
om de då inte är vana vid en folkhögskola, de förväntar sig ganska 
mycket att bli serverade kunskap. Men på distanskursen är allting 
så nytt för alla.”

”Deltagarna/eleverna tar helt enkelt 
ansvar för en del av arbete som 
traditionellt tillhört lärarna.”
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Den föränderliga lärarrollen
Men vad innebär distansundervisningen för lärarna i en 
situation där deltagarna/eleverna inte befinner sig i samma 
fysiska rum som de och när inte ens tiden för lärande och 
undervisning alltid är den samma? 

Så här beskriver Mathias sitt arbete som en 
distanslärare: 

”En skillnad är ju att man måste ... om jag ska ha en lektion 
eller ett pass i en vanlig klass, då kanske man börjar med en 
genomgång med grundläggande fakta och sedan så kör man lite 
mera att deltagarna styr vartåt vi ska. Vad vi ska ta reda på 
och hur vi ska gå vidare och sånt men på en distanskurs så är ju 
föreläsningsdelen, introduktionen väldigt kort i tid. Jag kanske 
gör ett stort grundarbete och samlar ihop fakta men sedan trycker 
jag på en knapp och så ligger det ute. Det innebär att det blir mer 
tid åt samtalet. Det finns ju heller inget som säger att nu ringer 
klockan och då är klockan tio och då måste eleverna gå och så ses 
vi om en vecka. Det gör att ju intressantare eleverna tycker att det 
är, ju roligare de tycker och nyttigare, desto mer jobb blir det för 
läraren.”

Lärarens roll är alltså inte att förmedla och överföra 
sin egen kunskap, utan läraren blir en vägvisare och 
samtalsledare. Tiden som tidigare användes till att föreläsa 
kan nu användas till samtal. Distansundervisningen får 
alltså genomslagskraft eller blir en möjliggörare även när 
vi talar om hur det traditionella folkbildningspedagogiska 

synsättet kan vitaliseras. Detta innebär dock inte att läraren 
får mindre att göra, utan tvärtom, som Mathias säger.

Utöver att fungera som ledare i samtalet skall 
läraren också i en allt större omfattning fungera som en 
handledare: ”man kan ju aldrig sätta stopp för handledardelen”. 

Men lärare är inte bara en handledare, utan också en 
av deltagarna. Den hierarkiska lärar-elevrollen formas helt 
enkelt om. I en klassisk klassrumssituation kan läraren 
utöva makt på olika sätt; det är ju läraren som avgör vem 
som skall tala och i vilken ordning. Läraren har ofta tillgång 
till en kateder, som också markerar makt och kontroll. 
Läraren har tillgång till hela sitt register, både vad gäller 
det innehållsmässiga, men också de kroppsliga delarna, till 
exempel hur man använder sig av sin röst. I ett virtuellt 
klassrum pågår diskussionen synkront och lärarens repliker 
visas inte på ett annat, mer markerat, sätt än elevernas: 

”Men jag har inga ”större flaggor”, jag reser mig inte upp utan när 
väl jag har satt ramarna för vad jag ska göra så blir jag mer av en 
deltagare….. ja det är en mer demokratisk samtalsmiljö.”

Det finns dock en allvarlig baksida med den nya lärarrollen 
och den handlar om tid. De flexibla arbetsformerna leder 
till att det krävs mycket mer genomtänkt planering innan 
eleverna kommer in i bilden. Omfattningen av denna 
planeringstid går inte att bedöma och räkna på samma sätt 
som den schemalagda undervisningstiden, som dessutom 
är synlig på ett helt annat sätt än distansformerna. 
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”…Man kan ju liksom styra antalet uppgifter och storleken på 
uppgiften men har man väl gjort det så kan man inte sätta stopp. 
Det är mycket viktigare att tänka efter före. Det är svårare att 
byta spår och man får tänka efter noggrannare före, vad vill jag 
med det här? Hur ska jag få in deltagarstyrningen i det här? Långt 
i förväg så att... Även om det är ett flexibelt sätt att studera så är 
det ibland inte ett så flexibelt sätt att undervisa.”

Men hur blir man en bra distanslärare? Finns det någon 
färdig modell att följa? Så här svarar Mathias på frågan: 

”Eftersom det är mycket trial and error och eftersom de första 
åren gick åt till att misslyckas, höll jag på att säga. Att man 
gick in i fällor som man visste inte fanns. Då har alla lärare på 
distanskursen tycker jag, utvecklat en kultur av att det är naturligt 
med trial and error. Att vi inte är speciellt rädda för att fortsätta 
att misslyckas och att prova nytt. Det är kul, vi kör hela tiden nya 
grejer och provar nya upplägg.”

Mathias svar tål att tolkas på minst två sätt. Dels att 
distansundervisningen har drivits och fortfarande 
drivs av eldsjälar, som genom sina försök och sitt 
experimenterande har visat och visar vägen. Å ena 

sidan innebär detta att distansundervisningen verkar 
erbjuda en arena för pedagogisk utveckling, där man 
kan känna sig friare att testa och pröva än i de klassiska 
klassrummen, där traditionerna ibland kan erbjuda 
bekväma och också välfungerande arbetssätt för 
undervisning och därmed också lärande. Å andra sidan 
innebär detta att distansundervisningen under sin relativt 
korta historia har varit beroende av eldsjälar och deras 
energi och experimentlust. Att experimentera och testa 
tar på krafterna, vilket ibland kan betyda att den viktiga 
kontinuiteten klipps av, bara på grund av att energin och 
krafterna tar slut. 

Det som vi snabbt reagerade på var Mathias sätt att tala 
om ”vi”: att hans framgångar  inte bara var hans utan att 
det ligger ett lärarlag – ett team – bakom framgångar men 
också misslyckanden.

” A: Det låter team, laganda. Att ni är sammansvetsade...

M: Det har vi nog blivit. Det är nog så. Alla tycker det är en 
väldigt rolig kurs att jobba på, alla de som jobbar med kursen. ”

Distansundervisningens praktiska problem och 
praktiska lösningar
Vi är nyfikna och vill höra om retoriken kring 
distansundervisningens fördelar – att vara oberoende av 
tid och plats – kan förverkligas. Kan man verkligen arbeta 

”...distansundervisningen verkar erbjuda 
en arena för pedagogisk utveckling, där 
man kan känna sig friare att testa och 
pröva än i de klassiska klassrummen...”
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med grupper, om man samtidigt inte vill vara beroende av 
bestämda gemensamma träffar på webben? Och Mathias 
svarar:

”De ska ta sig in varje dag men gör de det på kvällstid, nattetid 
eller dagtid, det spelar ingen roll.” 

Och han fortsätter när vi insisterar: 
”Om man har en grupp så kan det vara en som vill jobba halvåtta 
på morgonen och en som vill jobba halvtolv på natten men då vet 
man ju om det. Man vet om förutsättningarna. Det brukar inte 
vara ett problem.”

Kunskapssökande – kanaler och resurser
När vi lyssnar på Mathias så väcks ett antal frågor hos oss. 
Eftersom han betonar förnyelse, experiment och aktivt 
kunskapssökande, börjar vi fundera på om det också finns 
nya aktörer som klivit in i rummen som traditionellt varit 
reserverade för deltagare och lärare? Har de nya sätten att 
arbeta på, där mycket vikt läggs på aktivt kunskapssökande, 
inneburit att det finns behov av att knyta kontakter med 
världen utanför klassrummet? Vad innebär det rent konkret 
när Mathias talar om deltagarnas kunskapssökande? Hur 
går det till? Vad finns det för kanaler och resurser?

”M: ...vi har väl börjat titta utåt. Vi har provat och plockat in 
några forskare på kursen en två gånger… 

A : Forskare i?

M: Just då var det historia alltså experter, som vi bjudit in. Inte 
bara som gästföreläsare så att de har lagt ut texter som de har 
skrivit, och så att de har deltagit i diskussionerna.” 

Finns biblioteket och bibliotekarien med i denna 
samarbets- och kunskapskarta?, vill vi veta. Och Mathias 
svarar:

”M: Ja vi talade just om det jag och min kollega som är 
svensklärare här på kursen om bibliotek just inför vårt samtal. Vi 
är dåliga.

P: Ni är dåliga?

M: Ja jättedåliga på det”

Men vad innebär det att vara dålig när samtalet börjar 
handla om bibliotek? Är det enbart fråga om en känsla 
som han borde ha – att han borde använda sig mer 
av biblioteket – bara på grund av att vi ställer frågan 
inom ett projekt som handlar om bibliotekens roll inom 
folkhögskolor? Men att han i vardagens praktiker klarar 
sig utan biblioteket eftersom det utvecklats ett helt nytt 
informationsuniversum som vi kallar internet?

”…när vi började med kursen så var internet så dåligt. Det 
var så dåligt uppbyggt och så opedagogiskt och knasigt upplagt 
och inte sådär många goda portaler som fanns och inga riktigt 
tillförlitliga eller bra uppslagsverk eller ordböcker eller faktabaser 
eller tidskrifter eller... Det var ju nästan ingenting då 98. Det var 
ju bara några entusiaster som hade lagt ut och inte alltid alldeles 
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tillförlitligt. Det är det väl inte nu heller 
men det finns ju ändå väldigt mycket 
tillförlitligt material på internet idag. 

… Det är ingen vetenskaplig 
undersökning men jag tror att våra 
distanskursdeltagare tar sig mer 
sällan till bibliotek idag än för 8-9 

år sedan.”

Och kanske är det så att 
det fysiska biblioteket 

inte kan fungera som stöd i 
kunskapssökande, när eleverna är 

utspridda runtom i Sverige och när 
eleverna kanske har valt distansstudier 

som tillåter dem att studera utanför de 
vanliga arbets- och öppettider som till exempel 

styr bibliotekens tillgånglighet:
”…de allra flesta deltagarna har ju så knepiga tider. Eller fysiska 
situationer. De kan vara mammalediga och ha fullt upp och 
kanske tar en halvtimme vid datorn på kvällen sedan när barnen 
sover och då kan de inte ta sig till ett fysiskt bibliotek.”

När vi försöker leda diskussionen bort från det fysiska 
rummet till att handla om bibliotekarier och behov av 
deras kompetenser i elevernas sökande efter information 
och kunskap, ger Mathias oss först en bild av att nternet är 
en bra plats att söka information på eftersom ”...internet har 

blivit större, bättre och mer material på svenska osv.” 
Så det är inte själva tillgången, mängden av 

information, som är ett problem för distansstuderande. 
Eller när vi tänker närmare efter, så är det precis 
tillgången och mängden som är problemet. Att vistas 
och vandra på internet ensam och utan en vägvisare 
kan leda till att motorvägarna omvandlas till vilsestigar. 
Läraren, som traditionellt lotsat och guidat eleverna i 
informationssökandet utanför läroböckerna, finns inte på 
samma plats som distanseleven. 

”M: …man kan ju höja kvaliteten mera. Att man kan ha 
korrekt material, korrekta fakta och ändå så men inte ... Man 
skulle kanske få en djupare kunskap ur flera olika aspekter om 
man hade fått hjälp i kunskapssökandet… Vad det handlar 
om är ju att på en fysisk kurs då kan du vara vid eleven ofta 
vid kunskapssökandet. Men på en distanskurs så då interagerar 
man med eleven innan och efter kunskapssökandet men under 
själva kunskapssökandet gör man inte det, och sedan när eleverna 
har sökt och sedan presenterar det, då är det ofta lite sent. Så att 
deltagarna är ju ensamma i kunskapssökandet.. Och där på något 
sätt borde det komma in. Om det sker virtuellt eller...

P: I den här processen skulle det kanske behövas hjälp, eller..?

M: Ja, på ett eller annat sätt.”

Om nu deltagarna, lärarna och biblioteken flyttar sig till 
de virtuella världarna, varför inte också bibliotekarierna?, 
funderar Mathias. I denna övergång håller både 
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eleverna och lärarna på att utveckla helt nya roller. 
Framtidens distanslärare är en deltagare, en handledare, 
en möjliggörare. Framtidens distanselev är aktiv och 
diskussionsdeltagande kunskapssökare. Och kanske är 
det detta som framtidens distansbibliotekarie kommer att 
sysselsätta sig med för att kunna stödja dessa elever:

” Jag tror att man måste på något sätt åtminstone delvis hitta 
att bibliotek och bibliotekarier är på nätet i större grad och att 
deltagarna inte ska ta sig någonstans fysiskt. För det tror jag de 
mer eller mindre har vant sig av med…. rent faktamässigt så 
känns det inte som om de är i något jättebehov av det…....det är 
mer att de ska få stöd i sitt eget kunskapssökande …  man skulle 
kunna tänka sig, varför inte en virtuell bibliotekarie och sedan så 
avlönas den av de som vill vara med på det…. och den virtuella 
bibliotekarien går och kommer. Den kanske blir både över- och 
underutnyttjad. 

Man får väl försöka hitta en balans där. Och på något sätt 
får det väl finansieras att man delar på en virtuell bibliotekarie 
helt enkelt eller flera. För det vore ju en poäng om det var en 
folkhögskolebibliotekarie…det är en sak jag vill bara poängtera 
att eftersom folkhögskolan kommer att bli allt mer flexibel. Den 
kommer att bli alltmer flexibel i större utsträckning och då måste 
också folkhögskolebiblioteken bli det och den specialkompetens som 
finns där måste också tas ut så att säga.”

Alltså: en virtuell folkhögskolebibliotekarie som stöd för 
elevernas kunskapssökande!

Några sammanfattande ord
Mathias iakttagelser och reflektioner erbjuder flera 
tänkvärda trådar. Först och främst framhäver han 
samverkan och samarbete, även om han kanske inte 
alltid direkt använder sig av dessa ord. Han talar varmt 
om betydelsen av kollegor; utan dem skulle utvecklingen 
av distansundervisningen säkerligen ha varit inte bara 
ensamarbete utan också fattigare. Det är i samråd och 
samtal idéer väcks, men det är också då erfarenheterna 
om framgångar och misslyckanden kan ventileras och 
föras vidare. Ett annat starkt spår av samarbete i Mathias 
berättelse handlar om de nya lärar- och elevrollerna. I dag 
står inte läraren och hans/hennes kunskaper i centrum 
utan lärandet handlar lika mycket om lärarnas som 
elevernas lärande och utveckling. Lärarens roll är att skapa 
förutsättningar och fungera som hand- och vägledare, men 
inte att hålla i handen. Läraren tar helt enkelt mindre plats, 
vilket skapar utrymme för eleverna och deras röster. Detta 
kräver i sin tur att eleverna på nytt måste lära sig att bli 
elever – att vara aktiva och söka sin egen information och 
kunskap. Läraren är ett givet stöd i detta arbete men in det 
digitala klassrummet måste också nya aktörer bjudas in, 
som till exempel forskare i Mathias berättelse. Vad som är 
bibliotekets och bibliotekariens roll på nya arenor verkar 
vara oprövat i Mathias fall. Om detta beror på att internet 
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övertagit bibliotekets plats som informationskälla och/
eller att bilden av bibliotekariens kompetens 
inte ordentligt har ritats om, kan vi bara 
spekulera om här. 
Avslutningsvis vill jag visa en lista 
över det som jag uppfattade 
som centralt i intervjun med 
Mathias:

Samorden (samverkan, 
samarbete…) verkar vara 
de centrala orden

Problemen går att lösa

Man lär sig genom att göra

Distansundervisning innebär många olika positiva 
förändringar: till exempel nya deltagar- och lärarroller

Lära av varandra – både elever och lärare

”Läraren tar helt enkelt mindre plats, vilket 
skapar utrymme för eleverna och deras 
röster. Detta kräver i sin tur att eleverna 
på nytt måste lära sig att bli elever...”

Framgångsfaktorer: medvetna arbetssätt, hur man 
strukturerar arbete, engagerade lärare, elever utan 
förutfattade meningar om hur en lärandesituation skall 
vara, den virtuella världens möjligheter

Pirjo Elovaara
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Bodil - bibliotekarie med drömmar 
och idéer

Denna intervju gjordes den 11 april 2006 på 
Kvinnofolkhögskolans bibliotek i Göteborg. 
Vi hade åkt till Göteborg för att höra 
hur den föränderliga biblioteksvardagen 

gestaltar sig på en folkhögskola. Att träffa bibliotekarie 
Bodil var intressant också av den anledningen att hon 
faktiskt tillhör en minoritet: Bodil är nämligen en utbildad 
bibliotekarie – och dessutom med en färsk examen – och 
anställd vid en folkhögskola. Hon har varit anställd på 
Kvinnofolkhögskolan i tre år och arbetar för närvarande 
40 % av en heltidstjänst1. Till sin hjälp och avlastning har 
hon två kvinnliga volontärer, som arbetar med assisterande 
uppgifter, som utlån, bokuppsättning, iordningsställande 
av tidskrifter samt bokplastning. Detta skapar utrymme för 
Bodil att ägna sin begränsade arbetstid framför allt till det 
som hon kallar användarundervisning och bibliotekets roll 

1  Efter att intervjun gjordes, så har Bodil börjat arbeta 
på två folkhögskolebibliotek med totalt 70%.

i den pedagogiska verksamheten – ett tema som växte till 
ett nyckeltema i vårt samtal. 

Samtalet fick en lite speciell karaktär – det var ju 
tre bibliotekarier som möttes och bytte erfarenheter. 
Vardagens problem och lösningar hamnade i fokus. Utöver 
erfarenheter – både positiva och de mer arbetsamma – 
byttes och ventilerades också nya idéer.

Förändring och utveckling, också i 
folkbildningssammanhanget, är stora ord som ibland 
verkar befinna sig bortom de ordinarie sysslorna och 
arbetsuppgifterna, som vi är upptagna av här och nu. 
Samtalet med Bodil tar oss till vardagen, där förändringen 
består av många små steg. Ibland är dessa små steg 
försiktiga men som ändå kan leda oss in på vilsestigar och 
in i återvändsgränder; ibland kan liknande steg vara mer 
bestämda och ha en riktning som verkar vara stabil och 
pålitlig. Oberoende vilken kategori av förändringens små 
steg vi än hänvisar till, så är de alltid lärorika och ger oss 
möjlighet att samla på erfarenheter. 
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Vår mission med det övergripande uppdraget var att 
samla tecken och spår av samt ´aningar´ om vad som är på 
gång vid ett antal folkhögskolor med en speciell fokus på 
samarbete mellan bibliotekarier och lärare – eller bibliotek 
och undervisning. Allt tal om flexibelt lärande och nya 
former av kunskapssökande - hur syns detta i vardagens 
arbete? Ändrar flexibelt lärande undervisningen? Hur 
förhåller sig biblioteket till den föränderliga pedagogiken? 
Kan biblioteken erövra och skapa en ny plats och roll i den 
framtida undervisningen? Tillsammans med dessa initiala 
frågor åkte vi till Göteborg med ett uppdrag att spana efter 
förändring – denna gång framför allt ur bibliotekariens 
perspektiv.

Att sitta bredvid – en metod för att möta 
bibliotekskunden
Vid ett mycket tidigt stadium av vårt samtal blev en sak 
mycket tydlig och uppenbar: att hitta metoder för att 
få folkhögskolans deltagare att bli kunniga i att söka 
information är en viktig – men samtidigt utmanande – 
uppgift i Bodils verksamhet. 

Möten med informationssökande deltagare kan till 
exempel handla om en individuell handledning och 
visning – helt konkret att sitta bredvid. Men inte så att 
bibliotekarien söker och deltagaren tittar på. Tvärtom, 
målet är att 

”B:…få dem själva att hitta vad de söker.” 

 ”B: De kommer och säger att de ska ha det och det - jag ska göra 
mitt projektarbete om samer och deras syn på mark och politiken 
gentemot regereringsbeslut…De kan komma – i en stående 
position, jackan på sig och väskan på axeln och vill att jag ger 
svaret på plats där. Det är ofta så. Då kan jag ta en stund att 
sitta med dem – att ha ett referenssamtal och det är de inte vana 
vid att någon gör så. Det känns inte så. Helst vill de att man 
slänga upp ett par böcker eller en webbsida och säga: Här finns det. 
Så jag brukar sätta ner mig och köra hela sökprocessen. Så att jag 
bara inte serverar. Jättesvårt, tycker jag.

A: Vad är det som är svårt?

B: Att få de själva hitta det de söker…det är ändå meningen…”

”Man tror att de har mer med sig än vad de har” 
I samma andetag som Bodil berättar om sin ”att-sitta-
bredvid-metod” tar hon upp ett tema, som vi stött på i 
våra tidigare samtal under detta projekt. Både bibliotekarier 
och lärare verkar tro att dagens teknikkunniga ungdomar 
också är kunniga i att använda sig av den nya teknikens 
möjligheter att söka och hitta information. Att vara kunnig 
i att använda datorer tolkar vi som att dessa ungdomar 
också känner till informationskällor, sökmetoder och att 
de till och med klarar av att kritiskt granska sökresultaten. 
Men återigen får vi höra en berättelse som ifrågasätter 
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dessa antaganden – att det finns en klyfta med det vi tror 
och det som verkligen finns: 

”A: När du sitter bredvid dem…

B: Jag har i bakhuvudet vilka tänkbara ställen vi kan gå till för 
att hitta det de är på jakt efter. I samband med projektarbetet 
hade vi två pass: en timme då jag gick genom Folkbildningsnätets 
resurssidor och visade Nationalencyklopedin. Jag visade dem också 
söktips på Google, som de inte hade någon aning om. Man tror att 
de har mer med sig än vad de har.”

Den allra senaste undervisningen hade jag för vår kurs som heter 
Feministiska studier. De skulle också göra små projektarbeten där 
de behövde veta vilka källor de ska gå till. Det är så konkret, så 
det är verkligen synd att kasta sig ut i hela informationsdjungeln 
när det finns konkreta resurser, som man kan söka upp… Det 
är tjejer som redan gått på universitet eller har gymnasieutbildning 

innan. …De är rätt så skärpta. Då hade jag rätt så höga 
förväntningar att de skulle kunna. Man viger ju ett helt år att läsa 
om feminism, så man tror att man känner till de allra vanligaste 
databaserna Men det förstod jag direkt att det kunde de inte. Först 
hade jag gjort ett kompendium, ett litet häfte till dem, som jag följde 
när jag gick genom länkkataloger. Så då hade jag några förslag 
på länkkataloger och sedan gick jag genom Kvinnohistoriska 
samlingar, vilka resurser som finns där. Det finns en jättebra sajt – 
där finns alla tidskrifter, där finns alla i fulltext.”

Varför skall man kunna söka?
I biblioteksvärlden är det egentligen väldigt sällan man 
diskuterar varför det är så viktigt att deltagarna vid 
folkhögskolorna skall bli kunniga informationssökare, utan 
detta tas som en given utgångspunkt för de aktiviteter och 
metoder bibliotekarierna vill utveckla för att detta mål skall 
kunna nås. Men utanför bibliotekssfären, där frågan om 
”varför” verkar vara färdigdiskuterad, är frågan fortfarande 
giltig och söker sitt svar. Så vi bad Bodil att argumentera 
för ”varför skall man kunna söka information”. Och 
nyckelordet i hennas svar blev kvalitet - att kunna söka 
relevant information i adekvata informationskällor höjer 
kvaliteten i undervisningen.

”B: Om man gjort en reell koll på vad som finns inom ett ämne 
kan man vara trygg sedan. Då kan man sätta sig ner med sitt 

”...vi bad Bodil att argumentera för ”varför 
skall man kunna söka information”.  Och 
nyckelordet i hennas svar blev kvalitet 
-  att kunna söka relevant information 
i adekvata informationskällor höjer 
kvaliteten i undervisningen.”
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arbete. Men om man tar första boken och första träffen på Google 
tycker jag inte… …Varför inte göra det ännu bättre?

A: Kvalitet. Biblioteket står för kvalitet. Höjer kvalitet i 
undervisningen?

B: Absolut. Det tycker jag absolut. Det är helt säkert. Jag kan 
sitta med någon här och jämföra sajter och säga: ´ Har du sett - 
den här är en privatperson som gjort detta?´ Samtidigt när vi gör 
något konkret, letar efter material till arbetet, så lär man sig något: 
att tänka källkritiskt. Jag tror inte det ingår i undervisningen. 
Lärarna, även om de kan, vilket de inte alltid kan, så finns det 
inte med… Jag önskar att det värderades högt liksom att det 
kanske till och med att när man gör bedömningar…omdömen 
alltså: om den här personen har visat sig vara intresserad, och har 
kritiskt granskat, även hur man hanterar information…borde 
kanske läggas in i bedömningen av uppgiften…”

Bokprat på bussen
Det räcker dock inte att endast träffa deltagare som 
kommer till biblioteket med sina frågor. I grund och 
botten behövs lärarnas engagemang och intresse för att 
undervisningen i informationssökningen skall bli en del 
av den ordinarie undervisningen. Metoderna för att väcka 
nyfikenhet behöver inte vara konventionella, utan det gäller 
att se möjligheter även i situationer som verkar finnas långt 
utanför det förväntade. Det går att överraska positivt – 

att visa att biblioteket, dess tjänster och bibliotekariens 
kompetens kan finnas tillgänglig och att alla dessa kan man 
ha både glädje och nytta av också i undervisningen. Om 
man har som sitt mål att förändra bilden av vad som kan 
förväntas av ett bibliotek, gäller det att visa på positiva 
exempel som i detta fall erövra bussen och göra den till en 
plats för bokprat:

”Vi gjorde en personalresa i somras…jag hade köpt böcker – så 
jag tänkte; jag slänger in dem. Kanske kunde jag ha bokprat på 
kvällen. Det var ingen som förstod ´Vad är det för böcker? - Jag 
tänkte prata och visa och sedan kan ni låna dem´. Och det var 
verkligen nollintresse. Så kände jag så här: ´Nu är vi på resa, nu 
ska vi inte hålla på med sådant här.´ Men det blev något positivt 
av det. Det slutade med att vi var ett rätt så stort gäng som började 
prata om böcker. Till sist var det vi som satt uppe tillsammans med 
de där böckerna …”

Vad säger lärarna om biblioteket som en 
pedagogisk resurs?
Om man är verksam som bibliotekarie vid en 
utbildningsinstitution, som Bodil vid en folkhögskola, så 
kan man undra om den bibliotekspedagogiska visionen 
stämmer överens med skolans övergripande syn på 
pedagogiska arbetsformer och lärande eller talar vi om 
parallella spår. 
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Så vi undrar vad det är för typ av undervisning som 
dominerar på Kvinnofolkhögskolan. Det verkar att 
biblioteket och undervisningen som helhet strävar mot 
samma mål – eleverna skall självständigt kunna söka 
information för att klara av sina uppgifter.

”A: Är det den typen av pedagogik, undervisning som bedrivs här? 
Är det sådan att man själv ska söka upp sin information? Eller?

B: Jag har tolkat det så.”

Så utgångspunkten för ett fruktbart samarbete finns där, 
men utifrån vårt samtal får vi ändå ett intryck av att den 
undervisande personalen inte alltid ser biblioteket som 
en del av den dagliga undervisningen. Undervisning 
i informationssökning, källkritik och kännedom om 
användbara informationskällor är inte integrerade i den 
ordinarie undervisningen. Men samtidigt finns det goda 
exempel och erfarenheter, som det går att bygga på. När 
Bodils idéer och tankar om informationssökning smälter in 
i andra uppgifter, så är det när det är som bäst.

”De hade en uppgift i svenskan - att läsa en bok av en författare – 
en svensk modern författare – och då hade jag bokprat kring detta. 
Jag gav dem exempel och då fick de välja. Och sedan skulle de också 
ha informationssökning med en annan lärare. Så jag hade dem vid 
två tillfällen och då hade jag gjort konkreta frågor som var kopplade 
till boken de läste. Först hade jag ett pass där jag gick genom hur de 
skulle begränsa sökningen på nätet, men sen fick de konkret prova 
på: hitta en recension av den här författaren, hitta en bibliografi, 

hitta en tidningsartikel om den här författaren. Internet funkar – 
om man kopplar till någon uppgift. Så tänkte jag då…Jag tror att 
det är lättare om man kopplar den ihop med någonting.”

Biblioteket finns med i lärarnas tankar
Men även om det fortfarande är så att initiativet till 
samarbetet oftast kommer från bibliotekssidan, så betyder 
detta inte att lärarna skulle vara ointresserade eller till och 
med negativt inställda till biblioteket och Bodils initiativ. 
Tvärtom, biblioteket finns med i lärarnas tankar. 

”Jag får ju mycket tips från lärare. De kommer ofta: nu har jag 
läst den här recensionen…har du sett…har du läst den här…Så 
att det finns hela tiden…de har hela tiden biblioteket med i sina 
tankar…”

Men hur kan man då förklara att samarbetet inte alltid 
utvecklas så fort som biblioteket önskar? Svaret blir det 
som svaret ofta blir i vårt stressade samhälle: tiden eller 
rättare sagt bristen på tid. 

“Jag tror att lärarna ofta har bra upplevelse av det vi gjort och 
tycker att det ska vi göra igen. Men samtidigt har de svårt att hitta 
tid till att lägga in det. Det förstår jag också...”

Ensam är man inte alltid stark
Inte heller på bibliotekssidan är förutsättningarna till 
att förverkliga nya idéer idealiska: Bodil har ju endast 
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en deltidstjänst. Dessutom är hon den enda utbildade 
bibliotekarien vid Kvinnofolkögskolan. Det går helt enkelt 
inte alltid att göra det man vill och drömmer om även om, 
som Bodil säger 

”B: Jag har ingen brist vare sig på fantasi eller idéer…

P: Det skulle behöva finnas en till här…

A: Heltid först.

P: Ja. Så mycket roligare om man vore två …

A: Det är tungt att jobba själv ….”

Det tråkiga i Bodils arbetssituation är att framgången 
faktiskt skapar problem. När de goda exemplen blir flera, 
efterfrågas hennes tjänster mer och detta i sin tur gör att 
hon måste säga nej.

”B. Jag fått säga nej till några lärare som kommit och sagt att de 
bara kunde ha bokprat nästa vecka. Förut kunde jag sätta mig en 
halvdag för …Det har jag inte längre… 

B: Är det tecken på att du gör mer sådant här utåtriktat arbete?

B: Precis. Visst.

A: Vad beror det på?

B: Att jag tagit för mig och velat göra det.

A: Så det sprider sig?

B: Det upplever jag.”

Planering– att vara med från början
När vi börjar närma oss slutet av samtalet, vänder vi 
blicken mot framtiden. Vad är den allra mest avgörande 
förändringen Bodil vill se för att föra biblioteket och 
undervisningen närmare varandra?

Det första förslaget handlar om kommunikation; att 
utnyttja de tillfällen som finns för att kunna informera och 
synliggöra biblioteket och dess resurser. 

“Tänk om jag skulle få vara med i alla lärarråd. Där är jag med 
när det är något som angår mig. Kan vara att jag vill ha en punkt 
en gång i månaden. Det bästa hade varit att lärarna alltid gav 
biblioteket en stund på varje möte… där man kunde informera…”

Efter att diskussionen pendlat fram- och tillbaka så hamnar 
vi slutligen i att tala om att biblioteket skulle behöva 
vara med redan initialt när undervisningens innehåll 
och deltagarnas arbetsuppgifter planeras. Detta skulle 
möjliggöra eller i alla fall skapa utrymme för samarbete, 
där bibliotekens plats och roll skulle kunna bli tydligare. 
Snabba ad hoc lösningar leder inte alltid till bra lösningar 

”När de goda exemplen blir flera, 
efterfrågas hennes tjänster mer och detta 
i sin tur gör att hon måste säga nej.”
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för vare sig bibliotekarie, lärare eller elever.
”A: Skulle du velat vara med i planeringen?

B: Jag behöver inte vara med och planera på vad lärarna ska göra. 
Men så fort de planerat vad de ska göra, då vill jag att de ska 
komma och…

P: Men är det inte lika bra att vara med i planeringen redan från 
början….

B: Kanske …

P: Kan det bara vara det att inte göra saker bara på beställning 
utan komma med förslag och inte bara…

B: Javisst. Det ska nog in redan när lärarna sitter och planerar 
och lägger upp. Det är jätteknöligt om jag kommer efteråt och säger 
biblioteket då …visst

P: Och kanske det där att inte säga biblioteket, utan mera tänka 
sig att här kunde man ha den här typen av uppgifter; de skulle väl 
passa in där och då skulle man använda resurser…

A: Jag tänker också organisatoriskt: det handlar om att ta vara 
på de resurser som finns – att du finns här som en kvalificerad 
utbildad bibliotekarie, det finns massor av material att utnyttja, att 
ta vara på de befintliga resurserna på bra sätt. Och man kanske 
misshushållar lite grand genom att det här ad hoc…”

När man inte är där – även distansstuderande har 
rätt till biblioteket
Kvinnofolkhögskolan har även kurser på distans. Hur 
skulle biblioteket vilja serva deltagare som ytterst sällan 
befinner sig på folkhögskolan och därmed inte kommer åt 
de tjänster det fysiska biblioteket erbjuder?

”B: Mitt mål är verkligen att få in distansundervisningen 
någonstans.Det är jättedumt att jag inte är med i 
introduktionsdagen. Lärarna går genom FirstClass, hur skolan 
funkar och sådant där. Där borde jag ligga med…. Jag kunde 
erbjuda en enkel visning – hur man lånar och så. Jag skulle 
visa dem resurser. De skulle inte vara kopplade så mycket till 
det fysiska biblioteket utan till det som finns där ute. De skulle 
verkligen, till exempel ha nytta av resurssidorna

P: Kan du se att deltagarna hade haft användning av biblioteket, 
om du hade varit med från början?

B: Ja, det tror jag absolut.

A: Du har idéer på hur du skulle lägga upp det….

B: Har funderat på det. Vad har de för behov beror vad de 
kommer ifrån.

P: Men du skulle ändå vara synlig för distanselever?

B: Ja. Det skulle man kunna ha som vi har på Resurssidorna. Att 
man skulle ställa frågor till mig exempel.”

Ett sätt att göra biblioteket tillgängligt för distansdeltagarna 
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är att omvandla det fysiska biblioteket till ett elektroniskt 
virtuellt bibliotek på webben.

”B: Vi håller förresten att bygga på vår hemsida. Den ska läggas 
ut. Jag har fått utforma bibliotekssidan som jag vill. Och då har 
jag lagt upp där sådant som man kan behöva men inte behöva sitta 
i skolan. Koppla de dokument jag skrivit så att man skulle kunna 
hämta dem hemifrån. Jag kommer att lägga in färskt material 
själv. Om jag vill lägga in nya böcker eller så där…Förut var vi 
tvungna att gå via honom som hållit i sidan. Så om jag ville lägga 
in nya öppettider för biblioteket, fick jag skicka ett mail och sedan 
gick det två veckor. Nu kommer jag att kunna jobba mer aktivt 
med hemsidan. 

A: Kommer det att vara så som vi jobbar med Resurssidorna?

B: Något liknande. Det heter något…CMS (Content 
Management System). Det kommer att bli kul och det kan 
man koppla till distanselever. Vi skulle kunna ha en speciell 
flik för distansstudenter … Jag tänkte länka till de stora 
bibliotekskatalogerna och så skulle vår katalog ligga där 
naturligtvis, och lite söktips.”

Till slut
Vi slutar vårt samtal med tre slutsatser som alla andas 
optimism.

För att kunna samarbeta, måste man veta vad de andra 
kan. Både bibliotekarie- och läraryrket håller på att radikalt 

”Den kunskapsöverförande läraren 
är snart ett minne blott, likaså en 
bibliotekarie som vaktar dörrarna till 
informationskällorna. De gamla och ofta 
stereotypiska bilderna som tyvärr ofta är 
långlivade, måste bearbetas ordentligt.”

förändras. Den kunskapsöverförande läraren är snart ett 
minne blott, likaså en bibliotekarie som vaktar dörrarna 
till informationskällorna. De gamla och ofta stereotypiska 
bilderna som tyvärr ofta är långlivade, måste bearbetas 
ordentligt. Även bibliotekarierna och lärarna måste lära sig 
att ta till vara varandras nya kunskaper och kompetenser.

”A: … man inte känner inte till varandras kompetenser.

B: Så är det. ”

Personalen på Kvinnofolhögskolan är förändringsbenägna, 
vilket lovar gott när vi diskuterar om framtiden och 
möjligheter att utveckla gemensamma arbetsformer, som 
syftar till att folkhögskolans deltagare klarar av att bemöta 
de krav samhället ställer på medborgarna.

”Alltså här är alla allting sugna på någonting nytt så. Det är 
ingen här som är rädd för förändring.”
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Kvinnofolhögskolans bibliotek är redan en aktör i 
förändringsprocesser. Detta berättar Bodils exempel 
från vardagen, där hon har experimenterat, testat, samlat 
lärdomar och erfarenheter så att hon avslutningsvis kan 
konstatera:

”… en väg har jag hittat, det tycker jag nog men jag behöver få 
struktur …det flyter alldeles för mycket.”

En verksamhet, som Kvinnofolkhögskolan och 
dess bibliotek en ständig rörelse, är ibland en rätt 
så tung arbetsplats. Inga vägar är färdigtrampade 
utan man måste själv bygga dessa vägar. Detta är 
en utmaning, som ofta medför belöningar. Men 
att vara banbrytare betyder också utmaningar, som 
kräver energi och uthållighet. Det vore spännande att 
göra ett återbesök i Göteborg om några år och se vilka 
nya vägar som skapats efter vårt besök.

Pirjo Elovaara
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Ett samtal med en ambitiös och självkritisk 
folkhögskolelärare. Men inte bara en berättelse 
om framgångar, utan också en berättelse 
kryddad med friktion och svårigheter som 

förändring alltid innebär och medför.
” det handlar inte bara att söka utan förstå det man finner.”

Vi sitter i ett rum som tidigare användes som 
läkarmottagning. Rummet utstrålar minnen som påminner 
oss om andra motsvarande vänte- och mottagningsrum 
runtom i landstingssverige. I väggarna rasslar det – är 
det mössen som är på promenad? undrar vi med en vag 
känsla av obehag. Efter en stunds lyssnande och undrande 
kommer vi dock fram till att det inte är möss som låter 
utan en vit krita mot en svart tavla. Och vi skrattar. 
Dels för att det första vi tänkte på var icke-inbjudna 
djur och dels för att ljudet kunde kopplas till en klassisk 
klassrumssituation: vi kunde se framför oss en flitig och 
engagerad lärare upptagen med den stora tavlans tomma 

Inga - en pedagogisk utvecklares 
visioner och vardag

landskap som bara väntade på att fyllas med lärarens 
kunskaper. 

Att vi hade valt att träffa just Inga var ingen slump. 
Vi visste genom hennes kontakter och samarbete med 
Annika, att Inga är en sökare och testare. Hon söker nya 
pedagogiska arbetssätt och hon testar dem i praktiken. Så 
vi var nyfikna på att höra hur hon själv ser på sin roll som 
förnyare och pedagogisk utvecklare och vad hon har för 
erfarenheter. Är det smidigt och enkelt att förändra och 
göra om eller finns det friktion och motvindar? Vi ville 
titta in bakom dagens utbildningsretorik och undersöka 
vad som håller på att hända i vardagen på en svensk 
folkhögskola och undersöka detta genom en lärares ögon 
och öron.

Vår samtalspartner är Inga Ericson. Hon undervisar i 
matematik, samhällskunskap och geografi. Hon har varit 
anställd vid Blekinge läns folkhögskola i Bräkne-Hoby 
sedan 1994.
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Kunskap och lärande
Det som är viktigast som utgångspunkt för vårt samtal 
är hur Inga ser på lärande och kunskap(sutveckling). 
Grundsynen och de grundläggande ställningstagandena 
får ju följdeffekter i hur hon undervisar och hur hon 
ser på elevernas lärande. Vilka metoder, verktyg och 
bedömningsinstrument finns det för en folkhögskolelärare 
att välja mellan? Pekar dessa mot och stödjer kortsiktiga, 
instrumentella och mätbara mål eller långsiktiga och 
hållbara mål? I Ingas fall är det solklart att hennes mål 
vad gäller elevernas lärande är att de skall lära sig att lära; 
att de skall utveckla en vilja att lära sig; att de skall lära sig 
tillvägagångssätt – till exempel att söka information; att 
de får definiera och identifiera sina egna mål, i relation till 
eleven och världen runtomkring henne/honom. Målet 
är att eleven växer till att vara och kunna agera som en 
upplyst och aktiv medborgare som har kunskaper om 
samhällets strukturer och företeelsernas sammanhang, 
och som kan relatera sina egna erfarenheter till andra 
och andras sammanhang och erfarenheter. Eleverna får 
möjlighet att bygga upp sitt självförtroende vilket skapar 
utrymme för att försöka förstå det man studerar och inte 
läsa för betygens eller för andras skull – utan för sin egen 
skull. Detta är Ingas pedagogiska manifest i korthet.

”Det inte är läraren som ska tala om. Säga vad saker och ting är, 
utan varje gång eleven ska säga en sak, ha ett svar på någonting, 

komma med någonting, så växer de ju. Så det handlar om att de 
ska säga de här sakerna i stället. Då måste man jobba med ett 
annat sätt.”

”…de kommer att veta lite mera om samhället eller ha större 
förståelse för hur andra människor tänker och tycker. Och det gör 
att det är väldigt svårt att mäta vad de har fått med sig härifrån. 
Och det enda jag tycker är väsentligt är egentligen hur de klarar 
sig fortsättningsvis och...man skulle kanske kunna mäta deras 
självförtroende, om de tror att de kan klarar av saker och ting…
men övrigt är det väldigt svårt.”

”…Och det försöker vi börja med varenda uppgift med. Var finns 
du i det hela? Vad kan du om det här? Vad har du stött på för 
någonting? Så att man hittar någonting att de kan …hänga upp 
alla de andra kunskaperna på.”

Läraren står inte i centrum
För att kunna omsätta det pedagogiska manifestet i 
praktiken krävs det en omvärdering och omdefinition av 
lärarens roll. Ingas pedagogiska perspektiv förutsätter 
att fokus flyttas bort från förmedlingspedagogiken till 
att fokusera på elevernas egna aktiva kunskapssökande. 
Läraren kan således inte fortsätta med att vara den som 
alltid vet bäst och som har alla svar. Detta fokusbyte kan 
självklart vara omvälvande. Att flytta sin position från 
säkerhet – att veta och kunna bäst och mest - till att vara 
en vägledare på en kunskapsresa innebär att man måste 
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kunna vara i en evig rörelse där den gamla säkerheten 
som sedimenteras i lärarprofessionen under en lång tid 
måste omvandlas till en annan sorts säkerhet, nämligen 
till en osäkerhet. Osäkerhet i detta sammanhang betyder 
att alltid ställa frågor, att söka, och alltså inte luta sig mot 
traditionen, de beprövade metoderna, där det enda som 
krävs är att upprepa och repetera det redan kända och 
accepterade. Det är kunskapsresan – också lärarnas – 
som skall stå i centrum och inte en ensidig överföring av 
lärarnas kunskaper till de passivt mottagande eleverna. 
Men att våga lämna sin ledarposition och ta ett steg ner 
från katedern är inte en lättsam och smärtfri förflyttning.

”Det var meningen att läraren ska var den ensamma, den som 
sköter det där själv. Och det kan jag känna av på sätt och vis själv 
också. Jag tror att lärare är oerhört rädda om sina egna kunskaper 

och är väldigt måna om att de ska ha sin profession…Men jag 
tänker på hur jag själv fått jobba med att inte bli så, så måste jag 
tänka att det inte handlar om mig, aldrig om mig i klassrummet. 
Men det är så himla lätt att ta till det på något vis. Jag menar 
att eftersom det är mitt jobb, så vill jag vara det viktigaste…Men 
det är jobbigt. Så det är därför att det är flera än jag som halkat 
in i den fällan…. Det är lättare om man tror att det bara är 
eleven som är viktig. Det är inte jag som är viktig.…ändå tror 
jag att man har lite svårt att förminska sig till en lagom storlek i 
klassrummet.”

Ensam är man inte stark 
Vårt samtal leder till att handla om betydelsen av samarbete 
när vi börjar diskutera om förändring och förnyelse. Inga 
betonar vikten av att ha kollegor och samarbetspartners 
eftersom ensam är man faktiskt inte stark. Tvärtom, 
tillsammans med andra blir man starkare. Goda relationer 
är viktiga om man skall satsa på förändring och förnyelse 
i sin undervisning. Detta är också en ingrediens när 
diskussionen om lärarrollens förändring pågår. Utöver att 
fokus flyttas från undervisning till lärande, flyttas fokus 
också från den ensamma läraren till samarbete.

”Men jobbar man tillsammans med någon annan, man har 
planerat tillsammans, då står man mot, då kan man gå in och säga 
att javisst, men vi har diskuterat varför vi gör det. Man får lite råg 

”...att vara en vägledare på en 
kunskapsresa innebär att man måste 
kunna vara i en evig rörelse där den 
gamla säkerheten som sedimenteras i 
lärarprofessionen under en lång tid måste 
omvandlas till en annan sorts säkerhet, 
nämligen till en osäkerhet...”
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i ryggen och stöttning …Det är det som gör att man blir starkare 
och bättre. Det tror jag, att man känner sig lite mer säker. Det 
var ett väldigt viktigt plus det, att det gäller att hitta på bra 
arbetsuppgifter. Så det är klart, att om man är två som hittar på 
eller flera, så blir det mycket mera än om det bara är en som ska 
hitta på. Svårt att bli förnyare själv, men tillsammans med någon 
kan man våga sig på att göra massor av nya saker.”

”Jag har haft förmånen att jobba ihop med en nyutexaminerad 
lärare, som började jobba här som vikarie först, som ville jobba i 
lärarlag med mig. Och sen så Annika, tycker jag, har jag alltid 
haft kontakt med. Vi kunde hitta det där samarbetet med dig rätt 
så snabbt. Det hände något, innan dess hade jag verkligen försökt 
mig på att samarbeta med de lärare som stod nära mig och vi hade 
små samarbetsprojekt men de ville inte riktigt så mycket…”

Och vad säger eleverna?
Det är tydligt att Inga bär eleverna i sitt hjärta. Hon bryr 
sig om dem, men hon ställer också stora krav på dem. 
I samtalet dyker frasen ”de konservativa eleverna” upp. 
Detta tolkar vi som att Ingas pedagogik inte alltid mottas 
med hurrarop, utan tvärtom. Eleverna gör motstånd, de 
protesterar, de känner sig förvirrade. 

”De blir lite sura, de vill gärna ha uppgifter de kan slå upp svaren 
på och sådana här uppgifter tycker de inte om och vi försöker ge 
dem uppgifter där de inte kan slå upp svaren på utan att de måste 
försöka ta reda på hur det är…”

I stället för att fastna i att se eleverna som problem, så 
vidgar vi diskussionen till att även omfatta världen utanför. 
Vi frågar vad dessa elever har för erfarenheter med sig när 
de kommer till folkhögskolan och innan de träffar Inga. 
Vad har de med sig i ryggsäcken när de kommer till denna 
folkhögskola? Hur ser deras tidigare skolhistoria ut? Vad 
händer i omvärlden som lämnar avtryck hos dessa unga 
människor? Så här kom omvärldsanalysen att se ut i vårt 
samtal:

”I: Jag tror att de är skolskadade. Det handlar om att de ska ha 
betyg härifrån. Och de har många ämnen och de försöker göra som 
man alltid gör: komma undan med så lite arbete som möjligt….
Ett problem är att de elever vi har -  de flesta ska bara gå ett år. 
Det går inte att avprogrammera på ett år.”

A: Någonting jag tycker är viktigt, är skillnaden på de här drygt 
tio åren. Det är hur samhällsförändringarna avspeglar sig i dem. 
De tänker oerhört strategiskt kring val och vad är det jag behöver: 
jag behöver högskolebehörighet. Men man har kanske inte frågat sig 
varför jag behöver högskolebehörighet och vad jag vill. Och därför 
är det flera idag--- som kommer in här och bara klämmer in ett år. 
Vi skulle ha behövt träffa dem i två år.”

Och Inga fortsätter:
”Våra elever har misslyckats nästan alla …det som har varit 
bra är att vi haft en sådan bra blandning i åldrar och tidigare 
erfarenheter och då lär de enormt mycket av varandra. Men den 
klassen vi pratar om, där är nästan alla lika gamla och har inte 
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så mycket olika erfarenheter. Och det gör att det blir bara det. 
Det tror jag är därför det blir ännu värre i den klassen än vad det 
brukar….”

Det vore på ett sätt enklast att ge upp, att återgå till 
en lärarledd undervisning med enkla uppgifter med 
tydliga svar. Men här påminns vi igen om Ingas ihärdiga, 
tålamodiga och medvetna pedagogiska mål. Det handlar 
om att hitta lusten, att få den där underbara aha-
upplevelsen. 

”Det handlar om att de ska fråga. När eleverna har kommit 
underfund med att det är väldigt bra att fråga. Då har man 
kommit en bit på vägen. Det är någonting jag jobbar mycket med 
att den som frågar är den som får väldigt mycket beröm av mig. 
Att jag inte fattat någonting, det får man mycket plus för. Och 
det försöker vi börja med varenda uppgift med. Var finns du i det 
hela? Vad kan du om det här? Vad har du stött på för någonting? 
Så att man hittar någonting att de kan hänga upp alla de andra 
kunskaperna på. De som finns i gruppen visar vetgirigheten, 
känslan, det smittar .. och saknas det några sådana i en grupp 
kan det vara väldigt tungt. …Till exempel Pernilla förra året: Vi 
började titta lite i statistik och vi gick in i lönestatistik eller vad 
det nu var och hon var uppriktigt upprörd när hon såg staplarna 
framför sig: ´VARFÖR är det så?! Att de tjänar 3000 mer än 
kvinnorna – varför är det så??!!´ Och jag kände att det kan jag 
inte svara på…Det blev en drivkraft –så blir det en jävla anamma 
– och då smittar det.”

De traditionella läromedlen räcker inte till 
När man som Inga valt att satsa på en frågande-sökande-
pedagogik så fungerar inte de tryckta läromedlen. 
Innehållet blir snabbt inaktuellt. Läroböckerna erbjuder 
bara ett subjektivt – läroboksförfattarens – perspektiv. 
Inga riktar också kritik mot det språk som används i dessa 
böcker: det är för svårt för hennes elever. En pedagogik 
i rörelse får ingen användning av de traditionella statiska 
läromedlen. Hennes ämne – samhällskunskap – är också 
för brett och mångfasetterat för att rymmas in i en enda 
bok.

”Över huvud taget om man tänker på samhällskunskap som är så 
fylld med information; samhällskunskap är ett ämne som innehåller 
allt. Det säger eleverna också plötsligt: ´Det är alla ämnen 
egentligen. Allting ingår där…´ De här läromedelsförfattarna 
har valt utifrån vad de tycker är det mest intressanta, men det är 
kanske inte det som är det viktigaste för andra att läsa om. Det 
kan vara bra att bläddra i. Det är därför vi köper in många olika 
slags samhällskunskapsböcker …men det är svårt att veta vad 
eleverna tycker som är intressant att ta reda på plus att det snabbt 
blir väldigt gammalt. Nu har jag elever som håller på med Sveriges 
statsskick. Då har jag gammalt material som jag beställt från 
Riksdagen …plus de här samhällskunskapsböckerna… Och så 
plötsligt står det någon och talar om hur många socialdemokrater 
det finns osv. ´Var har du fått de här siffrorna ifrån?´, frågar 
jag. Då visar hon mig den där broschyren. ´Har du tagit reda 
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på när den gavs ut?´ 
Likadant sitter det någon 

som talar om vilka ministrar 
som ingår i regeringen från 

gammalt material. När det 
gäller samhället, ändras det hela 

tiden. Det skulle vara fullständigt 
vansinnigt att tro på det som står i 

några läroböcker. Just därför är det så 
mycket fel hela tiden. En lärobok som 

visar lite grand strukturer är intressant. 
Men fortfarande är det en person, någon annans 

struktur och är det något som är viktigt för elever så 
är det att de kan hitta sina egna strukturer. Det var ju det 

här jag kopplade ihop med. Det som jag kämpar med hela tiden är 
att hitta ingången till deras system och att hitta någonting att hänga 
upp kunskaperna på. Och de har sina egna och de beror på vilka 
erfarenheter de har. Så att komma med någon annans syn och 
försöka tro att den bara kan översättas till…Så är de så tråkiga, 
språket är så besvärligt och de är så ointressanta. Bättre att läsa 
annat svårt språk än det som står i läroböckerna. Eller är det 
bara fånigt. Ibland är det fånigt och fåniga ord.”

För en samhällslärare är internet självklart en underbar 
källa av information, där läroböckernas brister mångfaldigt 
kan kompenseras. Till alla frågor går det att hitta en 
oändligt stor mängd av perspektiv och förhållningssätt, 

informationen är – i alla fall ofta - uppdaterad och aktuell 
och det går att hitta material på flera nivåer både med tanke 
på informationsproducenten och – konsumenten. Javisst 
underlättar internet också åtkomsten och tillgängligheten.

”Nu när vi håller på med geografi, befolkning så upptäckte jag 
att jag hade beställt… statistik för alla….de kan både leta och 
titta i saker och ting. Så det är en enorm skillnad. Nu behöver 
jag inte vara ute i så god tid än innan. Jag var tvungen att vara 
ute i jättegod tid, ringa och beställa kataloger.. Pricka av de saker 
vi skulle beställa hit. Nu behöver jag det inte. Nu finns det på 
internet. ”

Men de bekanta baksidorna av internet finns också 
närvarande. Internet är inte bara en möjliggörare utan 
också en problemskapare.

”… nu kan jag inte stänga av och säga att ni inte får titta på allt 
annat som finns och då blir det …då hittar de hur mycket skit som 
helst…De vill gärna tro på det de har hittat där – då är det sant. 
Det är jättesvårt att skilja värdefullt från det värdelösa eftersom 
varenda …det finns stavningsfel – det ligger där – det är så oerhört 
fint förpackat att det är omöjligt…”

Vardagens kreativitet
Till slut vill vi återge några exempel som illustrerat Ingas 
kreativa och krävande pedagogik.
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1 Första tecknet
”Klassen har själv bildat partier och skriver partiprogrammet 
och nu ska de i morgon, eftermiddag, ha en debatt, så ska 
den andra klassen lyssna på . Ha val efteråt att rösta på 

något av dessa partier. Ett av partierna heter ”Jag vill vinna” 
- Nu har jag läst partiprogrammet. Först blev det så att de 
skrev ner vad de ville göra. Och jag sade till dem: ’Varför vill ni 
göra de här sakerna? Få fram det att ni måste ha ett mål. Det 
måste finnas någonting ni vill nå fram till’. Så nu har de skrivit 
partiprogrammet där det först står hur de vill att samhället ska 
se ut, sedan vilka saker de vill göra. Det har tagit lite tid…
Sedan inser de plötsligt att – det var fantastiskt, tyckte jag - när 
en av eleverna sade att jag fattar inte. Jag tyckte att vi visste precis 
och nu fattar jag ingenting. Jag kan ingenting alls. Det är första 
tecknet….”

2 Det finns inget som heter misslyckande 
”…att uppmuntra dem, att ställa frågor och skriva ner dem 
så att de få syn på dem själva. Sedan kan vi börja diskutera 
frågorna, var ska man börja någonstans, hur ska man gå 

tillväga. Man kan kolla i klassen om det finns någon där som 
kan ge lite mer. De kan också kan komma till oss. Man kan 
gå till Annika eller någon av de lärarna… för att småningom 
gå vidare. Jag brukar uppmuntra att börja med att titta i de 
samhällskunskapsböckerna vi har. Titta på register, alltså i 
innehållsförteckningen. I NE är det väldigt många som kommit 
underfund att där kanske kan vara det första steget att börja.  
Man kan i många fall få framgång att gå in i Google eller …men 

inte alltid. Man det finns olika sätt beroende på vad man ska leta 
på. Och man kan faktiskt gå bet att man inte hittar utan det kan 
t o m kan komma underfund att frågan är omöjlig att besvara. 
Då har man fått lära sig mycket på vägen. …Min dröm är att de 
kan…att de misslyckas att det inte är någon katastrof  att de lärt 
sig något på vägen…Det finns inget som heter misslyckande …”

3 Lära sig något varje dag
”Det måste de få varje dag: en känsla att de lärt sig 
någonting. Vi har lite olika saker. Dagens datum: vad hade 
hänt samma dag. Karta: leta fram ett land…. En av de 

roliga sakerna, när vi har gått genom uppgifter i geografin, de ska 
ta reda på någon naturkatastrof  och sedan kan man prata om 
jordens uppbyggnad…Sedan kommer de och säger att lustigt att 
det står i jordbävningar i tidningar just när vi läst dem…De blir 
vaknare av det. De säger ofta att konstigt precis just när vi läst 
om…det här vi håller på; märker jag hela tiden att det vidgar…
det är så roligt när man ser tv, läser tidningar, det här vet jag, 
det här kan jag någonting om, det gjorde jag inte innan….börja 
uppmärksamma saker som händer runtomkring.”

Sammanfattning
Vi har fått ta del av Ingas erfarenheter som 
förändringsaktör. Var Ingas resa börjar och hur den 
kommer att sluta är inte möjligt att besvara. Förändringens 
mål har inga färdiga vägskyltar och vägbeskrivningar. Men 
en sak är säker: förändringens väg är inte rak och det skall 
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”Förändringen är inte alltid en lätt 
resekompanjon – den är diffus, den 
dyker upp i flera kostymer, den talar 
inte alltid klarspråk, den kräver ett aktivt 
förhållningssätt.”

den inte heller vara. I den meningen att erfarenheterna 
och kunskaperna måste reflekteras utifrån det som vi 
redan vet och kan. Reflektion innebär också att ur detta 
möte – mellan det nya och det gamla – kan något nytt 
uppstå. I reflektionen förs fram inte enbart de lyckosamma 
erfarenheterna, utan det är lika viktigt att reflektera över 
motgångarna, problem och svårigheterna. Allt detta finns i 
Ingas berättelse. 

Samtalet med Inga påminner oss om 
förändringsarbetets nödvändiga beståndsdelar: i botten 
måste det finnas en vilja och en vision – ambitioner och 
intentioner. Inga med sina kreativa vardagsexempel och 
någonting som vi skulle kunna kalla envishet och seghet 
– att inte ge upp, att kunna möta motståndet – illustrerar 
behovet av den enskilda lärarens insatser. Utan dem 
översätts inte de nationella målen till en levande pedagogik. 
Eldsjälarna behövs! Men det är inte lätt att vara en eldsjäl – 
det tar på krafterna. Utan goda kontakter med kollegor och 
utan givande nätverk finns det en uppenbar risk att man 
sliter ut sig och brinner ut för snabbt. Kan man medvetet 
på den lokala nivån bygga upp stöd- och supportresurser 
för erfarenhetsutbyte och resurssamverkan?, undrar vi.

Det pedagogiska förnyelsearbetet är absolut inte 
enkelt och smärtfritt. Det utmanar, väcker motstånd, men 
samtidigt inspirerar, visar vägar till kunskapssökande på 
var och ens egna villkor. Läraren står inte längre i centrum 

– i dag måste och får man faktiskt  tänka om lärande 
och kunskapsproduktion; elevernas skolerfarenheter 
bromsar förändringen; omvärlden med sina parallella 
förändringsprocesser tränger sig in i skolan – hur skall 
man möta dem; hur mycket inflytande över dem har den 
enskilda läraren?

Förändringen är inte alltid en lätt resekompanjon – den 
är diffus, den dyker upp i flera kostymer, den talar inte 
alltid klarspråk, den kräver ett aktivt förhållningssätt. 

Förändringen öppnar upp dörrarna till nya sätt att 
arbeta, att hitta nya samarbetspartners, att bli kvitt det 
gamla som inte längre fungerar, den vill något. 

”...skulle önska att man aldrig blir klar – faktiskt  – vart jag 
vill komma; att det handlar om det här att om man går i skolan 
ska man naturligtvis känna sig duktig och glad och klara av flera 
saker. Det är så när man lär sig ..man vill bli nöjd och glad…. 
Jag skulle önska att det fanns mer tid. För lärare att pröva sig 
fram att diskutera, att hitta på nya saker. Vi har massor av 
idéer, som vi bara provar på. Som eleverna inte tänder på eller som 
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inte passar dem, så har vi bara skippat trots att det är bra grejer. 
Det här med samarbetet; hur man ska göra. Allt kräver väldigt 
mycket bakgrundsarbete. Jag önskar att det fanns tid på skolan 
till utvecklingsarbete…Folk har fullt upp med det de håller på 
med. Orkar inte att sätta mig ner och fundera på hur jag skulle 
förändra. Det kräver tid och det kräver att man provar att man 
misslyckas att man provar igen den tiden finns inte. Ingen har tid 
att utveckla något. Om det fanns mer tid för experiment och prova 
på tror jag att det skulle hända saker.”

Pirjo Elovaara
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Caroline är utbildad bibliotekarie sedan 
drygt tio år. Arbetsplatsen är Sölvesborgs 
bibliotek vilket också har ett lärcentrum i 
sina lokaler. Caroline är både social- och 

studiebibliotekarie på sitt bibliotek. Annika och Pirjo har 
bestämt träff  med Caroline för att få veta mer om hennes 
studiebibliotekarie- och handledarroll för de som studerar 
kurser hos Nätbildarna. Vi har innan intervjun frågat oss 
hur de samhällsomvandlingar som nu sker påverkar de 
traditionella arbetena som pedagog och bibliotekarie. Att 
det behövs andra kompetenser är tydligt, men hur kan de 
se ut och hur kan det gå till på ett konkret plan? Hur blir 
mötet mellan de professioner vi kan tänkas samarbeta med 
och hur påverkar det dem som vi egentligen arbetar för; 
våra målgrupper? Kan vi se hur samhällsförändringarna 
avspeglas i hur vi tänker om våra arbeten?

Caroline – en studiebibliotekarie 
berättar

En projektvan bibliotekarie
Caroline har jobbat med projekt direkt från början 
på sitt bibliotek, det var så allt började. Då handlade 
det om biblioteket som resurs i utbildnings- och 
kunskapssamhället. Företagare och studenter skulle få hjälp 
och stöd från sitt lokala bibliotek.

Att hamna direkt i en projektverksamhet har präglat 
Carolines nuvarande yrkesroll. Hon har inte manglats 
igenom traditionella bibliotek med olika kortare vikariat 
som är så vanligt för nyutbildade bibliotekarier. Det verkar 
som att projektformen har passat Caroline utmärkt. 
Projekten har varit utåtriktade verksamheter med starka 
inslag av teknik. Detta har varit en bra kombination. 
Samtidigt har biblioteket byggt ut ett lärcentrum som 
finns vägg i vägg med biblioteket. Tekniken har inte 
inneburit något större motstånd eller tröskel för Caroline 
och vi tolkar det så att verksamheten har vunnit på att ha 
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Caroline knuten till sig som en teknikorädd och utåtriktad 
projektbibliotekarie. Hon säger själv att hon haft stor nytta 
av att ha hamnat i utvecklingsarbeten och att hon lärt sig 
mycket av det.
Caroline har läst som hon säger ”massor av olika kurser 
i olika ämnen” vid sidan av. Nyfikenheten väcks med 
utmaningarna i arbetsuppgifterna och innebär att hon blir 
stimulerad och vill lära sig mer.

Det här innebär att en god spiral har skapats: stimulans 
som föder nyfikenhet som leder till vidare studier som 
föder stimulans som…

Biblioteket och lärcentret med dess tekniska 
och personella resurser har betytt att det finns stora 
möjligheter för de vuxenstuderande som använder 
biblioteket för sina studier. Det här är ett bibliotek som 
har nappat på teknikkroken rejält. Man har fått syn på 
möjligheterna och fortsatt att utveckla dem. Man har 
riktat sig till olika målgrupper; företagare i kommunen, 

skolor och vuxenstuderande på olika nivåer. De som kan 
utnyttja lärcentret är studerande från olika studieformer; 
studieförbund, komvux, folkhögskola och högskola, ”hela 
spektrat” som Caroline säger.

Av de studenter vi talar om är i regel ca 70% av de 
inskrivna på lärcentret kvinnor. 

Caroline har studerat och testat olika lärplattformar, 
programvaror samt virtuella konferenssystem. I och 
med att hon arbetat så nära studenterna med tekniken så 
har hon sett var det brustit men också vilka möjligheter 
som finns och fått idéer om hur man skulle kunna 
vidareutveckla de olika klienterna.

Caroline säger att hon är en allt-i-allo förutom det 
som ingår i hennes befattning. Att syssla med alternativa 
kommunikationssätt som olika lärplattformar tillhör inte 
de vanliga bibliotekariesysslorna men Caroline verkar inte 
ha bromsats upp av någon förutbestämd roll, hon spänner 
över ett stort register. Den traditionella biblioteksrollen 
verkar vidgas och Caroline konstaterar att ”tekniken den 
måste man kunna”. Hon ser möjligheter hela tiden. En 
är att försöka stödja de som studerar, ge redskap som 
ger möjlighet till självhjälp genom att göra instruktiva 
webbsidor på biblioteket. 

”Hon ser möjligheter hela tiden. En är 
att försöka stödja de som studerar, ge 
redskap som ger möjlighet till självhjälp 
genom att göra instruktiva webbsidor på 
biblioteket.”
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Tänket
Arbetet med innehållsutvecklingen tar aldrig slut säger 
Caroline. Det finns så mycket att göra hela tiden. Hon har 
utgått ifrån de personer hon har mött när hon skapat sina 
webbsidor. 

”Jag har försökt att tänka mej en person framför mej och vad och 
vilka frågor de ställer sej när de sitter framför en dator. Jag försöker 
att inte trassla in mej”.

Caroline kopplar ihop bibliotekets behov med de 
studerandes och ser trösklar med framförallt tekniken och 
vilka begränsningar de medför. Det här innebär en stor 
frustration. Hon tycker inte att tekniken är följsam. En 
del företag som biblioteken arbetar med har en ohälsosam 
monopolsituation. När behoven finns av att ändra eller 
utveckla en idé ligger det ofta utanför Carolines kontroll; 
”det ligger helt i tillverkarens händer”.

Metoder – och vilken hjälp kan Caroline ge?
Man får börja väldigt enkelt med webbstödet menar 
Caroline. Det första som studenterna behöver är insikt i 
hur deras lärplattformar fungerar. De skall laddas ner och 
begripas. 

”Nästa steg är att förstå olika programvaror, Word t ex. Det är 
enkla saker som att de skriver för stora texter eller hur de sparar 
en chat. Man får sätta sej bedvid helt enkelt. Det är teknikstöd 
man får börja med att ge.” 

Sedan kan det komma en informationssökningsfråga. 
Som hur man använder MESH1 eller något sådant som 
de inte vet hur de ska använda eller hur man skall skriva. 
Men de flesta frågor går ut på hur man kan utnyttja sitt 
högskolebibliotek. Man vet inte att man kan reservera 
böcker i katalogen t ex. Så deras kunskapsnivå i hur man 
kan utnyttja webben är väldigt låg. Det är på den nivån som 
jag hjälper dem, att visa vilka resurser de kan använda”.

Om samarbete som stöd för Caroline
Det som varit ett stort plus är den vidareutbildning 
Caroline varit på, en utbildning som några bibliotek 
beställde av högskolan; 

”Då gick vi dit och träffades och det var jättebra. Dels för att 
vi fick träffa de bibliotekarier som våra studenter hade kontakt 
med, plus att vi fick en genomgång av databaserna rent praktiskt. 
Att man fick en aning om och att man kunde se vad studenterna 
egentligen har för möjligheter och kan få tag i. Det var ju 
fantastiska databaser som jag inte hade varit på innan”. 

Ny roll för Caroline - studiestödjaren
På det bibliotek och lärcentrum där Caroline arbetar 
fungerar hon också som handledare till Nätbildarnas 
kurser. Nätbildarna är ett konsortium där både 

1  Medical Subject Headings ämnesordlista som används bl a i 

medicin- och vårdutbildningar. 
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studieförbund och folkhögskolor erbjuder distanskurser 
och de som vill kan få stöd på sitt lokala bibliotek. Det är 
skillnad på samarbetet mellan Nätbildarna och högskolan. 
Högskolelärarna vet många gånger inte om att deras 
studenter sitter på ett lärcentrum och får stöd från en 
bibliotekarie. I vissa fall vet Caroline att stödet inneburit 
att studenten har fortsatt sina studier. Det har funnits 
studenter som vacklat och velat sluta men där hjälpen från 
henne hjälpt studenten vidare. 

”Vi har inte kontakt med någon lärare, Nej det är studenten 
som har kontakt med sin lärare, vi har ingen stödresurs eller 
lärarkontakt. Läraren finns ju via datorn…”

”…vi hjälper de här utbildningsanordnarna att få igenom deras 
elever på ett bättre sätt. Dom blir inte utlämnade, de får mycket 
hjälp och stöd av oss”. 

Ett annat tänk 
Nätbildarna, där hon med från start, har ett annat 

tänk menar Caroline,. Hon får listor på vilka som skall 
medverka i kurser och kontakt kan etableras. Caroline 
säger att; ”...skillnaden mellan studenter och Nätbildarnas 
deltagare är att jag har mer kontroll över vilka kurser och 
studiematerial och så som de läser. Men annars behandlar 
jag ju studenten och den som läser hos Nätbildarna på 
samma sätt. Det är bara det att Nätbildarna har förstått 
vilken resurs det är med att ha en lokal handledare på plats 
och det kanske inte högskolorna snappat än”. 

Om tekniken som stöd och stimulans för Carolines 
lärande

”... Jag ser hela tiden saker som händer kan man säga. Jag får ett 
enormt input i mitt arbete. T ex Marratech där högskolan kan 
koppla ihop telebild och Marratech det är sådana där tekniksaker 
som jag ser. Jag tror att det kommer mycket sådan ny teknik hela 
tiden. Och då tänker jag hur kan man använda, i vilka andra 
sammanhang kan man använda det här. Så jag får mycket teknik-
input”.

Handledning
Caroline har med all sin erfarenhet och input många idéer 
om hur hon skulle vilja ändra sitt arbete och har visioner 
om framtiden.

När det gäller handledning så påverkas kontakten med 

”I vissa fall vet Caroline att stödet 
inneburit att studenten har fortsatt sina 
studier. Det har funnits studenter som 
vacklat och velat sluta men där hjälpen 
från henne hjälpt studenten vidare.”
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den studerande mycket av hur man lägger grunden och 
att man inser betydelsen av hur de första mötena med 
studenten blir.

”Nätbildarna såg vitsen direkt med handledare och hur man skulle 
utnyttja en handledare på och att utbilda handledare på ett bra 
sätt. Det där med vilka roller man har och som man kan träda in 
i. Där känner jag mej som handledare välkomnad från lärarna. 
Det ligger ju i hela konceptet att jag kan ge feedback tillbaka. 
Nätbildarna försöker att skapa sociala möten”.

Om biblioteken i framtiden
Caroline tycker att framtidens bibliotek är viktiga av tre 
skäl:

”Det ena är informationskompetens. Det är det som vi är bra på, 
vi är bra på att lära ut. Jag ser att det finns risk för en slags IT-
analfabetism. Det ser vi redan och det kommer att bli ännu värre. 
Folk har svårare och svårare att ta till sig information för idag 
läggs information på ställen som inte är till för dem. 

Det andra är lässtimulans, att lära sig att hantera det skrivna 
ordet och sedan är det en sak till och det är det sociala rummet. De 
tre benen kommer framtidens bibliotek att stå på enligt mej”. 

Nya roller
De senaste åren har man talat om att bibliotekarierollen har 
förändrats att den delvis glidit över mot en mer pedagogisk 

roll, det här är något som Caroline bejakar; 
”Det tycker jag är underbart. Det betyder att vi inte sitter bakom 
informationsdisken och har alla svar. Att man skall stå där på 
andra sidan med mössan i hand och be om lov. Att de ber om ett 
svar och så ger vi dem svaret. Så ser det gudskelov inte ut längre. 
Utan att vi lär folk att hitta, att vi ger folk verktygen”.

Att vara med och utjämna den digitala klyftan innebär att 
biblioteken måste utveckla sin pedagogiska roll: 

”Visst, det är att lära och lära så kommer det att bli. Och när 
det gäller det sociala rummet så är vi på gång och skall bygga ut 
ett café. Där kommer vi också att försöka fylla med kulturella 
evenemang och så”.

Måste lämna huset
Det kanske är ett framtidskoncept att man lämnar 
biblioteken, tänker Caroline. 

”Man kanske ska jobba projektmässigt och så goda frön, att man 
gör punktinsatser från bibliotekens sida. Säger att den här terminen 
jobbar jag bara med den här skolan, tätt ihop med den här läraren. 
Men det kräver mycket kunskap och att det är rätt person. Ingen 
tråkmåns utan någon som tycker det är viktigt…”, och vägen till 
dessa förändringar är kunskap och kompetensutveckling enligt 
Caroline.
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När det blir fel
När Carolines kunskaper inte kommer till sin rätt är till 
exempel när skolgrupper inte föranmält att de skall komma 
och när de sedan är där så kommer de med samma frågor 
allihop. Då blir det svårt att hjälpa till och det blir inte bra 
för eleverna.

Begränsningar hos biblioteken
Caroline har nu erfarenheter som gör att hon tycker 
biblioteken måste: 

”...anpassa sig efter hur folk söker. Det är tydligt att 
bibliotekssystemet inte är anpassat till studenterna. Det ser man 
hela tiden tycker jag. 

…Men vad som kan irritera mej och vad jag ser håller på att 
hända är att man flyttar ut katalogsystemet digitalt. Det vill säga 
att e-resurserna blir hierarkiskt lagda som en bibliotekarie vill ha 
dem även på nätet. Så det är inte nog med att man trasslar till det 
fysiskt man håller fortfarande på och trasslar och trasslar. Varför 
hittar inte studenterna sina resurser?

Stöd
Det stöd biblioteken kan ge idag är i sin linda. På många 
bibliotek finns de fysiska och tekniska förutsättningarna. 
Studenter finns, men inte alla vet om bibliotekets tjänster. 
Hur gör man för att nå ut till kommuninvånarna? En 
annan aspekt är att det är standardskillnader mellan de 
olika kommunbiblioteken. En del har kommit långt i sitt 
IT-stöd både fysiskt och virtuellt. De personella resurserna 
är inte minst viktiga, hur man bemöter de studerande.

Frågor som väcks
Efter samtalet med Caroline funderar jag på hur man gör 
när man skall försöka samarbeta där olika intressenter är 
inblandade utan att det blir för stora kulturella krockar. 
Utifrån min egen bibliotekserfarenhet menar jag att var och 
en tänker för mycket utifrån sin nuvarande agenda och då 
hamnar man snabbt i invanda tankerör, att det är svårt att 
se utanför sin egen verksamhets behov. Det är kanske inte 
så konstigt att man inte känner till den andres verksamhet 
mer än ytligt. Det här drabbar indirekt målgruppen i 
det här fallet studenterna. De som skulle vinna på att 
tala med varandra fungerar inte som kommunicerande 
kärl. Är det för nytt, för ovant att tänka så? Väcker dessa 
tankar osäkerhet och rädsla hos alla inblandade, vilket 
ofta förändringar gör? Säkert försöker man tänka in de 

”Så det är inte nog med att man trasslar 
till det fysiskt man håller fortfarande på 
och trasslar och trasslar. Varför hittar inte 
studenterna sina resurser?”
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studerandes behov men man missar andra som också är 
inblandade i studiesituationen? För att råda bot på detta 
skulle det behövas en gemensam arena för att utbyta 
tankar om dem som vi arbetar för; de vuxenstuderande. 
Varför inte gemensamma kurser där man tillsammans 
kan upptäcka varandras professionalitet och behov? Det 
skulle kunna vara en neutral och kreativ miljö att starta en 
kunskapsskapande resa tillsammans.

Arbetar aktivt men saknar kontakt – är det så för 
oss alla?
De erfarenheter som Caroline gör med de vuxna i lärande 
innebär en stor resurs inte bara för det lokala biblioteket 
utan också för det flexibla lärandet i stort. Hennes tankar 
är värda att begrundas av både administratörer, pedagoger 
och bibliotekarier.

Caroline med kollegor arbetar aktivt med de 
vuxna i lärande men saknar en djupare kontakt med 

” Vi är alla uppbjudna till dans fast 
vi kanske inte inser det? Vill vi vara 
panelhönor eller testa de nya stegen 
tillsammans med andra nyfikna och vara 
följsamma och reflekterande samtidigt?”

utbildningsanordnarna. Vad kan 
vi göra på våra arbetsplatser? 
Hur analyserar och värderar vi 
förändringarna som pågår? Vi 
är alla uppbjudna till dans fast vi 
kanske inte inser det? Vill vi vara 
panelhönor eller testa de nya stegen 
tillsammans med andra nyfikna och vara 
följsamma och reflekterande samtidigt? Ingår 
det inte i våra uppdrag att försöka ta in omvärlden, 
tankemässigt försöka vara steget före så att vi kan vara med 
och formulera nästa moment i processen? Våra kunskaper 
är viktiga för eleverna, studenterna och deltagarna. 

Det här inser jag efter samtalet med Caroline.

Annika Hultén
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Leif & Katarina - expert på att vilja 
leta

”Min uppgift är att vara lika nyfiken som de är” säger 
folkhögskoleläraren Leif  Vikengren.

 Tillsammans med folkhögskolebibliotekarien 
Katarina Granath berättar de här om sitt samarbete 

och om sina tankar kring lärande. 
Vi träffar Leif  och Katarina på deras gemensamma 

arbetsplats; Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Skolans 
bibliotek är ganska centralt placerat. Det är ett riktigt 
bibliotek. Ingen skolsal som gjorts om utan ett ritat vackert 
bibliotek med stora fönster och sköna möbler att sjunka 
ner i. Det är välförsett med media och har en utbildad 
bibliotekarie på halvtid samt en biblioteksassistent. Det ger 
ett intryck av ett väl fungerande bibliotek. Skolan har ingen 
distansutbildning.

Katarina arbetar som bibliotekarie på halvtid på 
folkhögskolan och Leif  är lärare inom humaniora och 
samhällskunskap. Det är något flytande det där med 
ämnestillhörigheten. Eller som Leif  säger; ”You name it I´ll 
teach it”, men just nu är det mest filosofi, psykologi och 

samhällsvetenskap.
Katarina konstaterar att ”det är som Leif  säger det är inte 

riktigt ämnen”.
Leif  har arbetat som lärare i trettio år varav de senaste 

tio på folkhögskola. Katarina är folkhögskolebibliotekarie 
och jobbar andra halvan av sitt arbete på ett 
kommunbibliotek, hon har arbetat på skolan i nästan 
femton år. Vi – Pirjo och Annika - har velat träffa Leif  
och Katarina för att vi förstått att de har ett väl fungerande 
samarbete. Samtalet kommer att handla om deras 
respektive roller som pedagog och bibliotekarie, att arbeta 
tillsammans och om olika metoder i konsten att lära.

Om samarbete
Leif  säger:

”Samarbetar det gör vi hela tiden. Det går så till att vi planerar 
ihop, så att Katarina vet vad som är på gång. Vilka teman vi 
jobbar med, om vilket material och så diskuterar vi innan vi 
använder det. Jag tycker att det är ett väldigt naturligt samarbete, 
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jag ser Katarina som del i vårt lärarlag, du är ju med på 
lärarråden...”

...och rent konkret kan det se ut så här; 

”Ja om vi tar ett tema, vi kan kalla det ”Rik och fattig”. Då 
börjar vi med att sätta oss tillsammans, jag, Katarina och Kalle 
som jag också jobbar ihop med. Vi sätter oss ner och diskuterar 
vad skall vi göra nu då?” 

Vi undrar om Katarina är med från start och det är nästan 
vara en onödig fråga för Leif  fortsätter med att 

”...vi försöker hitta problemställningar som vi tycker är 
intressanta”.

Leif  berättar om varför det är så självklart för honom 
att söka sig till biblioteket.

”Jag tror att det hänger lite ihop med min historia som lärare att 
jag aldrig varit intresserad av läroböcker. Jag har jobbat som lärare 
i trettio år och hittills har jag aldrig använt läroböcker”

Vi undrar om man funderar mer på sin yrkesroll när man 
arbetar så här tätt ihop. Överlappar inte rollerna, och hur 
hanterar man det i så fall? Men det verkar som att de tränat 
upp ett sätt att förhålla sig till den typen av situationer. Ett 
exempel säger Leif  kan vara när: 

”…Katarina varit med inne på lektionerna så har du tagit hand 
om vissa delar. Som hur man hittar material om det här till 

exempel. Eller vissa avsnitt som du är bra på och som du har 
tagit”. 

I vissa situationer blir det spontana frågor till varandra. 
När en grupp besöker biblioteket tillsammans med Leif… 
“…då kan Katarina vända sig till mig och fråga; ”Har du läst 
den Leif ?” Eller så kan du fråga ”Vad tycker du om det?” Även 
i biblioteksdelen så att säga är ju vi lärare aktiva”.  

Men någon gång måste det väl vara vissa situationer som 
visar på att yrkesrollerna specifika, och när är det? Leif  
menar att det är när: ”...jag är ju med på biblioteket och letar 
och härjar och rotar. Katarina hon är ju experten på att ta fram 
grejerna”. På en fråga från oss vad Leif  tycker att han är bra 
på säger han att han är ”...expert på att vilja leta”.

Om bibliotekariens metod
Katarina berättar att för att eleverna som söker 
information skall komma vidare i sitt arbete så; 

”… innebär det väl att jag helst inte letar åt dem men... Jag 
försöker ha en gång, att jag letar lite mer på hösten och lite mindre 
på våren. Att jag ställer konstiga frågor. Vad är det och vem 
är han, lever han? Vad kostar ett liv? Är det i Sverige, är det i 
Australien? Att man fyller på med frågor så”.

Vid ett annat tillfälle kan Katarina fråga eleven om valet av 
källa

…”och då kan jag också vara med och fråga var har du hämtat 
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informationen? Är det liksom nio papper från Wikipedia då 
diskuterar man det, vad är Wikipedia och hur kan det vara så att 
man får ut nio papper? Det är inte det här att det är rätt eller fel. 
Du får inte använda det, utan man pratar om det och man kan 
fråga...”

En annan metod är att Katarina gärna vill att eleverna 
berättar för varandra vad de har gjort och vad de har hittat 
eller att hon anpassar sin information efter vilka hon har 
framför sig.

Skillnaderna i yrkesrollerna
Katarina tänker att; 

”…jag sätter ju inte omdömen eller betyg. Och jag är inte den 
bibliotekarien som vill sätta betyg eller liksom gradera folk så.”

”Det är också en skillnad i att jag inte jobbar i en elevgrupp. Jag 
hör inte till någon specifik elevgrupp och jag leder ingen grupp. Jag 
känner mig ganska klar över min bibliotekarieroll, jag tror inte att 
jag är kurator, sjuksköterska, lärare eller elevassistent eller så. Jag 
vacklar liksom inte i det.” 

Men det kan också vara en fördel i att ses som en som har 
en mer neutral roll tycker Katarina och det märker man när 
eleverna kommer och anförtror sig. Att eleverna anförtror 
sig till Katarina kan bero på att det är jobbigt med ett så 
pass fritt och självständigt arbetssätt. Vad tycker Leif  om 
att eleverna går till Katarina och lättar sitt hjärta?; ”... det är 

en väldigt viktig funktion, en som kan finnas där som ett slags, ett 
verktyg”.

Ordet verktyg dyker upp lite då och då i samtalet 
och jag funderar över varför det används och vad ett 
verktyg är. När man själv inte räcker till då behöver man 
verktyg. Det är som en förlängning, förstärkning eller en 
utvidgning av ens egna resurser, något som tillför något 
extra, annars får man inte önskat resultat. Verktyg är också 
något som man bör lära sig att bruka. Det kan vara så att 
man missar egenskaper hos verktyget om man inte lär sig 
det ordentligt. Verktygen bibliotekarien och biblioteket är 
viktiga för Leif. Att Leif  vet hur han skall använda sina 
verktyg är en sak men hur får han eleverna att förstå den 
skillnad verktyget bibliotekarien gör? Leif  tycker att;

”…biblioteket är ett verktyg för eleverna och för mig handlar ju det 

”När man själv inte räcker till då behöver 
man verktyg. Det är som en förlängning, 
förstärkning eller en utvidgning av ens 
egna resurser, något som tillför något 
extra, annars får man inte önskat resultat. 
Verktyg är också något som man bör lära 
sig att bruka.” 
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om att få eleverna att fatta det. Och det gör att biblioteket alltid 
blir självklart, det centrala navet i den verksamhet jag bedriver, 
varje dag. Så att det är helt naturligt för mig. Dessutom har 
jag haft turen att under mina år som lärare alltid ha träffat på 
duktiga och bra bibliotekarier”.

Hur kommer det sig att alla elever kommer till biblioteket 
vid Leifs lektioner och att lärarna självklart är med? 

Katarina tänker efter och säger att 
”…jag tror att det började såhär. Att när jag började på skolan 
så försökte jag få till de här klassbesöken. Och det har varit 
fruktansvärt trögt. Det är ungefär två år sedan alla kom på besök, 
alltså samtliga. Men när du och Kalle kom så blev det nästan 
tvärtom att ni bad att få komma på klassbesök. Och sedan blev 
det nästan som ett exempel för de andra lärarna. Att här är det 
några som vill gå till biblioteket med sina klasser och sedan har väl 
det nästan spritt sig. Jag tror att det var så...”

Lärarna fungerar som goda exempel
Katarina:

”…jag tänkte på en sak Leif; ni jobbar ju mycket, det är säkert 
medvetet med exempel. Ni är ju goda exempel. För jag har 
funderat på det varför är det alltid så alla era elever kommer till 
biblioteksundervisningen. Jag tror att det har att göra med att Leif  
och Kalle är med då. Att lärarna kommer. Det är inte så att man 
skjutsar iväg eleverna till biblioteket och så går man och gör något 
annat själv utan att det är alltid en lärare med vid de tillfällena”. 

Delaktighet och insyn
Insyn i hur man jobbar är viktigt för hur det går för 
eleverna. Här har bibliotekarien en funktion som kan liknas 
vid ett redskap. Leif  säger att 

”Katarinas roll är ju oerhört viktig på det sättet att hon väldigt 
ofta har insyn i det vi gör. Hon vet också genom de samtal vi för 
ungefär var eleverna befinner sig. Hon vet vem som behöver lite 
extra pushning och vem som går för sig själv och sparkar i luften. 
Men det viktigaste som jag ser det är att en bra bibliotekarie måste 
vara lyhörd. Du släpper vad du har oavsett om det är vi eller en 
elev. Det tror jag är oerhört viktigt. Att du har en oerhörd insyn i 
vad vi gör. Allt ifrån att du är med när vi planerar, vara med på 
seminarier, du får inblick i hur eleverna tänker. Det gör ju att när 
de väl kommer så är det ju inte så konstigt för dig att släppa och 
gå in i det. Sitter du och katalogiserar eller någonting då släpper ju 
du direkt för att det kommer en levande varelse, som du dessutom 
har en hum om. På så vis är ju bibliotekarien som verktyg väldigt 
viktig. Det blir bättre om man har den där insynen, om man har 
den vetskapen om”

Om att vilja leta – en metod för lärandet
Leif  tycker att själva sökandet är ett område i sig. Det visar 
sig i nyfikenheten, viljan på att visa att han också lär sig, 
att han också hittar saker som han inte trodde fanns. Det 
tycker Leif  är viktigt. Om att lära om kunskap. Att läraren 
är en förebild även rent praktiskt. Han visar att sökandet är 
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roligt när han härjar och letar. 
”Om det inte finns något färdigt material, säg att vi skall jobba 
med 15 elever, då är det ju min uppgift att vara lika nyfiken som 
de är”.

Det finns inte något rätt eller fel
Katarina:
”…Och sedan så finns det inte heller det här med rätt eller fel i era 
frågor. Jag har råkat ut för att eleverna kommer med en form av 
faktafrågor på en lapp och skall svara på och så är det ju verkligen 
inte. Ni har ju verkligen diskussionsfrågor och i och med det kan 
man ju inte ha läroboken utan då måste man hitta material till 
diskussionen”. 

Vid flera tillfällen har Leif  nämnt att han inte använder 
läromedel. Om man inte gör det hur börjar man då?

Leif: 

”...Ja, vi kan ju ta en sån här fråga: finns det några naturliga 
gränser? Det är något av det första vi börjar med. Det är för att de 
skall lära sig hur de tänker. Ja och så tänker vi på det ett tag. Vad 
är naturligt och vad är gräns? Där börjar vi. Det handlar om deras 
lärande helt enkelt, det är ett av målen. Det ökar deras förmåga 
att vara aktiva i läroprocessen, har du en lärobok är det ju dödfött. 
Sedan kan det hända att de går och sätter sig vid en dator eller 
går och frågar Katarina, det spelar ingen roll bara de har den här 
förmågan att gå bakom den där texten. ”Hur kan jag använda den 
här frågeställningen?”.

Hur kommer det sig att du aldrig har använt läromedel vad 
grundar du det på Leif ?;

 ”...därför att jag tycker att utbildning väldigt mycket är en spontan 
konst. Pedagogik är en spontan konst och läromedel styr. Och jag 
tycker inte om att bli styrd i det jag gör utan... det som händer det 
händer. Och det är viktigt om man nu talar om att sätta eleven i 
centrum och ta vara på den kreativitet som finns i rummet så gäller 
det ju att lyssna in vad som händer i rummet. Då kan ju inte jag 
stå där med en färdig plan för vad vi skall göra. Det är ju liksom 
... då är det ju dött, tycker jag

Allt börjar med begreppen – det är utgångsläget
Men om man inte vet att det finns något som heter 
Nationalencyklopedin eller var det finns något skrivet 
sedan tidigare hur gör man då som elev?

Leif: 

”Pedagogik är en spontan konst och 
läromedel styr. Och jag tycker inte om 
att bli styrd i det jag gör utan... det som 
händer det händer. Och det är viktigt 
om man nu talar om att sätta eleven i 
centrum...”
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”Ja men det är ju sådant som vi står för. Det är ju det vi kan 
visa dem. Vi visar att det finns möjligheter att hitta. Men själva 
tanken bakom utgår ju ifrån att utgå ifrån begreppen. Att använda 
begreppen”.

Vilka byggstenar behövs när man skapar sin egen 
kunskap?
Hur tar man vara på elevernas tidigare erfarenheter så att 
de dockas samman med det nya? Går det att skapa sådana 
möten?

Katarina: 
”...det gör ni tycker jag i era seminarier. När ni frågar såhär : vad 
kostar du på ett år? Det kan man ju inte bara veta utan då får 
man ju sätta sig och då är det Statistisk årsbok och allt möjligt 
som man är inne och härjar i. Och på seminariet så pratar vi om 
det. Om de tar fram något ur NE så frågar ju ni; hur ser du på 
det? Och då berättar de ifrån sig själva”.

Målen – är de olika?
Leif  menar att ett av målen är en relationskompetens som 
inte skall glömmas bort, att ta det som någon annan säger 
på allvar. Relationen och samtalet är grunden för hans 
lärarverksamhet.

”… den viktigaste kompetensen vi har att jobba med är 
relationskompetens. Att man lär sig lyssna till exempel. Att man 
tar det någon annan säger på allvar att man inte bryter upp mitt i 
ett samtal. Det är sådana där små saker men… Jag älskar det, att 
försöka förstå vad som händer. Det är det ena målet”.

...och det andra målet... 
”... är det att försöka så gott det går att realisera de mål de ställer 
för det är ju det jag är här för. Jag har inget mål i sig för varje ny 
grupp jag träffar. Det är de mål de själva ställer upp. Det kan ju 
vara så att de säger: ja jag är här för att få behörighet i svenska och 
historia. Då får jag se om vi kan realisera det tillsammans”. 

Det tredje målet är: 
”de mål man sätter upp de sätter man upp efter den grupp man 
arbetar med. Det är ju gruppen som formulerar de målen. Det är 
gruppen som bestämmer vad vi skall göra så att arbetet framöver 
kommer att vara inriktat på den grupp man för tillfället arbetar 
med”.

”… den viktigaste kompetensen vi har 
att jobba med är relationskompetens. Att 
man lär sig lyssna till exempel. Att man tar 
det någon annan säger på allvar att man 
inte bryter upp mitt i ett samtal.” 
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Bibliotekariens mål
Katarina menar att 

”...ja... om man tänker på bibliotek så tänker jag att de skall 
kunna våga ta steget in i ett annat bibliotek och börja fråga där. 
Det är målet”. 

När deltagarna agerar osjälvständigt för det gör de ibland. 
Leif  har sett ett mönster som dyker upp vid starten av 
kurserna;

”När vi startar på hösten så har vi en och halv till två månader 
samma jädra problem egentligen. Och det problemet består i att 
eleven kommer och frågar; kan jag använda det här materialet, och 
kan jag skriva det här, hur långt skall det va och så? Och vi har 
ett standardsvar till dem och det är : du är väl drottning i ditt liv? 
Eller; du är väl kung i ditt liv? De lider ju av det här skolskavet 
att de gör det för vår skull och så får det ju inte va´. Så biblioteket 
är ju ett jättebra sätt att visa på att det här är ju deras fält. Det 
är deras arena det är de som skall fyllas med... rent kroppsligt 
nästan av att lyckas, att det är kul och så. Jag kan vara med och 
pusha och vara en motor och själv visa att det är kul att lära sig 
saker men det är ju inte jag som... Jag brukar säga att jag har de 
behörigheter jag behöver”. 

Ett exempel om att skapa struktur, från temaarbetet Rik - 
fattig.
”...då kan det hända att vi har en fem, sex upp till tio 
frågeställningar som vi har kommit fram till att det är det som 
vi vill jobba med. ”Är du rik eller fattig?” ”Hur mycket kostar 

du på ett år?” eller ”Varför kostar ett par Levis 679 kronor 
och en barkis 2:90?” Ja vi har en massa sån´a frågeställningar. 
Sedan säger vi: ”Vi använder tre veckor” och efteråt så har vi ett 
par dagar då vi sitter i samtalsform med dem och resonerar om 
det som de har lämnat in skriftligt. Då har vi gått igenom det 
inlämnade och gett en kommentar till vad de har gjort. Och under 
seminariedagarna har ju du Katarina ofta varit med, suttit med och 
varit en utav deltagarna”.  

Exempel på att få aha-upplevelser, att bejaka det ovana, 
om att skaffa sig förmågan att lyfta blicken, tänka runt att 
tänka på olika sätt. Ett exempel på en aha-upplevelse kan 
Leif  visa på en redovisning när han säger: 

”...och Roger han har faktiskt intervjuat en präst, det ni. Lyssna 
på honom. Liksom visa på att det finns olika slags material att 
det finns olika sätt att få fram, att vi inte tycker att bara för att 
du gick till den boken och slog upp så är du bäst. Utan det kan 
vara så att det som är apart är absolut bäst för att man får en helt 
annan vinkel på om man frågar om svenska kyrkans uppbyggnad 
och man faktiskt var så smart så att man gick och pratade med en 
präst”.

Mina iakttagelser och mina tankar
När jag lyssnar på Leif  hör jag att han ofta använder ord 
som rör sig om handlandet, själva nyttjandet av böcker 
och material, och om att samtala. Att lärandet blir något 
organiskt, något som växer fram hos individen och mellan 
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människor, något levande. Att visa på och vara med i 
lärandet. Man bökar och härjar, letar och rör runt. Det är 
också rent praktiskt detta att Leif  alltid finns bredvid och 
att man ser hur han gör. Kanske tar man efter det goda 
exemplet? Eleverna ser hur Katarina och Leif  letar och så 
frågar och pratar man hela tiden. Både Katarina och Leif  
fungerar som förebilder. De håller inte kunskaperna för 
sig själva utan är inuti processen med eleverna. Man jobbar 
tillsammans och är med när funderingar dyker upp, frågor 
ställs och man kan nästan påtagligt se hur tankarna tar 
form.

Eller som Katarina beskriver det; 
…”svaren skall ju på nåt vis växa fram. Ni går ju igenom 
begrepp och ord. Ibland har ni en föreläsning eller en gästlärare 
och då kommer det upp tusen miljoners ord som man inte vet, som 
terrakotta, skrymmande eller att ni läser ett stycke innan. Dels får 
de begrepp. Det skapar en trygghet att gå igenom begreppen” 

Båda tycker om sina arbeten, ibland finns det en 
hängivenhet i beskrivningarna av vissa möten och 
situationer. Leif  vet vad han vill och ställer villkor; inga 
läroböcker, mycket samtal och relationer och så en bra 
bibliotekarie. 

Katarina vill inte styra de elever hon arbetar med. Här 
är också samtalen och frågorna viktiga för att eleverna skall 
göra kunskapen till sin. Jag tänker också att ju mer man lär 
sig bruka sitt bibliotek ju mer känner man sig hemmastadd 

där,  det är då det kan då bli det redskap som Leif  talar om. 
Att jobba som skolbibliotekarie innebär att visa på möjliga 
vägar att navigera i informationsflödet vilket är en viktig 
kunskap som man har användning utav hela livet.

Det finns ett ömsesidigt intresse från Leif  och 
Katarina om att samarbeta. Leif  vet att bruka ett bibliotek 
tillsammans med eleverna och det ger ett lyft när Katarina 
är med. Biblioteket är en förutsättning för Leifs arbete och 
det ger en annan kvalitet i undervisningen och för eleven.

I den bästa av världar borde då bibliotekarierna 
ha fullt upp av samarbetspartners runt om på landets 
folkhögskolebibliotek. Så är nu inte fallet att döma av 
Verktyg & Visions enkät.1

Majoriteten av landets folkhögskolebibliotek har inte 
ens en halvtidsanställd bibliotekarie. Det är tydligt att inte 
alla ser biblioteket som en pedagogisk resurs. Det är inte 

1  http://www.resurs.folkbildning.net/object/237236/sveriges-
folkhogskolorsbibliotekenkartlaggning.htm

”...lärandet blir något organiskt, något 
som växer fram hos individen och mellan 
människor, något levande. Att visa på 
och vara med i lärandet. Man bökar och 
härjar, letar och rör runt.”
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bara trist, det är en fatal brist att det är så. 
Intervjun med Leif  och Katarina visar hur biblioteket 

kan vara, inte bara viktigt utan också, oundgängligt för 
den vuxne i lärandet. Att lära sig ställa frågor, dessutom 
relevanta frågor i olika sammanhang, borde vara mycket 
angeläget att ha med sig ut i livet. Särskilt idag när 
anstormningen av tyckare, säljare och samhällsinformation 
kräver att du skall göra ständiga val. Att du skall kunna 
reflektera, kunna välja och välja bort. 

Annika Hultén

Ordförklaringar
Barkis: västsvenska för 
franskbröd med knaprig skorpa, 
med eller utan vallmofrön.
Wikipedia: http://sv.wikipedia.
org/wiki/Portal:Huvudsida - ett 
fritt uppslagsverk på nätet som alla 
kan vara med om att redigera. Det 
finns versioner i olika länder som 
alla görs av olika ämnesintresserade 
artikelskrivare. 
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Nu är våra fem intervjuer avklarade, 
transkriberade, tolkade och utskrivna. Alltså 
är det dags att sammanfatta, reflektera, hitta 
guldkorn och gemensamma trådar samt 

blicka framåt. Och detta är inget lätt arbete, så rika är 
berättelserna!

Initialt handlade vårt intervjuprojekt om att samtala 
med människor som i sitt vardagsarbete utnyttjar den nya 
teknikens pedagogiska möjligheter men samtalen skulle 
också undersöka och studera konkreta samverkansformer 
mellan lärare och bibliotekarier vid folkhögskolor.

Sex erfarenheter lyfts fram
Av våra sex intervjupersoner är tre bibliotekarier och tre 
lärare. En av bibliotekarierna – Katarina  samtalade vi med 
tillsammans en lärare – Leif  - av den anledningen att dessa 
två personer under en längre tid har utvecklat och utformat 
ett samarbete där det finns utrymme och möjligheter till 
samverkan men också klara tankar om hur deras olika 
kunskaper och erfarenheter kan berika lärandeprocesser. 
Den andra bibliotekarien – Caroline – är då verksam 

Avslutande tankar



51

vid ett folkbibliotek men fungerar framför allt som 
stödperson för de som använder bibliotekets lärcentrum 
för sina distansstudier; detta inom ramarna för nätverket 
Nätbildarna. Vår tredje bibliotekarie – Bodil – berättar 
om sina tankar på och erfarenheter av att utveckla ett 
folkhögskolebibliotek som en resurs i undervisningen med 
fokus på deltagarnas utökade och fördjupade kompetens 
i att söka information. Mathias är den enda av våra 
intervjupersoner som har en lång erfarenhet av att arbeta 
som distanslärare, men det blev uppenbart att i Ingas – 
lärare – arbete som en ´fysisk´ folkhögskolelärare finns 
många beröringspunkter med Mathias berättelse.

Den alltid närvarande förändringen
Oberoende av vad våra intervjupersoner har för 
befattningar, arbetsuppgifter och bakgrund så är det 
uppenbart att det mest centrala begrepp som hörs och 
känns i samtliga berättelser är ordet ´förändring´. Förändring 
som en process som inte handlar om tidsbegränsade 
projekt med tydliga mål utan förändring som pågår i 
vardagen. Alla våra intervjupersoner är definitivt aktiva, 
engagerade och kunniga förändringsagenter, som inom 
sin verksamhet och sina ansvarsområden tillåts och 
tillåter sig själva att leta efter nya undervisningsmetoder, 
nya verktyg och som ifrågasätter de traditionella rollerna 
av elev/deltagare, lärare och bibliotekarie. Kunskapens 

och lärandets hierarkiska pyramider med läraren på 
toppen håller på att vittra sönder. Nya former att bedriva 
undervisning och nya sätt att lära växer fram runtom 
i Sverige. Nu sätts eleven/deltagaren i centrum – det 
är hennes/hans lärande och kunskapssökande som 
måste möjliggöras och stödjas. I dessa nya former deltar 
också omvärlden med sina nya tekniker, sätt att leva, 
kommunicera, söka information och kunskap. Omvärlden 
är alltid närvarande i klassrummen men inte alltid – eller 
kanske sällan – under lärarens och bibliotekariens kontroll. 
Vi som växte upp utan datorer, internet, mobiltelefoner, 
mp3-spelare och communities känner oss ofta vilse och 
osäkra och saknar strukturer, överblick och helhet. Men 
delar våra elever/deltagare vår oro och våra problem eller 
är det tvärtom? Är det så att den fragmenterade omvärlden 
är deras hem?

Världen och också undervisningssituationerna har 
förlorat sitt tidigare givna centrum – läraren och hennes/
hans kunskap. Detta upplever våra intervjupersoner som 
en spännande, lockande och positiv pedagogisk utmaning. 
Alla sex söker, testar och reflekterar. Det finns inga givna 
färdiga modeller att hämta från litteraturen utan den nya 
kunskapen och de nya erfarenheterna är personliga och 
kroppsliga. Att vara en sökande yrkesutövare kräver alltid 
tålamod, öppenhet och förmåga att tåla osäkerhet. Våra 
samtalspersoner vittnar om att i detta arbete mår man bäst 
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av och når bäst resultat om man har tillgång till kollegor, 
team och nätverk med temat ”ensam är man inte stark”. 
Ibland finns dessa relationer i närmiljön; man hittar 
kollegor som också brinner för pedagogisk förnyelse. 

Våra berättelser visar också att det inte är helt enkelt 
att utveckla samarbetsformer. Det saknas kunskap om de 
olika yrkesgruppernas kompetenser. Både bibliotekarier 
och lärare har förutfattade, stereotypiska och därmed 
bristfälliga kunskaper om varandras arbete, vilket inte 
underlättar sökande efter samverkan. I intervjuerna kan 
vi också ana att våra organisationer inte alltid är duktiga 
på att stödja och uppmuntra förändringsarbete och 
förändringsarbetare i sina vardagsgöranden. 

Deltagaren i fokus
Hur talas det om elever/deltagare i berättelserna? De 
är i högsta grad närvarande då förändringssträvanden 
börjar hos eleverna: Vad ska de egentligen kunna? Hur 

ska dessa kunskaper vara möjliga att skaffa? Hur ska 
livet i skolor och klassrum formas? Det är här den stora 
pedagogiska och kunskapsrevolutionen pågår! Lärande 
är en aktiv handling och inte en fråga om ett passivt 
mottagande. Lärarna och eleverna är alla deltagare i 
ett arbete som kräver nyfikenhet, öppenhet men också 
förmåga att behärska nya verktyg. Och det är kanske här 
bibliotekarierna kommer in. Om kunskapsmassan inte 
längre kommer att vara statiska färdigpaketerade läromedel, 
utan det som krävs i nuet, men framför allt i framtiden, är 
tillgång till verktyg och kompetenser för att bygga på sina 
kunskaper samt att utvidga sina vyer och byta perspektiv. 
Man måste veta och kunna var det är klokt att leta och 
hur detta letande kan gå till. Och att kunna värdera 
information; hur ska man förhålla sig till motstridiga 
källor? Vad kan man lita på? Det här är nyckelkunskaper 
för framtidens medborgare. Medvetandet om detta finns 
hos pedagoger och bibliotekarier men detta betyder inte 
att man alltid vet hur och vad. Både lärare, bibliotekarier 
men även elever/deltagare känner sig förvirrade och 
osäkra. Vad kan vi förvänta oss av varandra och vad kan vi 
förvänta oss av våra folkhögskolor? Och hur kan den nya 
informations- och kommunikationstekniken hjälpa och 
inte stjälpa de olika aktörerna i detta arbete?

”Våra berättelser visar också att 
det inte är helt enkelt att utveckla 
samarbetsformer. Det saknas 
kunskap om de olika yrkesgruppernas 
kompetenser.” 
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Eldsjälarna bör tas på allvar 
Eldsjälarna finns och de har mycket att berätta och 
förmedla. Det behövs flera arenor för erfarenhetsutbyte 
och reflektion samt kompetensutveckling – varför inte 
gemensamma kurser för lärare och bibliotekarier? Låt 
oss avsluta – denna gång – med Annikas reflektion när vi 
diskuterade våra intervjuer, det vi hade hört och sett:

”Hur får vi in eftertänksamheten, eleverna är ju inte dumma bara 
så stressade, zappande och ovana. Om denna förytling fortsätter 
- vad blir det då? Hur får vi de unga att känna att de behövs och 
att deras tankar och tankeprocesser är viktiga? Att vi vill bejaka 
deras tänkande! DET tycker jag är en utmaning och vi som 
upplevt något annat än snabba kickar, vi behövs. Att få dem att 
uppleva att en tanke leder till en annan i ett samtal utifrån en text. 
Det behöver inte bara vara en text, men all form av fördjupning är 
viktig! Det handlar om det vi sa i början av vårt projekt Vision 
& Verktyg om eftertänksamma medborgare.” 

Vision, vilja, vardag
Det här är kärnan i alla ansträngningar: att binda ihop 
vision, vilja och vardag. En del hittar möjligheter i virtuella 
rum, en del vill hålla sig till de fysiska rummen. Men hur 
de än väljer så tränger sig den teknik- informations- och 
kommunikationstäta världen in i våra skolor och strukturer. 
Hierarkierna börjar krackelera och vi måste alla förhålla oss 

till dessa omvälvande förändringar. Våra intervjupersoner 
har mängder av klokhet och vishet: de ställer sig inte 
utanför utan deltar och medverkar i de pågående 
omdefinitioner och omförhandlingar som rör många av 
samhällets grundläggande begrepp: makt, demokrati och 
kunskap.

Under arbetets gång talade vi mycket om vad vi hade 
hört och iakttagit. Med hjälp av bilden vill vi illustrera 

och sammanfatta den nya 
pedagogiska och lärande 
världen. Teknikens och 
samhällets osynliga men 
verkningsfulla vågor är en 
möjliggörare och en viktig 
samarbetskompanjon för 
folkbildare, om vi vill, kan 
och får omdirigera våra (ut)
bildningsresor. Samtidigt, 
om vi inte tillåts att 

”Teknikens och samhällets osynliga men 
verkningsfulla vågor är en möjliggörare 
och en viktig samarbetskompanjon för 
folkbildare...”
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pröva, testa, experimentera, reflektera och byta 
erfarenheter finns det en uppenbar risk att vi 
går vilse och känner oss frustrerade i de 
okända och outforskade världarna.

Pirjo Elovaara och Annika Hultén

Ronneby 

Oktober 2007
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Pirjo Elovaara
Pirjo Elovaara är verksam som universitetslektor i 
teknovetenskapliga studier vid Blekinge tekniska högskola.  
Ett av hennes forskningsintressen är praktikens kunskap 
och hon har genomfört studier bland bibliotekarier, 
metallarbetare, callcenterpersonal och arbetsförmedlare. 
Hon har också arbetat i 20 år som bibliotekarie med fokus 
på informationsteknik och bibliotekspedagogik. 

pirjo.elovaara@bth.se

Annika Hultén
Annika Hultén har arbetat som bibliotekarie i drygt tjugo 
år och är anställd vid Ronneby Stadsbibliotek och Blekinge 
Läns folkhögskola. Hon arbetar också som redaktör för 
Folkbildningens Pedagogiska Resurssidor, http://www.
resurs.folkbildning.net .

annika.hulten@folkbildning.net
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