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Teknik som 
facilitator
Daniel Gunnarsson och  
Ulf-Göran Nilsson

De senaste 20 åren har mycket hänt 
som har kommit att påverka hög-
skolebibliotekens pedagogiska 
förhållningssätt i grunden. Dessa 
intensiva decennier har inkluderat 
internets intåg, övergång till digitala 
publiceringsformer, Googles etable-
ring som sökmotor samt utveckling-
en av en rad kraftfulla verktyg för 
informationssökning. Det har fått 
till följd att en instruktionsbaserad 
undervisning av ett fåtal tillgängliga 
källor har ersatts av en kontextstyrd 
metodundervisning där reflektion 
och kritisk värdering har blivit mer 
centralt än demonstration av söktek-
nik och enstaka källor. Förändringen 
har även inneburit ett skifte av fokus 
från bibliotekarien som kunskaps-
spridare till studenten som informa-
tionsinhämtare tillika ansvarig för 
sitt eget livslånga lärande.

Vår berättelse börjar år 1995 då vi,  
Daniel Gunnarsson och Ulf-Göran Nils-
son, blev kollegor på Högskolebiblio- 
teket i Jönköping. Daniel Gunnarsson 
arbetade där redan sedan 1993 medan 
Ulf-Göran Nilsson kom från Blekinge 
tekniska högskola, dåvarande Hög-
skolan i Karlskrona/Ronneby. Denna 
tidsperiod har kännetecknats av stora 
omvälvande tekniksprång exempelvis 
etableringen av internet som infrastruk-
tur och den omfattande övergången från 
tryckta till elektroniska publikationer. 

Vi kan se vilken stor inverkan detta har 
haft på bibliotekets tjänster och pedago-
giska verksamhet under de senaste 20 
åren.

Genom detta kapitel vill vi bidra med 
en kartläggning av de tekniksprång som 
vi identifierat och sedan försöka koppla 
dessa till förändringar i de pedagogiska 
metoder som använts i bibliotekets 
användarundervisning. 

För att schematiskt kunna tydliggöra 
dessa kopplingar introducerar vi på 
nästa sida en tidslinje för perioden.  
För enkelhetens skull kommer vår 
berättelse fokusera på de tillfällen som 
medfört stora förändringar. Tanken är 
att tidslinjen ska ge er läsare en över-
blick över hur vi kommer att disponera 
vårt kapitel.

1995 – cd-rom revolutionerar  
söktekniken
Föreställ er nu att det är 1995. Hög- 
skolebiblioteket i Jönköping består av 
tre olika fysiskt åtskilda biblioteksfi-
lialer. Författarna är verksamma vid 
filialen som internt kallas E/T-bibliote-
ket vilken servar ekonomi- och teknik-
utbildningarna. 

Teknikinfrastrukturen består av 
persondatorer för personalen, en dator 
(vilken senare utökades med ytterligare 
en) för sökning i databaser på cd-rom 
samt två datorer för sökning i TINLib, 
den lokala katalogen. Själva utlåningen 
av böckerna hanteras helt manuellt. 
Basen för sökning efter litteratur är  
naturligtvis den lokala katalogen men 
det finns även material som ännu inte är 
överfört från den gamla kortkatalogen. 

Det var dessa båda möjligheter 
vi hade att söka böcker i vår lokala 
samling. Vår samling av tidskrifter var 
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så pass begränsad att vi kunde till-
handahålla en tryckt men uppdaterad 
förteckning över våra prenumerationer. 
Som komplement för att söka efter 
artiklar etablerades vid denna tid data-
baser på cd-rom, exempelvis ERIC och 
Computer Select. Dessa cd-rom-skivor 
var försedda med licens för en använ-
dare att utnyttjas på den lokala datorn. 
Utöver detta fanns det även möjlig-
het till sökning online via uppringd 

förbindelse till Dialog eller DataStar 
vilka sällan utnyttjades. All sökning och 
tillgång till publikationer krävde att an-
vändaren befann sig i bibliotekslokalen 
under bibliotekets öppettider.

Bibliotekets undervisning vid denna 
tidpunkt var av förklarliga skäl fokuse-
rad på bibliotekets lokala samlingar. Den 
centrala metoden för undervisning be-
stod av att studenterna kom i smågrup-
per för rundvandring i biblioteket. 

Typ av teknik Typ av undervisningÅr

•	 Etablerade	tjänster
•	 Knowledge	Graph
•	 Big	Data
•	 IoT

•	 OpenURL
•	 Springshare
•	 Sociala	medier

•	 VRLPlus
•	 E-böcker

•	 HumanClick
•	 Proxy
•	 Lärobjekt
•	 Virtuella	biblioteket

•	 Internet
•	 Hemsida
•	 E-tidskrifter
•	 Databaser
•	 Nya	lokaler
•	 Undervisningssal	med	datorer

•	 Individuell/smågrupper
•	 Rundvandringar
•	 Tryckta	källor	

•	 Cd-rom
•	 Opac
•	 Fysiska	rummet

•	 Primo
•	 Digitala	arkiv
•	 Paper.li

•	 MOOC
•	 MIK

•	 LLL
•	 Citeringsdata
•	 Uppsatsmodell	JIBS

•	 Ämnesguider
•	 Hjälp	till	självhjälp
•	 Kontextbaserad	undervisning

•	 Jourhavande	bibliotekarie
•	 IK

•	 Chatt/e-post
•	 Inspelade	föreläsningar
•	 Interaktiva	demonstrationsmoduler		

•	 Undervisning	i	sal	med		
projektor	”Hands-on”

•	 Föreläsningsmaterial		
tillgängligt	på	webben

2015

2012

2008

2003

2001

1997

1995
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Vid rundvandringen förevisades  
referenslitteraturen, vilken var samlad 
på ett ställe, boksamlingens organise-
ring (SAB) och tidskriftssamlingen. I 
anslutning till rundvandringen demon-
strerades också den lokala katalogen. 
Demonstrationen genomfördes av en 
bibliotekarie som stod vid sidan av da-
torn och utförde sökningar medan  
gruppen tittade på. En stor del av biblio-
tekets undervisning gick med andra ord 
ut på att lära studenterna att hantera 
bibliotekets tryckta samling samt lära 
dem att kunna utveckla sökningen med 
hjälp av ”browsing” på hyllorna. Väl 
framme vid rätt hylla vidtog sökning i 
ämnesordsregister, innehållsförteck-
ningar, bibliografier och encyklope-
dier som en viktig beståndsdel i den 
fördjupade informationssökningen. 
De få databaser som fanns på cd-rom 
ingick inte i någon allmän undervis-
ning. Istället fick studenten vid behov 
boka en tid i ett schema i anslutning 
till cd-rom-datorn och bibliotekarien 
mötte då upp vid bokat tillfälle för att 
tillsammans med studenten genomföra 
olika sökningar i databasen. I slutet av 
denna period skaffade biblioteket sin 
första projektor och därmed erbjöds 
möjlighet att samla studenterna i grupp 
för förevisning av de olika databaserna. 

1997 – Internet blir infrastruktur 
på biblioteket
1997 invigdes ett helt nytt campus 
centralt i Jönköping. Då slogs de tre 
tidigare filialerna ihop och blev ett 
gemensamt högskolebibliotek. De nya 
lokalerna innebar att även en helt ny 
standard för den tekniska infrastruk-
turen kunde etableras. Efter en genom-
tänkt satsning på ett välutrustat bibli-

otek hade vi plötsligt ett bibliotek med 
närmare 100 datorer. Dessa var fördela-
de på kluster för studenterna i bibliote-
ket, resursrum, personalens kontor samt 
en undervisningssal med datorer vid 
varje studieplats. Datorerna var oerhört 
efterfrågade då det vid denna tidpunkt 
var sällsynt med egna bärbara datorer, 
faktum är att det även var ett stort antal 
studenter som saknade dator i hemmet. 
Undervisningssalen tjänstgjorde därför 
också som datorsal åt studenterna när 
den inte var schemalagd för biblio- 
tekets undervisning. 

I samband med inflyttningen i de 
nya lokalerna lanserades en helt ny 
opac (online public access catalogue), 
Horizon, som medgav att utlåningen 
datoriserades. Inte nog med det, den 
nya opac:en medförde även att sökning-
ar kunde genomföras platsoberoende 
genom ett internetbaserat gränssnitt. 
Bibliotekets befintliga webbplats ut-
vecklades nu dramatiskt för att in- 
rymma den nya opac:en, en ökande 
mängd internetbaserade databaser 
samt en etablering av ett snabbt väx-
ande antal e-tidskrifter. Som ett av de 
första högskolebiblioteken skapade vi 
nu en internetbaserad databas för det 
egna tidskriftsbeståndet. 

Tekniken med cd-rom-skivor exist- 
erade fortfarande men förfinades och 
blev mer tillgänglig. Till exempel hade 
vi tillgång till den för dåtiden mycket 
imponerande ABI/BPO (American 
Business Information/Business Peri-
odicals on Disc) som med hjälp av en 
separat sökskiva kopplade ihop en äm-
nessökning med själva fulltexten vilken 
sedan var tillgänglig på en helt annan 
dedikerad fulltextskiva. Högskole- 
biblioteket, i samarbete med dataavdel-
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ningen, etablerade mot slutet av period- 
en en cd-rom-server som gjorde att 
cd-rom-databaserna nu blev tillgängliga 
från alla datorer anslutna till det lokala 
nätverket. Den trånga sektionen med en 
cd-rom på en lokal dator hade äntligen 
kunnat rationaliseras bort. 

Under andra hälften av nittiotalet 
skedde ett för oss stort skifte i vår under-
visningsmetod. Vi gick från att förlita oss 
på instruktionsbaserade rundvandringar 
till en mer renodlad lektionsbaserad  
förmedlingspedagogik. Rundvandring-
arna behölls men tjänstgjorde nu mest 
som en allmän introduktion till biblio-
tekets lokaler och tjänster. För att få en 
bättre effekt av bibliotekets undervis-
ning utnyttjade vi de nya undervisnings-
salarna med datorer och fast projektor 
dels för att kunna förevisa internet- 

baserade digitala resurser och bibliote-
kets webbplats men även för att kunna 
problematisera övningar och låta studen-
terna genomföra sökningar ”hands-on”. 
Internet gav oss även möjligheten att 
transkribera föreläsningar till dokument 
på webben. Dessa användes som un-
derlag, så kallade vägledningar, för våra 
föreläsningar. På så sätt skapade vi en 
möjlighet för studenter som inte kunnat 
närvara på själva föreläsningstillfället att 
tillgodogöra sig informationen oberoende 
av tid och plats. 

Vi började också arbeta med pro-
gression i vår undervisning. De olika 
undervisningsmomenten inleddes med 
Introduktion som informerade om biblio- 
tekets lokaler och tjänster vilket sedan 
följdes av Infosök 1 där grundläggande 
informationstjänster såsom biblio-

Business Periodicals on Disc 1997. Fulltext på cirka 1500 CD-skivor från databasen ABI/Inform.  

Foto: Högskolebiblioteket
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tekskatalog och Artikelsök togs upp. 
Infosök 1 genomfördes under studen-
ternas första termin på skolan. Nästa 
moment, Infosök 2, var ämnesspecifika 
pass integrerade med den reguljära 
ämnesundervisningen, ofta på efter-
frågan från kursansvarig, och kunde till 
exempel handla om en ämnesdatabas, 
statistik, patent, lagtexter eller hur man 
söker företagsinformation. Infosök 2 var 
inte lika för de olika ämnesområdena 
eller fackhögskolorna utan planerades 
och genomfördes helt fritt av respek-
tive ämnesbibliotekarie och kunde äga 
rum när som helst under utbildningen. 
Avslutningsvis hade vi Infosök 3 som låg 
i anslutning till att studenterna skrev 
sina uppsatser vilket oftast skedde i 
slutet av utbildningen. Det var det mest 
avancerade passet där vi repeterade allt 
det studenterna lärt sig tidigare samt 
kompletterade med nya resurser och 
tjänster viktiga för uppsatsskrivandet.

2001 – Virtuella biblioteket  
etableras
Efter den kraftiga expansionen var det 
nu en självklarhet att de vetenskapli-
ga tidskrifterna publicerades online i 
fulltext och dessutom började e- 
böckerna göra sitt intåg på markna-
den. Som bibliotek ville vi då utnyttja 
möjligheten att tillgängliggöra dessa 
e-resurser även utanför bibliotekslo-
kalen. Den första lösningen vi arbetade 
med var en modempool via Telenordia. 
Med hänsyn till den snabba teknikut-
vecklingen blev denna lösning snabbt 
föråldrad. Vi tittade istället på två olika 
lösningar, Citrix MetaFrame samt upp-
rättandet av en proxyserver, där valet 
föll på EZproxy. 

Under början av 00-talet började det 

dyka upp programvaror för att bedriva 
chattsamtal online. Vi såg det som ett 
verktyg för att kunna hjälpa de  
användare som nu börjat utnyttja 
resurserna utanför biblioteket. Som 
första högskolebibliotek inrättade Hög-
skolebiblioteket i Jönköping en virtuell 
referenstjänst och denna baserades på 
programvaran HumanClick. 
Eftersom tekniken nu medförde att  
informationsinhämtning till en växan-
de del skedde online såg vi ett behov av 
att fortsätta förflytta vår pedagogiska 
verksamhet utanför den fysiska miljön. 
Som komplement till de transkriberade 
föreläsningsdokumenten började vi nu 
se på möjligheten att utöka med ljud 
och bild, så kallade digitala lärobjekt. 

De första trevande stegen tog vi i 
formatet Real Media. De webbaserade 
moduler som skapades skulle tjänstgö-
ra som självstudiematerial men även 
integreras som delmoment i de existe-
rande föreläsningsdokumenten. Lämp-
liga lärobjekt blev presentationer av  
centrala databaser och bibliotekstjäns-
ter. Produktionen var mycket tidskrä-
vande med manusförfattande, inspel-
ning av speakerröst, skärmdumpar och 
komprimering. Under de kommande 
åren förfinades tekniken och inspel-
ning med ljud och bild kunde kombi-
neras. Trots utvecklingen av tekniken 
insåg vi snart att förändringsbehovet 
av lärobjekten tog för mycket resurser i 
anspråk och vi avvecklade arbetet med 
nyproduktion och de redan existerande 
lärobjekten fasades därmed ut. 

Föreläsningar i sal var fortsatt, 
tekniken till trots, den viktigaste 
pedagogiska formen för bibliotekets 
undervisning av studenter i informa-
tionssökning såhär under inledningen 
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av 2000-talet. Bibliotekets modell med 
de olika Infosök-passen och deras  
naturliga progression av innehållet 
levde vidare. Samtidigt insåg vi poten-
tialen med en digital referenstjänst 
och möjligheten den gav att nå både 
campusstudenter såväl som distans-
studenter med hjälp och support.  Detta 
kunde ske oavsett var de befann sig, för-
utsatt att de hade tillgång till internet 
och våra informationsresurser. Dock 
såg vi inte chatten som ett verktyg som 
kunde ersätta vår fysiska salsundervis-
ning utan den tjänstgjorde fortsatt bara 
som ett komplement och stöd till den 
ordinarie undervisningen.

2003 – Jourhavande bibliotekarie 
och informationskompetens
I början av 2000-talet var det en stark 
trend inom högskolevärlden att starta 
distansutbildningar. Som en följd av 
detta inrättades Myndigheten för  
Sveriges nätuniversitet, senare be-
nämnd Myndigheten för nätverk och 
samarbete inom högre utbildning. Tid-
igt insåg man behovet av tillgången till 
bibliotekstjänster även för den distans-
studerande. Till följd av det inrättade 
myndigheten ett nationellt samverkans-
projekt som kom att kallas Jourhavande 
bibliotekarie. Den kompetensutveck-
ling och de erfarenheter vi upparbetat 
genom arbetet med HumanClick och de 
andra webbaserade tjänsterna gjorde 
att vi erbjöds plats i projektledningen 
för Jourhavande bibliotekarie. Pro-
jektet innebar en möjlighet att inrätta 
en tjänst baserad på en mer avancerad 
programvara. Efter en omfattande 
analys av befintliga programvaror föll 
valet på VRLplus vilken förutom chatt-
möjlighet även erbjöd ”co-browsing” 

samt transferering av samtal mellan 
ingående bibliotek. Nu ett par år in på 
det nya millenniet började de akade-
miska förlagens utgivning av e-böcker 
på allvar att komplettera utgivningen 
av e-tidskrifter. Redan tidigt såg vi dock 
att tillväxten av e-böcker skedde i en 
mer modest takt och att utvecklingen 
inte alls blev lika revolutionerande som 
e-tidskrifternas.

Som deltagare i projektet Jour- 
havande bibliotekarie insåg vi tidigt 
att den höga funktionaliteten i VRL-
plus innebar en möjlighet för oss på 
biblioteken att förflytta referenssam-
talet, vilket vi ser som en naturlig del 
av vår pedagogiska verksamhet, från 
den fysiska disken till en virtuell miljö. 
Detta gällde naturligtvis för studerande 
på distans men även för studenter på 
campus. Faktum är att vi ganska snabbt 
insåg att det största nyttjandet kom att 
ligga hos campusstudenterna. Ett inte 
helt ovanligt scenario var att studenten 
valde att chatta med en bibliotekarie 
trots att studenten redan befann sig i 
bibliotekslokalen. 

De pedagogiska diskussionerna på 
högskolebiblioteken världen över kom 
nu att fokusera på begreppet informa-
tionskompetens, så även hos oss. På 
vårt bibliotek tog det sig i uttryck att vår 
undervisningsgrupp anordnande ett 
seminarium till vilket alla undervisan-
de bibliotekarier läste in sig på Carol 
Kuhlthaus bok ”Seeking meaning” för 
att få en bättre förståelse för studenter-
nas sökprocess. Till följd av dessa nya 
inriktningar utvecklade vi vår under-
visning till att inte enbart fokusera på 
sökteknik och sökverktyg utan den kom 
mer att beröra hela sökprocessen och 
studentens upplevelse av densamma 
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såväl som ökat fokus på värdering av 
olika källor.

Dessa omfattande förändringar i de 
vardagliga arbetsuppgifterna, såväl  
som vårt deltagande i flera uppmärk-
sammade projekt och ett kreativt  
arbetssätt präglat av entreprenörskaps- 
anda resulterade i att Högskolebibliote-
ket i Jönköping utsågs till årets biblio-
tek 2005.

2008 – Flexibel behovsanpassad 
undervisning
Under några års tid hade vi nu haft 
möjlighet att via OpenURL integrera 
våra licensierade e-resurser i Google 
Scholar och då aktuella Windows Live  
Academic Search. OpenURL är en 
teknik som i kombination med en länk- 
server, i vårt fall SFX, öppnade upp 
tillgången till e-resurser i fulltext även 
i ett sökverktyg eller publikation där 
själva fulltexten inte är tillgänglig. Ex-
empel på detta kan vara Google Scholar, 
referenser i encyklopedier och hand-

books samt referenslistor i tidskrifts- 
artiklar. Detta innebar en avsevärd för-
enkling och användaren behövde inte 
längre ha kunskap om i vilken specifik 
databas fulltexten var tillgänglig utan 
det var möjligt att enbart genom hyper-
textlänkningen nå fram. 

Tekniken för att arbeta med länkport-  
aler avvecklades och utvecklades mot 
skapandet av specifika ämnesguider. Vi 
valde tidigt att bygga våra ämnesguider 
i programvaran LibGuides. I dessa äm-
nesguider blev det möjligt att inte bara 
skapa länkportaler utan vi kunde även 
länka till katalogposter i vår opac, skapa 
RSS-flöden till tidskrifters innehållsför-
teckning, bädda in videosekvenser från 
exempelvis YouTube, ladda upp power-
point-filer med föreläsningsmaterial 
samt integrera bibliotekets befintliga 
chattprogram. Genom framväxten av 
sociala medier identifierade biblioteket 
tidigt en möjlighet att använda tjänster, 
som Twitter och Facebook, för informa-
tionsspridning och marknadsföring. 

Utmärkelsen Årets bibliotek 2005 delades ut på Bok- & biblioteksmässan i Göteborg  

Foto: Högskolebiblioteket
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Den förenkling av informations- 
sökningen som teknikutvecklingen för-
de med sig föranledde oss att fundera 
på hur vi bäst kunde hjälpa studenten 
genom vår undervisning. Salsunder-
visningen fanns fortfarande kvar men 
undervisningen var mer kontext- 
baserad. Det fanns inte längre samma 
behov av demonstrationer av specifika 
databaser och deras sökgränssnitt. Vi 
undervisade mer i konsten att formu-
lera en sökstrategi, identifiera (och 
värdera) olika publikationstyper online 
samt olika aspekter av akademiskt 
skrivande såsom referenshantering och 
plagiarism. Som undervisare lade vi 
nu också mycket mer vikt vid att få vår 
undervisning integrerad i den ordinarie 
ämnesundervisningen. Varje för- 

djupat undervisningsmoment skulle 
vara överenskommet med ansvarig 
lärare och motsvaras av en uppgift som 
skulle lösas inom kursen. 

Ämnesguiderna gjorde nu sitt intåg 
som pedagogiskt hjälpmedel. Här hade 
vi nu en teknik som gjorde det möjligt 
för oss bibliotekarier att lyfta fram och 
rekommendera olika resurser, elek-
troniska såväl som fysiska, exempelvis 
ämnesdatabaser, referensverk, hand-
books och högt rankande vetenskapliga 
tidskrifter inom området. Förutom 
hänvisning till själva resurserna var 
det nu också möjligt att integrera olika 
typer av tjänster i ämnesguiderna 
som chatt riktad direkt till respektive 
ämnesbibliotekarie samt länkning 
till olika sociala medier. Det blev en 

Ämnesguidesprofil för Daniel Gunnarsson – http://libguides.bibl.hj.se/profile.php?uid=6935
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omedelbar succé och ämnesguiderna 
blev flitigt använda av studenterna som 
ingång till ämnesspecifik informations-
sökning och vi mottog många studie- 
besök av intresserade högskolebiblio-
tek från hela landet. Ämnesguiderna 
hade därmed gjort det möjligt för oss 
att ge hjälp till självhjälp så studenter 
och forskare kunde få stöd oberoen-
de av tid och plats samt även när en 
bibliotekarie inte finns att tillgå. Detta 
är ett viktigt steg då huvuddelen av 
bibliotekets informationsresurser blev 
tillgängliga online 24/7.

2012 – Förenklad sökning och ökad 
tillgänglighet
2012 var vår discoverylösning, som 
bygger på Ex Libris programvara Primo, 
i fullskalig drift. Med andra ord kunde vi 
för första gången samtidigt söka i våra 
tryckta resurser såväl som bibliotekets 
e-resurser. Dessutom presenterades 
sökresultatet i en gemensam träfflista 
med fasetter för möjlighet till ytterlig- 
are förfining och avgränsning. Då vi i 
vår design för webbplatsen hade skapat 
en enkel sökruta för Primo kunde 
biblioteket på allvar möta konkurren-
sen från Googles smidiga gränssnitt. 
Fler databaser och material publicerat 
open access kunde nu göras sökbara för 
biblioteksanvändarna. Vi kunde därmed 
erbjuda både en förenklad sökning och 
en ökad tillgänglighet. 

Genom den omfattande etableringen 
av öppna digitala arkiv, inte bara inom 
akademin utan även hos forsknings- 
institutioner och myndigheter, hade nu 
möjligheten att publicera material open 
access kommit igång på allvar. Vi hade 
nu börjat utnyttja tekniken i sociala  
medier för att med hjälp av program-

varan paper.li sammanställa dagliga 
utgåvor av information publicerad  
exempelvis i bloggar, på Twitter eller 
som webcasts på YouTube. Dessa 
”daily’s” publiceras inom avgränsade 
ämnesområden av intresse för  
studenter, forskare och en bred  
allmänhet.

Hjälp till självhjälp via ämnesguider 
samt mer tids- och platsoberoende 
support till studenter och forskare, till 
exempel med hjälp av chatt, hade nu 
mognat även hos användarna och var en 
självklar del av vår pedagogiska  
verksamhet. Fördelen såväl som 
nackdelen med arbetet med ämnes- 
guiderna är att det inte syns och 
uppmärksammas som det borde i den 
ordinarie verksamheten. I ett allt mer 
lättnavigerat informationssamhälle 
där tillgänglig information online ökar 
explosionsartat hämtar också studen-
ter och forskare mer information på 
egen hand. Hur de gör det samt med 
vilken hjälp har vi tyvärr ganska lite 
information om. Vi kan naturligtvis 
räkna chattfrågor och se statistik över 
besök i ämnesguiderna men att sätta 
det i relation till andra tjänster och 
göra en relevant bedömning av nyttan 
är mycket svårare. 

Den fysiska salsundervisning bibli-
oteket genomförde var nu i stor ut-
sträckning fokuserad på studenternas 
uppsatsskrivande, från att tidigare ha 
varit av mer introducerande karaktär. 
En modell vi använde oss av var att 
inleda med en föreläsning i storsal med 
en teoretisk genomgång av processen 
akademiskt skrivande. Det innebar att 
vi berörde sökteknik, publikationstyper, 
plagiarism, referenser, kritisk värdering 
samt olika typer av databaser. 
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Här hade citeringsdatabaser som 
Scopus ökat i betydelse och använd-
ning som ett uttryck för höjd kvalitets-
granskning bland använda källor vid till 
exempel uppsatsskrivande men även 
vid skrivandet av litteraturöversikter. 
Ett specifikt moment ägnades därför 
åt att förklara hur citeringssystemet 
är uppbyggt och fungerar. Som avslut-
ning gav vi studenterna en uppgift som 
bestod av flertalet frågor som anslöt till 
sökprocessen och som dessutom kräv-
de egen reflektion över sökresultatet. 
Uppgiften skulle studenterna tillämpa 
på sitt aktuella uppsatsämne. Svaren på 
denna uppgift skulle uppsatsgruppen/
individen sedan skicka in skriftligen till 
bibliotekarien och kursansvarig samt 
även vara beredd att muntligen pre-
sentera på ett seminarium 10-14 dagar 
efter själva föreläsningen. 

Tanken med detta upplägg var att 
man ska kunna nå många med föreläs-
ningen, som även fanns att ladda ned 
som powerpoint-fil i ämnesguiderna, 
för att sedan kunna minska gruppen 
till seminarierna där man hade bättre 
förutsättning att kunna föra en mer 
riktad dialog. Studenterna fick med 
hjälp av uppgiften öva sig i att reflektera 
över sin informationssökning. De fick 
också feedback på sin sökning från såväl 
ämnesbibliotekarien som från de övriga 
studenterna som deltog på samma 
seminarium - socialt kontextbaserat 
lärande. Dessutom fick de samtidigt 
viktig träning i presentationsteknik. 
En annan fördel var att studenterna 
”tvingades” komma igång med sitt 
uppsatsarbete och ta tag i skriv- 
processen vilket har upplevts som en 
positiv bieffekt. 

Naturligtvis krävde upplägget en 

noggrann integrering och planering 
med kursansvarig. Till exempel måste 
studenterna ha klart med uppsats- 
ämne, handledare och andra praktika-
liteter för att man skulle nå full effekt. 
Men gjorde man det har det visat sig 
vara en mycket effektiv och upp- 
skattad metod för alla inblandade. Som 
ämnesbibliotekarie uppskattade man 
just momentet med feedback då man 
fick möjlighet att hjälpa och korrigera 
studenterna i deras fortsatta informa-
tionssökning. Dessutom gav det möj-
lighet till egen reflektion över vad som 
gick bra och vad som var bristfälligt 
samt vad som kan behöva korrigeras 
till nästa undervisningstillfälle. Fak-
tum var att modellen har spridits och 
modifierats bland flera undervisande 
ämnesbibliotekarier på vårt bibliotek. 

Framväxten av sociala medier såg 
vi nu också kan användas i ett under-
visningssyfte, speciellt till studenter 
som inte finns på plats. Facebook och 
Twitter gör att bibliotekarier kan dela 
information om ny litteratur och forsk-
ning. Det kan vara resurser/publikatio-
ner som finns i samlingarna men även 
open access-publicerat material fritt 
tillgängligt för alla. Inbyggda funktio-
ner för att skicka privata meddelande 
gör att användarna också kan skicka 
frågor den vägen. Många tidigare stu-
denter, vilka numera är ute i yrkeslivet, 
väljer att ”hänga” kvar och får därmed 
ständigt ny information och förhopp-
ningsvis även kunskap från biblioteka-
rien. Med paper.li behöver vi inte heller 
nöja oss med att bara dela färdig- 
paketerad information utan med hjälp 
av programvaran kan vi som bibliotek- 
arier även skapa, sammanställa och 
publicera egen information inom olika 
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ämnesområden enligt ovan. Främst ser 
vi dessa tekniska innovationer som en 
stor möjlighet för oss på biblioteken 
att hjälpa till och stötta det livslånga 
lärandet.

2015 – Etablering och förädling av 
bibliotekets tjänster
Många av de tjänster som har utvecklats 
under de senaste åren kan nu sägas vara 
etablerade och väl inarbetade tjänster. 
Att ytterligare förbättra integration av 
informationsresurser och dess sökbar-
het utgör en viktig del i det förädlings-
arbete som ständigt pågår. En annan 
utveckling för att öka tillgängligheten 
till vetenskapligt material sker i form 
av strängare krav på den vetenskap-
liga publiceringen. Framförallt berör 
det open access-publicering samt att 
forskningsdata börjar göras tillgängligt. 
Kraven kommer från finansiärer och 
uppdragsgivare, både nationellt och 
internationellt. Den tidigare processen 
är redan en etablerad del av bibliotekets 
verksamhet men mer arbete med poli-
cys och riktlinjer kommer att behövas 
i ett omställningsarbete när graden av 
OA-publikationer ständigt ökas. Utveck-
ling av rutiner när det gäller hantering av 
forskningsdata kopplat till publikationer 
är i sin linda och här sker en fortlöpan-
de samverkan mellan lokala behov och 
nationella och internationella tjänster 
och de krav som finns från finansiärer 
om tillgång.

Internet of Things (IoT) är en  
sammankoppling av ett antal olika  
enheter i samverkan och dessa är till-
gängliga via internet i form av en lång 
rad webbaserade tjänster. Tjänst- 
erna nås eller kommer att kunna nås 
såväl via webben i form av exempelvis 

databaser och sociala medier, som via 
specifika appar och produkter av olika 
slag. För forskningsbiblioteken handlar 
det här mer inledningsvis om att sä-
kerställa att informationsresurser från 
databaser och guider av olika slag blir 
en del i ett ekosystem för att medverka 
till en så hög kvalitet som möjlighet på 
innehållet och samtidigt kunna garan-
tera en säkerhetsnivå som uppfyller 
högt ställda krav.

Den semantiska webben kan sägas 
ha vaknat till liv på allvar efter Googles 
införande av Knowledge Graph. Där 
har drygt 500 miljoner objekt i form 
av orter, böcker, personer och levan-
de organismer, med hjälp av närmare 
fyra miljarder attribut och relationer, 
strukturerats på ett för användaren till-
talande sätt. Inom biblioteksområdet 
erbjuder flera tjänster möjligheten att 
utnyttja länkad data och klart störst på 
området är OCLC med uppgifter från 
närmare 200 miljoner bibliografiska 
poster från WorldCat. Svenska LIBRIS 
har varit tidigt ute med länkad data, 
men då i något blygsammare omfatt-
ning.

Med det här som underlag har nu 
arbetet inletts med att skapa resultat i 
stora sökmängder med betydligt större 
intelligens. Inte minst utvecklas det 
inom området Big Data mycket avance-
rade möjligheter till att genom föräd-
ling av aggregerade databaser genom-
föra analyser på ett större underlag än 
tidigare. Nu genomförs också med hjälp 
av avancerade algoritmer de första för-
söken att indexera internet-baserade 
tjänster vilka tidigare inte varit möjliga 
att komma åt. Lyckas det kommer det 
innebära att samtidigt som användar-
genererade data ökar i stor omfattning, 
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kommer även datamängderna fortsatt 
att växa explosionsartat. Att kunna ut-
vinna information på ett avancerat sätt 
kommer i framtiden att vara en stor 
utmaning. I kombination med  
utvecklingen på området IoT kommer 
det att ställas mycket höga krav på 
fortsatt utveckling av system för analys 
av datamängderna. För att få perspek-
tiv på utvecklingen internationellt 
beräknar man att det för IoT-området 
kommer att krävas mer än fyra miljoner 
utvecklare runt 2020 att jämföra med 
dagens omkring 813 000 utvecklare.

Nu skriver vi 2015 och vårt pedago-
giska arbete är i stor utsträckning ”bu-
siness as usual”. Tidigare innovationer 
och nymodigheter börjar vinna gehör 
ute i verksamheten och det är stimule-
rande att iaktta. Hos oss på biblioteket 

känns det dock lite som ett vakuum, vad 
blir nästa steg, vart är vi på väg? Som 
ett uttryck för detta kommer vi senare 
under 2015 genomföra en framtids-
dag där hela vårt bibliotek samlas och 
diskuterar hur vi ser på framtiden 
inom våra respektive ansvarsområden. 
Vad vi idag kan se från vår horisont 
är att den ”gamla” diskussionen kring 
informationskompetens har fått nytt 
liv i biblioteksvärlden genom att man 
har breddat begreppet till ”medie- och 
informationskunnighet” (MIK). Vi ser 
inga problem med det då det är viktiga 
och centrala kompetenser i ett allt mer 
avancerat informations- och kunskaps-
samhälle vilket dessutom ständigt  
expanderar i omfattning. Men precis 
som när begreppet informations- 
kompetens började spridas känns det 
lite som om alla bibliotek och bibliotek- 
arier tittar åt samma håll och rusar iväg 
mot samma mål. Allt ligger kanske inte 
inom bibliotekens uppdrag och dess-
utom är vår pedagogiska roll bredare 
än så, exempelvis för folkbiblioteken 
viktiga frågor som läsutveckling och 
folkbildning. För oss på Högskole- 
biblioteket i Jönköping ser vi inte att 
MIK har fått så stor inverkan på vår 
pedagogiska verksamhet åtminstone 
inte under de här första åren. 

Något som däremot kan få större 
betydelse för oss och som ligger utan-  
för vår påverkan är utveckling av 
pedagogiken att utnyttja tekniken i 
större utsträckning. Vi tänker främst på 
”massive open online courses” (MOOC). 
Hur kommer dessa att påverka oss på 
biblioteken? Vilken roll och betydelse 
tillkommer oss på biblioteken? Hur 
kommer bibliotekens resurser och  
bibliotekariernas kompetens kunna  

Knowledge Graph presentation på googlesökningen 

”Leonardo da Vinci”.
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integreras? Kommer det överhuvud-
taget vara önskvärt eller ska vi finnas 
som en resurs helt vid sidan om? Vi har 
precis läst ett par artiklar kring den 
första stora utvärdering som kunnat 
genomföras på Harvard och MIT angå-
ende samarbetet inom ramen för edX. 
Det första som slår oss är att i endast 
den ena av artiklarna nämns bibliote-
ken och då enbart i sammanhanget att 
kunna hjälpa till med att skapa utsök-
ningar ur materialet. Förhoppningsvis 
kommer de framtida och framgångsrika 
MOOC:s eller deras motsvarighet visa 
att biblioteken kan axla en större roll 
och funktion. 

Nu är det bara en timme kvar till  
Daniel ska stå som presentatör på ett 
pedagogiskt kafé som anordnas för 
lärare på Internationella Handels-
högskolan. Han har blivit ombedd att 
presentera och förklara sitt arbete 
med ämnesguiderna. Ämnesguiderna 
är inte alls det senaste verktyget inom 

vår verksamhet. Faktum är att det har 
gått nästan sju år sedan den allra första 
guiden implementerades. Vi tror att det 
kan vara en viktig lärdom för oss på  
biblioteken att tänka på att samtidigt 
som vi diskuterar och planerar för 
framtida scenarier, finns det en verk-
lighet där användarna befinner sig just 
nu. De kanske inte alls har de behov och 
önskemål vi tillskriver dem.

Ulf-Göran Nilsson, bibliotekarie och Daniel Gunnarsson, bibliotekarie Högskolan i Jönköping.  
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