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Ett lärande bibliotek – och dess möjligheter

Jan Hjalmarsson & Inger Humlesjö 

Södertörns nya högskolebibliotek invigdes i september 2004 efter flera år av 
intensivt arbete med att skapa ett ”lärande bibliotek […] i framkanten av 
biblioteksutvecklingen” (vår kurs).1 Denna vision som bibliotekschefen Lou-
ise Brunes arbetade för hade sitt ursprung i den diskussion som alltjämt på-
går om bibliotekens roll i en tid präglad av snabb teknologisk utveckling, 
informationsförsörjning och -spridning. Idag förverkligas den visionen i den 
breda nydanande verksamheten inom den prisbelönta byggnadens väggar. 
Det pedagogiska och tekniska stödet till högskolans distansutbildning har 
knutits till biblioteket och därmed har rollen som det ”lärande biblioteket” 
understrukits. Ambitionen att bredda bibliotekets roll i högskolans utbild-
ningar och att öka samarbetet mellan undervisande bibliotekarier och hög-
skolans lärare har fått ny tyngd och underlaget för bibliotekets pedagogiska 
målsättning har stärkts genom ett nära samarbete med Högskolepedagogiska 
utvecklingsenheten (HPU). Det har gjort biblioteket väl rustat att möta den 
utmaning som ligger i Bolognareformens nya examensordning och pedago-
giska intentioner.2

I vårt bidrag i denna volym tar vi fasta på de centrala delarna i visionen 
om det lärande biblioteket: lärandets villkor och utvecklingen av arbetsfor-
mer som stödjer lärande.3 Vi ger exempel på det pedagogiska utvecklingsar-
bete, med sikte på högskolans undervisning och lärandeorganisation, som vi 
bedrivit under de senaste sex åren. Vi som skriver detta har olika bakgrund: 
Jan Hjalmarsson, bibliotekarie som ansvarat för att utveckla undervisningen
i kritisk litteratur- och informationssökning, med starkt intresse för ny in-
formationsteknik; Inger Humlesjö, lärare i samtidshistoria som bland annat 
undervisar på nätbaserade distanskurser, verkar som pedagogisk projektleda-
re på biblioteket och arbetar med högskolepedagogiska utvecklingsfrågor 
inom HPU. Våra olika bakgrunder menar vi har givit oss goda möjligheter 
att tillsammans formulera och utveckla nya arbetsmodeller.  

1 Brunes 2003. Inspirationen kom främst från Storbritannien och tanken på biblioteket som ett 
”Learning Resource Center”, dvs som en central del i förverkligandet av högskolans pedago-
giska målsättningar. 
2 Riktlinjer för Bolognaprocessen vid Södertörns högskola. 
3 För detta, se Säljö (2000); Korsgaard Sorensen 2002. 
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De tre M:en 
Vårt arbete kan ses i ljuset av de mål som angetts av högskolans styrelse för 
hela högskolan: Mångvetenskaplighet, Mångkulturalitet och Medborgerlig 
bildning.4 Det är mål som vi funnit lätta att kombinera med tanken om det
lärande biblioteket. Vårt fokus har främst legat på Medborgerlig bildning 
och hur en sådan ska uppnås i högskolans utbildningar: bland annat på stu-
denternas förmåga att orientera sig i dagens informationsflöde, att förhålla 
sig kritiskt värderande till det och att kritiskt reflektera över sin egen roll i 
samhället och de sammanhang de lever i. I ämnesstudierna måste studenter-
na lära sig att förstå skillnaden mellan kunskap och information och vad 
kritiskt reflekterande innebär. Vägen till sådan förståelse går via insikt i det 
vetenskapliga arbetssättet som bygger på granskning och prövning av de 
premisser forskningsresultat vilar på och på diskussion om dessa premisser. 
Detta är i grunden samma mål och samma syn på lärande som ligger i Bo-
lognareformen. 

Högskolereformen: Bolognaanpassningen 
Arbetet med Bolognaanpassningen har tagit stor plats inom högskolans lä-
randeorganisation under de senaste åren. Det föregicks av livliga diskussio-
ner bland lärare för och emot Bologna. Mycket förenklat stod två synsätt mot 
varandra: kunde högskolereformen ge utrymme för en nödvändig pedago-
gisk förnyelse och för kreativa lärarinsatser eller skulle den leda till formali-
sering, styrning och likriktning? I diskussionerna inom vår enhet har vi från 
starten tagit fasta på möjligheterna till pedagogisk förnyelse – helt i linje 
med tankarna om det ”lärande biblioteket” – och denna ståndpunkt har vi 
också hävdat i högskolans centrala Bolognagrupp där biblioteket varit repre-
senterat och i de efterföljande seminarier om Bologna som HPU varit med 
och arrangerat.

Bologna-reformen betonar ett studentcentrerat och målrelaterat arbetssätt 
där de kunskaper studenterna ska inhämta och formerna för det preciseras i 
kursplanernas lärandemål. Fokus ligger på studenternas lärande och kun-
skapsbearbetning, reflekterande förhållningssätt och personliga utveckling. 
Kritiskt tänkande, etiskt försvarbara överväganden, träning och tillämpning 
av generiska färdigheter och förmågor betonas. Detta ligger nära den med-
borgerliga bildningens ideal, och när Bolognaprocessen tog sin början vid 
Södertörns högskola var därför arbetet på att förändra bibliotekets undervis-
ning och utveckla nya arbetsmodeller redan i full gång. Betoningen på stu-
denternas kunskaper, förståelse och färdigheter understryker att bibliote-
kets undervisning ska vara väl integrerad i ämnesundervisningen, att insla-
gen måste vara väl planerade och att undervisningen måste bedrivas i nära 

4 Avsiktsförklaring antagen av högskolans styrelse den 18 februari 2004. 
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samarbete med lärarna. Kort sagt handlar det mer om kritisk och reflekteran-
de ämnesorientering än om informationssökning. Kraven harmonierar också 
med de synsätt och de perspektiv som vi utvecklat för de nätbaserade kur-
serna. Vi har därför starka argument för vårt pedagogiska utvecklingsarbete, 
vårt arbetssätt och perspektiv.  

Tre centrala arbetsområden 
Vårt pedagogiska utvecklingsarbete har tre grundläggande utgångspunkter 
(1) de krav på pedagogisk förnyelse som nätbaserad distansutbildning ställer; 
(2) uppfattningen att bibliotekets kompetens och resurser vad gäller informa-
tionssökning måste integreras i högskolans ämnesundervisning;  
(3) behovet av pedagogisk förnyelse och den diskussion och det arbete som 
pågår inom ramen för Högskolepedagogiska utvecklingsenheten: kursut-
vecklingen och strävandena att stärka det kollegiala samarbetet mellan hög-
skolans lärare. Vi diskuterar dessa i nämnd ordning.

IT-stödd distansutbildning 
IT-stödd distansutbildning fick på 1990-talet ett uppsving vid svenska lä-
rosäten då kraven på större flexibilitet i högskolestudier och efterfrågan på 
distansutbildningar ökade. Detta var en internationell trend i kölvattnet av 
vad som kallats den tredje industriella revolutionen baserad på ny informa-
tions- och kommunikationsteknologi.5 I den utvecklingen har Sverige legat 
långt framme genom breda IT-satsningar som gjort uppkoppling via modem 
och bredband möjlig för växande grupper.

Nya studentgrupper utanför universitets- och tätorterna har genom flexib-
la studielösningar fått möjlighet att kombinera högre studier med både ar-
betsliv och föräldraskap. Att studera innebär inte nödvändigtvis att flytta till 
studieorten – möjligen krävs en eller två resor dit per termin om inte synkron 
uppkoppling via nyinrättade Lärcentra räcker. Det kan gå lika bra att till 
vardags studera hemma vid köksbordet vid tider då universitetet och högsko-
lor ligger mörka och tomma och kommunicera med lärare och kurskamrater 
via dator.

 Utvecklingen har legat helt i linje med statsmakternas syn på utbild-
ningsbehovet i en globaliserad värld och på nätbaserade kurser. Den har 
stötts bland annat med riktade pengar via Myndigheten för Nätuniversitetet. 

År 2002 hade antalet kurser och distansstudenter vid svenska lärosäten 
vuxit till cirka 1 000 och antalet utbildningsplatser till cirka 25 000. 6  I täten 

5 Se Magnusson 2006. Se t.ex. också Castells 1998-2000.  
6 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 2002.  
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låg Mitthögskolan.7 Södertörns högskola tillhörde inte förtruppen – men som 
eftersläntrare kunde högskolan dra nytta av erfarenheterna på andra lä-
rosäten. I december 2000 tillsatte rektor en enmansutredning med uppgift att 
undersöka förutsättningarna för att utveckla nätbaserade distansutbildningar 
och drygt ett år senare kom ett beslut att högskolan skulle starta försöksverk-
samhet och ge sin första nätbaserade distanskurs. Beslutet innebar också att 
en särskild enhet skulle skapas med uppgift att stödja denna satsning. 

”Från terrorbalans till terrorism” – den första nätbaserade distanskursen 
Den första distanskursen på Södertörns högskola, ”Från terrorbalans till ter-
rorism”, gavs hösten 2002 inom ämnet samtidshistoria. Ämnets aktualitet – 
som underströks av 11 september-händelserna – och viljan att pröva nya 
undervisnings- och lärandeformer var en lyckad kombination. Kursen blev 
en utmaning både i fråga om innehåll, pedagogiska grepp och teknisk platt-
form. Den blev inledningen till vårt samarbete och gav oss möjligheter att 
undersöka och arbeta fram en gemensam syn på lärande- och undervisnings-
former anpassade till distanskurser; kort sagt till det pedagogiska utveck-
lingsarbete som vi sedan 2003 bedrivit inom den då nyinrättade Enheten för 
flexibelt lärande och distansutbildning med placering inom Södertörns hög-
skolebibliotek.  

Biblioteket hade redan från början deltagit i diskussionen om distanskur-
ser och ansågs vara den rätta platsen för denna högskoleövergripande funk-
tion.8 Det låg helt i linje med visionen om att skapa ett lärande bibliotek - att 
öppna biblioteket för nya verksamheter och inslag. Vi rekryterades till den 
nya enheten som föreståndare (Jan Hjalmarsson) och pedagogisk projektle-
dare (Inger Humlesjö) men vi behöll samtidigt våra arbetsuppgifter respekti-
ve ämnesförankring, som undervisande bibliotekarie och lärare i samtidshi-
storia. Samtidigt rekryterades en IT-pedagog, Anna Åkerfeldt, och en under-
visande bibliotekarie, Charlotta Nilsson. Det underströk den nya enhetens 
inriktning mot pedagogiska frågor och lärande och stärkte vår profil: en inte-
grering av bibliotekets undervisning i kritisk informationssökning i högsko-
lans ämnesundervisning. År 2008 döptes enheten om till Enheten för interak-
tivt lärande.

Denna organisation gjorde det lätt att ta vara på, utnyttja och föra vidare 
erfarenheterna från den första nätbaserade distanskursen till andra lärare som 
ville tänka nytt och arbeta med sådana kurser. På distansutbildningens områ-
de gav det oss möjligheter att mer på djupet undersöka villkoren för nätbase-
rat lärande men också att se skillnader och likheter mellan nätbaserade och 
reguljära kurser och program på campus. Arbetet med distansutbildningens 
kursverktyg har till exempel visat att högskolans kurswebb har potential att 

7 Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 2002.  
8  Larsson 2002.   
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bli ett effektivt inslag i den pedagogiska förnyelse som Bolognareformen 
och ny teknik ställer krav på.  

Kurswebben som pedagogiskt verktyg? 
Nätbaserade utbildningar bygger på användning av så kallade lärplattformar 
eller kursverktyg – mycket förenklat en nätbaserad plats där all informa-
tionsspridning, kommunikation och samarbete förekommer i en kurs. Hög-
skolans IT-infrastruktur erbjöd till att börja med inget sådant verktyg. För de 
två första årens nätbaserade utbildningar tvingades vi gå utanför högskolan 
och använda lärplattformen Blackboard. Men vi såg möjligheten att utveckla 
högskolans egen kurswebb till en fungerande distanswebb. Kurswebben 
hade i huvudsak utvecklats för att fylla administrativa behov. Den användes i 
första hand som informationskanal där kursbeskrivningar, schema, schema-
ändringar, litteraturlistor med mera lades ut. Efter de första årens arbete med 
Blackboard började vi på allvar utveckla kurswebbens interaktiva potential 
och särskilt funktionerna för kommunikation och samarbete.9

Idag är distanskurswebben ett fungerande pedagogiskt verktyg och med 
några få undantag närmast identisk med kurswebben. Den som vill integrera 
nätbaserade inslag i sin campusundervisning, till exempel seminarier, 
grupparbeten och kommentarrundor med stöd av webben, har möjlighet att 
göra det. Men kurswebben rymmer vidare utvecklingsmöjligheter som skulle 
göra den till en effektiv lärplattform för alla högskolans campusutbildningar. 
Funktioner som är vanliga i andra utbildningsplattformar – däribland e-
portfolio (en digital samling information som illustrerar en persons lärande) 
och wiki för olika studentprojekt där alla projektmedlemmar enkelt kan skri-
va och redigera – skulle med relativt begränsade insatser kunna tillföras. Det 
gäller också möjligheten att skapa tester med facit och rättningsmallar, stati-
stikkontroll av studenternas aktivitet, labb- eller betygsregistreringar. De 
system som högskolan använder för plagiat- och fuskkontroll av studenter-
nas texter samt för studenternas kursvärderingar måste självklart också integ-
reras i kurswebben. Kort sagt: vad som fortfarande saknas på högskolan är 
ett helhetsperspektiv på dess IT-infrastruktur där de pedagogiska behoven 
tillåts väga lika tungt som de administrativa.

Vårt fokus ligger dock inte primärt på speciella kursverktyg eller på viss 
teknik. Det har varit och är inriktat på kvalitativ utveckling av nätbaserade 
arbetsformer: hur kursstrukturer och -upplägg ska tydliggöras; hur man som 
lärare främjar dialog mellan kursdeltagarna, ställer frågor som lockar till 
debatt och hur man skapar trygghet och närvarokänsla i en nätbaserad kurs; 
hur föreläsningsinslag och seminarieverksamhet ska anpassas till webben; 
hur kommentarrundor ska utformas och examinationsformer utvecklas, hur 
problembaserat lärande kan anpassas till den nätbaserade undervisningen 

9 Utvecklingsprojeket i samarbete med Avdelningen för Information och kommunikation och 
systemutvecklare på Avdelningen för IT och Husadministration. 
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och så vidare. Kort sagt arbetar vi med att vidareutveckla gängse undervis-
ningsformer så att de också kan användas i nätbaserade kurser eller kursin-
slag – och vi utvecklar nya.10 Vi följer lärare som ska starta nätbaserade kur-
ser/program eller vill arbeta med nätbaserade inslag i sina campuskurser, ger 
tekniskt stöd i planering och genomförande och bistår dem pedagogiskt. Vi 
följer upp och utvärderar kurserna tillsammans med lärarna, dokumenterar 
och samlar erfarenheterna så att de kan föras vidare och användas av andra 
lärare, det vill säga ligga till grund för vidare pedagogiskt utvecklingsarbete.

Pedagogiskt utvecklingsarbete på biblioteket 
En av enhetens viktigaste uppgifter vid sidan av distansutbildningen har som 
nämnts varit att tydliggöra vikten av pedagogisk utveckling i bibliotekets 
organisation. Bibliotekets undervisning har inte som primärt mål att ge stu-
denterna förmåga att orientera sig bland olika sökmotorer och informations-
källor eller att känna till olika sökmetoder. Målet är att stödja studenternas 
orientering inom sitt ämne och träna deras kritiska förmåga och så kallade 
överförbara färdigheter. Bolognaanpassningen ger goda argument för en 
sådan inriktning.  

Bolognareformen understryker att studenternas tillägnelse av kunskaper 
och förståelse, utveckling av värderingsförmåga och förhållningssätt bland 
annat sker via träning av så kallade generiska färdigheter. Förmågan att söka, 
värdera och välja information är vägen in i det gängse akademiska arbetssät-
tet där olika vetenskapliga ståndpunkter nagelfars och utsätts för kritiskt 
granskning. Bibliotekets undervisning måste därför ske i detta sammanhang. 
Studenterna ska ges tillfälle att träna att anlägga ett kritiskt perspektiv, att 
förstå och ta hänsyn till att all kunskapsproduktion sker i ett sammanhang 
och att all information har en avsändare. Den undervisning biblioteket ger 
ska därför i första hand gälla kritisk litteratur- och informationssökning inom 
ramen för ämnesstudier; den ska vara inriktad på kartläggning av begrepp, 
och på kritisk värdering av källor. För att motsvara dessa krav har den omor-
ganiserats och blivit en specialkompetens för särskilda bibliotekarier. Alla 
undervisande bibliotekarier har organisatoriskt knutits till Enheten för inter-
aktivt lärande, antalet undervisare har begränsats och undervisningsinsatser-
na gjorts till ett betydande inslag i arbetsuppgifterna. Till enheten har även 
Greta Linder knutits som samordnare av bibliotekets undervisning. Bibliote-
kets undervisare har erbjudits mer systematiskt kompetensutveckling; de 
flesta har genomgått de högskolepedagogiska kurser som ges av HPU och 
som kretsat kring samarbete mellan lärare och bibliotekarie, kritisk informa-
tionssökning, retorik, uppsatshandledning och så vidare. 

10 Handledning för lärare som arbetar med nätbaserat lärande, Enheten för distansutbildning 
och flexibelt lärande 2005-04-19
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Vi ställer också tydligare krav på högskolans ämnen och program när de 
beställer undervisning från biblioteket. För att den ska bli ett välintegrerat 
inslag i ämnesundervisningen vill vi att lärare, kurs- och momentansvariga 
planerar inslagen tillsammans med bibliotekets undervisare. Vår erfarenhet 
av detta samarbete är att undervisningen fått en klarare inriktning mot att bli 
ett inslag i ämnesintroduktion, i PM-, rapport- eller uppsatsskivande, i pro-
jektarbeten och så vidare.

För att bredda vår kompetens är vi också aktiva i nätverket STÖR som 
består av representanter för högskole- och universitetsbibliotek i Mälarregi-
onen. Tillsammans diskuterar vi undervisningsformer och –idéer, sprider 
information om dem och utvecklar nya. Vid senaste nätverksträffen stod 
Södertörns högskolebibliotek för värdskapet. Vi hade då bjudit in lärare som 
vi samarbetar med och gav tillsammans med dem exempel på konkreta un-
dervisningsinslag och på vårt förändringsarbete Vi har sedan tidigare också 
haft nära kontakt med bibliotekarier som samarbetar med lärarutbildningen 
vid Malmö högskolebibliotek. Tillsammans med dem har vi särskilt diskute-
rat tre frågekomplex: hur inslag med informationssökning skulle kunna ut-
formas i lärarutbildningen; hur de blivande lärarna kan göras medvetna om 
behovet av kritisk litteratur- och informationssökning i grundskola och gym-
nasium; och hur de i sitt framtida yrkesliv kan förbereda sina elever för hög-
re studier. 

Integrering och samarbete – några exempel på bibliotekets arbete 
med kritisk litteratursökning 

Etnologi och konsten att använda en kontroversiell encyklopedi kreativt 
Kan Wikipedia användas i högskolestudier? Frågan är kontroversiell och har 
debatterats flitigt på senare tid. Grovt förenklat finns två argumentationslin-
jer. Antingen avfärdar man helt detta fria uppslagsverk som ett populistiskt 
projekt för ogrundad kunskap eller så betonar man de möjligheter det ger att 
diskutera kunskapsbyggandets villkor, vad vetenskapliga begrepp står för, 
aktivera studenterna källkritiska tänkande och träna dem i akademiskt skri-
vande och kritisk textgranskning. Vi arbetar efter den senare linjen och låter 
studenterna aktivt arbeta med Wikipedia utan att för den skull släppa de pro-
blem som finns ur sikte.11 Etnologiämnet har varit pionjär.  

Samarbetet mellan etnologiämnet och biblioteket sträcker sig långt tillba-
ka i tiden. Det inleddes tillsammans med Oscar Pripp redan 1999 på en av 
högskolans dåvarande filialer vid Fittja Gård och handlade då om litteratur- 
och informationssökning i uppsatsarbetet för studenter på grundnivå. Sedan 
dess har flera lärare, Agneta Lilja, Susanne Waldén, Magnus Öhlander för 

11 För en mer utförlig presentation av hur detta uppslagsverk kan användas i undervisningen 
se Hjalmarsson 2009. 
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att nämna några, deltagit i ett nära samarbete. Det gemensamma utveck-
lingsarbetet har bestått i att diskutera fram studentuppgifter som innehåller 
kritisk litteratur- och informationssökning, där olika etnologiska ämnesom-
råden och ämnesrelevanta begrepp samtidigt introduceras för studenterna.  

På senare år har uppgifterna varit inriktade på studenternas aktiva arbete 
med Wikipedia. Vi ser inte Wikipedia i första hand som ett uppslagsverk. Vi 
ser den som ett pedagogiskt verktyg i studenternas lärande som ger dem 
möjlighet att aktivt arbeta med kritisk granskning och gemensam textbear-
betning i ett ämnessammanhang där de kan komma i kontakt med centrala 
och återkommande begrepp även på högre studienivåer. Studenterna får ar-
beta i grupp med ett antal vetenskapliga begrepp, träna på att söka och vär-
dera den information de får fram och får sedan presentera sina arbeten för 
varandra både muntligt och skriftligt. Studentgrupperna får också arbeta 
aktivt med begreppen i Wikipedia, skapa nya artiklar, korrigera eller redige-
ra redan befintliga texter. Uppgiften innehåller alltså både inslag av kun-
skapskaraktär och systematisk träning av så kallade generiska färdigheter – 
söka och välja information, arbete i grupp, muntlig och skriftlig presentation 
– som lyfts fram i Bolognareformen. Studenterna är överlag mycket positiva 
till detta kursinslag. De tycker att det är lärorikt att söka bland olika källor, 
jämföra och att tänka kritisk kring dem. De uppskattar också arbetsformen; 
grupparbetet leder till bra diskussioner. Studenterna tycker det är roligt att få 
vara aktiva, skriva, korrigera och redigera i Wikipedia. Ämneslärarna är 
också nöjda; studenternas förståelse av begreppen ökar och de kan också 
tydligare koppla dem till etnologiämnet. Arbetssättet kan lätt anpassas till 
andra ämnesområden. Vi har till exempel utvecklat ett liknande samarbete 
med läraren Johan Rönnby och studenter inom ämnet marinarkeologi. Andra 
ämnen ligger i startgroparna.  

Statsvetenskap 
Inom statsvetenskapens delkurs Stat, marknad, välfärd på grundnivå har vi 
prövat en arbetsmodell med ett långtgående samarbete mellan bibliotekarie 
och lärare – Sabina Gillsund och Inger Humlesjö. Inslaget som är väl förank-
rat inom ämnet bestod av en introducerande föreläsning om välfärdsstatens 
framväxt, en introduktion till informationssökning och ett uppföljande semi-
narium. Avsikten med seminariet var att lyfta fram informationssökningens 
vetenskapliga funktion, låta studenterna arbeta med begrepp och samtidigt 
ge studenterna återkoppling på kurslitteraturens teman.

Även om fokus låg på den historiska och ekonomiskhistoriska forskning-
en om välfärdsstaten syftade inslaget till att introducera studenterna i den 
statsvetenskapliga begreppsapparaten inför den fortsatta delkursen och för 
det framtida uppsatsskrivandet. Under föreläsningen ombads studenterna 
lista viktiga begrepp som berördes. Inför det efterföljande seminariet fick de 
sedan i uppgift att två och två kartlägga hur några av dessa begrepp definie-
ras inom olika traditioner och pröva olika källors bärighet. De fick undersö-
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ka skillnader mellan statsvetenskaplig och historisk teoribildning genom att 
kartlägga olika definitioner av samma begrepp och de fick reflektera över 
begreppens innebörd och hur de kan skifta över tid. Avsikten var att ge stu-
denterna perspektiv på olika sidor av ämnesstudierna – hur ämnen förhåller 
sig till varandra, var forskningsfronten går och vilken relevans olika ämnen 
och deras forskning har för samhällsutvecklingen. Avsikten var också att 
skapa bättre förståelse för att litteraturstudier och källvärdering är lika vä-
sentliga för ett fördjupat ämneskunnande. Utöver det diskuterade vi också 
seminariet som akademisk arbetsform, som ett tillfälle för konstruktiv kritik 
och diskussion, betonade vikten av att diskutera med varandra – inte i första 
hand med seminarieledarna – men pekade även på seminariets betydelse som 
arena för konsensus och konflikter mellan olika forskningsriktningar.12

Arbetsmässigt var vårt upplägg alltså ett försök att utveckla modeller för 
ett fördjupat samarbete mellan lärare och bibliotekarie, undersöka vad som 
krävs i form av arbetsinsatser och hur man kan gå tillväga om man vill leda 
ett seminarium tillsammans och delta i det på lika villkor. Vår erfarenhet är 
att det är oerhört stimulerande att samarbeta på detta integrerade sätt och så 
att säga utnyttja respektive kompetens framför ögonen på studenterna. Men 
det kräver noggrann planering, ett gott samarbetsklimat och god kännedom 
om varandra. För att det ska fungera krävs också kontinuitet i samarbetet, 
öppenhet och lyhördhet för varandras möjligheter att gripa in med följdfrå-
gor och debattinlägg.  

Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete 
Den tredje grundläggande utgångspunkten – arbetet med högskolepedago-
giskt utvecklingsarbete och kurser som riktar sig till lärare – har fördjupat 
vårt pedagogiska perspektiv och samtidigt gjort det möjligt att föra ut vår 
syn på informationssökning och lärande och nya nätburna undervisnings-
former till lärare som går dessa kurser. I flera fall har det varit inkörsport till 
ett fruktbart samarbete med dem.  

Universitetslärares pedagogiska insatser blev en viktig fråga under 1990-
talet då nya regler för en likvärdig bedömning av forskning och undervisning 
började tillämpas vid nyanställning av akademiska lärare. På Södertörns 
högskola togs dessa signaler emot med stort intresse och entusiasm. En pe-
dagogisk ledare anställdes 2002 och en referensgrupp tillsattes med uppgift 
att tillsammans med den pedagogiska ledaren arbeta fram måldokument och 
på sikt organisera högskolepedagogiska kurser för högskolans lärare. Redan 
från början var biblioteket representerat i referensgruppen och erfarenheterna 
från de nätbaserade distanskurserna gjorde att vi båda drogs in i referens-
gruppen. Arbetet ledde fram till inrättandet av den Högskolepedagogiska 

12 Se Humlesjö 2009.  
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utvecklingsenheten (HPU) i maj 2004 med den allmänt formulerade uppgif-
ten att ”utveckla undervisningen och lärandet på högskolan i anslutning till 
de fastställda målen om mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig 
bildning”.13 Dess mer specifika arbetsuppgifter är bland annat att genomföra 
högskolepedagogiska kurser, samverka med biblioteket och dess resurser, 
samarbeta med studentkåren och allmänt stimulera till kollegial samverkan 
och diskussion om högskolepedagogiska frågor. Johan Rönnby utsågs till 
pedagogisk ledare.  

 Enheten för interaktivt lärande har alltså från starten deltagit i det hög-
skolepedagogiska utvecklingsarbetet och det har också ingått i Inger Humle-
sjös tjänst. Det har inneburit kursansvar, bland annat för kursen Perspektiv, 
praktik där enheten också bidragit med inslag om informationssökning och 
lärande och om nätbaserad undervisning. Vi har också utvecklat den högsko-
lepedagogiska kursen Informationssökning och lärande. Kursen vänder sig 
till både lärare och bibliotekarier. Examinationsuppgiften har bestått i att 
utveckla modeller för samarbete mellan lärare och bibliotekarie inom respek-
tive ämnen och det har i sin tur lett fram till faktiskt samarbete, bland annat 
inom ämnet juridik. Vi har också deltagit i utvecklingen och genomförandet 
av den högskolepedagogiska kursen Lärarverkstan.

Framtiden
Hur ser då framtiden ut? Vi står inför tre stora utmaningar: (1) insatser för 
studenter och högskolans lärare, åtgärder som har att göra med en breddad 
rekrytering av studenter till högskolan; (2) insatser inom en vidgad och ex-
panderande lärarutbildning; (3) och insatser i anslutning till Lärarlyftets fort-
bildning och kompetenshöjning av lärare inom grundskola och gymnasium 
och andra skolformer. Det kräver insatser när det gäller studenternas intro-
duktion till högskolestudier, träning av ett vetenskapligt arbetssätt, bland 
annat kritisk litteratur- och informationssökning. Det skapar också behov av 
utbildningar med mer flexibla lösningar, av kombinationsutbildningar av 
olika slag, det vill säga kurser där campusinslag kombineras med nätbasera-
de moment eller där arbete, praktik och studier varvas på nya sätt. Det kan 
innebära sammanhållna kurser som går över flera år, innehåller många nät-
baserade undervisningsinslag och med ett stort antal lärare som samarbetar 
över lång tid. Det utgör en utmaning för högskolans tekniska infrastruktur 
för utvärdering, dokumentation och lagring av studentinsatser så att de kan 
utnyttjas för reflektion och lärande inom utbildningarna. Det ställer stora och 
nya krav på våra kurswebbar, på möjligheter att kommunicera digitalt i real-
tid och understryker behovet av ett helhetsgrepp när det gäller högskolans 
IT-infrastruktur.

13 Rönnby 2007.  
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