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Abstract:                   The purpose of this Master’s thesis is to examine student secondary 
                                        teachers’ perceptions of the role of the school library libraries as 
                                        well as compare results with an earlier study. The following   
                                        questions were posed: 

1.  How do student teachers view the school library? 
2.  How do student teachers view the role of the school library in 

                                        school and for school work?    
3.  How do student teachers expect to use the library in education? 

                                        Data was collected through qualitative semi-structured interviews 
                                        and analysed using Loertscher’s eight level taxonomy of school 
                                        libraries. The results of the analysis of the empirical data          
                                        show that student teacher’s  perceptions of library and 
                                        information seeking are almost identical to views held by the student    
                                        teachers in Böwes study conducted 15 years ago.     
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1. Inledning 
 
Jag har arbetat som biblioteksassistent under den största delen av mitt yrkesverksamma liv 
och då bland annat på gymnasiebibliotek. Under den tid jag arbetade på gymnasiebibliotek 
har jag upplevt att undervisningen har förändrats väsentligt, eleverna arbetar mera 
självständigt idag och därför ofta har lektioner förlagda till skolbiblioteket. För eleven är det 
viktigt att kunna få hjälp med att finna tillförlitlig  och relevant information. I och med detta 
elevcentrerade arbetssätt är bibliotekarien behjälplig i skolarbetet med informationssökning 
och litteratursökning, ibland tillsammans med undervisande lärare, ibland arbetar 
bibliotekarien på egen hand med eleverna. Det är därför viktigt att lärarstudenter också får 
lära sig att söka information, och att samarbete med skolbibliotekarien i undervisningen.  
 
Under min utbildningstid har jag vid flera tillfällen ställts inför utmaningar att hämta 
information. Detta har genomförts genom olika medier och med varierande resultat, vilket 
många gånger beror på att det inte är helt enkelt att hitta rätt i den digitala djungel av material 
som finns att tillgå. För att hitta relevant information och att kunna granska materialet på ett 
kritiskt sätt krävs kunskap, vägledning och rätt förutsättningar. Med anledning av ovanstående 
ställer jag frågan, vilken hjälp får eleverna i skolan i sitt arbete med att bland annat söka 
information och att vara källkritiska? 
 
I läroplanen för de frivilliga skolformerna1 framgår det att deras huvuduppgift är att förmedla 
kunskap och skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig och utveckla 
kunskapen.2 Något som också påtalas under avsnitt 2 Mål och riktlinjer i läroplanen är att 
eleverna ska utveckla informationsvetenskaplig kompetens och ett vetenskapligt sätt att 
tänka.3 Rektorn ansvarar för skolans resurser och har därigenom ansvar för att arbetsmiljön i 
skolan utformas så eleverna får tillgång till läromedel och hjälpmedel av god kvalité och att 
de ska kunna söka information och utveckla kunskaper via bibliotek, datorer och med olika 
tekniska hjälpmedel.4 
 
Därmed bör biblioteket ses som en läranderesurs och vara en av grunderna i undervisningen 
och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Biblioteket ska förutom detta tillhandahålla ett stort 
och varierad utbud av litteratur, tidningar och tidskrifter och andra medier för att eleverna ska 
uppleva det lustfyllt och utvecklande att besöka biblioteket även utanför undervisningen.  
 
Skolan och lärarens uppgift är att stödja eleverna i ett självständigt och kritiskt tankesätt. 
Eleverna ska lära sig söka information självständigt och göra relevanta urval genom att 
kritiskt bedöma innehållet i den information de får fram med stöd av lärare och bibliotekarie. 
Genom undervisning tror man att eleverna lär sig att bli källkritiska och att hantera 
information på ett effektivt sätt. 
 
Enligt Lpf-94 efterlyses förändrade arbetsmetoder som ska leda till att lärare och 
bibliotekarier närmar sig varandra genom en större inriktning på handledarskap. Nationella 
skolbiblioteksgruppen (NSG)5 har vid ett möte med Skolinspektionen och undervisningsrådet 
                                                 
1 Frivillig skolform innebär gymnasieskolan 
2 Lpf-94 t o m SKOLFS 2006:24, s. 5 
3 Ibid, s. 9 
4 Ibid, s. 16 
5  Nationella skolbiblioteksgruppen är ett unikt nätverk av svenska organisationer som alla har intresse av att   
   skolbiblioteken bevaras, stärks och utvecklas.  
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Kjell Ahlgren, diskuterat dessa arbetsmetoder och krävt nysatsningar som leder till utökat 
samarbete mellan lärar- och bibliotekarieutbildare, vilket då skulle leda till att båda parter 
under utbildningen inhämtar kompetens för sin framtida profession. 
 
För att den nya skollagen6 ska ha någon effekt anser NSG att det krävs satsningar på 
utbildning, genom skolbibliotekslyftet inom pågående lärarlyftssatsningar, dels genom 
rektorsutbildningar och dels genom samordningen av lärar- och biblioteksutbildningar där 
blivande lärare och bibliotekarier studerar tillsammans för att bättre tillgängliggöra 
skolbiblioteken i undervisningen.7 

1.1 Problemformulering 
 
När jag började söka litteratur till min uppsats fann jag flera olika påståenden om hur viktigt 
det är att läraren och bibliotekarier samarbetar. Funderingar väcktes hos mig om, hur 
samarbetet och utbildningarnas innehåll ser ut idag.   
 
I Skolbibliotekets pedagogiska roll (2002), drar Louise Limberg, utifrån ett antal forsknings- 
resultat, slutsatsen att: 
 

Det som främst påverkar bibliotekets roll för elevernas lärande är vad lärarna gör, vilken syn på  
kunskap och lärande de har och vilka metoder de tillämpar… Individuella lärares syn på lärande 
och deras sätt att lägga upp undervisning och att formulera uppgifter för eleverna är avgörande för 
vilken pedagogisk roll biblioteket och bibliotekarien får. Även i de fall där biblioteket proaktivt 
bidragit till att utveckla metoder för undervisning och lärande är bibliotekarie ytterst beroende av 
lärarnas synsätt, tänkande och handlande… 8 

 

Limberg hävdar att lärare och skolledare är okunniga om vad biblioteket har att erbjuda och 
om bibliotekariers professionella kompetens och menar att detta hindrar integrationen av 
biblioteket i undervisningen.9 Denna slutsats stämmer inte med riktlinjerna i läroplanen Lpf 
94, där det slås fast att det är läraren som ska se till att eleverna tillägnar sig bok- och 
bibliotekskunskap.10 Enligt Limberg är samarbetet mellan lärare och bibliotekarie viktigt. 

Jag har också läst flera rapporter och uppsatser som undersöker samarbetet mellan lärare och 
bibliotekarier, exempelvis Tilanders och Runevads studie där de har använt sig av en 
fenomenografisk ansats när de analyserar intervjuer med lärare som arbetat några år. Samtliga 
lärare som intervjuades var positiva till ett utökat samarbete med bibliotekarien11, men av 
olika anledningar verkar det trots positiv inställning inte fungera tillfredställande på skolorna 
där informanterna arbetade. 12 
 
Böwes, har i sin uppsats gjort intervjuer med blivande lärare om informationssökning och 
biblioteksanvändande i och under utbildningstiden.13 Denna uppsats väckte min nyfikenhet på 
hur undervisningen för lärare ser ut i dag på våra högskolor och universitet.  

                                                 
6  Började gälla 2011-07-01 
7  Nationella skolbiblioteksgruppens förslag i brev till utbildningsdepartementet 24 maj 2010,  
   Skolbibliotekslyftet – ett förslag som bygger vidare på det pågående lärarlyftet 
8  Limberg (2002), s. 46 
9  Ibid, s 24 
10 Lpf94, s. 12 
11 Thilander & Runevad (2004), s. 41 
12 Ibid, s. 60-62 
13 Böwes(1997), s. 7 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med min uppsats är att undersöka vad som har hänt i lärarutbildningen sedan Böwes 
genomförde sin undersökning för 15 år sedan. Jag har valt att se på vilken uppfattning 
blivande lärare har om undervisningen i informationssökning i skolbibliotekssammanhang. 
Jag kommer att göra en liknande undersökning som Böwes genomförde 1997 och i 
diskussionskapitlet gör jag en jämförelse med Böwes resultat. 
 
I min problemformulering fokuserar jag på lärarstudenternas egna uppfattningar om vad de 
lärt sig om informationssökning under sin utbildningstid.  
 
Den övergripande frågeställningen är vilket förhållningsätt den lärarstuderande har till 
bibliotek och informationssökning. 
 

1. Hur ser lärarstudenter på informationssökning i en skolbibliotekskontext? 
 

2. Vad har lärarstudenter för uppfattningar om bibliotekets funktion i skolan och i 
skolarbetet? 
 

3. På vilka sätt tror blivande lärare att de i framtiden kommer att använda biblioteket i 
undervisningen? 

 
Jag kommer att genomföra undersökningen genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
med lärarstudenter på tre olika högskolor och universitet.  
 

1.3 Avgränsningar och definitioner 
 
Denna undersökning fokuserar på studenter som utbildar sig till gymnasielärare. Alla 
förekomster av ”studenter” eller ”lärarstuderande” syftar således på gymnasielärarstuderande 
och ”bibliotek” eller ”skolbibliotek” syftar till gymnasiebibliotek, såvida inget annat anges. 
 

1.4 Disposition 
 
I aktuellt kapitel, kapitel 1, följs inledningen av problemformuleringen och syfte och 
frågeställning. I detta kapitel redogörs också för avgränsningar och definitioner. 
 
I kapitel 2 ges en bakgrund till det valda ämnesområdet. Kapitlet inleds med en genomgång 
av skolbiblioteket i en undervisningskontext följt av en genomgång av styrdokument, mål och 
riktlinjer. 
 
Kapitel 3 innehåller en genomgång av tidigare forskning och litteratur som kopplas till 
uppsatsens frågeställningar. 
 
Kapitel 4 redovisas de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för uppsatsen. Kapitlet 
inleds med en diskussion kring bibliotekets ur lärarens perspektiv enligt Loertschers 
taxonomier följt av skolbibliotekets roll ur ett pedagogiskt perspektiv enligt Limbergs 
forskningsstudier med anknytning till skolbibliotek och informationssökning. 
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I kapitel fem redovisas vilka metoder som använts. Där beskrivs litteratursökning, val av 
metod, avgränsningar och urval, genomförande, urval av respondenter, kontakter, 
intervjusituation samt genomförande av intervjuer.  
 
Analys och resultat redovisas i kapitel 6. 
 
I kapitel 7 diskuteras resultatet med koppling till tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter. 
 
Kapitel 8 innehåller slutsatser av resultatet utifrån uppsatsens frågeställningar. 
 
Sist i uppsatsen återfinns en sammanfattning av uppsatsen, litteraturförteckning, brev och 
intervjuguide som används i samband med intervjuerna 
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2. Bakgrund 
 
Ett ofta återkommande diskussionsämne under min utbildning i biblioteks- och 
informationsvetenskap har varit hur samarbetet mellan lärare och bibliotekarie fungerar i 
undervisningen. Diskussionerna har många gånger handlat om att det kan vara svårt att nå ut 
till lärarna, att förändra invanda rutiner och speciellt att det kan skilja mycket på de olika 
lärarnas intresse för att använda biblioteket i undervisningen. Eftersom jag arbetat på flera 
olika skolbibliotek vet jag av egen erfarenhet att vissa lärare tillbringar en stor del av sin 
undervisningstid i biblioteket. De hjälper eleverna att ta fram material och är ofta experter på 
”sin” avdelning i biblioteket. Andra lärare kontaktar bibliotekspersonalen och ber om hjälp 
med att planera lektionen och att bibliotekarien presenterar material till ett visst problem-
område, medan en del lärare helt oanmält kan skicka en hel klass till biblioteket med enbart 
en papperslapp med instruktioner som ibland varken elev eller bibliotekspersonal förstår.  
 
Eftersom jag redan tidigare kände till att det fanns en problematik i att få vissa lärare att 
använda biblioteket och bibliotekarien i undervisningen, blev jag intresserad av att göra en 
undersökning om vad som ingår i lärarutbildningen på biblioteks och informationsfronten i en 
undervisningskontext. När jag började undersöka vad det fanns för litteratur i ämnet fann jag 
att Böwes i sin magisteruppsats gjort en kvalitativ undersökning om vad gymnasielärar- 
studenter har för uppfattning om skolbibliotek.14 

2.1 Skolbiblioteket i en undervisningskontext 
 
Böwes15 intervjuade lärarstudenter om deras uppfattningar om skolbibliotek.  Hon har också 
undersökt hur de såg på samarbetet mellan lärare och bibliotekarier och om de i framtiden 
skulle använda sig av skolans bibliotek. Det hon kom fram till var att studenterna var positiva 
till att i framtiden använda skolbiblioteket. Det visade sig att studenterna under sin studietid 
fått mycket lite information och undervisning om skolbibliotek. Det studenterna lärde sig var i 
stort sett att biblioteket var användbart i deras kommande yrkesroll, men de var ganska 
omedvetna om hur eller på vilka sätt de skulle använda biblioteket. 
 
Krister Hansson och Christer Holmqvist16 menar att om skolbiblioteket lyfts fram mer under 
lärarnas grundutbildning och som inslag i fortbildning, kommer skolbibliotekens roll och 
status att stärkas. De menar att undervisningen blir mer flexibel och att lärarna kan på så sätt 
ge eleverna den grund de behöver för att kunna möta ett samhälle som förändras i snabb takt. 
De menar också att lärarstudenterna i sin framtida yrkesroll kommer att använda sig mer av 
biblioteket.  
 
Johanna Hansson17 påpekar att det är under lärarstudenternas utbildningstid som grunden 
läggs för hur lärarna ser på sina yrkesuppgifter. Om inte skolbiblioteket involveras i 
undervisningen under lärarstudenternas utbildningstid, finns det förmodligen inte med i 
lärarens bild av sitt yrke. Rektors roll och ansvar är av stor betydelse eftersom förekomsten av 
fungerande skolbibliotek är en ledningsfråga. Rektor och ledning är ibland osäkra på vilken 
funktion skolbiblioteket har i undervisningen. De inser att det är viktigt att eleverna aktivt, 

                                                 
14 Böwes (1997) s. 6, 63 
15 Ibid, s. 6, 63 
16 Hansson & Holmqvist (1993), s. 106-107 
17 Hansson (1999), s. 94 
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under handledning, kan söka fakta och information, men de vet inte hur detta konkret ska 
utformas. 
 
En enkätundersökning som genomfördes i Västra Götalandsregionen inom En-till-en 
projektet. En-till-en satsningen innebär att samtliga lärare och elever ska få en egen bärbar 
dator som är uppkopplad trådlöst mot Internet. Undersökningens syfte var att få en bild av hur 
många en-till-en-satsningar som är på gång, samt att få en uppfattning om på vilka sätt 
skolbibliotekarierna var delaktiga i planering och genomförande. Enkäten visar att en 
tredjedel av skolorna i regionen planerade eller genomförde satsningen. Bibliotekarierna hade 
inte i någon större utsträckning varit delaktiga i planeringen. Flera bibliotekarier påpekar att 
skolledningens attityder har stor betydelse för hur verksamheten utvecklas. Håkan Fleischer 
undersökte hur undervisningens och lärandets villkor i skolan har förändrats genom 
samhällets digitalisering. Han anser att skolbiblioteket kan spela en central roll i 
undervisningen genom en-till-en-satsningen.18  Karolina Hanberg och Peter Rydén, som båda 
är bibliotekarier på gymnasieskolor, berättar om sina erfarenheter av en-till-en. De anser att 
skolbiblioteket spelar en viktig roll i undervisningen, genom att hjälpa eleverna att reflektera 
kring hur de söker, hanterar, värderar och presenterar information.19  
 
En lyckad satsning på samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier har varit att genom 
nationella satsningar stödja utvecklingen av kreativa miljöer, skolbibliotek och nya arbetssätt i 
skolan enligt Maria Gunnarsson Contassot. Gunnarsson Contassot var projektledare i ett av de 
projekt som myndigheten för skolutveckling fick i uppdrag av regeringen, att tillsammans 
med regionala högskolor, arbeta med kompetensutveckling för lärare och bibliotekarier. Med 
dessa satsningar betonas värdet i att kunna dra nytta av bibliotekariens kunskaper i 
undervisningen Syfte var att stärka och utveckla skolbibliotekets roll för att eleverna ska 
kunna uppnå de språkliga förmågor som är nödvändiga i dagens samhälle. För den 
pedagogiska IT-användningen i skolan betonas det ofta inom biblioteksforskning och 
lärandeforskning att skolbiblioteket har stor betydelse. En förklaring som brukar ges till att 
skolbibliotek inte används som resurs är tidsbrist och ovana med att använda aktuell 
forskning. Limberg som varit drivande i skolbiblioteksforskningen menar att lärarna har svårt 
att omsätta de nya kunskaperna i praktiken, men däremot har de varit nöjda med 
seminarierna.20  

2.2 Styrdokument, mål och riktlinjer 
 
I det här avsnittet ganskar jag styrdokument och andra texter som påverkar arbetet inom skola 
och skolbibliotek. Jag har koncentrerat mig på att undersöka vad de olika lagarna, manifesten, 
läroplanerna och utbildningsplaner säger om skolbibliotek.  

2.2.1 Skollagen 
 
I den nya skollagen som trädde i kraft 2011-07-01 står det i 2 kap. 36§ följande: 
 

Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och    
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.21  

 

                                                 
18 Fleischer (2011) 
19 Pålsson (2012)  
20 Pålsson (2009) 
21 Skollagen 2010:800 §36 
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Eftersom den nya skollagen inte hade trätt i kraft när jag gjorde min undersökning skriver jag 
här nedan helt kort om vad den gamla skollagen innebar. 
 
Skollagen reglerar skolverksamheten på tre olika nivåer, statlig, kommunal samt på lokal 
nivå. På den statliga nivån regleras skolverksamheten genom styrdokument som skollagen 
och dess bilagor. Den skollag som gällde fram till den 30 juni 2011 trädde i kraft 1986 och 
har under åren ändrats mer än sjuttio gånger. I denna lag stod det ingenting om 
skolbibliotek.22 

2.2.2 Bibliotekslagen  
 
Den bibliotekslag som gäller idag trädde i kraft 1 januari 1997. I bibliotekslagen §5 slås det 
fast att det skall finnas lämpligt fördelade skolbibliotek inom grundskola och 
gymnasieskola.23 Detta är en rekommendation och kan tolkas olika eftersom var och en har 
rätt att definiera vad lämpligt fördelade skolbibliotek innebär. Det kan vara allt ifrån ett 
bemannat välutrustat bibliotek till ett obemannat utrymme med några hyllmeter böcker. 

2.2.3 Unescos skolbiblioteksmanifest 
 
Enligt Unescos skolbiblioteksmanifest ska skolbiblioteket ge eleverna den kunskap och de 
färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Den är inte tvingande utan ska ses som en 
rekommendation till medlemsländerna. I skolbiblioteksmanifestet framgår att biblioteket ska 
vara en plats för alla och som stimulerar till läsning och erbjuder tjänster i form av 
informationssökning. Biblioteket ska även erbjuda alternativ för dem som inte kan ta del av 
de gängse tjänsterna. Det ska också ge eleverna träning i att värdera och använda information. 
I skolbiblioteksmanifestet nämns även att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa problem och 
utnyttja informationsteknik förbättras när bibliotekarier och lärare samarbetar.24 

2.2.4 Läroplanen (Lpf-94) 
 
Under avsnitt 1.2 i Läroplanen står det bland annat följande:  
 

De frivilliga skolformerna har som huvuduppgift att förmedla kunskap och skapa förutsättningar 
så eleverna ska kunna tillgodogöra sig och utveckla kunskap. Verksamheten i skolan ska bidra till 
elevens allsidiga utveckling. Skolan har som uppgift att överföra värden, förmedla kunskaper och 
förbereda eleverna på att kunna verka i samhället. Eleverna ska också få kunskap i hur de 
orienterar sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde. De ska lära sig att kunna tänka 
kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att kunna se konsekvenserna av olika alternativ. 
Eleven ska härigenom få kunskap om hur man arbeta och tar till sig information på ett 
vetenskapligt sätt. Genom gymnasieskolan ska eleverna kunna få en grund för livslångt lärande.25 

 
Under avsnitt 2 Mål och riktlinjer påtalas att elevernas utveckling av informations-
vetenskaplig kompetens är viktig. Det återkommer flera gånger i de olika avsnitten att det 
vetenskapliga sättet att tänka är viktigt i undervisningen även om skolbiblioteket inte nämns i 
detta sammanhang.26 Däremot framgår det under avsnitt 2.1, mål att uppnå, att skolan har 
                                                 
22 Utbildningsdepartementet 20-08-14, Bakgrund 
23 Obs: §5 ändrad genom SFS 2010:860, ikraft 2011-07-01. Ny lydelsen: ”I 2 kap. 36§ skollagen  
   (2010:8000) finns bestämmelser om skolbibliotek.” 
24 Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest (1999), s. 15 
25 Lpf-94 t o m SKOLFS 2006:24, s 5 
26 Ibid, s 9 
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ansvaret för att eleverna ska kunna söka sig till saklitteratur och skönlitteratur både för studie- 
och fritidsrelaterade ändamål.27 Under avsnitt 2.1, riktlinjer påpekas det att läraren skall se till 
att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap.28 I avsnitt 2.6 Rektors ansvar, fastställs 
att rektorn som pedagogisk ledare och chef för lärare och övrig personal i skolan har ett 
övergripande ansvar för att verksamheten i sin helhet inriktas på de riksgiltiga målen. 
 

Rektor har ansvar för skolans resurser och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för  
att/…/arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och läromedel av 
god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, bland annat 
bibliotek, datorer och andra tekniska hjälpmedel.29 

 
Samarbete mellan lärare och bibliotekarie har ingen given plats i undervisningen i 
styrdokumenten. Biblioteket ses mera som ett hjälpmedel som eleven kan vända sig till vid 
behov. Inte någonstans i läroplanen nämns samarbetet mellan bibliotekarie och lärare som ett 
viktigt komplement för att målen ska uppfyllas. 

2.2.5 Utbildningsplan, lärarutbildning – äldre barn och ungdomar 
 
På de universitet och högskolor där jag gjort undersökningarna är lärarutbildningarna och 
målen i princip identiska. Därför gör jag en sammanfattande genomgång av vad de olika 
utbildningsplanerna och målen innefattar från samtliga lärosäten jag besökt. 
 
Högskoleutbildningarna i Sverige lyder under Högskolelagen, (SFS 1992:1434) och denna lag 
är ett övergripande mål för alla grundläggande högskolestudier. Högskolelagen beskriver de 
generella mål som gäller för högskoleutbildningar på lärosäten med ett huvudmannaskap 
inom stat, kommun eller landsting. I de övergripande målen framgår det vilka kunskaper och 
förmågor lärarstudenten ska ha utvecklat efter avslutad utbildning. I högskolelagen står det 
över gripande om informationssökning, men där finns vissa riktlinjer som kan kopplas direkt 
till färdigheter och kunskaper om att söka och använda information. 
 
Efter avslutad utbildning ska studenterna ha utvecklat förmågor som leder till kritiska och 
självständiga bedömningar, att självständigt kunna formulera och lösa problem, och att söka 
och granska kunskap på ett vetenskapligt sätt. I riktlinjerna för lärarutbildningen läggs 
tyngdpunkten på lärarstudenternas eget kunskapsbildande, men en viktig del är även 
kunskapsbildningen inom det kollektiva lärandet.30 
 
Utöver de allmänna målen 1 kap § 9 högskolelagen ska studenterna uppfylla följande mål för 
lärarexamen: 
- omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen och ämnesområden så att elever lär och 

utvecklas 
- självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla 

undervisning och annan pedagogisk verksamhet, samt delta i ledningen av denna 
- ha god förmåga att använda informationsteknik i den pedagogiska verksamheten, och 

inse betydelsen av olika mediers roll för denna.  

                                                 
27 Lpf-94 t o m SKOLFS 2006:24, s 10 
28 Ibid, s 12 
29 Ibid, s 16 
30 Högskolelagen SFS 1992:1434 
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2.2.6 Sammanfattning 
 
Det framgår i många av de olika texter som jag refererat till att biblioteket ska ha en viktig 
roll i undervisningen både för lärare och för elever. Flera dokument framhäver att det finns ett 
behov av att skolbiblioteket lyfts fram i lärarutbildningen. Det påtalas att skolbiblioteket är en 
viktig resurs i undervisningen, och att ett mera integrerat pedagogiskt samarbete mellan 
bibliotekarie och lärare i undervisningskontexten bör betonas redan under utbildningstiden. 
Flera texter på Skolverkets hemsida antyder att samarbetet mellan lärare och bibliotekarier har 
utvecklats genom ett antal projekt. 
 
I de olika mål som finns i styrdokumenten ligger tyngdpunkten till stor del på att biblioteket 
ska bidra till att eleverna blir informationskompetenta, källkritiska och att de ska lära sig 
tänka och arbeta på ett vetenskapligt sätt. I högskolelagen finns riktlinjer om vilka färdigheter 
och kunskaper eleverna ska tillägna sig när det gäller att söka och använda information. En 
viktig aspekt i det avseende är lärarstudentens eget kunskapsbildande. Lärarkommittén 
betonar behovet av samarbete och att olika professionella kompetenser ska komplettera 
varandra, men trots detta påpekande nämns enbart lärarkompetensen i sammanhanget.  
 
Det som i första hand legat till grund för mina egna studier är Böwes uppsats. Den väckte mitt 
intresse för att göra en liknande undersökning med blivande lärare i syfte att få klarhet om 
uppfattningar om skolbiblioteket i undervisningen har utvecklats sedan 1997. 
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel presenterar jag de studier och den forskning som jag anser är betydelsefulla 
iakttagelser inom området skolbibliotek, lärande och informationssökning samt för min 
undersökning. 
 

3.1 Undersökningar om skolbibliotekets roll i lärarutbildningen 
 
Böwes har genom att redovisa lärarstudenters uppfattningar om skolbibliotek kommit fram till 
att samtliga studenter var positiva till att i framtiden använda biblioteket, men det visade sig 
att de under sin utbildning fått mycket litet information om skolbibliotek. Det hade 
framkommit under utbildningstiden att biblioteket var användbart i deras kommande yrkesroll 
som lärare, men hur de skulle gå till väga för att bygga upp ett samarbete med bibliotekarien 
och skolbiblioteket hade inte framgått.31   
 
I en skrift32 diskuterar Maud Hell Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (1999) Att lära 
och leda – en lärarutbildning för samverkan och utveckling (SOU 1999:63) som innebar ett 
förändrat uppdrag för lärarutbildningarna. Tanken är bland annat att det krävs en bättre 
samverkan för att lärarutbildningen och skolan ska kunna utvecklas. I den nya 
lärarutbildningen som startade 2001 omfattas alla nya studenter av den så kallade 
verksamhetförlagda tiden som innebär att studenterna kommer att vara ute på en skola 
kontinuerligt under hela utbildningstiden. Praktik under tre dagar på skolbibliotek ingår också 
under utbildningstiden. Under dessa dagar får studenterna bland annat möjlighet att få inblick 
i hur skolbiblioteket kan integreras i undervisningen. Tanken med partnerskolor är en form av 
växelverkan mellan teori och praktik. Lärarhögskolan i Malmö har sedan 1998 haft 
samverkansprojekt med partnerskolor i några kommuner i Malmöregionen. I 
lärarutbildningen som startades hösten 2001 ingick verksamhetsförlagd tid inom utbildningen 
för samtliga nya studenter. Trots samverkansprojekt anser flera av studenterna som Hell 
intervjuat att lärarutbildningen saknar utbildning i hur ett skolbibliotek används. En anledning 
till att skolbiblioteket och dess resurser inte kommer till sin rätt kan vara att högskolorna inte 
har resurser att visa hur ett skolbibliotek fungerar i praktiken. Därför borde skolorna 
uppmuntras att ta med skolbiblioteket i praktikschemat när de ska bli partnerskolor.  
 
Maria Nielsen och Maria Olofsson har gjort en kvalitativ undersökning med lärarstuderande, 
som läser grundskollärarprogrammet 1-7, med inriktning mot svenska och 
samhällsorienterade ämnen (sv/so). De har studerat blivande grundskollärare eftersom de 
troligen kommer att arbeta med sina elever på ett undersökande sätt genom grupparbeten och 
olika temarbeten, vilket innebär att eleverna behöver kunna söka information på egen hand.33 
Syftet med studien var att studera vad lärarstudenter vid en lärarutbildning lärt sig om 
skolbibliotek och informationssökning i en undervisningskontext i grundskolan.34 
Undersökningen genomfördes på en högskola där inte bara lärarstudenter intervjuades utan 
även studierektorn och två lärare vid institutionen. De båda intervjuade lärarna ansåg att de 
hade bra erfarenheter av samarbete med biblioteket. I kursen i svenska på 10 poäng hade den 
undervisande läraren med en bok om skolbibliotek i kurslitteraturen. Ingen av lärarna hade 

                                                 
31 Böwes (1997), s. 63 
32 Hell ((2002), s. 180  
33 Nielsen & Olofsson (2002), s. 8 
34 Ibid, s. 3 
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undervisat i informationssökning utan bara gett lite tips om hur det går till att söka 
information på internet. Även om det inte direkt hade ingått särskilt mycket om skolbibliotek i 
deras utbildning var lärarstudenterna positivt inställda till att använda biblioteket i sina 
kommande yrkesroller som lärare. Detta berodde till stor del på egna erfarenheter och även på 
att deras lärare under utbildningstiden var positivt inställd. 35 
 
Övergången från utbildning till yrkesliv kan enligt den litteratur jag studerat vara delvis 
komplicerad. Hells undersökning påvisar att det kan bero på att högskolor och universitet inte 
har resurser att visa hur ett skolbibliotek fungerar i praktiken utan endast i teori.  Därför anser 
hon också att tillgång till partnerskolor som en form av växelverk mellan teori och praktik 
skulle kunna vara ett viktigt komplement i lärarutbildningen. Något som också framgår tydligt 
i intervjuerna med studenterna är att många vill lära sig mer om hur de ska kunna använda 
skolbiblioteket i sitt kommande yrkesliv.  
 

3.2 Skolbibliotekets integration i undervisningen 
 
Biblioteket – skolans hjärna (1993) är en avhandling av Brigitte Kühne där hon fokuserar på 
skolbiblioteket som en resurs för det undersökande arbetssättet i grundskolan. Avhandlingen 
tar upp både skolbibliotekets roll och samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Ett starkt stöd 
från skolledning är av stor betydelse för att skolbiblioteket och dess verksamhet omnämns i 
styrdokument som läroplaner eller skolplaner.36  
  
Om lärare och bibliotekarier har en gemensam syn om den pedagogiska metoden i 
undervisningen finns följande fyra kategorier av faktorer som kan påverka integreringen av 
skolbiblioteket i undervisningen både positivt och negativt: 
 
- den fysiska (bibliotekets läge, öppethållande bemanning, utrustning) 

- den psykologiska (skolledningens inställning, lärarens intresse för bibliotek, samarbetet 
mellan lärare och bibliotekarier) 

- utbildning (lärarna och bibliotekariernas) 

- målen med verksamheten (läroplan och skolans övergripande mål).37  

Christina Tilander och Harriet Runevad har genomfört en kvalitativ fenomenografisk 
undersökning som visade att samtliga lärare som intervjuades önskade ett utökat samarbete 
med bibliotekarien. Vilken form av samarbete som efterfrågades varierade och sex faktorer 
som kunde påverka samarbete hittades; tid, skolledningens agerande, yrkestillhörighet, 
bibliotekets fysiska placering, arbetssätt och gymnasielärarens agerande.38 Problemet med att 
få ett samarbete att fungera tror flera av de intervjuade bygger på ovanstående faktorer men 
också på viljan att samarbeta och hitta nya tillvägagångssätt för att bemöta de behov som 
finns i undervisningen.39 
 

                                                 
35  Nielsen & Olofsson (2002), s. 60 
36  Kühne (1993), s. 232 
37  Ibid, s. 227-235 
38  Tilander & Runevad (2004), s. 41 
39  Ibid, s. 43 
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Kajsa Andersson och Torleif Dunsäter har undersökt, med hjälp av fenomenografisk metod, 
hur lärare och skolbibliotekarier uppfattade skolbiblioteket och dess roll i undervisningen på 
högstadiet. I denna studie uppskattade lärarna servicen de fick av bibliotekarien. Vissa 
framhävde att de uppskattade möjligheten att samarbeta med bibliotekarien medan andra helst 
ville ”bli servade” med böcker och annan information inför stora arbeten.40  Några lärare 
tyckte det var bra att vara i biblioteket för då kunde eleverna ha tillgång till både internet och 
böcker.41 Lärarna menade att bibliotekarier är viktiga, eftersom de själva och eleverna inte 
känner till biblioteket tillräckligt för att hitta rätt information.42  
 
En lärare menade att ett undersökande arbetssätt kan vara att eleverna går till biblioteket och 
söker i olika källor – både databaserade och andra – och tar hjälp av bibliotekarien om eleven 
inte är tillräckligt insatt själv. På så vis kopplar man samman skolbiblioteket och det 
undersökande arbetssättet. Andra lärare ansåg även att ett undersökande arbetssätt kräver 
variation i källorna och att det krävs ett aktuellt och modernt bibliotek för att ägna sig åt 
undersökande verksamheter. En lärare framförde också att ett undersökande arbetssätt 
passade bättre i ett sådant ämne som samhällskunskap än biologi eller kemi, eftersom dessa 
uppfattades som mer ”faktabaserade”.43   
 
Flera lärare påpekade svårigheterna i att söka information på internet. En lärare erkände att 
hon kan ha problem med att finna det hon söker och en lärare som hört en elev säga att ”det 
finns ingenting om USA” på internet menade att informationssökning på Internet nästan 
skulle behöva ligga som ett eget ämne.44  Just när det gäller sökning på Internet var det dock 
lärarna som ansvarade för att undervisa i detta på de aktuella skolorna.45 Flera lärare 
poängterade vikten av skönlitteratur och önskade mer bokprat och en lärare ansåg att ett 
bemannat bibliotek är viktigt för en lugn studiemiljö.46  
 
Trots att Nielsen och Olofsson fann att det inte direkt ingick mycket om skolbibliotek i 
lärarutbildningen var studenterna positivt inställda till att använda biblioteket i sin kommande 
yrkesroll som lärare. Däremot fann Therese Allén att ett samarbete mellan bibliotekarier och 
lärare till stor del bygger på vilken inställning läraren har till att planera och samarbeta med 
bibliotekarien i undervisningen. Hon har genom ett sociokulturellt perspektiv undersökt 
gymnasiebibliotekariers användarundervisning och genom detta perspektiv försökt få 
förståelse för hur den omgivande kontexten samverkade med den organiserade 
användarundervisningen på gymnasieskolorna. Alléns resultat visar på att skolbibliotekarien 
till stor del är styrd av läraren vid planering och uppläggning av till exempel 
användarundervisning. Läraren styr över sin klass och bestämmer när, eller med vad, han eller 
hon behöver hjälp av bibliotekarien.47 Något som påtalas är att kringutrustning, lokaler och 
tidsbrist utgör en viktig roll i hur den organiserade användarundervisningen ser ut i 
gymnasieskolorna.48 
 
För att en integrering av skolbiblioteket i undervisningen ska bli verklighet menar Hell är det 
en förutsättning att rektorer, skolledare och skoladministratörer delar uppfattning om 
                                                 
40 Andersson & Dunsäter, (2009), s. 24 
41 Ibid, s. 25 
42 Ibid, s. 26 
43 Ibid, s. 29 
44 Ibid, s. 30 
45 Ibid, s. 37 
46 Ibid, s. 34 
47 Allen (2010), s. 36 
48 Ibid, s. 65 
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skolbibliotekets värde. Skolbiblioteket bör enligt henne vara en del av undervisningen och 
inte bara en informationscentral.49 
 

3.3 Lärare och bibliotekaries syn på informationssökning i en  
skolbibliotekskontext 
Enligt Kühne har det påpekats av många bibliotekarier att ett undersökande arbetssätt med 
bibliotek som bas kräver mycket samarbete mellan lärare och bibliotekarier. I Kühnes 
undersökning framkommer det också att lärarens inställning till bibliotekarien direkt 
påverkade elevernas relation till bibliotekarien. Om läraren tydligt visade att bibliotekarierna 
tillhörde kollegerna på skolan så blev han/hon en extra resurs för eleverna, och behandlades 
av eleverna på samma sätt som sin lärare.50  
 
Malin Molander & Lena Rodman tydliggör hinder och möjligheter för samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarie, samt att se på vilka faktorer som påverkar detta t ex skolledarens 
roll och användningen av ett undersökande arbetssätt. 51  De har genomfört kvalitativa e-
postintervjuer eftersom de ansåg att dessa bäst kunde uppfylla deras syfte och frågeställning.52 
Den teoretiska utgångspunkten är de dimensioner som Folkesson anser har en central 
betydelse, nämligen yrkesdimensionen, maktdimensionen och legitimitetsdimensionen. 
Genom dessa tre dimensioner undersöks samarbetet mellan lärare och skolbibliotekarie i 
deras kontext.53 Skolledningens inställning till skolbiblioteket har en central roll i hur det 
används i undervisningen med mera. En synpunkt från informanterna var att biblioteket ofta 
blir en stökig samlingslokal när det inte finns tillräckligt med uppehållsrum för eleverna.54 
 
I studien textflytt och sökslump (2007) behandlar Mikael Alexandersson och Louise Limberg 
informationssökning via skolbibliotek, men också samspelet mellan lärare och bibliotekarie 
och biblioteket som ett lärande rum. De tar i denna studie upp forskningsprojektet LÄSK 
(Lärande via skolbibliotek) som pågick 2001-2003 och skolutvecklingsprojektet 
Helvetesgapet. LÄSK-projektet inriktade sig på att studera vad elever vid olika skolor får ut 
av projektsatsningar, och vad och hur elever lär med hjälp av skolbiblioteket.  Helvetesgapet 
däremot såg skolbiblioteket som redskap för skolutveckling och riktade sig i huvudsak mot de 
vuxna i skola, rektorer, lärare och bibliotekarier.55 Lena Folkesson bidrar med ett kapitel i 
denna studie Samspel mellan lärare och bibliotekarie där utgångspunkten för studien har varit 
vilka antaganden och föreställningar lärare och bibliotekarier har och om deras samarbete har 
någon avgörande betydelse för hur det genomförs. Det som också är viktigt och avgörande för 
hur verksamheten bedrivs är hur lärare och bibliotekarie samarbetar och vilken roll 
skolbibliotekarien har i undervisningen.56  
 
I Undervisning i informationssökning: slutrapport från projektet Informationssökning, 
didaktik och lärande (IDOL), redovisar Louise Limberg & Lena Folkesson (2006) hur lärare 
och bibliotekarier ser på undervisning i informationssökning och vad som är viktigt att 
eleverna lär sig om informationssökning. Projektets syfte är att ser hur lärare och 
                                                 
49 Hell  (2011), s. 17 
50 Kühne (1993), s. 201 
51 Molander & Rodman (2006), s. 29 
52 Ibid, s. 30 
 53Ibid, s. 22 
54 Ibid, s. 62 
55 Alexandersson & Limberg (2007), s. 9  
56 Ibid, s. 71 
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bibliotekarier uppfattar undervisning i informationssökning.57 I denna studie beskrivs tre olika 
uppfattningar om samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier. Dessa tre sätt att tänka om 
samarbete påverkar arbetet med användarundervisningen. Den första kategorin är Samarbete 
som gränsbevarande särarbete, vilket innebär en strävan efter att hålla isär lärarens och 
bibliotekariens roll i undervisningen i informationssökning. Ansvar fördelas strikt mellan 
yrkesgrupperna istället.58 Den andra kategorin är Samarbete som gränsöverskridande 
samspel, och här finns en öppenhet och vilja till samarbete, flexibilitet och en tendens till att 
överskrida gränserna mellan dessa båda professioner.59 Lärare och bibliotekarien ingår båda i 
planeringsarbetet. Bibliotekarien blir sedd som en pedagog och är inte begränsad till att utföra 
sitt arbete i biblioteket utan får också möjlighet att undervisa i klassrum eller datasal.60 Den 
tredje och sista kategorin är Samarbete som möjligheter till lärande och utveckling, som 
innebär att lärare och bibliotekarien samarbetar genom att kombinera sina kunskaper inom 
olika områden som till exempel informationssökning, informationskällor ämneskunskaper och 
eleverna. I detta förhållningssätt utgår både lärare och bibliotekarier från elevens behov. 
Slutresultatet blir då mera komplett än om de arbetat var för sig.61 
 
Anna Lundh konstaterar i sin avhandling att informationskompetenser är viktiga och de 
behöver utvecklas redan under de allra första skolåren. Detta är ett ansvar som delas av både 
lärare och bibliotekarier. Traditionella undervisningsmetoder är fortfarande utbredda i skolan, 
vilket kan medföra konflikter mellan IKT och projektbaserad undervisning. Detta kan också 
utgöra ett hinder för utvecklingen inom undervisningen.62 Både lärare och bibliotekarier bör 
fundera över samarbetet i undervisningen till exempel genom att arbeta källkritiskt utifrån 
bilder, hur sökmotorer fungerar och hur andra hjälpmedel kan fungera vid granskning av 
texter. 
 
Hell tar upp skolbibliotekets stora betydelse i Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling (2011) 
inte enbart för läsutveckling och läsintresse hos eleverna, utan också att skolbiblioteket har 
stor betydelse för elevens lärande och förmåga att omvandla information till väl 
dokumenterad och fördjupad kunskap. Hell bygger på tidigare forskning inom 
skolbiblioteksområdet av Ross Todd, Louise Limberg och David Loertscher, som samtliga 
påvisar att skolbibliotekarier och lärare tillsammans kan utveckla undervisningen i 
informationssökning, genom att problematisera och analysera dess innehåll.63  

3.4 Sammanfattning 
 
Följande punkter går som en röd tråd genom ovanstående studier: 
 

• Flertalet av informanterna i ovannämnda forskningsstudie är positiva till ett 
samarbete med bibliotekarien, men de vet sällan hur det ska kunna genomföras.  

                                                 
57 Limberg & Folkesson (2006), s. 14 
58 Ibid, s. 97 
59 Ibid, s. 102 
60 Ibid, s. 103 
61 Ibid, s. 105 
62 Lundh (2011), s. 36 
63 Hell  (2011), s. 17 
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• Studier visar att lärarstudenter är ofta osäkra om hur ett pedagogiskt samarbete mellan 
lärare och bibliotekarier kan se ut i praktiken eftersom de under sin utbildningstid fått 
lite eller ingen utbildning om samarbete. 

• Enligt studieresultaten ser flertalet av de intervjuade lärarna och studenterna ser 
fördelar med att bibliotekarien integreras i det pedagogiska arbetet och de ser 
biblioteket och bibliotekarien som en resurs i undervisningen. 

• Studierna visar dessutom att skolledningen ser fördelarna med ett väl fungerande 
skolbibliotek vilket innebär att lärare och bibliotekarier lättare bör få gehör för 
möjligheter att utveckla samarbetet i undervisningen.  

 
Det framgår tydligt i den litteratur jag använt mig av i detta kapitel och i mitt 
bakgrundsmaterial att de flesta lärare och lärarstudenter är av den uppfattningen att 
skolbiblioteket och bibliotekarien bör ha en tydlig roll i det pedagogiska arbetet. Enligt 
studierna har de olika projekt som genomförts genom åren lett till att samarbete mellan lärare 
och bibliotekarier har utvecklats. Sammanfattningsvis dras slutsatsen att den avgörande 
faktorn i utvecklingen av ett fortsatt samarbete är skolledningens inställning till värdet av 
skolbiblioteket.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
Som teoretisk utgångspunkt kommer jag att använda mig av Loertschers 
skolbibliotekstaxonomi, presenterade i Taxonomies för the school library media program 
(2000) och Limbergs beskrivning av förhållningssätt till skolbiblioteket som presenteras i 
Skolbibliotekens pedagogiska roll – en kunskapsöversikt (2002).  

4.1 Biblioteket ur lärarens perspektiv 
 
Loertscher har utformat olika taxonomier, avseende skolbibliotekarie, lärare, skolledare och 
elever, för samarbete ur olika perspektiv. Taxonomi har ungefär samma betydelse som nivå. 
De olika nivåerna är inte hierarkiska utan flera nivåer kan förekomma samtidigt. Skol-
bibliotekarier i USA har en helt annan utbildning än i Sverige. Där har en skolbibliotekarie 
lärarutbildning med en påbyggnad med skolbibliotekariekurser. Enligt Loerscher är de fyra 
viktigaste delarna i skolbibliotekets verksamhet följande: 
 

• samarbete, gemensam planering 
• läsning 
• utökat lärande vid IKT 
• informationskompetens64 

 
 Genom att använda Loertschers The Teacher´s Taxonomy of Resource-Based Teachering and 
Learning, har jag valt att fokusera på lärarens synvinkel, som innehåller följande nivåer: 
 

1. Self contained teaching. Läraren använder enbart de läromedel som är anvisade i 
respektive kurs, eller så använder han sitt eget material. Behov av hjälp från biblioteket 
eller bibliotekarie behövs ej.  

        
2. Teaching with a borrowed or electronically accessible collection. Läraren är låntagaren 

som vet vad han behöver till sin undervisning och lånar självständigt från skol- och 
folkbiblioteket. Eftersom han inte har någon större framförhållning, kan det ibland 
uppstå problem när böcker, filmer eller annat material måste bokas i förväg. 

 
3. Using the library media staff as an idea resource. Läraren har respekt för 

bibliotekspersonalen, men vill inte gärna ha råd och tips. Läraren använder sig istället 
av tips och förslag som han fått utanför biblioteket från andra kollegor, till exempel i 
lunchrummet eller personalrummet. 

 
4. Using the library media staff and resources for enrichment of a  unit. Läraren anlitar 

bibliotekspersonalen som ett komplement till undervisningen, som t ex för att ha 
bokpresentation för eleverna. Bibliotekspersonalen ses inte som en naturlig del i 
undervisningen utan endast som ett komplement. 

 
5. Using library media resources as a part of unit content. Läraren ser biblioteket som en 

resurs eller en integrerad del av innehållet i vissa kurser. Han förbereder en kurs genom 
att informera bibliotekarien om vilket tema kurser innehåller och vad han behöver för 
material så bibliotekarien kan plocka fram det i god tid. 

                                                 
64 Hell,( 2011), s. 49-ff 
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6. The teacher and library media specialist experiment with partnerships in teaching and 

Learning. Läraren och bibliotekarier gör gemensam planering för kurser och delar 
ansvaret för undervisningen. Detta görs för att försöka utveckla lärandet hos eleverna 
på ett positivt sätt. 
 

7. Teacher/library media specialist partnership become a natural part of teaching and 
learning. Läraren och bibliotekarie samarbetar på ett naturligt sätt, vilket innebär att 
de tillsammans planerar, utför och utvärderar undervisningen. 
 

8. Curriculum development. Lärare konsulterar bibliotekarien vid förändringar av 
kursplaner med mera. Bibliotekarien är helt involverad i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet tillsammans med läraren.65 

         
Ovanstående nivåer kommer jag att använda mig av när jag analyserar resultatet av 
intervjuerna. 

4.2 Skolbibliotekets roll  ur ett  pedagogiskt perspektiv      
 
Louise Limberg, professor vid Bibliotekshögskolan har varit drivande inom forskning med 
anknytning till skolbibliotek och informationssökning. Hon har i sin forskning visat att 
samarbetande lärare och bibliotekarier höjer kvaliteten på vad eleverna lär sig. Helhetssynen 
på undervisning, kunskap och lärande har stor betydelse för hur skolbibliotekets pedagogiska 
roll ser ut.66 I följande avhandlingar och rapporter har Limberg, delvis på egen hand och 
delvis tillsammans med andra forskare påvisat skolbibliotekets värde i undervisning : Att söka 
information för att lära (1998),  Undervisning informationssökning (2006), Textflytt och 
sökslump (2007) och Skolbibliotekens pedagogiska roll – en kunskapsöversikt (2002). Detta är 
bara ett axplock av Limbergs forskningsmaterial som jag tagit med för att visa vilken 
framträdande roll Limberg har inom forskning med anknytning till skolbibliotek och 
informationssökning.  
 
Enligt Limberg hävdas det ofta i forskningsstudier att lärare och skolledare är okunniga om 
vad biblioteket har att erbjuda och om bibliotekariers professionella kompetens och att detta 
hindrar integrationen av biblioteket i undervisningen.67 Om det fortfarande är så är en fråga 
som jag har tagit med mig i min undersökning. 

4.3 Sammanfattning 
 
Både Loertscher och Limberg visar olika sätt att utveckla samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier för att elevernas undervisning ska uppnå högsta möjliga kvalitet. Det är viktigt 
att skolledningen är medveten om bibliotekariens professionella kompetens. De menar att ett 
väl uppbyggt samarbete mellan lärare och bibliotekarie gör att eleverna får större möjligheter 
att kunna hantera och söka information och att vara källkritiska, men även att kunna använda 
sig av IKT som är en viktig del i utbildningen idag.   
 

                                                 
65 Loertscher (2000), s. 33 
66 Hell (2011), s. 48 
67 Limberg (2002), s. 24 
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Det pedagogiska arbetet påverkas på ett positiv sätt om bibliotekarie och lärare tillsammans 
kan tillföra eleven kunskap genom att undervisa och informera gemensamt. Mycket beror på 
hur rektor och skolledare aktiv stöder denna integrering av biblioteket i undervisningen. 
Rektorer och skolledare behöver ha en tydlig helhetssyn på sin verksamhet för att den 
pedagogiska verksamheten ska nå en hög kvalitet. 
 
När jag genomför analysen av det insamlade materialet från de semistrukturerade kvalitativa 
intervjuerna har jag tänkt analysera med hjälp av Loertschers taxonomier utifrån lärarens 
perspektiv som är indelade i åtta olika nivåer. Dessa nivåer har jag använt mig av när jag 
kategoriserat resultatet av empirin. Jag kommer också att ta hjälp av Limbergs teorier om den 
pedagogiska roll som lärare och bibliotekarie har tillsammans i undervisningskontexten. 
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5. Metod 
5.1 Litteratursökning 
 
Under slutet av 1990-talet och fram till idag har det förekommit en hel del forskning kring 
skolbibliotek och informationssökning i Sverige, vilket har gjort att jag till största delen har 
använt mig av svensk litteratur. Det har inte varit svårt att hitta litteratur som berör 
skolbibliotek och skola eller bibliotekaries uppfattning om samarbete med lärare. Jag har gjort 
mina sökningar i Libris, BADA, A-sök, Mediearkivet, bibliotekskatalogen på Högskolans 
bibliotek i Borås och bibliotekskatalogen på Stadsbiblioteket i Karlskrona. Jag har även fått 
länk och lästips på Skolverkets hemsida. På Nationella Skolbiblioteksgruppens hemsida har 
jag också funnit flera bra tips. 
 
Jag har tidigare under mina studier fått tips om att söka i referenslistorna i andra uppsatser. 
Det har jag använt mig av när jag letat relevant litteratur till min undersökning. Genom att 
söka i referenslistor har jag funnit många texter som jag anser är viktiga och relevanta för min 
uppsats.  
 
När jag formulerade min frågeställning kom jag fram till att jag ville se problemet ur två 
perspektiv lärarstudenternas uppfattning om bibliotekets funktion och om framtida 
användning. Tyngdpunkten valde jag att lägga på intervjuer med lärarstudenterna. Jag ansåg 
att det var viktigt att studera tidigare forskning för att grunda min problemformulering och 
min frågeställning.  
 
Jag har delat in analysen i fyra tematiska steg. De teorier jag har analyserat efter är i första 
hand Loertschers taxonomier som är uppdelade i olika nivåer utifrån lärarens perspektiv och 
Limbergs förhållningssätt till lärare och skolbibliotekarie ur ett pedagogiskt perspektiv i 
undervisningskontexten. 
 
I detta kapitel behandlar jag val av metod, avgränsningar, urval och genomförande. 

5.2 Val av metod 
 
Jag har valt att undersöka lärarkandidaters uppfattning om informationssökning och skol- 
bibliotek i deras lärarutbildning och även i deras kommande yrkesliv.  
 
Den intervjumetod som jag har använt mig av är kvalitativ och semistrukturerad. Jag har 
utgått från Kvalitativ forskning i praktiken av Karin Widerberg och Alan Bryman, 
Samhällsvetenskapliga metoder när jag genomförde mina kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer med hjälp av en intervjuguide.68 
 
Enligt Bryman är semistrukturerade intervjuer både flexibla till sin utformning och har ett 
strukturerat fokus. En intervjuguide innehåller olika teman med tillhörande följdfrågor som 
det går att växla mellan eller spinna vidare på under intervjuns gång beroende på vad 
respondenten svarar, vilket kan ge djupgående information om dennes upplevelser av sitt 
blivande yrke.69Ingen intervjuperson får på något sätt känna sig utpekad genom att 
                                                 
68 Intervjuguiden är forskarens hjälpreda i intervjusituationen. Den ska vara det översatta uttrycket för det man   
    önskar analysera. 
69 Bryman, Alan (2002), s 301-302  
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exempelvis känna sig kränkt då denne fått sina påståenden grundligt undersökta och 
kategoriserade. Därför är det viktigt att tolkningarna i resultatet inte får missförstås av 
forskaren.70  

5.3 Avgränsning och urval 
 
Efter att ha läst igenom Böwes uppsats bestämde jag mig för att göra en liknande 
undersökning. För att kunna genomföra en likvärdig undersökning ansåg jag att bästa resultat 
skulle uppnås genom kvalitativa intervjuer med ca 10-15 blivande samhällskunskapslärare.  
 
När jag skickade ut min förfrågan till de olika universiteten och högskolorna visade det sig att 
det var väldigt svårt att få enbart blivande samhällskunskapslärare att ställa upp på intervju. 
Intervjuerna genomfördes därför med lärarstudenter med olika ämneskombinationer. Även 
om jag inte kunnat göra den jämförelse som var tänkt från början har jag till stor del utgått 
från de teman som Böwes använde sig av när hon genomförde sina intervjuer.   
 
Jag har valt att koncentrera mig på lärarstudenter som läser lärarprogrammet med inriktning 
mot gymnasiet. Jag hade från början tänkt att studera lärarstudenter som läser inriktning sv/sh. 
Detta val grundade jag på att i svenskämnet ges biblioteket en naturlig roll enligt utbildnings-
plan och kursplan. Jag valde att intervjua lärarstudenter som går sista året på utbildningen. 
Detta val gjorde jag eftersom de var nästan klara med sin utbildning och de hade varit ute på 
praktik. Genom praktiken hade de förhoppningsvis hunnit bilda sig en uppfattning om hur 
biblioteket kunde användas i undervisningen.  
 
De lärarkandidater som jag intervjuat innefattas inte av den nya lärarutbildningen som trätt i 
kraft under hösten 2011 eftersom samtliga tagit sin examen hösten 2010. Detta innebär att den 
verksamhet de kommer ut i grundar sig på den nya skollagen som trätt i kraft 1 juli 2011. 
Eventuella konsekvenser av detta fenomen kommer jag att ta upp i kapitel 7. 
 
När jag skulle bestämma antalet intervjupersoner fick jag rådet av min handledare att 
intervjua 8-10 lärarstudenter eller tills jag uppnått mättnad, vilket innebär att flera intervjuer 
inte nödvändigtvis tillför något nytt till undersökningen. Jag bestämde mig för att intervjua 
lärarstudenter på tre lärarutbildningar i södra Sverige. Min tanke var att svaren skulle bli mera 
varierande om jag valde att inte utföra intervjuerna på samma lärarutbildning. Det visade sig 
emellertid att studenterna jag intervjuade hade relativt likvärdiga uppfattningar, så med facit i 
hand kan jag se att spridningen av utbildningsplatser inte hade så stor betydelse som jag 
antog. 

5.4 Genomförande 
 
Under denna rubrik tar jag upp hur jag tog kontakt med mina respondenter, hur intervju-
situationen upplevdes, hur jag utformade intervjufrågorna och hur genomförandet av 
intervjuerna gick till. 
 
 

                                                                                                                                                         
 
70 Widerberg (2002), s. 30, s. 176, s.188-190 
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5.4.1 Urval av respondenter 
 
Respondenterna jag har intervjuat är lärarstudenter vid tre olika universitet och högskolor. Jag 
har valt ett antal studenter utan någon som helst vetskap om deras inställning till bibliotek. Jag 
har utgått från en intervjuguide, (se bilaga 2) som erbjuder en viss flexibilitet, det vill säga att 
frågorna anpassades till varje intervjusituation. Jag har valt att använda mig av kvalitativ 
metod och har med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide intervjuat 8 lärarstudenter på 
tre utbildningsplatser.  
 
Jag inser att det kan vara svårt att få en bredare bild av hur lärarstudenter ser på sina blivande 
yrkesroller då jag endast intervjuat 8 personer, men jag anser ändå att denna mindre studie 
kan vara ett bidrag till fortsatta studier inom detta område.  
 
Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer som metod eftersom jag utifrån 
lärarstudenternas perspektiv vill få en djupare inblick i deras personliga upplevelser av sitt 
blivande yrke. Detta metodval anser jag passar mycket bra för mitt ändamål.  
 
Lärarstudenterna läser två huvudämnen tillsammans med olika kombinationer under sin 
lärarutbildning. De studenter som jag intervjuade hade följande ämneskombinationer: 
Naturkunskap/Biologi, Matematik/Biologi, Samhällskunskap/Historia och Samhällskunskap/ 
Svenska. 
 
Eftersom intervjuerna är helt anonyma valde jag att ge lärarstudenterna koder istället för 
namn. Jag har valt att koda lärarstudenterna i alfabetisk ordning från A till H med 
ämneskombinationen inom parentes direkt efter och med ålder. Åldern kan vara av intresse då 
det är lärarkandidater inom olika åldersgrupper och med olika yrkesbakgrunder som jag 
genomfört intervjuerna med. Några av lärarkandidaterna har varit ute och arbetat ett antal år 
och har därför ett helt annat förhållningssätt till läraryrket än de som enbart har varit ute på 
praktik. 
 
Nedan har jag gjort en sammanfattning av lärarkandidaterna med koder, ämneskombinationer, 
ålder och kön: 
 
A(na/bi) - Man - 28 år - har arbetat några år inom olika yrken innan han började 
lärarutbildningen. Ämneskombinationen är naturkunskap/biologi 
 
B(na/bi) – Man - 30 år - har studerat inom olika områden och arbetat som biolog något år 
innan han påbörjade lärarutbildningen. Ämneskombinationen är naturkunskap/biologi. 
 
C (ma/bi) – Kvinna - 45 år – har arbetat som vikarierande lärare i ett antal år, inom olika 
ämnesområden, och hon är den enda som varit anställd som lärare innan hon började lärarut- 
bildningen. 
 
D(sh/hi) – Kvinna -  25 år – arbetade ett år i butik innan hon påbörjade lärarutbildningen. 
Ämneskombinationen är samhällskunskap/historia. 
 
E(ma/bi) – Kvinna - 34 år – har arbetat som förskollärare innan hon påbörjade lärarut- 
bildning. Ämneskombinationen är matematik/biologi 
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F(sh/sv) – Man - 28 år – har studerat i Tyskland några år innan ha påbörjade lärarut- 
bildningen. Ämneskombinationen är samhällskunskap/svenska. 
 
G(sh/hi) - Kvinna  - 30 år – gick på socionomprogrammet ett år innan hon började på 
lärarprogrammet.  Hon har vikarierat som läraren lite till och från under de senaste åren. 
Ämneskombinationen är samhällskunskap/historia.  
 
H/sh/sv) – Kvinna - 24 år – började lärarutbildningen direkt efter gymnasiet och har ämnes-
kombinationen samhällskunskap/svenska.  
 
Av de åtta jag intervjuat är fördelningen två studenter på varje ämneskombination. 

5.4.2 Kontakt 
 
Kontakten togs med studenterna via mail till en studieansvarig på respektive högskola och 
universitet. Den ansvarige på dessa utbildningsplatser mailade sedan ut mitt brev till de 
studenter som utbildar sig till gymnasielärare och som går senare delen av sin utbildning.  
 
Det var lite trögt i början att få någon att ställa upp på intervju. Jag skickade förfrågningar till 
flera olika högskolor och universitet utan någon större framgång. Jag fick även ringa till 
högskolorna och universiteten och trycka på och till slut var det några studenter som svarade 
att de kunde tänka sig att ställa upp. Jag var väldigt noga med att förtydliga för studenterna att 
inga namn eller personuppgifter skulle finnas med i intervjun. De behövde endast uppge kön 
och ålder. 
 
I detta sammanhang vill jag nämna att vi inledningsvis var två författare, därav anledningen 
till att det finns två namn i e-postbrevet som skickades till de olika högskolorna och 
universiteten (bilaga 1). 

5.4.3 Intervjusituation 
 
Innan jag skickade ut intervjuförfrågan genomförde jag en provintervju med en lärarstudent 
som just gjorde sin praktik på en gymnasieskola i min hemstad. Denna intervju fungerade väl 
och därefter bestämde jag mig för att skicka ut förfrågan till de högskolor och universitet som 
jag valt att göra undersökningen på. 
 
Jag besökte tre olika universitet/högskolor i tre olika kommuner och genomförde intervjuerna 
med lärarstudenterna. När jag hade intervjuat åtta deltagare fann jag att svaren var ganska lika 
och därför ansåg jag att en viss mättnad hade uppnåtts i mitt intervjuunderlag. Jag hade från 
början tänkt utföra undersökningen med enbart sv/sh lärare. Det visade sig inte vara 
genomförbart och jag beslöt därför att vara nöjd med det material jag samlat in, trots att 
ämneskombinationen inte blev som jag planerade från början. Min jämförelse med Böwes 
undersökning förändrade inte utfallet i någon större utsträckning trots att 
ämneskombinationerna inte var identiska. 
 
Intervjuguiden som jag använde mig av vid mina intervjuer med studenterna är semistruk-
turerad vilket innebär att det ingår dels öppna frågor som studenterna fått se och dels 
följdfrågor som var mera flexibla och anpassade till varje intervjusituation. 



 27

5.4.5 Genomförande av intervjuer 
 
Genomförandet av intervjuerna tog ca en timma per student. Alla intervjuerna spelades in och 
transkriberades efterhand. I vissa fall var det svårt att transkribera ordagrant, men eftersom 
jag gjorde egna anteckningar under intervjuerna kändes resultatet tillförlitligt. Jag har gjort 
kvalitativa intervjuer med åtta lärarstudenter som studerar på lärarutbildningar på två 
universitet och en högskola. Utbildningen riktar sig till lärarstudenter som ska undervisa från 
årskurs 6 och upp till gymnasieskolan. Samtliga lärarstudenter utbildar sig till gymnasie- 
lärare.  
 
På de högskolor och universitet jag genomfört intervjuerna fanns biblioteket centralt beläget. 
Det fanns en bibliotekarie som var ansvarig för kontakter med varje institution. Institutionerna 
för pedagogik hade ett stort utbildningsutbud och det fanns även en kontaktbibliotekarie för 
på samtliga utbildningsplatser där jag genomförde mina intervjuer. 

5.4.6 Analysmetod 
 
Redovisningen av intervjuerna är indelade i fyra olika intervjuteman, som i sin tur bygger på 
mina frågeställningar i kapitel 1.2. 
 
Jag har genomfört en kvalitativ undersökning med lärarstudenter som utbildar sig till 
gymnasielärare. Samtliga studenter som jag intervjuat är i slutet av sin utbildning. Detta val 
har jag gjort eftersom samtliga har varit ute och gjort sin praktik, vilket var en förutsättning 
för att jag skulle få så uttömmande svar som möjligt. De studenter jag intervjuat har olika 
ämneskombinationer, vilket har inneburit att de har olika förutsättningar och uppfattningar om 
hur de kan använda sig av biblioteket i sin undervisning. Kontexterna ser därför olika ut när 
jag har analyserat det empiriska materialet.  
 
När jag genomfört intervjuerna klassificerade jag empirin utifrån mina tre frågeställningar. 
Därefter strukturerade jag analysen utifrån Loertschers taxonomier med fokus på biblioteket 
ur lärarstudenternas synvinkel. Loertschers taxonomier är uppdelade i åtta olika nivåer och 
dessa har jag utgått från när jag analyserat resultatet av empirin. Jag har också använt mig av 
Limbergs insikter om skolbibliotekets pedagogiska roll i undervisningen.   
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6. Analys och resultat 
 
I detta kapitel kommer jag att ge en introduktion till mitt empiriska material. Därefter kommer 
jag att redovisa lärarkandidaternas uppfattning om undervisningen i informationssökning och 
skolbibliotek i lärarutbildningen. Detta gör jag genom att analysera empirin genom 
Loertschers olika nivåer som är kategoriserad i åtta nivåer utifrån lärarens perspektiv samt 
Limbergs förhållningssätt till lärare och skolbibliotekarie ur ett pedagogiskt perspektiv i 
undervisningskontexten. Jag kommer att redogöra för redovisningen av intervjuerna som är 
indelad i fyra intervjuteman och hur jag kommit fram till dessa.  

6.1 Redovisning av intervjuerna 
 
Intervjuerna handlade till stor del om vad studenterna lärt sig om bibliotek och 
informationssökning under sin utbildning. De teman som togs upp i intervjuerna utgår från 
intervjuguiden som jag använt mig av när jag genomförde intervjuerna. Redovisningen är 
indelad i fyra olika intervjuteman, där resultatet av intervjuerna presenteras.  

6.1.1 Bibliotekets betydelse i allmänhet 
 
Flera av studenterna är flitiga biblioteksbesökare och de lånar böcker, filmer och ljudböcker. 
De använder även biblioteket som studieplats och de anser att biblioteket är en del av deras 
vardag eftersom de besöker biblioteket regelbundet varje vecka. 
 

F(sh/sv): Jag går nästan varje dag till något bibliotek och kontrollerar om det kommit in någon ny      
litteratur. Jag läser både facklitteratur och skönlitteratur, men mest facklitteratur som är kopplat till 
de ämnen jag är intresserad av och som jag kommer att undervisa i min framtida yrkesroll som  
lärare. 
 
B(na/bi: Det som är mest positivt med bibliotek är att de ofta är upplagda på samma sätt, vilket 
innebär att det är lätt att hitta i hyllorna. De som har fått information om att biblioteket har denna 
uppdelning har inga problem att hitta rätt litteratur.  
 

D(sh/hi), E(ma/bi och H(sh/sv) tycker att de har ganska bra grundkunskaper om hur man 
söker information i ett bibliotek även om de inte är några flitiga biblioteksbesökare.  
 

A(na/bi) Jag läser biologi och naturkunskap och tycker att utbudet av litteratur inom mina ämnen 
är ganska begränsat, och därför hittar jag lätt det som jag är intresserad av i hyllorna. Jag är ingen 
flitig biblioteksbesökare, men tycker att biblioteket är en bra kunskapskälla. 

6.1.2 Biblioteks roll i lärarutbildningen 
 
Biblioteket har delvis belysts under studenternas utbildningstid men inte i någon större 
utsträckning. På någon av praktikskolorna nämndes biblioteket som en tillgänglig resurs i 
undervisningen. Det hade förekommit presentationer av bibliotek för de som var intresserade 
av att få information om vad biblioteket har att erbjuda. Några av lärarstudenterna som läste 
svenska hade fått en presentation i bibliotekskunskap och om bibliotekslagen. Flera av 
studenterna berättade att bibliotekets roll i undervisningen hade presenterats när de var ute på 
praktik. 
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H(sh/sv): Min lärare i svenskahar påtalat hur viktigt det är att som lärare samarbeta och planera   
lektioner tillsammans med skolbibliotekarien. Denna lärare samarbetade med skolbibliotekarien på 
högskolan i väldigt stor utsträckning genom att bland annat lägga in presentation av 
skolbiblioteket och även till viss del undervisning i informationssökning och källkritik. Jag har inte 
upplevt att någon av mina andra lärare arbetar på detta sätt.  

 
Nielsen & Olofsson tar upp frågan om användarutbildning, och i deras undersökning framgår 
det att det inte ingår mycket i utbildningen som kan kopplas till informationssökning och 
skolbibliotek i lärarutbildningen.71 
 

F(sh/sv):Jag har under min utbildning mött ett antal lärare i svenska och även i samhällskunskap 
som har påtalat hur viktigt samarbetet med skolbibliotekarien var, men det har i huvudsak varit 
mera på det personliga planet som lärarna nämner skolbiblioteket och skolbibliotekarien inte att 
det ingår i någon speciell delkurs i utbildningen. Det är lärare i svenska och samhällskunskap och 
de samarbetar med skolbibliotekarien och planerar vissa lektioner tillsammans med dem bland 
annat i bibliotekskunskap och informationssökning.  
 

Hansson & Holmqvist påpekar hur viktigt det är att skolbiblioteket och informationssökning 
ingår i undervisningen i lärarutbildningen. De har även gjort intervjuer med olika lärosäten 
där det påtalas att ett samarbete mellan högskolor med lärar- och biblioteksutbildning är på 
gång. 72 

 
B(na/bi): Jag blev erbjuden en användarutbildning, men missade den av någon anledning.  

 
G(sh/hi) som utbildar sig på samma högskola som B(na/bi) har deltagit i denna användar- 
utbildning.  

 
G(sh/hi): Jag tyckte användarutbildningen var detaljerad och bra. Det var personalen från 
skolbiblioteket som ansvarade för undervisning i informationssökning och allmän biblioteks-
kunskap.  

 
C(ma/bi) och H(sh/sv) har fått utbildning under ett par lektioner i informationssökning, men 
de menar att det var på en allmännivå  och de erbjöds ingen fördjupning i avancerade 
sökmetoder i databaser och kataloger. 
 
D(sh/hi) och E(ma/bi) har inte fått någon undervisning i informationssökning utan har istället 
blivit rekommenderade att besöka skolbiblioteket för att få en presentation i 
informationssökning. De hade varit på biblioteket och fått en kortare presentation, men de 
tyckte inte att det gav så mycket mera än det de redan kunde.  
 

F(sh/sv) Jag tog kontakt med bibliotekarien på högskolan där jag studerar och hon gav mig en 
grundlig genomgång i informationssökning. Hon tipsade mig om olika databaser och länkar som 
jag kan ha nytta av i min kommande yrkesutövning. Hon påtalade att det är viktigt att läraren ser 
biblioteket som en integrerad resurs i undervisningen. 

 
Biblioteket ses inte som någon naturlig del av undervisningen utan mer som ett komplement. 
Bibliotekspersonalen framställs endast som en resurs som finns tillgänglig vid behov och inte 
som en resurs i undervisningen. Detta förhållningssätt korresponderar med Loertschers nivå 
fyra, till exempel, kan bibliotekarien anlitas i samband med bokpresentation för eleverna.73 
                                                 
71 Nielsen & Olofsson (2002), s. 47 
72 Hansson & Holmqvist (1993), s. 106 
73 Loertscher, s. 34 
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A(na/bi)Anledningen till att lärarna, på högskolan, inte ens nämner skolbiblioteket i sin 
undervisning kan vara att de förutsätter att lärarstudenter, som trots allt studerat ganska länge, 
redan har kunskap om hur viktigt samarbetet med skolbiblioteket är. Att det inte ingår någon kurs i 
bibliotekskunskap, informationssökning eller liknande i utbildningen har jag inte tänkt så mycket 
på. Jag tror att de ska finnas någon valbar kurs som heter bibliotekskunskap, men det är jag inte 
helt säker på om det finns på högskolan där jag studerar. 
 

Det diskuteras mycket, enligt Hansson, om ett samarbete mellan skolledning, lärare och 
bibliotek. Det krävs en bättre dialog, enligt henne,  mellan skolledning och bibliotek eftersom 
skolledningen oftast inte känner till i vilken omfattning skolbiblioteket används i 
undervisningen. 74 
 

H(sh/sv)Jag bokade datasal, några gånger, i biblioteket och arbetade där med eleverna under   
praktiktiden. Det upplevde jag som väldigt positiv och jag fick bra kontakt med skolbiblio-
tekarierna som var väldigt hjälpsamma och positiva. På den skola som jag gjorde min praktik 
fanns ett väl fungerande samarbete mellan lärarna och bibliotekarierna. Detta upplevde jag som 
väldigt positivt för eleverna, eftersom de har tillgång till både läraren och bibliotekarien i sin 
undervisning.   

 
Läraren ser biblioteket som en resurs eller en del av undervisningen. Bibliotekarien får 
information av läraren om vilka teman de olika kurserna innehåller. Läraren förbereder 
undervisningen men bibliotekarie deltar aktivt i olika moment i undervisningen, vilket 
korresponderar med Loertschers nivå fem.75   
 
A(na/bi) och B(na/bi) hade ingen kontakt med något skolbibliotek under sin praktiktid. Det 
fanns tydligen bara något klassrum med några få klassuppsättningar av böcker som fungerade 
som skolbibliotek. Det var inte något bibliotek som var bemannat utan lärarna gick dit och 
hämtade det de behövde. Däremot fick de många användbara tips på litteratur som kan passa i 
undervisningen av lärarna. Flera av de lärare som de träffade under sin praktik var väldigt 
ambitiösa och intresserade av att förnya sig och vara uppdaterade i undervisningen. Detta var 
väldigt positivt för både A(na/bi) och B(na/bi) och de tror att om det funnits ett bemannat 
välutrustat bibliotek på deras praktikplatser hade säkert lärarna använt sig av det. 
 
D(sh/hi) och E(ma/bi) upplevde under sin praktiktid att det inte fanns något samarbete mellan 
lärare och skolbibliotekarie på de skolor där de gjort sin praktik. Lärarna gav eleverna 
uppgifter som de kunde lösa i biblioteket, om de ville annars fick de vara kvar i klassrummet 
och där söka information via datorn eller i litteraturen. 
 

F/sh/sv) Jag följde med några klasser, under min praktiktid, till skolbiblioteket och hjälpte dem att  
söka litteratur. Eleverna jobbade ganska självständigt. De verkade vana vid att gå till biblioteket 
och sitta där och jobba. Någon direkt kontakt med bibliotekarierna på skolan upplevde jag inte. 
Det var väldigt synd eftersom där fanns ett bibliotek med stort utbud av aktuell litteratur, men 
bibliotekarien verkade inte särskilt intresserad av att hjälpa eleverna eller att samarbeta med 
lärarna, han satt vid utlåningsdisken och läste utan att höja blicken mer än möjligen när någon ville 
låna en bok.  

 
B(na/bi), D(sh/hi)) och E(ma/bi) hade vid något enstaka tillfälle hört någon lärare nämna, helt 
i förbifarten att de skulle kontrollera om det fanns något fungerande skolbibliotek när de kom 
till sin praktikplats. Det tolkade de som att det var ett tips på att skapa kontakter för framtida 
användande av biblioteket i undervisningen.  

                                                 
74 Hansson (1999), s. 93 
75 Loertscher (2000), s. 35 
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Enligt Loertschers sjätte nivå bör lärare och bibliotekarier göra gemensamma planeringar och 
dela på ansvaret för undervisningen, för att kunna utveckla lärandet hos eleverna.76 Flertalet 
av respondenterna i Böwes undersökningen hade fått kunskap om hur ett skolbibliotek skulle 
kunna användas i undervisning. Under praktiktid hade de haft handledare som använde sig av 
biblioteket i sin undervisning. Hur stor inblick lärarstudenterna fick i användandet av 
skolbibliotek berodde alltså till stor del på vilken inställning deras handledare hade till att 
samarbeta med skolbibliotekarien.77 

6.1.3 Synen på bibliotekets funktioner 
  
Skolbibliotekets funktioner innebär enligt olika styrdokument: lässtimulerande åtgärder, att ge 
tillgång till information, olika former av medier, tillhandahålla relevant skönlitteratur och 
utbildning i informationssökning. 
 
Studenterna ser på dessa funktioner ur olika perspektiv. Flera av studenterna har inte upplevt 
varken i litteraturen eller i undervisningen något som kan kopplas till skolbibliotek och dess 
användning. De tror att anledningen till att biblioteket och dess funktioner inte tas upp i 
utbildningen kan vara att det förutsätts att studenterna redan tidigare har en övergripande 
kunskap om bibliotekets funktioner.  
 

A(na/bi) Jag har inte kommit i kontakt med skolbibliotek i kurslitteraturen eller i undervisningen  
och jag tror att en anledning till detta kan vara att det antas att de flesta har kunskaper i  
informationssökning och skolbibliotek. Framför allt när man har studerat så pass länge som de 
flesta av oss har gjort som läser till lärare. Jag tror att lärarna på lärarutbildningen kanske inte kan 
så mycket mera om bibliotek än vad lärarkandidaterna kan. Min personaliga uppfattning är att det 
går att komma åt mycket information som finns på biblioteket via internet. 

 
Biblioteket bör integreras i undervisningen anser flera av informanterna. De ser biblioteket 
som en viktig del i undervisningen. Studenternas inställning till samarbete med bibliotekarien 
överensstämmer med Loertschers nivå fem där integrering av biblioteket ses som en resurs i 
undervisningen.78 
 

H(sh/sv) En av de viktigaste funktionerna är att eleverna kan få tag i den information de söker. Jag  
tycker också att biblioteket bör integreras i undervisningen om det finns möjlighet. Lärare och  
bibliotekarie planerar lektionerna tillsammans och är båda delaktiga i undervisningen. Eftersom 
jag utbildar mig till lärare i svenska och samhällskunskap anser jag att båda dessa ämnen är 
lämpliga att samarbeta i. Biblioteket har en kontinuerlig omvärldsbevakning via databaser, internet 
och ny litteratur. 
 
C(ma/bi) Jag har undervisade på en gymnasieskola innan jag började lärarutbildningen och jag 
anser att  biblioteket ska integreras i undervisningen. På den skola där jag har arbetat samarbetade 
lärare i  svenska och  samhällskunskap, religion och historia med bibliotekarien. Jag har inte varit 
delaktig i detta samarbete eftersom jag inte undervisar i något av de ovan nämnda ämnena, men 
jag skulle mycket väl kunna tänka mig att samarbete med bibliotekarie även i mina ämnen 
matematik och biologi.  
 

Andersson &  Dunsäter menar att skolbiblioteket används flitigt av lärarna, men till stor del 
endast genom att lärarna beställer faktaböcker inom olika teman eller att de lånar 

                                                 
76 Ibid, s. 36 
77 Böwes (1997), s. 33 
78 Loertscher (2000), s.35 
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skönlitteratur. De påtalar visserligen att vissa lärare uppskattar ett samarbete medan andra 
bara vill bli servade av skolbibliotekarien.79 
  

A(na/bi) Under min utbildningstid har det aldrig diskuterats om biblioteket bör integreras i 
undervisningen. Däremot är jag själv av den uppfattningen att en integrering i vissa ämnen säkert 
kan vara väldigt bra eftersom bibliotekarien och läraren har olika kunskaper och att de kan 
komplettera varandra i undervisningen.  

 
Limberg påpekar att åtskilliga undersökningar visar att bibliotekarien som pedagog i rollen 
som informationsexpert och litteraturkännare inte ifrågasätts. Enligt forskningen avsätter 
bibliotekarier mycket tid till undervisning och handledning i informationssökning, men trots 
det uppfattar inte lärare, skolledare eller elever att bibliotekarien är delaktig i den pedagogiska 
undervisningen.80 Enligt Loertschers taxonomi skulle detta förhållningssätt till skolbiblioteket 
ligga på nivå fyra då bibliotekspersonalen anlitas som ett komplement till undervisningen för 
till exempel bokpresentation, men ses inte som en naturlig del i undervisningen. 81 
 
Flera av informanterna hävdar att det fanns en pågående diskussion under deras utbildning om 
hur eleverna ska närma sig ett alltmer vetenskapligt sätt att arbeta och tänka och i det 
sammanhanget är de överens om att biblioteket har en given resurs framförallt när det gäller 
att arbeta källkritiskt. När eleverna ska arbeta källkritiskt är det viktigt enligt lärarstudenterna 
att de lär sig att inte tro på allt som finns på internet. Här tror de att biblioteket kan fylla en 
mycket viktig funktion. Bibliotekarien kan informera och undervisa eleverna om hur man kan 
bedöma tillförlitligheten i olika källor och databaser. 
 

B(na/bi) Jag studerar naturkunskap och biologi och anser att det är väldigt viktigt att vara 
källkritisk inom dessa ämnen, eftersom det kontinuerligt tillkommer nya rön och forskningsresultat 
inom de här områdena. Därför tror jag det är extra viktigt att den information som eleverna hittar 
på internet är tillförlitlig. Detta har också diskuterats mycket under min utbildning, och jag tror att 
biblioteket kan fylla en viktig funktion i detta sammanhang. Jag är också positiv till att 
skolbiblioteket integreras i undervisningen.  
 
C(ma/bi) Jag har arbetat som lärare innan jag påbörjade utbildningen och vet av egen erfarenhet 
hur stor nytta en lärare har av att samarbeta med bibliotekarien. Jag har tillsammans med 
bibliotekarien planerat och genomfört olika temarbeten inom ämnet biologi. Bibliotekarien 
tillhandahöll litteratur och tips på alternativa länkar på internet och hon deltog även i under-
visningen. 
   
G(sh/hi) På en gymnasieskola jag arbetat på fanns det bara ett obemannat bokrum som kallades  
bibliotek. Däremot har jag arbetat på ett antal andra skolor och där har det funnits väl fungerande  
skolbibliotek med utbildade bibliotekarier. Där fanns också ett väl fungerande samarbete mellan 
lärare och bibliotekarie. Jag har också genomfört temarbeten tillsammans med bibliotekarien och 
ett antal andra lärare. Ett temarbete som vi genomförde var i religion, samhällskunskap, historia 
och svenska där bibliotekarien tog fram skönlitteratur som på olika sätt sammanlänkade dessa 
olika ämnen. Redovisningen utfördes med hjälp av all involverad personal. Utfallet var positivt 
både från personalen och eleverna. 

 
Några av lärarstudenterna som jag intervjuat har varit ute och arbetat några år som lärare 
innan de påbörjade sin utbildning. Detta har inneburit för vissa av lärarstudenterna att de har 
fått inblick i hur viktigt samarbetet med skolbibliotekarien är. De ser fram emot att planera 
lektioner med bibliotekarien vid till exempel temaarbeten. En viktig del i undervisningen är 
samarbete mellan lärare och bibliotekarien genom att de gemensamt planerar innehållet i vissa 
                                                 
79 Andersson & Dunsäter (2009), s. 24 
80 Limberg (2002), s. 48-f 
81 Loertscher (2000), s. 35 
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kurser och delar på ansvaret för undervisningen. Här ser vi tydligt nivå sex med ett väl 
förankrat sammarbete och gemensam planering av lektionerna.82 
 

6.1.4 Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier nu och i framtiden 
 
Flera av studenterna ser framemot ett samarbete med bibliotekarien i sin kommande 
yrkesutövning. De studenter som inte riktigt ser fördelarna med detta samarbete är i första 
hand de som inte riktigt vet vad bibliotekarie har för kompetenser.  
 

E(ma/bi) Jag tror att ett bra samarbete mellan lärare och bibliotekarien bygger på att man bokar tid  
och arbetar tillsammans i biblioteket. Jag förutsätter att jag kan samarbeta med bibliotekarie när 
jag börjar arbeta som lärare.  
 
A (na/bi) Jag vet inte riktigt vad bibliotekarien kan tillföra eleven men jag de tror att han/hon kan  
hjälpa till med att hitta information. Jag ställer mig tveksamma till vad en bibliotekarie gör mer än  
plockar fram och tillbaka böcker och visar hur man söker information via internet. 
 
D(sh/hi) Jag ser ett samarbete med bibliotekarien som självklart när det gäller grupparbeten. Vid  
grupparbeten kan man skicka några grupper till biblioteket så de kan arbeta där. Detta bör ske i 
samråd med bibliotekarie så hon/han kan hjälpa eleverna att hitta den information de söker. Jag 
hoppas även på ett samarbete rent allmänt inte bara vid grupparbeten.  
 

Deras uppfattningar om samarbete i framtiden kan tolkas enligt Loertschers nivå fyra där 
bibliotekarie ses som ett komplement till undervisningen och inte som en självklar del i det 
pedagogiska arbetet.83 
 
Initiativet bör, enligt flertalet av studenterna, komma från läraren eftersom bibliotekarien 
troligen inte har den insynen i undervisningen så hon/han vet vad som är på gång just då. 
Förutsättningen för ett samarbete, menar de, är att biblioteken får vara kvar och bemannade 
med utbildade bibliotekarier, annars blir det svårt att samarbeta. 
 

C(ma/bi) Jag har redan arbetat som lärare anser att ett samarbetet mellan dessa två yrkesgrupper är    
betydelsefullt och viktigt för att undervisningen ska vara pedagogisk och utvecklande för eleverna. 
Lärare och bibliotekarie kan komplettera varandra på många olika sätt till exempel genom 
temarbeten inom olika ämnen. Det är viktigt att ta vara på alla resurser som finns inom skolan 
eftersom lärare och bibliotekarien har olika  kunskaper att förmedla till eleverna. Därför kommer 
jag att fortsätta samarbeta med bibliotekarien även i framtiden.   

   
C(ma/bi) ser biblioteket och bibliotekarien som en resurs eller en viktig del av innehållet i 
undervisningen: till exempel läraren förebereder bibliotekarien på vilket innehåll  en kurs har 
och vad han behöver för material, enligt Loertscher nivå fem.84 
 

H(sh/sv) Jag tror att som nyutbildad lärare kommer jag att ta kontakt med bibliotekarien, och jag  
hoppas att de kommer att kunna bygga upp ett väl fungerande samarbete. Jag tror absolut att vi kan  
komplettera varandra på många olika sätt i undervisningen. Förutsättningen är att det finns ett  
bibliotek som är bemannat med bibliotekarie.. 

Kühne tar upp samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Hon anser att läraren ska sköta 
ämnesintroduktionen och bibliotekarien biblioteksintroduktionen, men att det sedan kan ske 
ett samarbete.85 
                                                 
82 Loertscher, (2000),  s. 36 
83 Ibid s. 35 
84 Ibid, s. 35 
85 Kühne (1993), s. 233 
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Några av studenterna är skeptiska till ett samarbete i framtiden. De tror att biblioteken inte 
kommer att vara kvar så som de ser ut idag eftersom allt mera information läggs ut på 
internet. Därför tror de att boken och biblioteken snart har spelat ut sin roll. B(na /bi) och 
G(sh/hi) tror att kurslitteraturen i tryckt form kommer att försvinna inom en ganska snart 
framtid och de tror på en digitaliserad värld med elektronisk kurslitteratur, läsplattor och 
nerladdningsbara medier direkt ifrån nätet. Som framgår av följande citat, de ser ingen 
koppling mellan digitaliserade kurslitteratur och bibliotek: 
   

                G(sh/hi) Jag tror inte att skolbiblioteket kommer att ha den roll i framtiden som ett väl fungerande 
skolbibliotek har idag, om det över huvudtaget kommer att finnas kvar. Däremot kanske det 
kommer att finnas någon form av mediecentral där eleverna kan gå och få hjälp med 
informationssökning och att ladda hem elektronisk kurslitteratur med mera.  

 
A(na/bi) säger så här när jag frågar honom om skolbibliotekets roll:  

 
Det känns ju som om det mer och mer går mot Internet men samtidigt vill man gärna hålla i en 
bok.Men det är ju min generation, så kanske det inte är för alla som går i gymnasiet nu, eller om 
20 år, så jag vet inte.  
 

Det råder en viss skepsis hos några av studenterna inför skolbibliotekets framtida roll i 
undervisningen. Flera tror att läraren själv kommer att tillhandahåll det material han/hon 
behöver i sin undervisning och söker information till sina lektioner utan hjälp från 
bibliotekarien. Loertscher placerar denna inställning på nivå två. Läraren lånar självständigt 
från skolbiblioteket det material hon eller han behöver till sin undervisning.86 
 
Några av studenterna är oroliga för att skolledningen inte ser värdet av biblioteket i 
undervisningen. De tror på ett samarbete men är oroliga för att det inte kommer att finnas 
möjligheter till detta därför att skolledningen saknar medvetenhet on bibliotekets funktion. 

 
D(sh/hi)  Jag vill gärna ha ett samarbete med skolbiblioteket, men jag är rädd för att alltför snäva 
budgetar i skolans värld gör att rektorer och skolledare kommer att skära ner på just verksamheter 
som skolbibliotek. Detta tror jag eftersom skolledningen oftast inte ser fördelarna med ett väl 
fungerande skolbibliotek.  

 
Enligt Limberg är det som främst påverkar bibliotekets roll i utvecklingen av elevernas 
lärande, är vilken syn lärarna har på lärande och vilka konsekvenser deras kunskapssyn har 
för de metoder de använder. I denna studie poängterar informanter skolbiblioteket som en 
pedagogisk resurs:  

 
H(sh/sv)Jag tror på en framtid för skolbiblioteken. Jag ser ett samarbete redan nu med 
skolbiblioteket och hoppas verkligen att det ska bli så. Jag anser att det finns mycket som en 
bibliotekarie och lärare kan hjälpas åt med för att eleverna ska få en fullgod undervisning.  
        
F((sh/sv)Jag tror att bibliotekarien kommer att bli ännu viktigare i framtidens undervisning. Ett  
välutrustat skolbibliotek, med bibliotekarier som integreras i undervisningen kommer att vara till 
stor nytta i samband med informationssökning, källkritik och litteratur sökning. Detta under 
förutsättning att skolledning och politiker prioriterar skolbiblioteket.  
 

Några av studenterna ser framemot ett framtida användande av skolbibliotek i 
undervisningen. De ser en integrering av skolbiblioteket som en viktig resurs. Under 
praktiktiden har några upplevt, genom sina handledare, att ett samarbete med 
                                                 
86 Loertscher (2000), s. 34 



 35

skolbibliotekarien är en viktig del av undervisningen. Handledaren, som hade samma 
ämneskombination som H(sh/sv) gjorde gemensamma planeringar med bibliotekarien för 
olika kurser och de delade ansvaret för undervisningen.  
 
Lärare och bibliotekarier samarbetar genom att de tillsammans planerar och utför 
undervisningen tillsammans. Båda ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen 
enligt nivå sju.87 
 
Jag har analyserat studenternas svar i huvudsak efter Loertschers taxonomier, som är indelade 
i åtta nivåer, utifrån lärarstudenternas perspektiv. Nivå ett innebär att lärarstudenten uppfattar 
biblioteket som en vanlig låntagare där bibliotekariens stöd inte behövs. Nivå åtta innebär att 
studenterna uppfattar bibliotekarien som helt involverad i det pedagogiska utvecklingsarbetet 
tillsammans med läraren, (se 4.1). Nivå fyra och fem är de nivåer som varit mest 
framträdande i min analys av intervjuerna. Dessa båda nivåer innebär att lärarstudenten 
uppfattar bibliotekariens arbete som ett komplement till undervisningen och innebär även att 
studenten ser biblioteket och bibliotekarien som en resurs i vissa kurser.88 I analysarbete har 
jag även använt mig av Limbergs teori om lärare och skolbibliotekarie ur ett pedagogiskt 
perspektiv i undervisningskontexten. En slutsats jag kan dra utifrån empirin är att 
bibliotekariens betydelse kan bli ganska osynlig om inte lärare och skolledning uppfattar 
skolbiblioteket som en viktig resurs. Samarbete blir därmed en lågt prioriterad del av 
undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
87 Loertscher (2000), s. 35 
88 Ibid, s. 36 
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7. Diskussion  
 
I detta kapitel för jag en diskussion runt de resultat som jag kommit fram till genom analysen 
av intervjuerna med lärarstudenter. Diskussionen är kopplad till min frågeställning, 
litteraturstudien och den teoretiska ansatsen. De olika kategorier som jag delat upp 
diskussionen i är kopplade till mina frågeställningar i kapitel 1.2 Genom att sammankoppla 
resultatet från intervjuerna under dessa tre frågeställningar, och genom att föra en diskussion, 
anser jag mig nå ett tillfredställande resultat av min undersökning. 
 
Ett av syftena med min uppsats är att ta reda på vad en grupp blivande gymnasielärare har för 
upp fattning om bibliotek och informationssökning. Den övergripande frågeställningen är hur 
lärarstudenterna ser på bibliotek och informationssökning i lärarutbildningen. Det andra syftet 
är att göra en jämförelse med Böwes studie från 1997. 

7.1 Hur ser lärarstudenter på informationssökning i en 
skolbibliotekskontext? 
 
Enligt samtliga studenter i min undersökning ingår inte bibliotekskunskap eller informations- 
sökning i någon speciell delkurs på de högskolor och universitet som de studerar på och det 
uppfattar studenterna som en brist. 
 
Hälften av studenterna har blivit erbjudna några lektioner i användarutbildning eller 
utbildning några lektioner i informationssökning, men bara på allmän nivå, inte några 
avancerade sökningar eller djupare kunskaper om vad eller hur användandet skulle kunna 
omsättas i undervisningen. 
 
Det påtalas i Högskolelagen (1992) att studenterna efter avslutad utbildning ska ha utvecklat 
förmågor som leder till kritiskt och självständigt bedömande av informationskällor, men trots 
denna lag framgår det i min undersökning att användarutbildningen till stor del ligger utanför 
själva lärarutbildningen och inte ingår i något kursmoment. Eftersom det förutsätts att 
studenter ska kunna söka och granska kunskap på ett vetenskapligt sätt bör 
informationssökning och bibliotekskunskap därför ingå som en del i ämnesundervisningen där 
den kan kontextualiseras och grundas i de olika ämnesområdena.  
 
De kunskaper, inom detta område, som studenterna fått med sig från sin utbildningstid är 
godtyckliga utifrån deras lärares intresse och kunskap i hur man bygger upp ett samarbete 
med bibliotekarien. Flera av studenterna tror att anledningen till att skolbibliotekets roll i 
undervisningen inte nämns i någon större utsträckning kan vara att det förutsätts att 
lärarstudenter har grundläggande kunskaper om skolbibliotekets funktioner.  Även i Böwes 
studie framgår det att de flesta av informanterna ansåg att de, trots bristfällig 
användarutbildning, klarar sig bra i biblioteket. 
 
Att det har storbetydelse att skolbiblioteket involveras i lärarutbildningen har jag lyft fram i 
avsnitt 2.1 där Krister Hansson och Christer Holmqvist redan 1993 påpekade detta. Även 
Johanna Hansson påvisar att det är under utbildningstiden som grunden läggs för hur lärare 
ser på sina kommande yrkesuppgifter. Bibliotekskunskap kan i en biblioteks- och 
undervisningskontext innebära att lärarkandidaterna innan praktiktiden får information om 
hur samarbete med skolbiblioteket och skolbibliotekarien kan integreras i undervisningen. 
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Detta ser fler av studenterna som en viktig del i integreringen av skolbiblioteket i 
undervisningen. 

7.2 Vad har lärarstudenter för uppfattningar om bibliotekets funktioner 
i  skolan och i skolarbetet? 
 
De flesta av lärarstudenterna som jag har intervjuat ser positivt på en integrering av 
skolbiblioteket i undervisningen. De uppfattar att skolbibliotekarien och lärarna kan 
komplettera varandra på flera olika områden och det borde vara självklart att låta bibliotekarie 
vara mera delaktig i undervisningen. Enligt Unescos skolbiblioteksmanifest (se avsnitt 2.2.3) 
ska biblioteket ge eleverna kunskap och färdighet för ett livslångt lärande. 
 
När jag genomförde intervjuerna var flertalet av lärarstudenterna eniga om att skolbiblioteket 
har ett värde i undervisningen. De tycker att biblioteket är viktigt även om vissa av 
studenterna hittills endast använt biblioteket som studieplats. De anser att biblioteket är en bra 
miljö att sitta och studera i och där finns tillgång till litteratur och möjlighet att söka 
information via datorer. Det kan dock finnas en viss forskareffekt i studenternas uttalanden 
som kan förklara deras positiva syn på bibliotek när de intervjuades av en 
bibliotekariestuderande. 
 
Enligt några av studenterna fanns ingen kurslitteratur som tog upp hur biblioteket ska 
användas i undervisning. Det hänvisades endast till svenskundervisningen, där en enstaka 
lärare påpekat att det finns en bibliotekslag. Detta kan tyckas märkligt med tanke på att det i 
Lpf-94 påtalas flera gånger hur viktigt det är att verksamheten inom skolan ska bidra till 
elevens allsidiga utveckling. Eftersom läroplanen understryker att det vetenskapliga sättet att 
tänka är viktigt i undervisningen bör skolbiblioteket och bibliotekarien fylla en viktig funktion 
i ett samarbete med läraren för att eleverna ska lära sig att söka fakta på ett källkritiskt och 
vetenskapligt sätt. Att samarbete mellan lärare och bibliotekarier bidrar till 
undervisningskvalitet är något som Loertscher och Limberg är eniga om men som fortfarande 
verkar lämna endast ett begränsat avtryck i lärarutbildningen. 
 

7.3 På vilka sätt tror blivande lärare att de i framtiden kommer att 
använda biblioteket i undervisningen? 
 
En av respondenterna anser att initiativet till samarbete bör komma från läraren eftersom 
bibliotekarien inte har samma insyn i planeringen i arbetet med eleverna som läraren har. 
Några av respondenterna ser positivt på ett samarbete mellan lärare och bibliotekarie och de 
kommer med all sannolikhet att använda biblioteket i arbetet med eleverna genom att försöka 
integrera bibliotekarien i undervisningen. De ser inte något hinder i att det är två olika 
yrkesgrupper som ska samarbeta. Kühne, Hell med flera påpekar att ett samarbete är viktigt 
även om bibliotekarien och läraren har olika roller. Detta har jag lyft fram i avsnitt 3.3 där det 
i samtliga studier diskuteras att ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier är viktigt för 
elevernas kunskapsutveckling.  
 
Några av de intervjuade oroliga inför framtiden. De var skeptiska inför hur skolbiblioteken 
kommer att se ut i framtiden och de var tveksamma till om det överhuvudtaget kommer att 
finnas några bibliotek kvar när allt har digitaliserats. Denna skepticism verkar grundas i 
okunskap om vad ett bibliotek är, då de intervjuade studenter var omedvetna om att även 
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digitaliserade texter organiseras och görs tillgängliga via bibliotek. Deras oro kan tyckas 
obefogad dessutom på grund av den nya skollagen där det tydligt står att varje skola ska ha ett 
skolbibliotek. Något som inte framgår i skollagen är hur dessa skolbibliotek ska se ut, 
kommer de att vara bemannade med utbildad personal eller innebär det bara ett obemannat 
bokrum? En viss oro kan vara mera befogat ur ett skolbibliotekarieperspektiv eftersom det 
inte framgår i den nya skollagen vem som ska bemanna skolbiblioteken.  
 
Meningarna var delade om skolbibliotekets var eller icke vara. Någon tror att skolbiblioteket 
kommer att få en allt viktigare roll i undervisningen. de är i princip överens om att 
skolbiblioteket är en viktig del i undervisningen, men de flesta är tveksamma till om 
skolbiblioteket kommer att överleva besparingar och snäva budgetar. Även i Böwes 
undersökning går meningarna isär. Några tycker i mån av kunskap att bibliotekarien i mån av 
kunskap ska hjälpa eleverna, andra anser att läraren ska besvara ämnesfrågor och 
bibliotekarien ska hjälpa till med sökningar och litteraturfrågor. Flera av de blivande lärarna 
är av den uppfattningen att ett väl etablerat samarbete mellan bibliotekarie och lärare borde 
integreras redan på utbildningsnivå, mellan bibliotekarie och lärare, vilket skulle leda till att 
eleverna får en fullgod undervisning.  
 
Några av lärarstudenterna ställer sig väldigt positiva till samarbete mellan lärare och 
bibliotekarien. Flera av studenterna har en tro på en framtid med engagerad skolledning, 
tillräckligt med ekonomiska medel och en ledning som ser biblioteket som en integrerad del i 
det pedagogiska arbetet och som en del i undervisningen. Detta borde bero på att de själva har 
en positiv inställning till ett väl fungerande samarbete mellan olika yrkesgrupper inom skolan.  
 
Frågan jag också ställt mig under tiden jag skrivit min uppsats är om det måste vara 
bibliotekarien som undervisar i källkritik? Det behöver inte vara så, men om läraren och 
bibliotekarien har ett bra samarbete kan de komplettera varandra med att lära eleverna att bli 
källkritiska. Det framgår när jag genomfört mina intervjuer att många av studenterna anser att 
ett bra samarbete med bibliotekarien kan komplettera undervisningen på ett positivt sätt. Om 
läraren kan undervisa i källkritik kan bero på vilken kunskapssyn de har.  
 
Studenternas ämnesinriktning kan påverka hur mycket de använder sig av biblioteket. En 
lärare i samhällskunskap har större behov av att arbeta med sina elever i biblioteket eftersom 
där finns aktuell litteratur, tidskrifter och databaser som också utgör ett viktigt komplement 
till kurslitteraturen för eleverna. Inom samhällskunskap behöver läraren hålla sig uppdaterad 
på helt andra premisser än t ex en matematiklärare eller svensklärare. Samhället och dess 
kontext stagnerar inte. Nya kunskaper tillkommer kontinuerligt, vilket innebär att både lärare 
och bibliotekarier ständigt måste uppdatera sina kunskaper. 
 
Biblioteket borde ha en betydande roll i undervisningen för att eleverna ska kunna uppnå de 
mål och riktlinjer som finns i Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Den nya 
skollagen kommer också att påverka undervisningen och samarbetet med skolbiblioteket. 
Trots det beror mycket på hur rektorer och övrig skolledning tolkar mål, riktlinjer och lagar 
och framförallt vilken inställning de har till skolbibliotekets roll i undervisningen. Det är 
också viktigt att rektorer och andra skolledare ser fördelarna med ett integrerat arbete mellan 
skolbibliotekarier och lärare i undervisningen. Det är annars lätt att skolbiblioteken bara blir 
ett uppehållsrum, eller en lokal där det förvaras litteratur.  
 
Några av lärarstudenterna som jag intervjuat har varit ute och arbetat några år som lärare 
innan de påbörjade sin utbildning. Detta innebär att de har en annan syn på samarbetet med 
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skolbibliotekarien än studenter utan praktisk erfarenhet av läraryrket. De är positiva till 
samarbete och att ha gemensamma lektioner med bibliotekarien vid till exempel temaarbeten. 
Enligt Hell (se avsnitt 3.1) har Lärarhögskolan i Malmö sedan 1998 bedrivit 
samverkansprojekt med partnerskolor i några kommuner i regionen, vilket är en form av 
växelverkan mellan teori och praktik för blivande lärare.  
 
Vad har skett på utbildningsfronten mellan åren 1997 och 2012? Jag ställer mig frågan när jag 
jämför Böwes studie med vad jag kan se när jag genomförde min undersökning. Böwes menar 
att bibliotekets roll i lärarutbildningen inte uppfattas alls av vissa studenter. Flertalet av 
Böwes respondenter anser att de fått alldeles för bristfällig eller ingen utbildning alls om 
skolbibliotek. Enligt min empiri har inte mycket förändrats. Under praktiktiden hade flera av 
respondenterna fått lära sig en del om hur en lärare kan nyttja skolbiblioteket, men någon 
integration av informationssökning i undervisningen förekom inte i någon av 
ämnesutbildningarna.  
 
Kanske kommer det att se annorlunda ut om några år när den nya skollagen och den nya 
lärarutbildningen har etablerats. En viktig faktor är att lärare och bibliotekarie måste närma 
sig varandra för att kunna samarbeta i undervisningen. I forskningen inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap har fördelarna med ett väl fungerande skolbibliotek lyfts fram, men 
trots det verkar lärarutbildningarna inte ha påverkats. 
 
Den nya skollagen innebär att skolbiblioteken numera är obligatoriska. Detta borde innebära 
att blivande lärare redan på utbildningsstadiet får information och undervisning om hur de kan 
samarbeta med skolbibliotekarie på ett pedagogiskt sätt.   
 
Vad hjälper det med läroplaner, skolbibliotek med utbildade bibliotekarier, om inte 
högskolorna utbildar lärare som lär sig didaktiska metoder för att integrera biblioteket i 
undervisningen eller om inte skolledarna inte ser till att det finns ett fungerande samarbete? 
Det finns kurser i bibliotekariens utbildning om skolbibliotekets pedagogiska roll i 
undervisningen, kanske bör motsvarande kurser finnas för lärarstudenter? 
 

7.4 Metoddiskussion 
 
Kvalitativa semistrukturerade intervjuer fungerade ganska väl in i min undersökning eftersom 
jag utgick från att göra en studie som liknad Böwes. Om studenternas ämneskombination varit 
ett annat eller om intervjuerna genomförts endast med lärare med tidigare yrkeserfarenhet 
hade jag kanske uppnått ett annat resultat. Resultatet hade kanske också varit mer tillförlitligt 
om jag hade intervjuat endast studenter med ämneskombinationen svenska och 
samhällskunskap då informationssökning ofta ingår på ett påtagligt sätt i dessa ämnen.  
 
En enkätundersökning hade möjligen kunna genomförts för att nå större generaliserbarhet 
med resultatet hade då varit svårare att jämföra med Böwes undersökning. Det råd jag vill ge 
efterkommande studenter är att en enkät till samtliga lärarutbildningar skulle kunna utgå från 
resultatet i denna studie.  
 

7.5 Teoridiskussion 
Loertschers taxonomier som jag i huvudsak har använt mig av i samband med analysen av 
empirin var ett användbart analysverktyg. Jag analyserade studenternas svar på intervju- 
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frågorna efter de olika nivåerna som taxonomin var indelad i. Genom att sammanställa vilka 
olika nivåer som framkom i analysen kunde jag därigenom utläsa på vilka nivåer studenternas 
svar hamnade och därigenom också tolka på vilka nivåer i undervisningen studenterna ansåg 
att biblioteket och biblioteket bör finnas.  
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8. Slutsatser 
 
I detta kapitel sammanfattar jag min analys för att se om jag fått svar på de tre frågeställningar 
som är utgångspunkten i mitt arbete och samtidigt vill jag se vad som har hänt i 
lärarutbildningen sedan Böwes genomförde sin undersökning för 15 år sedan. Den empiriska 
grunden i mitt arbete är intervjuer med åtta lärarstudenter om deras inställning till 
skolbibliotek och informationssökning. 
 

•  Hur ser lärarstudenter på bibliotek informationssökning i en skolbibliotekskontext? 
 
Studenterna anser att biblioteket är viktigt i undervisningen. De anser också att 
informationssökning är en betydelsefull del i undervisningen och att bibliotekarien fyller en 
central funktion i den. Trots denna uppfattning hade de inte fått så mycket information om 
skolbibliotekets roll i undervisningen under sin utbildningstid. 
 

• Vad har lärarstudenter för uppfattningar om bibliotekets funktion i  
skolan och i skolarbetet? 

 
Flertalet av studenterna är av den åsikten att de ser en integrering av skolbiblioteket i 
undervisningen som självklar. Skolbibliotekarie och lärarna kan komplettera varandra på flera 
olika områden och det borde vara en resurs att låta bibliotekarie vara mera delaktig i 
undervisningen. Fleras av studenterna hade insett skolbibliotekets viktiga och betydelsefulla 
roll  när de var ute på praktik. 

 
• På vilka sätt tror blivande lärare att de i framtiden kommer att använda biblioteket i 

undervisningen? 
 
I min analys framkom det att flera av studenterna är intresserade att arbeta tillsammans med 
bibliotekarien genom integrering av biblioteket i undervisningen i sin framtida roll som lärare.  
Samarbetet bör ske under förutsättning att skolbiblioteken är välutrustade och bemannade 
med utbildad och kunnig personal. 
 
Min jämförelse med Böwes undersökning resulterar i följande: Trots att det gått 15 år mellan 
våra undersökningar ser verkligheten inte annorlunda ut idag än när Böwes genomförde sin 
undersökning. Lärarutbildningarna är ganska identiska och studenternas uppfattningar skiljer 
sig inte väsentligt från då och nu.  

8.1  Förslag till vidare forskning 
 
Det skulle vara intressant att utveckla den här studien genom att göra en undersökning om ca 
5 år. Denna undersökning skulle grunda sig på intervjuer av blivande lärare som går den nya 
lärarutbildningen som trädde i kraft under hösten 2011. Jag anser att ur ett 
utbildningsperspektiv kunde det vara intressant att genomföra en ny  undersökning i synnerhet 
eftersom den nya utbildningen bygger på den nya skollagen som ställer krav på bland annat 
kvalitet i undervisningen på ett helt annat sätt än tidigare. Svenska skolor är numera tvungna 
att ha ett skolbibliotek så det borde rimligen innebära att lärarutbildningen utvecklas med 
hänsyn till denna nya reform. Frågan kan ställas om skolledare- och biblioteksledare kommer 
att gå samman för att utveckla skolbibliotekets roll i undervisningen. 
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De lärarkandidater som jag intervjuade innefattas inte av den nya lärarutbildningen som 
trädde i kraft under hösten 2011 eftersom samtliga tagit sin examen under hösten 2010. Detta 
innebär att den verksamhet de kommer ut i styrs av den nya skollagen som började gälla 1 juli 
2011. Vad det kan få för konsekvenser för dem är det väl inte någon som direkt kan svara på i 
dagsläget, men det bör innebära att de kommer att få anpassa sin undervisning till en mer 
kvalitetskontrollerad verksamhet än den de tidigare mött under sin praktikperiod och där de 
förväntas använda biblioteket som en pedagogisk resurs. Det kunde därför vara intressant att 
undersöka hur nyblivna lärare klarar av övergången till en praktik där skolbibliotek förväntas 
spela en roll trots de saknar förberedelse i lärarutbildningarna. 
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Sammanfattning 
 
Syftet denna magisteruppsats är att undersöka blivande gymnasielärares uppfattningar om 
bibliotek och informationssökning och samtidigt göra en jämförelse med vilka uppfattningar 
studenterna hade när Matilda Böwes genomförde sin undersökning. 
 
Följande frågeställningar ansåg jag vara relevanta för uppsatsens syfte: 
 

1. Hur ser lärarstudenter på informationssökning i en skolbibliotekskontext? 
 

2. Vad har lärarstudenterna för uppfattningar om biblioteks funktioner i skolan och 
skolarbetet?  
 

3. På vilka sätt tror blivande läraren att de i framtiden kommer att använda biblioteket i 
undervisningen? 

 
Jag har genomfört intervjuerna med åtta lärarstudenter på olika högskolor i tre olika städer. 
De lärarstudenter som intervjuerna genomfördes med var samtliga i slutskedet av sin 
utbildning. Alla hade varit ute på praktik, vilket var en förutsättning för att de skulle ha hunnit 
bilda sig en uppfattning om hur undervisningen och samarbetet med skolbiblioteket fungerar. 
 
Den metod jag använt mig av var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. I den teoretiska 
ansatsen som jag använt mig av när jag analyserat empirin har varit David V Loertschers 
taxonomier som är uppdelade i åtta nivåer utifrån lärarens perspektiv och Louise Limbergs 
förhållningssätt till lärare och skolbibliotekarie ur ett pedagogiskt perspektiv i 
undervisningskontexten. 
 
Resultatet av empirin och analysen i uppsatsen har påvisat att lärarstudenters uppfattning om 
bibliotek och informationssökning är nästan identisk med den uppfattning lärarstudenterna 
hade i Böwes undersökning som genomfördes för 15 år sedan.  
 
Lärarstudenterna ansåg att det förekommit väldigt sparsamt med information om bibliotek 
och skolbibliotek i deras utbildning. Flera av dem hade fått någon form av 
användarutbildning, men den var mindre givande och ingick inte direkt i utbildningen. Den 
användarundervisning de blivit erbjudna upplevdes mera som frivillig och utanför läroplanen. 
Under praktiktiden hade de flesta haft kontakt med skolbiblioteket, men det berodde till stor 
del på deras handledares inställning till skolbiblioteket och skolbibliotekarien.   
 
Samtliga studenter var av den uppfattningen att skolbiblioteket fyller en viktig funktion i 
undervisningen. Flertalet av lärarstudenterna tror att de i sin framtida yrkesutövning kommer 
att använda skolbiblioteket och bibliotekarien i sin undervisning. Trots det var några studenter 
skeptiska till om skolbiblioteken kommer att finnas kvar i framtiden.  
 
Förslag till vidare forskning är att undersöka om:  
Den nya skollagen och den nya lärarutbildningen kommer att innebära att skolbiblioteket får 
en mera central roll i samband med informationssökning och ett undersökande arbetssätt i 
undervisningen.  En sådan undersökning bör vara relevant när forskningen ger nya perspektiv 
på relationen mellan informationssökning och lärande.  
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Bilaga 1. 
 
 
                                                                           Karlskrona 2010-10-05 
 
 
 
Hej! 
 
Vi skriver vår magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 
och skulle behöva hjälp med att få svar på ett antal frågor som är kopplade till din utbildning. 
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilken uppfattning lärarkandidater har om bibliotek 
och skolbibliotek och om lärarutbildningen har förändrats sedan mitten av 1990-talet, då det 
gjordes liknande studier. 
 
Intervjun kommer att ta ca en timma och vi vore väldigt tacksamma om du ville ta dig tid att 
besvara dem antingen genom att vi kommer till skolan och intervjuar dig eller att vi ringer 
upp dig och utför intervjun via telefon. Kontakta oss per telefon XXXXXXXX eller via mail 
XXXXXXXX. 
 
Inga namn kommer att förekomma i undersökningen, endast ålder och kön. 
 
Tack på förhand 
 
Med vänliga hälsningar 
June Söderström och Lilian Westerlund 
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Bilaga 2. 
 
Intervjuguide 

Studiebakgrund 

• När började du på lärarprogrammet? 
• Vilka ämnen har du läst?  
• Bortsett från ämnesstudierna, vilka kurser ingår i utbildningen? 
• Praktik? 
• Hur lång har du kvar till examen?  

 
Din inställning till bibliotek i allmänhet, utanför utbildningen 

• Går du till biblioteket på din fritid? 
• I så fall vad går du där? 

 
Om bibliotek och informationssökning i lärarutbildningen 

• Vad har du fått lära dig om bibliotek och informationssökning under tiden på din 
lärarutbildning? 

• Har du fått någon form av användarutbildning det vill säga undervisning om hur man 
använder sig av eller hittar i biblioteket? 

• Har du fått någon undervisning speciellt om skolbibliotek?  
• Har du under praktiktiden kommit i kontakt med skolbibliotek? 
• Har någon av dina lärare utmärkt sig genom att prata mer om bibliotek än andra? 
• Har bibliotek tagits upp i något särskilt ställe i kurslitteraturen? 
• Varför tror du att ni får lära er så mycket/så lite om bibliotek under utbildningen?  

 
Din syn på bibliotekets funktioner på skolan/i skolarbetet /ej nödvändigtvis skolbibliotek). 

• Har ni under utbildningen talat om att biblioteket kan integreras i undervisningen? 
• Hur passar just dina ämnen för att biblioteket ska användas i undervisningen? 
• Har ni under utbildningen talat om att eleverna ska närma sig ett alltmer vetenskapligt 

sätt att arbeta och tänka, som det står i den nya läroplanen? 
• Kommer du att använda dig av biblioteket i din framtida yrkesutövning? 

 
Samarbete mellan lärare och bibliotekarier 

• Hur ser du på ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier? 
• Hur kan ett sådant samarbete se ut? 
• Kan bibliotekarien tillföra undervisningen något? 
• Har du under praktiktiden sett något exempel på samarbete mellan lärare och 

bibliotekarier? 
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• Vem tar lämpligtvis initiativet till att ett samarbete lärare-bibliotekarie inleds? 
• Tror du att skolbiblioteken kommer att bli mera eller mindre viktiga i framtiden? 

 

Sammafattning och avslutning 

• Finns det något du vill tillägga? 
• Din ålder? (för respondentförteckningen) 
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