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�������� The purpose of this Master’s thesis was to examine how and what
trainee teachers are being taught about information seeking and
school libraries related to problem-based teaching (method) in
compulsory school. The questions at issue were:
How have trainee teachers learned about information seeking?
How have trainee teachers learned about using school libraries?
We also wanted to know which education they have got in
information seeking and school libraries.

We examined this through both literature and empirical studies.
We used a qualitative method in order to answer the questions at
issue. We have interviewed eight trainee teachers, the director of
studies, the teacher in the Swedish language and the teacher in
social studies at one department of education. As a theoretical
framework we have used Roger Säljö’s theory about learning,
Carol Collier Kuhlthau’s theory about the process of information
seeking and her model of the Information Search Process from the
user’s perspective and Louise Limberg’s study about the
interaction between information seeking and learning.

We found that the trainee teachers would like to learn more about
information seeking. We also noticed that there was a confusion of
ideas about the concept of information seeking. There seemed to
be a difference between the two of us, librarian students and
teacher students, but also between the teacher students and their
teachers. We came to the conclusion that it is because we belong to
different “activity systems” according to Roger Säljö’s thoughts.
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Vi fann några rader i häftet ���������������	
��	����

��� sammanställt av Svenska
Kommunförbundet, DIK-förbundet, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, som tar upp
att det har skett en del förändringar inom grundskolan när det gäller att bland annat använda
skolbiblioteket i undervisningen som ett viktigt pedagogiskt verktyg. Numera förväntas
eleverna i grundskolan vara aktiva och söka information själva och det är inte alltid som det
traditionella skolbiblioteket räcker till. Idag förväntas läraren skapa lärande situationer för
eleverna, vilket betyder att lärarens och skolans roll blir mindre traditionell än tidigare med
tanke på kunskapsförmedlingen (Almerud 1997, s 1, 4).

Elsa Gómez, bibliotekarie vid Mitthögskolan i Härnösand, har skrivit något liknande. Hon
menar att ur en blandning av läromönster bör lärare och elever försöka att kombinera olika
undervisningsformer i ett gemensamt kunskapssökande, vilket hör samman med ett
undersökande arbetssätt. Genom detta arbetssätt får skolbiblioteket en central roll (Gómez
1997, s 66-67).

Som blivande bibliotekarier har vi en förhoppning om att man som lärare använder sig av
bibliotek i undervisningen. Det är av stor vikt att man visar elever vilken resurs det kan vara
att ha tillgång till bibliotek, då de arbetar aktivt och självständigt för att lösa olika frågor inom
ett temaområde, dvs. då elever arbetar på ett undersökande sätt (se Carlström & Hagman
1990, Kap 1.2). Därför kopplar vi samman eller drar paralleller mellan skolbibliotek och
informationssökning. Vi är fullt medvetna om att detta ej kanske faller sig naturligt inom
andra yrkesområden.

Vi menar att för att elever ska kunna söka information krävs det tillgång till ett bibliotek, då
gärna ett välutvecklat skolbibliotek. Genom biblioteket får eleverna förhoppningsvis tillgång
till olika former av källor som böcker, tidskrifter och Internet. Det behövs olika former av
källor, då det är meningen att eleven ska arbeta på ett undersökande sätt. Detta eftersom det
då krävs att eleverna ska skriva med sina egna ord och formuleringar.

Vi kommer i fortsättningen av detta kapitel att ta upp bakgrunden till valet av vårt ämne,
problemformulering, syfte och frågeställningar. Vi väljer även här att definiera en del för vår
uppsats centrala begrepp, samt en disposition för uppsatsens uppläggning.

 ! �/����%
�

När vi skrev vår fempoängsuppsats i bibliotek- och informationsvetenskap vårterminen 1999
om barns läsvanor, ledde det till att vi började fundera över lärares utbildning i
informationssökning, nu när man arbetar på ett allt mer undersökande sätt i skolan.

Vi känner här att det vore på sin plats att kort reda ut vad vi menar med informationssökning.
Detta begrepp kommer vi att definiera närmare i kapitel 1.2.1. Idag ställs det höga krav på de
läromedel eller informationsmaterial som används i undervisningen, i och med att elever i
skolan arbetar undersökande. För att hitta rätt bland allt material krävs det att elever kan söka
information, sovra och bearbeta det de finner. Limberg tar i sin avhandling ���	
���
����������	�	��	
�����	��	
�����	������	����������

������	���	������ upp att
informationssökning är en process som innefattar en mängd olika led av handlingar. Ofta
samverkar tankar och känslor med handlingarna (Limberg 1998, s 20, se även Kap 1.2.1). Vi
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menar att man i informationssökningsprocessen använder sig av både traditionella hjälpmedel
som t.ex. uppslagsverk, böcker och informationstekniska hjälpmedel t.ex. datorer, Internet.

 ! ! �1����	&���&%�	��
�

När vi började leta efter litteratur i vårt ämne stötte vi på flera olika påståenden om att
lärarstuderande skulle sakna utbildning i informationssökning (se Almerud 1997, Gómez
1993, Skolbiblioteken i Sverige 1999). Vi undrade om det verkligen är så eller om det har
skett en förändring.

Krister Hansson, dåvarande bibliotekarie på Lärarhögskolan i Stockholm, och Christer
Holmqvist vid Biblioteksprogrammet i Stockholms skolor skriver i en artikel att när man
praktiserar sitt yrke som lärare bör man enligt läroplanen använda sig av ett elevaktivt
undersökande arbetssätt. För att kunna uppfylla läroplanens mål (Lpo 94) krävs det att
lärarstudenterna själva har fått arbeta på detta elevaktiva sätt.	En annan viktig faktor att tänka
på är att eleverna i grundskolan får större inflytande över sin egen inlärning (Hansson &
Holmqvist 1993, s 106-107).

Hansson och Holmqvist menar också att om skolbiblioteket lyfts fram mer under lärarnas
grundutbildning, så kommer det att betyda mer för dem i deras kommande yrkesverksamhet.
Kanske gör det att de som färdiga lärare använder sig mer av biblioteket (Hansson &
Holmqvist 1993, s 106-107).

Gómez anser i en artikel att ”blivande lärare måste få positiva attityder och grundläggande
kunskaper om bibliotek om inte lärarna också i fortsättningen ska vara ’den felande länken’
mellan eleverna och skolbiblioteket” (Gómez 1993, s 102). Gómez skriver fyra år senare i en
annan artikel att lärarstudenter alltmer får lära sig att arbeta problembaserat under sin
utbildning. Frågan hon ställer sig då är om det räcker med detta eller om det behövs mer
utbildning i informationssökning (Gómez 1997, s 70).

I häftet från Svenska Kommunförbundet m.fl., som vi tog upp inledningsvis, konstateras det
att det finns brister i lärarutbildningen. Det är viktigt att de blivande lärarna får utbildning i
biblioteks- och informationsvetenskap. Lärarstudenterna måste redan i utbildningen lära sig
använda skolbibliotek och de behöver mer kunskap om informationssökning (Almerud 1997,
s 10).

Johanna Hansson, f.d. Andersson, påpekar i sin artikel att det är under lärarstudenternas
utbildningstid, som grunden läggs för hur de ser på sitt eget yrkes uppgifter. Om man inte
involverar biblioteksfrågor under lärarstudenternas utbildningstid, så finns det förmodligen
inte med i lärarens bild av sitt yrke (Hansson 1999, s 94).

Vad ställer det undersökande arbetssättet i sin tur för krav på lärarnas utbildning? Betyder
detta att lärarna behöver fungera som handledare för att guida eleven rätt i djungeln av
information? Vi är inte ute efter att leta fel i lärarutbildningen, utan vi vill se vad
lärarstudenterna får för utbildning i informationssökning och undervisning om skolbibliotek.
Vi vill se om lärarstudenterna är nöjda med den undervisning i informationssökning och
skolbibliotek de erbjuds under utbildningen. I utredningen ���������������	�	������	�
������������	�����
	���	���������������� från Kulturrådet av Johanna Hansson konsulent
vid Statens Kulturråd står det bl.a. att:
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•  ”Lärarutbildningarna bör innehålla obligatoriska kurser i hur biblioteket används som
pedagogisk resurs i utbildningen.

•  Bibliotekarieutbildningen bör innehålla obligatoriska kurser i pedagogik” (Skolbiblioteken
i Sverige 1999, s 12).

Hansson och Holmqvist påvisade för åtta år sedan att de kunde se en brist i lärarutbildningen
gällande användandet av skolbibliotek. I Johanna Hanssons utredning ser vi att två tredjedelar
av de undersökta lärarutbildningarna erbjuder sina lärarstudenter kurser i
informationssökning. Vi kan tycka att det borde finnas kurser i informationssökning på alla
lärarutbildningar.

 ! !"�����	

Vi har utgått från ovanstående påståenden när vi formulerat syfte och frågeställningar, då vi
tycker att dessa tyder på vissa ”brister” i lärarutbildningen. Vårt syfte med denna uppsats är
att studera vad lärarstudenter vid en lärarutbildning lär sig om informationssökning och
skolbibliotek, relaterat till undervisningen i grundskolan.

 ! !$�����	�����
�
���

Vi behandlar två områden i vår uppsats, nämligen informationssökning och skolbibliotek.
Kopplingen mellan dessa två tog vi upp i introduktionen och våra frågeställningar utgår från
detta.

För att precisera vårt syfte har vi ställt upp fyra frågeställningar:

•  Vad lär sig lärarstudenter om informationssökning relaterat till undersökande arbetssätt i
grundskolan?

•  Vad lär sig lärarstudenter om att använda skolbiblioteket relaterat till undersökande
arbetsätt i grundskolan?

•  Vilken undervisning i informationssökning och om skolbibliotek får lärarstudenter i sin
utbildning?

•  Hur lär sig lärarstudenter om informationssökning och skolbibliotek?

Det är i de lärarstuderandes utbildning som vår tyngdpunkt ligger och det är här vi vill få
insikter om hur blivande lärare ser på sin egen utbildning. Det är studenternas egen syn som vi
tycker är det centrala.

 !"�2	��
����
	�

Här kommer vi att ta upp några centrala begrepp för vår uppsats såsom informationssökning,
kunskap och lärande. Vi har hämtat material från några författare som skriver om dessa, och
så har vi gjort en egen definition av varje begrepp.

 !"! ��
���&����
����
�
�

Limberg konstaterar i sin avhandling att många forskare ser informationssökning som en
process. Hon menar att informationssökning är en process, som inte bara innefattar en mängd
olika led av handlingar, utan även känslor och tankar. Författaren anser att
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informationssökning kräver en serie delfärdigheter för att kunna utövas ändamålsenligt.
Denna syn på informationssökning inkluderar mer än förmågan att kunna formulera en
sökfråga till ett informationssystem och att hitta informationskällor. Förmågan till kritiskt
tänkande är en av de färdigheterna som krävs (Limberg 1998, s 20, 36, 64).

Limberg skriver att informationssökning kan ses en komplex process. Allt eftersom
informationsöverflödet ökar så förflyttas intresset delvis från hur man söker information till
hur man använder information. Limberg menar att sovra och värdera information är det som
kan ses som mest centralt för bibliotekarier och lärare att hjälpa eleverna att lära sig (Limberg
1996, s 18, 53).

Carol Collier Kuhlthau, professor vid School of Communication, Information and Library
Studies vid the State University of New Jersey har konstruerat en modell av hur
informationssökning upplevs av den som söker information. I sin bok �������	�������	�	�
����

	�������	��	�����	���	����������	
�����
 skriver hon att  modellen innefattar
personens tankar, känslor och handlingar i sökprocessen (Kuhlthau 1993, s 41-53).

Vår definition av informationssökningsprocessen inkluderar de känslor och tankar i
handlingarna, som studenter i vårt fall kan uppleva då de söker information. Det finns många
olika sätt att se på vad processen att söka information innefattar, men vi väljer att se den som
vidare än IT och datorbaserad sökning. I detta ingår även användandet av traditionella redskap
som uppslagsverk etc.

 !"!"�.%
���3

Vi väljer att bl.a. definiera kunskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv, enligt Roger Säljö,
professor i pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, utifrån boken ������	�	��������
�	���	
�������������	��
������.

I vår tradition har man tron att kunskap kan ses som något neutralt. Detta tankesätt har
etablerat sig i många miljöer, därav uppfattningen att skolan och utbildning är platser där man
lär sig ’generell kunskap’. I ett sociokulturellt perspektiv är det utmärkande för  kunskaper,
färdigheter och förståelse att de kan ses från ett perspektiv. Dessa tre är också giltiga inom
ramen för ett verksamhetssystem. Genom att man anlägger speciella perspektiv på
verkligheten, då man medvetet framhäver eller bortser från vissa komponenter, så växer
kunskaper och färdigheter fram och blir användbara. Detta innebär att det finns förutsättningar
och antaganden bakom allt vi kallar kunskap (Säljö 2000, s 141-142).

Vi kan låna andras kunskaper när vi behöver och använda dem som om de vore våra egna, i
och med att vi kan utbyta erfarenheter och fråga varandra. Vi lånar och byter ständigt
kunskaper och färdigheter med varandra. Detta genom att vi kan kommunicera med varandra
och det mänskliga språket gör det möjligt att skapa och kommunicera kunskap (Säljö 2000, s
34-35).

Skolverket har som syfte i boken  �������	���	���
���	�	������	�	�������
�������!�

����������	�����	��	��������	"�#$	%&&'�&() att starta en diskussion i skolan kring kunskap
och lärande, om bildning och skolans uppgifter. Här formuleras en syn som innebär att
kunskap uppträder i olika former: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Det är svårt att
definiera kunskap på ett precist sätt, då de fyra olika kunskapsformerna samspelar med
varandra och utgör varandras förutsättningar (Läroplanskommittén 1997, s 7, 31).
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I vår definition ingår tanken att vad man värderar som värdefull kunskap kan skilja sig åt
beroende på vilket verksamhetssystem man ingår i. Vi anser att de fyra kunskapsformerna
finns med i så väl läraryrket som bibliotekarieyrket.

 !"!$�4���
�	

Vi väljer även här att bl.a. definiera lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv, enligt Säljö.
Det finns olika teoretiska uppfattningar inom psykologi och pedagogik när det gäller synen på
lärande, som är vitt skilda. Människan har i vardagslivet bestämda uppfattningar om vad
lärande innebär, vilket återspeglas i skola och utbildning (Säljö 2000, s 23).

Enligt Säljö så kan vi aldrig slutgiltigt få reda på reda på hur människor lär, alltså genom
vilken teknik eller metod, utan vi får betrakta förmågan att lära som något större och
övergripande om hur kunskaper återskapas i ett samhälle mer generellt. Säljö menar också att
lärandet inte är begränsat till vissa miljöer, som t.ex. skolan. Han anser att många insikter och
färdigheter som är grundläggande får vi i andra sammanhang, som t.ex. i familjen, på
arbetsplatser, genom föreningar, dvs. i miljöer som inte har primärt syfte att förmedla
kunskaper. En utgångspunkt är att lärande är en aspekt av all mänsklig verksamhet. Alltid får
individen med sig något från olika situationer som uppstår, vilket kan komma till användning
vid ett senare tillfälle (Säljö 2000, s 12, 13).

Skolverket skriver om en förändring, beskriven i tre steg, som har skett när det gäller synen på
hur individer lär. Dessa tre är; lärande som införlivande av yttre kunskaper, lärande som
förståelse utifrån elevens utvecklingsnivå samt lärande som samspelet mellan individ och
miljö (Läroplanskommittén 1997, s 47).

I vår definition av lärande börjar vi med att konstatera att man aldrig exakt kan veta hur en
människa lär. Man lär sig vid olika tillfällen, i olika miljöer och inte endast i bestämda
sammanhang då lärande sker t.ex. i skolan. Det krävs övning för att lära sig något, vilket i sin
tur ger erfarenhet. Båda dessa faktorer är viktiga vid lärande. Då en person lär sig något
förändras hans/hennes sätt att tänka om eller förstå något. I vår studie är vi intresserade av
lärarstudenternas lärande.

 !$�/	��	33�%��	�
�
�������
�	�%
�	�����
�	����	�����������%
������


John Dewey ses ofta som grundskolans stora pedagog, vilket tas upp i boken *�������	
����
���	
�������. Han betonade att det i pedagogiska ämnen är viktigt att ge utrymme åt ”den
enskilda elevens fria växt och utveckling”. Han ansåg också att det var nödvändigt att överge
”ämnesindelat lärostoff” om man påträffade praktiska problem i samhället. Man bör överge
indelningen av praktik och teori enligt honom (Dewey 1998, s 11).

”Learning by doing” är ett uttryck formulerat av Dewey. Med det menade han att människan
är aktiv gentemot sin omvärld och att utvecklingen är en arbetsuppgift för människan. Eleven
bör få aktivt pröva och experimentera i utbildningen, medan lärarnas uppgift är att stimulera,
bredda och fördjupa elevens utveckling. Pedagogen ska styra, vägleda och organisera detta
samspel mellan en växande individ och föränderlig omgivning (Dewey 1998, s 11-18).

Både Henry Egidius, lärare- och pedagogisk konsult, och Charlotte Silén, skriver om
problembaserat lärande (PBL), som är lämpligt att använda i gymnasie- och
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högskolesammanhang. Inge Carlström och Lena-Pia Hagman, båda docenter och
högskolelektorer vid Högskolan i Kristianstad, skriver om forskande och undersökande
arbetssätt, som vanligtvis används i grundskolan. Varför vi tar upp båda arbetssätten är för att
undersökande arbetssätt härleds ur PBL (se Silén 1989, Egidius 1999, Carlström & Hagman
1990).

I rapporten +�������
���	��������	�	��	��
�������	��	��������	���	��������
�
�����
�� från Hälsouniversitetet i Östergötland, skriver Charlotte Silén att inlärning
innebär interaktion mellan olika processer vilket hävdas av flera pedagoger som t.ex. Dewey
och Piaget. Betydelsen av de olika processerna betonas dock olika. Dewey lägger stor vikt vid
sociala processer och verklighetsanknytning i inlärningsprocessen och anser att ”learning by
doing” är viktigt för inlärningen. Hos Piaget däremot är tankens utveckling central och han
anser att den är beroende av känslomässig och social utveckling (Silén 1989, s 14).

Henry Egidius skriver i boken + �	���	��
��������	�	,�	���	��	���	���� att under
1980-talet när uttrycket PBL, problem-based learning, togs i bruk i Sverige fanns ej ordet
lärande i den pedagogiska terminologin. Istället användes ordet inlärning och uttrycket var då
PBI. När vi under 1990-talet började använda ordet lärande, ändrades uttrycket naturligt till
PBL (Egidius 1999, s 7).

Meningen med problembaserad inlärning, dvs. PBI numera PBL, är att man ska utveckla ett
undersökande förhållningssätt till sin omgivning. Frågor och problemformulering utgör själva
grunden för inlärning i denna metod. Problembaserat lärande utgår i sina antaganden om
lärande och kunskap från en humanistisk människosyn. Människan har en fri vilja, förmåga
att välja och göra egna ställningstaganden och har en stark tro till varje individs vilja och
förmåga. I detta arbetssätt delas eleverna in i mindre grupper och läraren får rollen som
handledare (Silén 1989, s 6-7, 11, 15).

Egidius har presenterat en lärarguide för problembaserat lärande, vilken består av sju steg. Det
första steget är att gruppmedlemmarna ska beskriva det problem de ska arbeta med. Sedan bör
de skriva ner viktiga fakta om problemet, för att sedan ta hjälp av handledaren för att
formulera det problem de valt. I steg fyra gäller det att tränga in i de strukturer och system,
som förklarar det man vill ha förklaring till. Det gäller sedan att se de möjliga användningar
av detta problem i utbildningen dvs. vilka kurser eller moment som de kan användas till
(Egidius 1999, s 75).

Steg sex behandlar de referenser t.ex. handböcker, kursböcker, artiklar, IT-material man
använt. Sista steget är utvärderingen. Här ska handledare och gruppmedlemmar ge synpunkter
på problemet. De ska även ge synpunkter på det sökande efter kunskap som
problembeskrivningen gett upphov till och ge sina åsikter om starka och svaga sidor i
gruppens sätt att fungera (Egidius 1999, s 75).
Egidius menar att idag är undervisningen i grundskolan oftast inriktad mot ett problembaserat
lärande, dvs. där huvudtanken är att studierna ska vara baserade på arbete med problem inom
ett ämnes- eller verksamhetsområde (Egidius 1999, s 9).

Det finns en hel del olika benämningar på det arbetssätt som blivit mer och mer vanliga i
grundskolan, då eleverna förväntas arbeta mer aktivt, ställa frågor och finna problemområden.
Inge Carlström och Lena-Pia Hagman som skrivit boken -.��	/	$���
���	/	����	�	#�	���
��
�����	���	����
������	����

���, definierar undersökande arbetssätt som:
1. ”Eleverna ställer lämpliga frågor inom ett temaområde.
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2. Med olika metoder samlar eleverna in information för att kunna besvara den ställda frågan.
3. På olika sätt visar eleverna vilket eller vilka svar de kommit fram till.” (Carlström &
Hagman 1990, förord).

Anledningen till att vi tar upp PBL och undersökande arbetssätt är att dessa arbetssätt har en
koppling till informationssökning och skolbibliotek. Ovanstående modeller nämner
informationssökning och trycker på att eleverna skall använda många olika informationskällor
i arbetet. En slutsats som vi drar av detta är att ifall man ska söka information om det man
”forskar” om, så krävs ett väl fungerande skolbibliotek.

 !'�2��3������


Vi började i kapitel ett med en inledning och bakgrund. I detta kapitel ingår också
problemformulering, syfte, frågeställningar, definitioner och utredande av begrepp. Kapitel
två ägnar vi åt val av metod, avgränsningar, urval, genomförande, litteratursökning och
källkritik. Denna del av uppsatsen sätter in dig som läsare i vad vi kommer att göra och hur vi
tänker genomföra det.

I kapitel tre behandlar vi styrdokument, dvs. mål och riktlinjer för grundskollärarutbildningen.
De vi har valt att ta upp är Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande ���	���	���	����
(SOU 1999:63), Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), den lokala
utbildningsplanen för lärarutbildningen och Bibliotekslagen. Teori och tidigare forskning tar
vi upp i kapitel fyra, där vi valt att dela upp litteraturen i tre olika områden. Dessa är studier
om läraryrket, informationssökning och skolbibliotekets roll i undervisningen. Sist i kapitel
fyra kommer vår teoretiska utgångspunkt som utgår från Roger Säljös sociokulturella
perspektiv på lärande.

Presentationen av resultatet tas upp i kapitel fem, där vi redovisar våra intervjuer med
lärarstudenter, studierektor, svensklärare och so-lärare. För att få en bra struktur på
lärarstudenternas svar har vi delat in dem i tre rubriker, nämligen informationssökning
skolbibliotek samt PBL och undersökande arbetssätt. Dessa har vi sedan i sin tur delat in i
lämpliga underrubriker. Vi har sist i detta kapitel lagt in en kort sammanfattning för att få en
helhetsbild av materialet.

I kapitel sex diskuterar och analyserar vi resultatet av teori, tidigare forskning och empirisk
undersökning. Vi delar även upp detta kapitel i tre frågor som vi besvarar. Frågorna lyder:
Vilket utrymme får informationssökning?, Vad har skolbiblioteket för roll i undervisningen?
och Vad har det skett för förändringar i lärarutbildningen? Här kommer även våra slutsatser,
förslag till vidare forskning och slutord i uppsatsen att presenteras. Sammanfattning av vår
uppsats görs i kapitel sju och sist kommer källförteckning och bilagor.

"!�#	���

När vi formulerat våra frågeställningar, så kom vi fram till att vi ville se problemet från två
olika perspektiv. Vi undersökte vad, men även hur lärarstudenter lär sig om
skolbibliotek/informationssökning med tanke på ett allt mer undersökande arbetssätt i
grundskolan, samt vilken undervisning om skolbibliotek/informationssökning lärarstudenterna
får i sin utbildning. Tyngdpunkten valde vi att lägga på intervjuer med de blivande lärarna.
Intervjuerna med ansvariga på institutionen har vi använt som en grund för att sätta oss in i
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lärarstudenternas situation. Vi ansåg det även vara viktigt att göra en litteraturstudie för att
grunda vår problemformulering och våra frågeställningar utifrån tidigare undersökningar.

I detta kapitel börjar vi med att ta upp val av metod, avgränsningar, urval och genomförande.
Sist i kapitlet tas litteratursökning samt källkritik upp.

"! �5�����&	���

Vi undersökte lärarstuderandes syn på den undervisning de får i informationssökning och
skolbibliotek samt vad de lärt sig om detta. För att få en uppfattning om detta ansåg vi att
bästa resultat skulle uppnås genom kvalitativa intervjuer med ett fåtal blivande lärare. Detta
grundade vi bl.a. på vad Pål Repstad, professor i religionssociologi, i sin bok 0����	���
��
���
	�	�����������	������	�	
������
�����
��� skriver, att om man är intresserad av
insikter	i ett berört ämne så lämpar sig kvalitativa undersökningar bäst till avgränsade och
specifika miljöer (Repstad 1999, s 15-16). Detta blev i vårt fall blivande lärare under det sista
året på grundskollärarprogrammet 1-7.

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang har ansvarat för undervisningen i
samhällsvetenskaplig metod på distriktshögskolan i Kristiansand i Norge. De påpekar att man
bör befinna sig i intervjuobjektets närhet för att förstå deras situation (Holme & Solvang, s
92). Genom våra möten, e-mail och intervjuer med alla respondenter, så tycker vi att vi fått en
insikt i deras värld.

"!"�����
�
�
��������%���

Vi har valt att koncentrera oss på lärarstuderande, som läser grundskollärarprogrammet 1-7,
med inriktning mot svenska och samhällsorienterande ämnen (sv/so). Varför vi valt att studera
grundskollärare grundar sig på att de troligen kommer att arbeta på ett undersökande sätt med
sina elever. Det bör i dagens grundskolor, enligt Lpo 94, vara en inriktning mot att eleverna
arbetar i grupper med olika problem, gör temaarbeten, vilket betyder att de många gånger
behöver söka sin egen information (Utbildningsdepartementet 1994, s 9).

Valet att studera lärarstuderande som läser inriktningen sv/so grundar vi på att i svenskämnet
ges biblioteket en naturlig roll enligt utbildningsplan och kursplan. Vi har valt att intervjua
lärarstuderande som går sista året på utbildningen, för att de snart är klara med sin utbildning
och har varit på ett flertal praktikplatser. De har även haft kurser i svenska och so som kan
beröra vårt ämne.

När det gällde att bestämma antalet intervjupersoner fick vi rådet av vår handledare att
intervjua åtta lärarstudenter. Vi bestämde oss även för att intervjua tre lärarutbildare för att få
en bakgrund till lärarstudenternas intervjuer. Valet föll på studierektorn, studenternas
svensklärare och deras so-lärare. Att intervjua studierektorn kändes som ett naturligt val, då
han är insatt i lärarutbildningens mål och riktlinjer, men även för att han har en överblick över
lärarutbildningens olika kurser och moment.

Genom intervjuerna med lärarutbildarna hoppades vi att få veta vad studenterna ges för
undervisning om skolbibliotek och informationssökning. Syftet med dessa intervjuer vara att
använda dem som en grund för att sätta oss in i lärarstudenternas situation.
Vi tyckte detta lät som ett rimligt antal personer för uppgiften och beslöt oss för att sätta
igång.
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"!$�6	
�&����
�	

Under denna rubrik ryms hur vi tog kontakt med våra respondenter, hur intervjusituationen
upplevdes, hur vi utformade intervjumanualerna och hur genomförandet av intervjuerna gick
till.

"!$! �.�
����

Vi började med att via e-mail ta kontakt med studierektorn. Vi träffades för en informell
pratstund, där vi berättade om vad vi gjorde och fick klartecken till en bandad intervju vid ett
senare tillfälle. Vi fick också klartecken att kontakta studenterna. Vi träffade även
svenskläraren informellt och bokade då också en tid för en bandad intervju. So-läraren
kontaktades via e-mail då vi bokade intervjutillfället, vilket i efterhand visade sig vara mindre
bra då hon ej kunde ge oss speciellt mycket information, eftersom hon är ny på
lärarutbildningen. Det var inga problem att få tillfälle att intervjua studierektor och lärare.

Vi beslutade oss för att det bästa sättet för oss att få kontakt med lärarstudenterna var att
skicka ut ett e-mail, eftersom de var indelade i arbetsgrupper och snart skulle ut på praktik.
Detta brev skickades till hela klassen, dvs. alla lärarstudenter som gick sista året på
lärarutbildningen 1-7 med inriktning sv/so. I detta e-mail presenterade vi oss och vårt ämne
mycket kort och uppmanade dem som var intresserade att bli intervjuade att höra av sig.

Vi är medvetna om att de lärarstudenter som anmälde sig frivilligt troligen är intresserade av
bibliotek eftersom de ställde upp. Om så var fallet, så såg vi inte detta som något negativt, då
vi ville ha utförliga svar från våra respondenter. Vi fick dock ringa upp några, slumpvis
utvalda från klasslistan, eftersom antalet frivilliga var lågt. Detta berodde på att många
lärarstudenter läser sina e-mail väldigt sällan, vilket vi senare fick reda på genom lärare och
andra lärarstudenter.

"!$!"��
�	�7%���%����


Vi var innan intervjuerna medvetna om att det inte är någon enkel situation att agera
intervjuare. Mats Ekholm och Anders Fransson, båda professorer i pedagogik, ger en del råd i
sin bok +����
�	�����1������� om vad för uppgifter man, som intervjuare, oftast ställs inför
och de är:
•  att informera om intervjuns syfte
•  att motivera den svarande att ge den information man som intervjuare söker
•  att ställa frågor
•  att följa upp svar
•  att registrera relevant information
•  att systematisera och analysera erhållen information (Ekholm & Fransson 1992, s 15).

Vi förklarade inledningsvis i intervjun vad uppsatsen i stora drag kommer att handla om.
Respondenterna fick även reda på att de skulle bli anonyma och att de skulle få en utskrift av
intervjun. Utskrifterna fick de hemsända så att de skulle kunna rätta eventuella hörfel eller
felskrivningar.
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Vi läste i flertalet metodböcker att rekommendationen är att man ska utföra intervjun på en
plats där man inte blir störd. Helst ska det vara på en plats som inte känns främmande för
respondenten (Repstad 1999, s 72, Ekholm & Fransson 1992, s 21-22). Utifrån detta valde vi
att intervjua lärarstudenterna i ett grupprum tillhörande deras institution. Studierektorn och de
lärare vi intervjuade erbjöd sig att skaffa rum till våra intervjuer. Vi tyckte att det kändes som
om alla intervjuerna kunde utföras i lugn och ro.

Vi var båda med under intervjuerna. Repstad tar upp både för- och nackdelar med att man är
två som intervjuar. Det som är positivt är att en kan följa intervjumanualen och en kan ställa
mer spontana frågor. Inlägg har alltså gjorts av oss båda. Det är bra att ha någon att diskutera
med efter intervjun. Det som kanske är mindre bra med att man är två som intervjuar är att det
kan ta mycket av ens tid och att vissa kan känna sig små och obetydliga inför intervjuarna
(Repstad 1999, s 85). Orsaken till att vi valde att utföra intervjuerna tillsammans, var att vi
ansåg att det skulle ge oss mer vid bearbetning av materialet. Då kunde vi diskutera saker,
som man kanske reflekterat olika över.

"!$!$��
�	�7%&�
%��

Holme och Solvang skriver att för att den kvalitativa intervjun inte skall halka in på ett
sidospår som är irrelevant för undersökningen, så är det bra att använda sig av en
intervjumanual (Holme & Solvang 1997, s 100-101). När vi formulerade intervjumanualen
utgick vi från de olika övergripande ämnen vi ville få veta något om. De ämnen vi utgick från
var informationssökning, skolbibliotek, praktik och undersökande arbetssätt.

I intervjumanualerna (se bilaga 1, 2 & 3) hade vi utformat frågorna, så att de inte innefattade
något vi antagit innan, men vi märkte att det är lätt att halka in på sidospår under själva
intervjun. Repstad skriver att det är viktigt att man försöker	få informanterna att berätta om
vad de tycker är viktigt. Detta hellre än att få dem att säga sin åsikt om forskarens egna mer
eller mindre färdiga förhandsuppfattningar (Repstad 1999, s 44). Holme och Solvang menar
också att forskare ofta har fördomar och en viss förförståelse för det de ska studera. De menar
att alla forskningssituationer präglas av detta. Informationen under intervjun kan uppfattas
väldigt olika och det är ett av de problemen som kvalitativa intervjuer kan medföra (Holme &
Solvang, s 95, 99).

Vi följde ej intervjumanualen slaviskt, vilket också Repstad skriver att man inte bör göra, utan
den ska mer ha en funktion som en riktlinje och checklista. En av oss hade ansvaret för att
intervjumanualen följdes och en förde mestadels anteckningar. Enligt Repstad så är temat i
huvudsak klart i den kvalitativa intervjun. Man följer inte något detaljerat schema, utan styr
varsamt informanten i rätt riktning (Repstad 1999, s 64).

"!$!'�6	
�&����
�	����
�	�7%	�

Vi var överens om att vi skulle använda bandspelare till våra intervjuer, vilket även
rekommenderas bl.a. av Repstad. Han menar att fördelarna överväger. Intervjuaren kan
koncentrera sig på vad som sägs och behöver inte föra anteckningar. Genom att man använder
bandspelare kan man lägga märke till t.ex. tonfall och det är bra att höra sig själv som
intervjuare. Han påpekar dock att man bör vara medveten om att vissa inte alls tycker om att
bli inspelade och då blir situationen konstlad (Repstad 1999, s 70-71). Det var ingen av
respondenterna som motsatte sig att vi använde bandspelare under intervjuerna.
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Bandinspelningarna fungerade bra förutom vid en intervju som vi fick göra om p.g.a. krångel
med bandspelaren. Annars hörde vi allt utom enstaka ord och fraser, vilka vi markerat med * i
utskriften. Intervjuerna har tagit mellan 25 och 90 minuter.

Det är ett krävande arbete att skriva ut intervjuer, men något som är positivt, vilket Repstad
påpekar, är att man får ett mycket nära förhållande till sitt material. Han anger också att allt
bör skrivas ned ordagrant (Repstad 1999, s 85). Vi märkte i efterhand att vi fått ut mycket av
att skriva ut våra intervjuer, då man kanske inte uppmärksammat varenda detalj som sades
under själva intervjutillfället och det underlättade även arbetet med vår analys av materialet.

Vi är väl medvetna om att utskrifterna inte ger en fullständig bild av själva intervjun, vilket vi
noterat att Ekholm och Fransson diskuterar. Känslor och röstläge är exempel på sådant som ej
uppfattas på utskrifterna (Ekholm & Fransson 1992, s 19-21).

En annan sak vi funderade över var om studenterna ville svara ”rätt” i intervjuerna. Vi var
alltså medvetna om detta under intervjuerna och därför frågade vi från olika håll om samma
sak. Ett exempel på detta är när vi frågade lärarstudenterna om undervisningen de fått i
informationssökning. Då frågade vi både ifall de ville ha mer eller mindre
informationssökning, samt om de såg något behov av informationssökning som student och
som blivande lärare.

Det var inte enkelt att intervjua, men det var intressant och lärorikt. Det kändes som om vi
blev bättre och bättre på att intervjua ju fler lärarstudenter vi intervjuade. Man lärde sig att
lyssna och uppmärksamma respondentens svar och ställa bra följdfrågor vid behov. Det
visade sig vara väldigt bra med två intervjuare, då vi kompletterade varandra i intervjuarbetet.

"!'�4���	���%����
�
�

Vi började med att leta reda på böcker som vi visste att vi använt oss av under vår utbildning i
biblioteks- och informationsvetenskap, bland annat under kursen ”Människans förhållande till
biblioteken”, då vi skrev vår B-uppsats. Då vår handledare, Louise Limberg, skrivit mycket
om skolbibliotek och informationssökning använde vi oss en hel del av hennes verk. Andra
tips på litteratur har vi fått från referenser i artiklar och böcker, från vår handledare, från
svenskläraren vi intervjuade samt magisteruppsatser och specialarbeten, från
Bibliotekshögskolan i Borås, med liknande ämnen.

Söktermer som vi använt oss av när vi sökt litteratur har bl.a. varit informationssökning,
lärare, lärarstudenter, lärarutbildning, skolbibliotek, skolbibliotekarier, problembaserat
lärande (PBL), undersökande arbetssätt. Dessa termer kommer från vårt problem, syfte och
frågeställningar.

Det material vi använt oss av är från Sverige, Norge, USA, England, Kanada och Nya
Zeeland. De svenska artiklarna vi haft med i vår uppsats kommer nästan uteslutande från
tidskrifterna Biblioteksbladet och Barn & Kultur, dvs. ej vetenskapliga tidskrifter. Antal
källor vi brukat uppgår till 27 häften och böcker, fyra magisteruppsatser och specialarbeten
från Bibliotekshögskolan i Borås och åtta artiklar. Källorna kommer huvudsakligen från två
områden: biblioteks- och informationsvetenskap och pedagogik.
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Materialets utgivnings år har för det mesta varit viktigt, då vi ansett, att det ska vara relativt
nytt, eftersom det händer mycket inom området. Vi har dock använt oss av äldre litteratur vid
behov, t.ex. Agnes Nobels avhandling från 1979. Vi har valt att studera litteratur från slutet av
1970-talet till dagens datum inom vårt ämne.

Vi vet att det hänt en hel del i sättet man söker information, då man använder datorn oftare
som ett redskap och det blir mer och mer information att sovra bland. Men mycket är sig
fortfarande likt då man använder sig av flera olika sorters källor för att leta reda på
information. Det har skett en del förändringar när det gäller informationssökning,
skolbibliotek och blivande lärares kunskaper. Detta har vi varit uppmärksamma på när vi letat
litteratur, så att vi ej använt oss av något som inte längre är aktuellt på bibliotek och i
skolorna. Vi har försökt att få en bra bredd på källorna vi använt oss av, samtidigt som vi även
försökt att ha ett djup på materialet.

Repstad tar upp att det finns skillnader mellan primär- och sekundärkällor, dvs. första- och
andrahandskällor. Högst trovärdighet har en förstahandskälla (Repstad 1999, s 90). Vi har i
största möjliga mån försökt leta reda på förstahandskällan, när vi har hittat en bra referens i ett
verk och inte använt oss av sekundärkällan.

Artiklarna och böckerna som vi använt oss av är skrivna av personer som antingen kommer
från biblioteks- och informationsvetenskapen eller det pedagogiska området. Det var en del
problem att hitta litteratur som behandlade skolbibliotek och informationssökning som var
skrivet av personer som arbetar på ”lärarsidan”, det mesta var skrivet av personer inom
biblioteks- och informationsvetenskapen. Intresset för skolbibliotek förenar bibliotekarier och
lärare, men det märks vilken yrkesgrupp personen som skrivit verket kommer ifrån och vem
verket är skrivet för (lärare eller bibliotekarier). Det finns mest skrivet om skolbibliotek inom
biblioteks- och informationsvetenskapens område.

Uppsatsen behandlar endast lärarutbildning för grundskolan årskurs 1-7 men det har ändå
varit relevant att använda litteratur som behandlar gymnasieskolan. En anledning till detta är
att saker som sker på gymnasiet ofta slår igenom senare i grundskolan, då i en mer
barnanpassad variant t.ex. PBL i gymnasiet och undersökande arbetssätt i grundskolan.

3. Styrdokument

I detta kapitel tar vi upp mål och riktlinjer angående lärarnas förändrade arbetsuppgifter, PBL
och undersökande arbetssätt, själva processen att söka information och vilken roll biblioteket
har.

Vi kommer här att studera de mål och riktlinjer som anges för grundskollärarutbildningen på
olika nivåer, med tanke på vad läraren förväntas inneha för roll kopplat till skolbibliotek och
informationssökning. Vi tar i slutet av kapitlet upp Bibliotekslagen. I slutet på varje delkapitel
har vi valt att kommentera varför vi tagit upp de olika sakerna och våra egna funderingar
kring det vi tagit upp.
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Riksdagen tillsatte Lärarutbildningskommittén (LUK) våren 1997. Ett av riksdagens motiv
med kommittén var att villkoren att arbeta som lärare skulle förändras. Riksdagen ville att det
skulle ske en förnyelse i lärarutbildningen. Lärarutbildningskommitténs slutbetänkande
resulterade i ���	���	���	����	�	��	�������������	��	
�������	���	����������	�
�������������
�������!�
	
������������� SOU 1999:63.

Man tar i utredningen upp att lärarnas roll förändras i takt med att information och kunskap är
allt mer tillgängligt. Det krävs att läraren utvecklar sitt kunnande för att nu kritiskt granska,
utvärdera och hantera information, i stället för att endast föra över information till sina elever.
I takt med att samhället och arbetslivet förändras, där utbildning ger människor en bättre
möjlighet i livet, ses lärarna som de som har hand om utvecklandet av eleverna och deras
kompetenser. Lärarna har därför mer krav på sig än tidigare då deras uppgifter till stor del
består av att få eleverna att sortera och bearbeta information (Lärarutbildningskommittén
1999, s 11, 41).

Eftersom lärarens roll i dag inte endast består av att förmedla kunskap, utan mer handlar om
att lära eleverna att sovra, bearbeta, tolka och värdera information, så blir lärarens roll mer
och mer lik en handledare, någon som guidar och vägleder eleverna genom deras arbete. Här
gäller det att lärarna har goda ämneskunskaper inom olika områden
(Lärarutbildningskommittén 1999, s 13-14).

Det föreslås att både lärare som är ute i yrkeslivet och studenter som går lärarutbildningen ska
få samma kompetenser. Inom lärarutbildningen diskuteras det ofta att det krävs olika
kompetenser för att läraren skall kunna utföra sitt uppdrag. Det gäller att man främjar de
verksamma lärarnas kompetensutveckling. Det gör det även om läraren skall skapa
meningsbärande sammanhang och en miljö och organisation som kan stödja elevers
utforskande, lärande och delaktighet (Lärarutbildningskommittén 1999, s 28, 71).

I och med att den traditionella auktoriteten i skolan minskar blir det ändrade arbetsuppgifter
för läraren, som att utbilda eleverna till självständiga individer som har egna frågor de vill få
svar på. Det blir lärarens uppgift att se till att eleverna sedan omvandlar detta till kunskap. För
att få lärarnas nya roll att bli så tillfredsställande som möjligt måste man ställa ”krav på
analytisk förmåga, kommunikativ kompetens och ett reflekterande arbetssätt”
(Lärarutbildningskommittén 1999, s 49, 53, 63).

Det är lika viktigt att man behåller ett vetenskapligt förhållningssätt i lärarutbildningen, som
att man verkar för den yrkesinriktade delen. Det är viktigt att dessa båda delar finns med och
att man inte utesluter en. Meningen är att de ska komplettera varandra, för att man ska kunna
ge eleverna en så bra undervisning som möjligt (Lärarutbildningskommittén 1999, s 75-76).

Kommittén tar även upp att lärarutbildningen behöver uppmärksamma det arbetssätt som ges
studenterna under utbildningen, eftersom det har betydelse för hur de i yrkeslivet kommer att
tillämpa sina kunskaper från lärarutbildningen. Studenterna måste alltså utveckla kunskaper i
och om sina ämnen. De måste kunna sortera och värdera hur kunskapsinnehåll väljs ut – i
relation till hur ett barn förhåller sig till omvärlden. Studenterna bör även utveckla förmågan
att strukturera och organisera kunskapsstoff (Lärarutbildningskommittén 1999, s 91, 292-
293).
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Lärarutbildningskommittén har utformat ett antal mål för grundskollärarexamen. Ett av dem
tar upp följande: ”Förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel för
egen inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i undervisningen av barn
och ungdomar/elever ” (Lärarutbildningskommittén 1999, s 433).
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Vi studerade SOU 1999:63 och försökte se vilka delar som kunde vara intressanta för vårt
arbete. Lärarrollen förändras från kunskapsförmedlare till handledare när eleverna söker sin
egen information. Det är då lärarens uppgift att granska och värdera den information som
eleverna har funnit när de forskat på egen hand. Vi kan se att dessa färdigheter poängteras i
slutbetänkandet från Lärarutbildningskommittén. Vi anser att det är viktigt att
Lärarutbildningskommittén tar upp och poängterar vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt
i samverkan med den yrkesinriktade delen i lärarutbildningen. De är av lika stor vikt när det
gäller yrkesinriktad utbildning och det är, enligt oss, angeläget att se till att inget av det tar
överhanden.

Det är viktigt att lärarstudenterna lär sig att arbeta med ett vetenskapligt förhållningssätt i sina
studier, då mycket av det blir aktuellt i deras kommande undervisning. De behärskar då att
söka lämpliga källor till olika uppgifter. Eftersom de behärskar detta kan de även undervisa
sina kommande elever i detta. Den yrkesinriktade delen är nödvändig då den ger erfarenhet
för det kommande yrket.

För att kunna söka information krävs oftast datorvana. I de flesta situationer, dvs. både som
lärarstudent och som blivande lärare, behöver de kunskap om hur man hanterar datorer och
andra informationstekniska hjälpmedel.
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I �������	��	���	���������
��	
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����� (Lpo 94) beskrivs mål och riktlinjer för
skolverksamheten. Ansvaret för att målen och riktlinjerna följs är kommunens uppgift.
Läroplanen uttrycker en grund och inriktning för skolans verksamhet, där man lägger
betoningen på olika områden, som t.ex. kunskaper, ansvarstagande normer och värden. ”Det
är dels de mål som skolan skall sträva mot, dels de mål som skolan ansvarar för att alla elever
ges möjligheter att nå”. Läroplanen bygger på skollagen (1985:1100), medan kursplaner och
timplaner kompletterar läroplanen.

Det ställs stora krav på vad eleverna i grundskolan ska ha med sig i bagaget, när de slutar den
obligatoriska skolan. Enligt Lpo 94 är det ”nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden”. Ett av de formulerade målen för
eleverna, är att de ska sträva mot att lära sig använda sina kunskaper som redskap för att:
•  ”formulera och pröva antaganden och lösa problem,
•  reflektera över erfarenheter och
•  kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (Utbildningsdepartementet

1994, s 9).

Rektorn, som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan, har bl.a.
ansvaret för ”utformningen av skolans arbetsmiljö så att eleverna får tillgång till handledning,
läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper.
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Sådant stöd kan t.ex. vara bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” (Utbildningsdepartementet
1994, s 17).
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Skolverket har startat ett utvecklingsprojekt på uppdrag av regeringen, som behandlar
skolbiblioteken och skolans kreativa språkmiljö. Projektet kallas ��.��� och uppgiften är
att förbättra skolans läs- och skrivmiljöer. Man har uppmärksammat att diskussionen om
skolbibliotekets pedagogiska roll har haft svårt att hävda sig i styrdokumenten under de
senaste decennierna. Skolverket menar att från att ”ha kallats ’centrum i skolans arbetsliv’ i
1940 års skolutredning, finns skolbiblioteket i Lpo 94 bara med som något underförstått”
(Skolverket 2000, häfte).

Rektorn kan ha stor betydelse då det gäller utvecklandet av skolbiblioteket, eftersom det är
han/hon som har ansvaret för skolans arbetsmiljö. Om rektorn har en positiv syn på
skolbibliotek så kan man hoppas att han/hon får med lärarna i detta tankesätt. Detta tror vi kan
ha en stor inverkan på skolbibliotekets utformning.

Lpo 94 påminner i många delar om SOU 1999:63, då det gäller att eleverna ska kunna kritiskt
granska och värdera information. Här kan man tycka att skolbiblioteken skulle fått en central
roll i och med att man förespråkar ett undersökande arbetssätt i grundskolan.

$!$�:�����
�
��3��


I den lokala utbildningsplanen för den undersökta lärarutbildningen tar man upp de mål man
arbetar efter i förskolan och skolan. Ett av målen är att utbilda självständiga, harmoniska,
kreativa och kritiskt tänkande elever i grundskolan med förmåga att arbeta i grupp och ta
ansvar för sitt arbete.

Att belysa och kritiskt granska IT som ett pedagogiskt verktyg är ett av lärarutbildningens
mål. Lärarstudenten ska utbildas i informationstekniska färdigheter och kritiskt kunna granska
och sammanställa information som underlag för lärande. Studenterna ska ha förmågan att
använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel för egen inlärning och kunskap,
samt hur dessa hjälpmedel kan utnyttjas i undervisningen av elever. Utbildningen ska
genomsyras av didaktiska aspekter på IT som ett hjälpmedel i undervisningen. Lärarens roll
som handledare och vägvisare i elevernas sökande efter information skall speciellt
uppmärksammas.

Enligt utbildningsplanen så ska undervisningsformerna vara studentaktiva och även bygga på
ett undersökande arbetssätt. Den blivande läraren ska på grund av den snabba
kunskapsutvecklingen ta ställning till och kritiskt granska information samt göra urval.
Lärarutbildningen uppmärksammar därför metoder för att söka och värdera information. Alla
kurser ska försöka uppmärksamma följande områden: internationalisering och interkulturellt
perspektiv, IT som didaktiskt verktyg, jämställdhet, miljöperspektiv, pedagogiskt ledarskap
och samarbete, kulturellt perspektiv, historiskt perspektiv och specialpedagogik (källa:
Utbildningsplan för Lärarprogrammen).
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Vi har valt ut de delar i den lokala utbildningsplanen som direkt berörde vårt ämne. I den
lokala utbildningsplanen finns de egna målen som lärarutbildningen själva har ställt. Andra
mål som de måste rätta sig efter är exempelvis examensförordningens mål som
Utbildningsdepartementet beslutat om. Många av examensförordningens mål är samma som i
den lokala utbildningsplanen. Ibland har man i den lokala utbildningsplanen gjort en egen
tolkning av vad som står i examensförordningen, då den är ganska allmän och generell.
Institutionen för lärarutbildningen tar, enligt oss, upp en hel del som har att göra med hur man
söker information, IT osv.

$!'�/������	�����	


Här nedan tar vi upp de paragrafer i Bibliotekslagen, vilken gäller fr.o.m. 1 januari 1997, som
behandlar skolbibliotek:

I den femte paragrafen skrivs det att ”Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och
litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen”.

I sjunde paragrafen står det bland annat att ”Kommunerna ansvarar för folk- och
skolbiblioteksverksamheten”.

Åttonde paragrafen handlar om att ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild
uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers
behov”.

Lagens nionde paragraf uttrycker att ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och
andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till
läsning”.

I sista paragrafen i Bibliotekslagen, paragraf nummer tio, behandlas även här skolbibliotek:
”Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek och andra av staten
finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till
folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med folk- och skolbiblioteken och bistå
dem i deras strävan att erbjuda låntagarna en god biblioteksservice” (SFS 1996:1596, § 5, 7,
8, 9, 10).
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Skolbiblioteken nämns i fem av lagens tio paragrafer. Vi anser att eftersom skolbibliotek
nämns i hälften av paragraferna så verkar skolbiblioteket vara viktigt inom biblioteksområdet.
Johanna Hansson skriver i Kulturrådets rapport att skolbibliotekets problem är att
bibliotekslagen är dåligt förankrad och känd på skolorna (Skolbiblioteken i Sverige, s 67).

Man kan tycka att paragraferna är luddigt och allmänt formulerade och man kan även undra
vad som händer om lagen ej följs. Vi har ej hittat något där man kan utläsa vilka
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konsekvenserna blir och i Kulturrådets rapport från 1999 kan man utläsa att ”Ingen myndighet
har ännu fått i uppgift att fungera som tillsynsmyndighet för bibliotekslagen. Det är också
oklart vilka sanktioner som eventuellt kan tillämpas mot det bibliotek som bryter mot lagen”
(Skolbiblioteken i Sverige, s 67). I paragraf fem står det att det ska finnas ”lämpligt fördelade
skolbibliotek”, frågan blir då vad som menas med detta och om det efterlevs ute på skolorna?

Någon uttalad koppling finns ej mellan ”läroplanernas krav på skolan att öka elevernas
förmåga att söka kunskap och att lägga en grund för livslångt lärande” och förekomsten av
skolbibliotek. Skolledningen på varje skola har ett ansvar att se till att det dels finns bibliotek i
enlighet med bibliotekslagens krav, dels att biblioteket eller biblioteken som används
motsvarar kraven som undervisningen ställer på dem (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s 17).
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Vi har i detta kapitel valt att redovisa teori och tidigare forskning inom tre områden. Först tar
vi upp tidigare undersökningar om skolbibliotekens plats i lärarutbildningar. Sedan redogör vi
för ett urval studier om läraryrket. Där behandlar vi litteratur som diskuterar läraryrkets
framtid. Därefter redovisar vi en del om informationssökning bl.a. Kuhlthaus modell över
informationssökningsprocessen.

Vidare tar vi upp skolbibliotekets roll i undervisningen. Detta delkapitel delas upp i ytterligare
några underkapitel såsom, tidiga undersökningar, lärare & bibliotekarier och bibliotekets
integration i undervisningen. Till sist behandlas våra teoretiska utgångspunkter i ett
sociokulturellt perspektiv.
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Ron Best, Fiona Abbott och Mike Taylor har tillsammans skrivit en forskningsrapport som
heter 2�������	�����
	��	�������	�	*���������	�����
	��	*������	2�����	���������. De är alla
tre utbildade lärare som nu har forskat om lärarstudenter. Enligt dem så finns det forskning
som visar att elever i grundskolan ej blir uppmuntrade till att använda sig av bibliotek i sina
studier. Författarna har en hypotes om att detta till en del kan bero på det sättet som de
blivande lärarna utbildas på. De har genom observationer, intervjuer och enkäter undersökt
fyra lärarutbildningar angående vad de erbjuder sina studenter för kurser om bibliotek och
informationsfärdigheter (Best 1990, s iv, v).

Frågeställningarna i denna forskningsrapport påminner en del om våra egna frågeställningar
till denna uppsats. Bland annat så tar de upp frågor som hur lärarstudenterna använder sig av
biblioteket, vilken service de erhåller från bibliotekarierna och vad de har för färdigheter i
informationssökningsprocessens olika delar. Frågorna riktar sig både till lärarstudenter,
bibliotekarier och handledare vid lärarutbildningar (Best 1990, s 4).

Författarna kunde utifrån olika källor konstatera att det fanns missnöje med hur många lärare
handskas eller inte handskas med utvecklingen av bl.a. informationsfärdigheter. Deras egna
observationer gav underlag för dessa tankar och då kände författarna att de var tvungna att ta
upp vilken utbildning lärare verkligen får. Författarnas egna erfarenheter var att hur de flesta
lärare undervisar har att göra med under vilka förhållanden de själva blev undervisade t.ex. i
informationssökning (Best 1990, s 7).
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Best m.fl. frågade både handledare och studenter hur kompetenta de tyckte att studenter var
då det gällde studiefärdigheter. Detta visade en komplex bild. En del av studenterna menade
att de inte läste speciellt mycket för att de inte behövde det, medan andra inte alls förstod hur
man sökte i katalogerna på biblioteket. En lärare menar att det är orättvist att beskylla
eleverna för att inte klara av något som aldrig blivit introducerat för dem (Best 1990, s 15-17).

När författarna diskuterade vad studenterna tar med sig för erfarenheter till högskolan, då det
gäller de nödvändiga kunskaperna för att lyckas inom läraryrket, fick de varierande svar. I ett
tidigare arbete som författarna gjort kunde de tillfrågade inte reda ut begrepp som t.ex.
bibliotekskunskaper och informationsfärdigheter (Best 1990, s 21).

Författarna skriver att handledare som intervjuades var oroliga över att studenterna inte skulle
kunna använda sina kunskaper som de fått teoretiskt, när det kom till de praktiska momenten.
Lärarstudenterna var efter flera års studier tveksamma till hur de skulle tillämpa sina
kunskaper för att lära ut, när de väl kom ut i skolorna och skulle arbeta (Best 1990, s 26, 56).

Då studenterna intervjuades angående introduktionskursen på biblioteket visade det sig att de
hade delade meningar om den. Vissa tyckte att den var användbar, andra tyckte att de
introducerades till något de redan visste. Det fanns de som tyckte kursen var löjligt enkel, men
även de som tyckte att den tog bort deras rädsla för att använda det som fanns att tillgå. Det
ges som förslag att man skulle behöva presentera biblioteket på ett annat sätt för att förbättra
situationen t.ex. istället integrera introduktionskursen i biblioteket i undervisningen (Best
1990, s 42-43).

Denna undersökning tyder på att många lärare använder sig för lite av biblioteket i sin
undervisning. Lärarna anstränger sig väldigt lite för att deras elever ska utveckla
informationsfärdigheter. Detta kan, enligt författarna, ändras genom att man inom
lärarutbildningarna lägger större vikt vid bibliotek och informationsfärdigheter. Det är även
viktigt att lärarutbildningen använder sig av autentiska miljöer, som t.ex. grundskola och
skolbibliotek, i sin undervisning av lärarstudenterna (Best 1990, s 107).

Therese Henriksson och Carina Palmgren har skrivit ett specialarbete vid Bibliotekshögskolan
i Borås där de ville ta reda på lärarstudenters egen syn på skolbibliotek. De tog även upp hur
de blivande grundskollärarna skulle använda sig av skolbiblioteket i sitt kommande yrke.
Författarna utgick från att biblioteket har en uppgift bl.a. som en läromedelsresurs och att
eleverna genom ett undersökande arbetssätt självständigt ska söka information. Henriksson
och Palmgren kom fram till att det skilde en del mellan studenter vid två olika
lärarutbildningar (Henriksson & Palmgren 1990, s 2-3, 5, 8).

Undersökningen gjordes vid två olika institutioner. På det ena stället fick studenterna en
visning av biblioteket, medan de på det andra erbjöds en introduktionskurs där
biblioteksundervisning ingick under fyra lektioner. Hälften av lärarstudenterna tyckte att de
hade för lite kunskaper om bibliotek och att det i deras undervisning borde läggas större vikt
vid bibliotek. Lärarstudenterna var dock överens om att de tänkte utnyttja skolbiblioteket i sitt
blivande yrke (Henriksson & Palmgren 1990, s 2-3, 5, 8).

Matilda Böwes har i sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap skrivit om
vad gymnasielärarstudenter hade för uppfattning om bibliotek och skolbibliotek. Hon
redovisar vad deras tankar om bibliotek var, om hur de såg på samarbetet mellan lärare och
bibliotekarier och om de i sitt framtida yrke skulle använda sig av skolans bibliotek. Böwes
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kom fram till att alla studenterna var positiva till att i framtiden använda biblioteket, men det
visade sig att studenterna under sin studietid fått mycket litet information om skolbibliotek.
De hade alltså fått lära sig att biblioteket var användbart i deras kommande yrke, men inte så
mycket hur de skulle gå tillväga för att  använda det (Böwes 1997, s 6, 63-64).

Kulturrådets utredning om skolbibliotek tar bl.a. upp om huruvida lärarutbildningarna utbildar
sina studenter i informationssökning.	Det gjordes en undersökning i utredningen, där enkäter
skickades ut till 19 universitet och högskolor 1998. Enkäterna behandlade
lärarutbildningarnas undervisning i biblioteks- och informationsrelaterade ämnen. 17 av
lärarutbildningarna angav att studenterna erbjöds en introduktionskurs i biblioteks- och
informationsvetenskap i högskolans eller universitetets bibliotek. Oftast var undervisningen
obligatorisk, men man fick inte några högskolepoäng för den (Skolbiblioteken i Sverige 1999,
s 38, 84-85).

13 av de 19 lärarutbildningarna uppgav att det, vid sidan av den undervisning i biblioteks- och
informationsvetenskap som biblioteket erbjuder, ingår kurser i informationssökning i
grundutbildningen. På en övervägande majoritet av lärarutbildningarna finns det möjlighet att
få mer undervisning i biblioteks- och informationsvetenskap. Denna möjlighet ges oftast då
studenten skriver rapporter och uppsatser. Författaren menar att blivande lärare behöver få
utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s 38, 84-
85).

Den årliga, internationella konferensen för skolbibliotekarier i Birmingham 1999 resulterade i
konferensrapportboken $����
�	���	+�3�. Vi har valt att lyfta fram två artiklar som känns
aktuella för vår uppsats.

Ray Doirons studie om lärarstudenter är en del av ett tvåårigt projekt, där man undersökte
effektiva sätt att integrera informationsteknologi i lågstadiet. Projektet inkluderade ett
samarbete med lärarstudenter. Undervisning och lärande med informationsteknologi
integrerades i klassrummet, hos lärare, skolbibliotekarier och lärarstudenter. Projektets olika
moment genomfördes i autentiska miljöer och situationer. Syftet med att inkludera
lärarstudenterna i projektet var att förbereda dem för ett kommande samarbete med
skolbibliotekarier i skolan. Man ville även visa lärarstudenterna vikten av att nyttja
informationsteknologin. Projektet visade sig leda till en positiv diskussion bland
lärarstudenterna som bl.a. tyckte sig ha fått stor respekt för skolbibliotekariens kunskaper i
informationssökning (Doiron 1999, s 145-152).

Linda L. Wolcott, Kimberly A. Lawless och Deborah Hobbs har bedrivit en undersökning där
de har studerat om lärarprogrammen förbereder morgondagens lärare att acceptera
skolbibliotekariers nya roll som informationsspecialister på skolbibliotek. De blivande lärarna
var eniga om att skolbibliotekariens roll som informationsspecialist innefattade att skapa en
atmosfär som uppmuntrade användandet av skolbiblioteket. De ansåg vidare att
skolbiblioteket skulle tillhandahålla olika källor för att tillfredsställa elevernas behov, men
även att skolbibliotekarien skulle organisera skolbibliotekets innehåll för maximal
användning. Det rådde oenighet bland de blivande lärarna angående påståendet att det var
skolbibliotekariens uppgift att instruera lärare vid informationssökningsprocessen (Wolcott
1999, s 155, 159-160).

Författarna kom i denna studie fram till att blivande lärare ser skolbibliotekariens roll som
mer traditionell, dvs. att skolbibliotekariens uppgifter inte har förändrats trots att det skett en
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utveckling i att söka och hantera information. De blivande lärarna ser alltså inte
skolbibliotekarien främst som en informationsspecialist vid ett eventuellt samarbete (Wolcott
1999, s 161).

Henriksson och Palmgren kopplar liksom vi ihop undersökande arbetssätt med bibliotek.
Lärarstudenterna i deras undersökning tyckte att de hade för lite kunskaper om bibliotek,
vilket även Böwes respondenter ansåg sig ha. I båda undersökningarna menade
lärarstudenterna att de tänkte utnyttja biblioteket i sitt yrke. Om lärarstudenterna inte anser sig
kunna utnyttja bibliotekets resurser, så blir det ju bibliotekariens uppgift att ta hand om deras
elever.

Vi konstaterar att Johanna Hanssons utredning stödjer lärarstudenternas åsikter, i ovanstående
undersökningar, om att det saknas undervisning i informationssökning i lärarstudenternas
utbildning. De flesta lärarutbildningar Hansson fått svar av, menar att introduktionskursen i
biblioteket som lärarstudenterna ges i början av sin utbildning, är en kurs i
informationssökning. De lärarstudenter, som Best intervjuade, hade delade meningar om
introduktionskursen i biblioteket. En del tyckte att den var användbar och andra tyckte att den
var alldeles för enkel.

Wolcotts undersökning visade att lärarstudenterna ansåg att skolbibliotekarien skulle arbeta
för en uppmuntrande atmosfär i skolbiblioteket, tillhandahålla olika källor till eleverna, samt
organisera skolbibliotekets innehåll. De såg det inte som bibliotekariens främsta uppgift att
vara informationsspecialist.

Vi kan från den litteratur vi studerat utläsa att det verkar vara en svår övergång från utbildning
till yrkeslivet. Det man lärt sig teoretiskt angående skolbibliotek blir kanske svårt att utföra
rent praktiskt. Doirons projekt i autentiska miljöer visade ett positivt resultat från
lärarstudenternas sida. Även Best påpekar hur viktigt det är att arbeta med autentiska miljöer i
lärarutbildningen.

'!"���%��	���&���������	�

Ingegerd Tallberg Broman har skrivit rapporten 4��	�	���.	1��	
��	�	��������� som ingår
i FOU-projektet (Forskning Om Uppdraget), där man uppmärksammat att det skett en del
förändringar inom läraryrket de senaste åren. Då tänker man både på att det blivit en tyngre
arbetsbörda för lärarna och att kraven och förväntningarna från föräldrarna inte alltid är lika
lärarnas Det har skett förändringar inom skolverksamheten, vilka ej motsvaras av förändringar
i lärarutbildningarna. Tallberg menar att lärarutbildningarna inte möter nutidens krav i
tillräcklig omfattning (Tallberg 1998, s 4, 25).

Enligt Tallberg så har lärarutbildningens brister lett till ett flertal utredningar. Man har försökt
att komma tillrätta med problemen genom att förstärka praktikens och handledarnas
inflytande. Då slipper de nya lärarna drabbas av en chock när de väl kommer ut i skolorna och
ska undervisa (Tallberg 1998, s 4, 25).

Ingrid Carlgren och Ference Marton, båda professorer i pedagogik, behandlar i sin bok ����
��	�	����� vad läraryrkets framtid kommer att innebära. Författarna undersöker detta genom
utgångspunkten att ”morgondagens lärare finns redan idag”. Ofta drabbas nyblivna lärare av
något som brukar kallas praxischocken, då de lämnar utbildningen. De ambitioner och mål
man har satt upp under sin utbildning får man allt som oftast överge då man börjar att arbeta.
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Detta kopplar författarna till stor del till att lärarstudenterna i utbildningen fått studera
läroplaner, hur de förväntas undervisa och bete sig i klassrummet (Carlgren & Marton 2000, s
7, 77, 103).

Carlgren och Marton anser att lärarnas uppdrag förändrats till att bli mer indirekt, dvs. lärarna
har ansvar för att eleverna utvecklar vissa förmågor och kunskapskvaliteter. Lärarna förväntas
skapa lärande situationer för eleverna, utforma en verksamhet genom samarbete, tolka olika
målformuleringar och bedöma vad eleverna kan utifrån dessa kvaliteter. I och med detta
förändrade uppdrag för lärarna krävs det en professionell kunskapsbas för läraryrket. Om de
inte kan ta itu med de frågor skolan måste hantera, finns risken att människor från andra yrken
får komma in och fylla den rollen (Carlgren & Marton 2000, s 182-183).

Författarna menar att påståenden om att datorer skulle ta över lärarnas uppgifter inte är
tillförlitliga. Den nya teknologin kommer däremot att göra så att lärande kan ske i nya former.
De olika system som finns kan fungera som redskap för människors interaktion med varandra
(Carlgren & Marton 2000, s 17).

Carlgren och Marton skriver att ”för att kunna hantera variation måste man ha erfarit
variation”. Förmågan att kunna begripa och hantera företeelser, problem och situationer kan
kännetecknas som förmågan att urskilja kritiska drag. För att kunna urskilja något så måste
man ha upplevt och uppleva variation. Vi behöver kunna hantera variation för att vara bättre
rustade i framtida situationer. Den som arbetat med att forma problem utifrån ett
ämnesområde under sin studietid klarar nya situationer lättare, än de som arbetat efter snävt
avgränsade problem (Carlgren & Marton 2000, s 137).

Vi uppmärksammade inledningsvis de förändringar, som även Tallberg noterat, dvs. att det
skett ändringar inom skolan, men kanske inte likartade förändringar inom lärarutbildningarna.
Carlgren och Marton har funderat en del över lärarnas arbetsuppgifter i framtiden. De undrar
om lärarutbildningarna förbereder lärarstudenterna för yrkets uppgifter på ett tillfredställande
sätt. Både Tallberg och Carlgren och Marton skriver om att nyutbildade lärare kan drabbas av
en chock när de kommer ut i arbetslivet. Detta kan man undgå om man förbereder
lärarstudenterna för hur det är ute på skolorna med bl.a. mer praktik.

'!$��
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Kuhlthau studerade i början av 1980-talet hur gymnasieelever söker information. Hon utgick
från iakttagelsen att eleverna kände sig osäkra och vilsna när de kom till biblioteket. Utifrån
dessa studier utformades en modell över informationssökningsprocessen, vilken består av sex
olika stadier. Modellen grundas i hennes empiriska material men förankras också i pedagogisk
teori. Hon lägger stor vikt vid de olika känslomässiga stadierna en individ går igenom då det
gäller att hitta mening i ny information. Dessa tankar hämtar Kuhlthau från George Kellys
inlärningspsykologiska teori (Kuhlthau 1993, s xix, xx, 41-53).
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                  (Kuhlthau 1993, s 43)

Denna modell beskriver informationssökningsprocessen i sex steg där tre olika dimensioner
hos den som söker inkluderas nämligen känslorna, tankarna och handlingarna (se figuren
ovan). Stegen kan ses som olika faser i informationssökningsprocessen så som den upplevs av
användarna.

1. Task Initiation�0�Här får eleverna en introduktion av sina lärare till uppgiften de ska
utföra.�De får veta att de ska göra ett arbete där de ska söka material själva osv. Eleverna
får även veta när det förväntas vara färdigt och hur arbetet ska redovisas De val de
behöver göra nu leder ofta till att de känner stor osäkerhet.

2. Topic Selection�0�I denna fas kommer eleverna genom undersökningar fram till sitt
ämnesval. Här upplever de optimism och funderar över möjligheterna i det valda ämnet.

3. Prefocus Exploration�0�För de flesta elever är detta det svåraste steget då de  upplever
förvirring och osäkerhet. De undersöker information i ämnet och behöver då troligtvis
använda sig av biblioteket. Alla kanske inte är vana vid bibliotek. Eleverna vet kanske inte
heller hur de ska få tag på det de söker eller hur de ska komma i gång för att söka.

4. Focus Formulation�0�Nu sker en fokusering av ämnet, vilket gör att eleven känner att det
blir speciellt för honom/henne. Denna fas är en vändpunkt för många elever då känslan av
osäkerhet minskar och självförtroendet ökar i sökprocessen. Det är för att eleven nu vet ur
vilket perspektiv han/hon ska se på ämnet.

5. Information Collection�0�I denna fas är eleven som mest effektiv gentemot
informationssystemet. Här gör eleven en bedömning av ett urval av lämpliga källor.

6. Search Closure�0�Nu upplever eleverna en känsla av lättnad. De är nöjda om allt gått väl
och besvikna om det inte gått bra. Sökningen av information avslutas och en redovisning
eller liknande förbereds (Kuhlthau 1993, s 1-2, 14, 42-52).

Kuhlthau understryker att osäkerhet är ett kognitivt tillstånd, som vanligtvis orsakar affektiva
symptom av ängslan och brist på självförtroende. Hon anser att osäkerhet och ängslan oftast
kan märkas av i början av informationssökningsprocessen. Då är eleverna förvirrade över
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vilket ämne de ska välja att studera. Efterhand som de får reda på mer om ämnet, så växer
självförtroendet. Osäkerheten grundar sig i att man inte förstår eller att man saknar
information om något (Kuhlthau 1993, s 124-125).

Margareta Swenne, lektor i svenska vid Högskolan i Kalmar och Elsa Gómez, menar i sin bok
������	������	���	
������������ att ett undersökande arbetssätt innebär elevaktivitet,
problemlösning, verklighetsanknytning och kritiskt tänkande. De tar även upp att det krävs en
del olika färdigheter för att arbeta enligt ett undersökande arbetssätt. Utifrån olika förmågor
som krävs för att arbeta undersökande har de gjort en modell, i sju olika steg (jämför med
Kuhlthaus modell ovan, se även Kap 1.3). Dessa börjar med förmågan att ställa frågor och
planera framåt. Vid ett större projekt- eller temaarbete väljer eleverna först ett arbetsområde.
Eleverna ofta är väldigt entusiastiska inför den nya uppgiften och är ivriga att sätta igång. De
kan behöva mycket hjälp i starten med formulering och planering av uppgiften så att de inte
rusar iväg utan att ha riktigt klart för sig vad de är ute efter (Gómez & Swenne 1996, s 44-47).
Andra steget är förmågan att söka information. Frågor som dyker upp i detta steg kan vara
vilka informationskällor de ska välja. Biblioteket blir betydelsefullt och det underlättar om
eleverna haft bibliotekskunskap. Tredje steget handlar om förmågan att använda det
framtagna materialet. Här gäller det att kunna sovra bland all den information eleverna hittat
och fundera över vad som är användbart. Eleverna bör inte nöja sig med första bästa
informationskälla. Förmågan att jämföra, värdera och välja information är fjärde steget. Detta
ses som den mest krävande uppgiften, eftersom den innebär att eleverna ska kunna
systematisera det insamlade materialet (Gómez & Swenne 1996, s 44-47).

I femte steget är det viktigt att ha förmågan att sammanställa och organisera information. Här
gäller det för eleverna att nyttja den information de samlat, så att det blir till en
sammanhängande helhet. Sjätte steget är förmågan att presentera och kommunicera
informationen. Här väljer eleverna hur de vill presentera sitt arbete, beroende på vem som är
mottagaren. Sista steget är utvärderingen. Här utvärderar eleverna inte bara själva innehållet i
arbetet, utan även hur själva arbetsprocessen fungerat. Eleverna blir då medvetna om vad de
kan förbättra (Gómez & Swenne 1996, s 44-47).

Limberg skriver i sin avhandling om Gómez och Swennes modell av  informationsfärdigheter
och har jämfört den med andra modeller (Kuhlthau, Eisenberg/Berkowitz, Irving och
Pitts/Stripling). Genom att ha studerat dessa kunde hon se ett gemensamt drag, nämligen att
informationssökningsprocessen kan ses som en integrerad del i en större process,
inlärningsprocessen. Upphovsmännen till modellerna anser att informationsfärdigheter bör
förekomma naturligt i undervisningen och inte som enstaka moment (Limberg 1998, s 61-62).

Limberg diskuterar vidare att informationsfärdigheter kan ses som ”en serie komplexa
färdigheter som kräver att användare kan sovra, värdera, bedöma, tolka, reflektera kritiskt
över, analysera och dra slutsatser ur olika informationskällor”. Detta överskrider helt
uppfattningen om att informationssökning går ut på att lokalisera eller skaffa information
(Limberg 1998, s 61-62).

I avhandlingen har Limberg valt att studera hur ett antal gymnasieelever gick till väga då de
fick en inlärningsuppgift, vilken krävde att de skulle söka och använda information på egen
hand. Efter några genomgångar som läraren höll fick eleverna genom brain-storming
bestämma vilka områden inom det valda ämnet, som skulle studeras. Efter detta skulle tre till
fem problemställningar formuleras. Sedan fungerade läraren som en handledare åt eleverna,
då de lade mycket av sin tid på informationssökning (Limberg 1998, s 92-96).
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Limberg utförde intervjuer med lärare, bibliotekarie och elever under den tiden (nov/dec-
april) då fördjupningsarbetet pågick. Fokus hölls på elevernas uppfattningar av
informationssökning och informationsanvändning. Själva analysen har genomförts i flera steg,
då författaren ville gå mer på djupet för att få reda på elevernas sätt att söka och använda
information, men även vad eleverna hade för tankar om informationssökning. De skillnader
och likheter som finns mellan elevernas sätt att tänka och resonera om informationssökning
och informationsanvändning löper som en röd tråd genom avhandlingen. Författaren valde att
utforma kategorier utifrån dessa likheter och skillnader, vilka senare samlas under tre olika
rubriker. Eleverna uppfattade informationssökning som:

A. ”Att söka fakta
B. Att väga information för att välja rätt
C. Att granska och analysera” (Limberg 1998, s 92-93, 128, 160)

De elever som uttryckte uppfattning A menar att ”informationssökning går ut på att söka fakta
om eller säkra svar på frågeställningarna var för sig”. Den information som anses relevant här
är den som ger svar på frågor. Eleverna ville att materialet skulle vara lätt att få tag i och lätt
att förstå. Det skulle vara en hanterbar samling med fakta och de ändrade inte sin uppfattning
av informationssökning under arbetets gång, då de inte tyckte sig ha några svårigheter med att
skaffa information. Ett av relevanskriterierna till att ha skaffat fram tillräckligt med
information var att eleverna ej hann eller orkade läsa och bearbeta mer information eller att
det inte fanns mer information på biblioteket (Limberg 1998, s 161).

Elever som uttryckte uppfattning B menade att informationssökningen skulle ge dem den
kunskapsbas de behövde, för att kunna bilda sig en egen, säker uppfattning i en kontroversiell
fråga. Informationen skulle ge svar på frågeställningarna, så att ämnet skulle täckas väl.
Eleverna använde fler olika källor än kategori A. I kategori B insåg eleverna att det fanns
mycket information att ta del av, så att de fick svårt att själva ta ställning till sina
frågeställningar. Elevernas åsikter om informationssökning ändrades under arbetets gång efter
att de mött överflödet av information (Limberg 1998, s 162-163).

Uppfattning C ”kan beskrivas så att informationssökning innebär att skaffa och använda
information för att kunna förstå ett ämne”. Eleverna granskade kritiskt olika
informationskällor, för att se om de förstod innehållet med bakomliggande värderingar. De
ville beskriva ämnet från flera olika håll och olika typer av material skulle finnas med.
Analys, kritisk granskning och sökande efter samband mellan olika källor är typisk för C-
uppfattningen (Limberg 1998, s 163-164).

Limberg kan i sitt material se att det råder en ”brist på överensstämmelse mellan
sökfärdigheter och informationsanvändning”. Hon ställer sig frågan om vad elever bör lära sig
om informationssökning och hur man som lärare ska lägga upp sådan undervisning. Kanske
läggs det för stor vikt vid att utveckla användares sökfärdigheter och för lite vid att hjälpa
användare att analysera och värdera informationen (Limberg 1998, s 171).

Penny Moore har skrivit en artikel i konferensrapportboken $����
�	���	+�3�, om två olika
undersökningar som gjorts angående informationskompetens i grundskolan. Enligt författaren,
är det ofta så att läraren väljer ut ett flertal olika källor att arbeta med och eleverna blir
entusiastiska över den information som tillhandahålls. Vad eleverna oftast inte reflekterar
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över eller är medvetna om är den process de deltar i, som gör att de i framtiden vet hur man
går tillväga för att lösa informationsproblem (Moore 1999, s 133-143).

I de miljöer där lärarens förståelse för problemlösning är outvecklad och bibliotek inte finns
tillgängligt är det nödvändigt att förbättra dessa faktorer. Enligt Moore så behöver lärare och
elever mer förtroende för sig själva, då det gäller deras förmåga att lösa problem. Författaren
konstaterar att samarbete mellan bibliotek och lärare fungerar då de arbetar med enskilda
projekt, men att detta oftast inte leder vidare till något fortsatt samarbete i undervisningen
(Moore 1999, s 133-143).

Under arbetets gång funderade vi en hel del på att man i olika yrkesgrupper ser olika på vad
informationssökning innefattar. Orsaken till att vi tog med Kuhlthaus studie är att den visar
hur man, som elev, kan tänkas uppleva informationssökningsprocessen. Enligt Kuhlthau blir
eleverna medveten om de olika tankar och känslor de upplever i
informationssökningsprocessen då de kommer till biblioteket. Vi konstaterar att det är viktigt
att utveckla färdigheten att söka information på ett medvetet sätt, redan under skoltiden. Detta
medför förhoppningsvis att man, som vuxen, söker information på ett tillfredsställande sätt.
Moore är inne på samma tankegångar. Lärarna behöver undervisa eleverna att bli mer
medvetna om sin roll i informationssökningsprocessen. Vi reflekterade över att kraven är
höga på eleverna, då de arbetar på ett undersökande arbetssätt. Vi menar att lärarnas
kompetens måste möta kraven som finns hos eleverna.

Vi resonerade, liksom Moore en del kring frågan om enskilda projekt leder vidare till ett
samarbete mellan nyutbildade lärare och bibliotekarier. Moore menar att projekten oftast inte
leder till något fortsatt samarbete mellan lärare och bibliotekarier.

Vi har lagt in ett delkapitel (se Kap 1.3) om vad undersökande arbetssätt innebär. Vi ville i
detta kapitel poängtera hur viktigt det är att få vanan att använda sig av bibliotek vid
informationssökning.

Vi fann det relevant att redovisa hur elever resonerar kring informationssökning och hur de
söker information, men även hur elever värderar den information de hittar. Det är ju inte
någon stor mening att kunna hitta material om man inte vet om det är användbart för en
uppgift eller inte. Vi relaterar mycket av dessa tankar till Limbergs avhandling.

'!'������������	�	����������%
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Detta delkapitel har vi delat in i tre underkapitel. Först behandlar vi äldre undersökningar som
kan ses som en bakgrund till det hela. Lärares och bibliotekariers yrkesroller tar vi upp i nästa
underkapitel. Till sist redogör vi för bibliotekets integration i undervisningen.
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Agnes Nobel, då forskare i psykologi i Uppsala, har i sin avhandling  ����	�	
����� valt att
undersöka om elever i grundskolan kan ta till sig innehållet i undervisningen. Denna
avhandling känns fortfarande aktuell på flera områden trots drygt 20 år på nacken. Nobel
undrar hur skolan lär eleverna att utnyttja informationskällorna ute i samhället som t.ex.
bibliotek, museer och teatrar, för att de vuxna skall kunna använda sig av dessa källor (Nobel
1979, s 9-10, 99).
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Nobel har studerat skolbibliotekets betydelse så som det formulerats i olika utredningar under
efterkrigsperioden 1940-1970 och har då sett ständiga skiftningar i vilken betydelse
skolbiblioteket haft. I 1940 års skolutredning menade man att skolbiblioteket borde bli ett
centrum i skolans arbete, medan man i t.ex. 1969 års läroplan hade bytt ut termen
skolbibliotek mot bokrum. Nobel framhåller att det i skolbiblioteket finns viktiga hjälpmedel
för att skapa en positiv inställning till lärande och läsning (Nobel 1979, s 9-10, 99).

Hon utförde en del undersökningar med bl.a. skolbibliotekarier där syftet var att ta reda på
deras synpunkter och erfarenheter angående skolbibliotekets funktion och möjligheter i
grundskolan. Nobel kom fram till att det var likartade förhållanden på de skolbibliotek hon
undersökte. De hade öppet två timmar i veckan och det var inte alltid möjligt att använda
biblioteket i samband med lektioner eftersom det oftast rådde brist på lokaler. Nobel menar
även att många elever inte kommer i kontakt med biblioteket under sin studietid och hon
menar att innehållet i skolbiblioteket kan påverka elevernas lust att söka sig dit. Slutligen tar
hon upp att om biblioteken ska bli en central punkt i skolan, så bör man engagera alla elever
att deltaga i olika aktiviteter i biblioteket (Nobel 1979, s 110, 132-134).

Christer Bergqvist, 1986 förste skolbibliotekarie i Kalmar, skriver att ett undersökande
arbetssätt är nödvändigt i grundskolan eftersom vi lever i ett informationssamhälle idag. Det
är viktigt att eleverna lär sig utnyttja den information som biblioteket har att erbjuda. Redan i
läroplanen från 1980 (LGR 80) betonades det starkt att eleverna måste lära sig ett
undersökande arbetssätt. Enligt Bergqvist så är det få av lärarna som vet hur man lär ut detta
sättet att arbeta. Skolbibliotekscentralen i Kalmar sammanställde 1986 ett häfte att användas
som en lärobok i informationssökning i mellan- och högstadiet (Bergqvist 1986, s 6).

Limberg tar i en artikel upp att David V. Loertscher, fil.dr och universitetslektor i bibliotek-
och informationsvetenskap, utgår i sina analyser från en taxonomi, om bibliotekets funktion i
undervisningen sett från olika aktörers perspektiv. Detta kan man applicera på ett antal olika
roller som t.ex. bibliotekarien, läraren, skolledaren. Det finns en mängd olika funktioner i ett
skolbibliotek som man bör ta tillvara. Poängen med Loertschers taxonomi är att
skolbiblioteket går från att vara isolerad till en integrerad del i skolan (Limberg 1987, s 144-
147).

I boken 2�5������
	��	���	
�����	�����	�����	����� menar Loertscher att om det sker ett
samarbete mellan lärare och bibliotekarier känner båda parter att de har något att bidra med,
vilket gör att man får förtroende för varandra. Lärare och bibliotekarier behöver hålla
varandra à jour, för att kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt  (Loertscher 1988, s 26).

Loertscher skriver att det är intressantare för eleverna att arbeta med olika källor, än
traditionell undervisning där läroböckerna styr. Det väcker nyfikenheten hos eleverna. Han
anser att läraren har en annorlunda funktion än tidigare, där de troligen behöver anpassa sig
till flexibla elever och omvärlden som förändras (Loertscher 1988, s 21-22, 60). I vår uppsats
har vi valt att belysa och lägga tyngdpunkten på lärarens perspektiv, då det är de blivande
lärarnas utbildning som vi valt att studera.

Man kan utläsa i vilken utsträckning läraren använder sig av skolbibliotek i detta perspektiv.
På första nivån håller sig läraren till läroböckerna. Läraren ser ingen anledning till att använda
sig utav biblioteket. På andra nivån har läraren samlat på sig en del läromedel som han/hon
använder sig av i undervisningen, en privat samling. På nivå tre vet läraren vad han eller hon
vill låna för material från biblioteket, för att kunna använda sig av i klassrummet under
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lektioner. Härifrån och uppåt i taxonomin får skolbiblioteket en allt viktigare roll för lärarens
undervisning (Loertscher 1988, s 23).

På nivå fyra och fem diskuterar läraren och bibliotekarien möjliga källor att använda sig av.
Läraren litar på bibliotekariens idéer och förslag och ser bibliotekarien som en
informationskälla. På nivå sex integreras skolbiblioteket som en del i undervisningen, snarare
än ett hjälpmedel. Detta blir tydligare i nivå sju och åtta, då bibliotekariens ansvar ökar och
bibliotekarien blir en samarbetspartner till läraren. Här använder läraren sig av hela
bibliotekets bestånd och eleverna får arbeta med biblioteksrelaterade arbetsuppgifter
(Loertscher 1988, s 23).

Fastän litteraturen under denna rubrik är mellan 13-22 år gammal så gäller fortfarande stora
delar av det som står i de böckerna. Både Nobel och Bergqvist skriver om undersökande
arbetssätt och skolbibliotekets betydelse i detta. Loertscher tar även han upp något som kan
liknas vid ett undersökande arbetssätt, han skriver hur man som lärare använder sig av
biblioteket i sin undervisning.

'!'!"�4����	�A�/������	����	�

Brigitte Kühne, överbibliotekarie, har skrivit avhandlingen  ����������	/	
�����
	�1���6.	Hon
tar upp skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet i grundskolan. Författaren
konstaterar att det ständigt diskuteras vem som är mest kompetent att lära eleverna på
grundskolan att söka information. Kühne påpekar att bibliotekarier och lärare har olika roller,
i vilken bibliotekarien ofta ses som informationsexpert och läraren som ämnesexpert. Lärarna
anser att deras pedagogiska utbildning gör att de är de mest lämpade att lära ut all slags
kunskap. Skolbibliotekarierna anser att informationssökning är en specifik kunskap, som de
har utbildning att lära ut (Kühne 1993, s 56-58, 233).

För att få en rätsida på detta problem har Kühne två förslag. Lärare kan utbilda sig till
skolbibliotekarier under en termin i bibliotekskunskap och informationssökning. Detta
grundar hon på hur det ser ut i USA, där skolbibliotekarier ofta har en lärarutbildning i botten.
I det andra förslaget föreslår författaren att bibliotekarier utbildas under en termin i pedagogik
och psykologi. Hon menar att det är nödvändigt för bibliotekarierna att göra denna
tilläggsutbildning, om de ska bli accepterade i lärarlagen, samt om informationssökning ska
ha någon framtid i morgondagens grundskola (Kühne 1993, s 56-58, 233).

Kühne skriver att det finns fyra olika faktorer som t.ex. underlättar eller hindrar samarbete
mellan lärare och bibliotekarier. De är den fysiska (bibliotekets läge, utrustning osv.), den
psykologiska (skolledningens inställning, lärarens intresse för bibliotek, samarbetet mellan
lärare och bibliotekarier osv.), utbildning (lärarna och bibliotekariernas) och målen med
verksamheten (läroplan och skolans övergripande mål). Om en faktor inte fungerar, så kan
samarbetet mellan lärare och bibliotekarier brista (Kühne 1993, s 227-235).

I sin avhandling tar hon även upp att ett undersökande arbetssätt med biblioteket som bas
kräver samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Elevernas relationer till bibliotekarien, var
enligt Kühnes undersökning, helt beroende av lärarens inställning till bibliotekarien. Om
läraren tydligt visade att bibliotekarierna tillhörde kollegerna på skolan, så blev de en extra
resurs för eleverna (Kühne 1993, s 201-202).
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En skolbibliotekarie som Limberg har intervjuat under ett utvecklingsprojekt i Örebro län i
boken �������������
�������, menar att lärare behöver utbilda sig mer i informationssökning.
Detta ses som en viktig bit av problemorienterad inlärning. Hon menar att bibliotekarier och
lärare ser det mer och mer som sin största uppgift att hjälpa elever lära sig att sovra och
värdera information, snarare än att finna information (Limberg 1996, s 52-53).

Limberg frågar sig vad som händer med lärarens och bibliotekariens yrkesroller och ifall de
blir mer lika varandra. Lärarrollen och bibliotekarierollen förändras�till följd av nya
informationsvägar och medier. Läraren förlorar kontrollen över kunskapen och bibliotekarien
över informationskällorna (Limberg 1996, s 24-25).

Helena Sundstedts och Maj-Len Wärnlunds magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap, hade som huvudsyfte att undersöka samarbetet mellan några lärare
och bibliotekarier. Författarna har även valt att ta reda på vilka för- och nackdelar som
upplevs mellan de båda parterna i samarbetet. De fick veta att kunskapssynen mellan lärare
och bibliotekarier skiljer sig åt, då lärare är ämnesexperter medan bibliotekarierna har en
”bred kunskap”. Respondenterna i denna uppsats menar att i det livslånga lärandet har
skolbiblioteket en central roll, då det behövs en motvikt till Internet där det saknas vägledning
i att sovra och värdera materialet (Sundstedt & Wärnlund 2000, s 72-74).

Lärarna hade skiftande åsikter om PBL, men menade att biblioteket var en del i detta och att
de själva nu mer fått en roll som handledare. Bibliotekarier ansågs av samtliga respondenter
kunna tillföra något till det pedagogiska arbetet och då syftade de mestadels på
informationssökningsprocessen. Samtliga ansåg att informationssökning och utbildning i
biblioteket var viktigt för lärarna, då lärarna själva ville ha mer kunskaper för att hjälpa sina
elever att hitta information (Sundstedt & Wärnlund 2000, s 72-74).

Vi konstaterar att lärare idag behöver kunna mer om informationssökning än tidigare, både
om hur man söker information, men även att värdera information. Vi tror inte att lärare och
bibliotekarier kommer att behöva konkurrera om samma arbetsuppgifter, då deras arbete
skiljer sig en hel del från varandra. För att inse detta krävs det att lärare och bibliotekarie
kommunicerar mer för att kunna planera elevernas självständiga arbeten bättre.

Kühne menar att läraren är en ämnesexpert och bibliotekarien en informationsexpert. Limberg
menar att både läraren och bibliotekariens största uppgift är att hjälpa elever lära sig att sovra
och värdera information, snarare än att finna information, men att de gör detta utifrån olika
utgångspunkter. Läraren utgår från ämnet och bibliotekarien från system och sökvägar.
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Limberg menar i sin bok �������������	�	-�	���
���	���	
������� att skolbiblioteket
medverkar till att höja kvaliteten på undervisning och inlärning. Skolbiblioteket bör ligga
centralt i skolan och det har tre olika huvudfunktioner som bör uppfyllas och de är:

”Den pedagogiska funktionen, dvs. att biblioteket fungerar som redskap i ett
problemorienterat arbetssätt, en plats för studier och informationssökning.

Den kulturella funktionen, dvs. att eleverna i biblioteket får litteratur- och andra
kulturupplevelser och stimulans till eget kulturellt skapande.
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Den sociala funktionen, dvs. biblioteket fyller en funktion för eleverna även på håltimmar och
raster, en trivsam plats där eleverna kan finna läsning för förströelse” (Limberg 1990, s 69-
70).

Kühne gjorde i sin avhandling en utvärdering av hur skol- och folkbibliotek kan integreras i
undervisningen i grundskolan. Andra syften med urvärderingen var att undersöka om eleverna
lärde sig hur informationssökning på biblioteket går till och hur eleverna förhåller sig till detta
sätt att undervisa. Det var också ett syfte att ge skolbibliotekarien en pedagogisk roll i
undervisningsprocessen, men även att granska vad som gör det möjligt att integrera
biblioteket som ett naturligt hjälpmedel i undervisningen på grundskolan (Kühne 1993, s 12).

Författaren tolkar ämnet från en skolbibliotekaries perspektiv och menar att biblioteket ges en
mängd olika funktioner beroende på hur man ser på bibliotekets roll i skolan. En av de
funktioner Kühne tar upp är att eleverna ska lära sig att söka information självständigt. De bör
främst lära sig att hitta den information de vill komma åt och att de får öva sig i att kritiskt
granska den information de hittat (Kühne 1993, s 37-38).

Något som är ytterst relevant för bibliotekarien att tänka på vid undervisning i biblioteket är
att denne måste få eleverna att förstå varför de ska använda sig av materialet som finns i
biblioteket. Eleverna behöver förstå vilka olika steg de går igenom i själva sökprocessen, för
att få större användning för den i andra situationer. Detta är en viktigt inlärningsstrategi för
eleverna, vilken är användbar i flera olika situationer, då man kan tänkas vilja komma åt
någon form av kunskap och information (Kühne 1993, s 51-54).

Kühne hade vissa mål inför projektets utvärdering, som att hon skulle pröva olika modeller
för hur hon kunde samordna den undervisning biblioteket ger med lärarnas mål i sin
undervisning. När Kühne studerade vilka områden som ansågs vara mest lämpade att arbeta
med kom hon fram till att det var i svenska och so-ämnen lärarna och eleverna arbetade mest
biblioteksinriktat. Projektet visade att det inte är helt enkelt för elever att söka sig fram till
information på biblioteket och att det ger resultat att lära elever bibliotekskunskap. Det gör att
eleverna blir mer självständiga och att behållningen av kunskapen blir mer effektiv (Kühne
1993, s 199-200, 241).

Kühne betonar fyra olika faktorer (se Kap 4.4.2) som bl.a. gör det enklare eller hejdar
integreringen av bibliotek i undervisningen. De fysiska faktorerna t.ex. bibliotekets läge har
stor betydelse för om integreringen kommer att fungera som man tänkt sig eller inte. En av de
psykologiska faktorerna är skolledningens inställning och lärarnas intresse för bibliotek. Den
sista faktorn, målen med verksamheten, poängterar att det är viktigt att skolan satsar på sina
skolbibliotek. Detta bör tas upp i både Läroplan och skolans lokala arbetsplan (Kühne 1993, s
227-235).

En annan författare, Johanna Hansson, är också inne på det faktum att det råder delade
meningar om vad ett skolbibliotek bör vara. Hon undrar om det i första hand ska vara en
pedagogisk resurs i och med ett undersökande arbetssätt eller om det ska främja läsning. Hon
tar även upp att det förordas ett problembaserat och elevaktivt arbetssätt i läroplanerna. Detta
har gjort att biblioteksservicen har ökat, skolan har antingen tillgång till ett skolbibliotek eller
folkbibliotek. Bibliotek skiljer sig väldigt från skola till skola och det kan vara allt från ett låst
rum till att skolan har en bibliotekarie på heltid. Grundskolebiblioteken behöver utvecklas för
att fungera tillsammans med nya undervisningssätt enligt Hansson (Skolbiblioteken i Sverige
1999, s 5, 7, 14-17, 27).
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Undersökningar som gjordes i denna utredning i nio kommuner kom man fram till att
skolbibliotekens standard generellt sett är låg och det verkar som om skolbiblioteken inte
utvecklats i samma takt som skolan. Skolbiblioteken fungerar inte heller som en integrerad
del i skolverksamheten (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s 20-25).

Under 1997 genomfördes en del seminarier ”om skolbibliotekens roll i skolans
utvecklingsarbete” som bland annat hade som syfte att starta en lokal debatt om
skolbibliotekens betydelse. En del synpunkter som kom upp var att varje skola måste ha en
arbetsplan för sitt bibliotek och att skolledningen har ett stort ansvar för skolbiblioteksfrågor.
Hansson kom även fram till att biblioteket ska vara skolans media- och IT centrum och att
blivande lärare måste få utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap (Skolbiblioteken i
Sverige 1999, s 37).

Anette Eliasson, lärare vid Bibliotekshögskolan i Borås och Rigmor Lindö, lärarutbildare vid
Göteborgs universitet, har i boken	4��	�����	��������	�	���	������	��	���
�������
skapat en fiktiv integrerad klass i åldrarna 10-12 år som gör ett temaarbete. Författarna hade
som utgångspunkt att presentera ett undersökande arbetssätt utifrån vetenskapligt
förhållningssätt. De ville visa de olika sätt som finns att få tag i information och att det finns
ett stort utbud av olika informationskällor. Det förhållningssätt de presenterar och den teori de
använder sig av går att tillämpa i allt från förskola till universitet, dvs. i alla pedagogiska
sammanhang (Eliasson & Lindö 1999, s 7-9).

Eliasson och Lindö påpekar att det har blivit vanligare att barn och ungdomar använder datorn
som ett redskap för lek, att leta reda på information eller som ren avkoppling. Det ses i dag
som en nödvändighet att kunna söka information, men även att kunna använda informationen
på ett bra sätt. För att lära sig att sovra bland den information man hittar och att hitta rätt, så
krävs det att man är van vid att arbeta med att formulera problem och att man har fått
formulera sina egna frågor och utifrån det letat information. Det är genom sådana uppgifter
eleverna utvecklar sin informationskompetens, vilket ”är en del av det livslånga lärandet”
(Eliasson & Lindö 1999, s 13-14).

Författarna menar att det finns många olika sätt att lära sig saker och de lyfter fram
informationssökningsprocessen som tillvägagångssätt för att nå fram till skolans övergripande
mål för elevernas kunskapsutveckling. De tolkar informationskompetens som en ”förmåga att
ta sig igenom informationssökningsprocessens alla faser på ett reflekterande och insiktsfullt
sätt.” För att guida eleven krävs det att alla vuxna tänker över sin roll som pedagog, då det
annorlunda arbetssättet innebär att lärarens roll är att mer fungera som en handledare
(Eliasson & Lindö 1999, s 74-75).

Patrik Bergvall och Sofia Edenholm har skrivit en magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap, där de studerar likheter och skillnader mellan skolbibliotek i Sverige,
USA och Kanada. Författarna har utgått från skolledares, lärares och skolbibliotekariers
förhållande gentemot varandra, men även att skolbiblioteket och det undersökande arbetssättet
är av vikt ifall skolbiblioteket integreras i undervisningen eller ej (Bergvall & Edenholm
2000, s 82-84).

Man kunde bl.a. i litteraturgenomgången se att det förs diskussioner om bibliotekarier bör ha
kunskaper i pedagogik och metodik och lärare nödvändigtvis måste ha kunskaper om
bibliotek och informationssökning. Man är överens i både svenska och nordamerikanska
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källor om att det undersökande arbetssättet gör att det blir ett ökat deltagande för biblioteken i
undervisningen. I ovanstående källor står biblioteket i fokus, då det tillhandahåller en mängd
olika informationskällor (Bergvall & Edenholm 2000, s 82-84).

Skolverkets utvecklingsprojektet ��.��� har som uppgift att stödja skolbiblioteken och den
kreativa språkmiljön. Projektet vill få i gång en diskussion, men även lyfta skolbibliotekets
funktion då de pratar om lärande. Målet är att skolbiblioteket ska upplevas som en resurs
skolan inte kan vara utan i dess dagliga liv. Skolverket menar att problembaserat lärande
bygger på närheten till källorna och redskapen. Det står även i häftet att ”Samtidigt ökar det
ständigt växande undervisningsstoffet kraven på informationsteknisk källsortering – vilket
borde ge skolbiblioteket en naturlig huvudroll i den pedagogiska miljön” (Skolverket 2000,
häfte).

Vi kan utläsa av litteraturgenomgången att det behövs ett fungerande samarbete mellan
undervisning och skol- eller folkbibliotek. För att elever ska kunna arbeta självständigt, så
påstår vi att biblioteket är ett bra ställe att börja leta och söka information på. Då gäller det att
eleverna fått flera genomgångar på biblioteket, så att de känner sig trygga där. I många av de
avhandlingar, böcker och undersökningar vi tagit upp i detta delkapitel pekar man på hur
viktigt det är med ett väl fungerande skolbibliotek för att eleverna ska lära sig hur
informationssökning går till. En stor del av litteraturen fokuserar på att både lärare och
bibliotekarier kan ansvara för att elever lär sig detta.

'!)�(	��	�����%���
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Vi har i detta delkapitel använt oss av Roger Säljös teorier om lärande i ett sociokulturellt
perspektiv. För att få en bra överblick på detta delkapitel så har vi delat in det i fyra
underkapitel. Vi tar här upp hans tankar om artefakter, verktyg, redskap, verksamhetssystem
och lärande.

'!)! �������%��%�	����3	��3	���

Varje samhälle vill att de fysiska och teoretiska färdigheter man utvecklat bevaras och förs
vidare till kommande generationer. Säljö anser att människans självbevarelsedrift gör att
samhällen försäkrar sig om att information, kunskap och färdigheter bevaras över tid.
Författaren refererar till tidernas början då man lärde sig att göra upp och bevara eld, vilket
troligen uppfattades som en viktig kunskap. Det var viktigt att denna levde vidare i och med
att den medförde bättre levnadsvillkor. De yngre fick troligen här börja lära av den äldre
generationen (Säljö 2000, s 38).

Hur människor lär och utvecklas kopplas naturligt till frågan om hur vi tänker och agerar i
allmänhet. Den beskrivningsnivå som Säljö använder för att analysera utveckling, lärande och
reproduktion av kunskaper och färdigheter kallar han för sociokulturell. Man kan uppfatta
termen på flera olika sätt, men Säljö menar att en utgångspunkt för ett sociokulturellt
perspektiv på lärande och tänkande/handlande är att man intresserar sig för hur individer och
grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (Säljö 2000, s 17-18).

I ett sociokulturellt perspektiv har termerna, redskap eller verktyg, en speciell och teknisk
betydelse. Med redskap och verktyg avses de resurser, språkliga som fysiska, som vi har
tillgång till och som vi använder för att förstå vår omvärld. Många av de sociokulturella
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redskap människan utvecklat för att hantera vardagen har inneburit att vi försökt neutralisera
vår egen bristande förmåga (Säljö 2000, s 20).

Man kan relatera Säljös tankar om att bevara information till bibliotek. Vi skapar hela tiden
nya redskap för att få hjälp i vardagen. Ett sätt för att utnyttja dem fullt ut är att använda sig
av bibliotek där man kan få hjälp med att hitta information som man själv ej kan finna.
Eleverna i skolan använder sig av fysiska resurser såsom datorer och bibliotek, vilket
poängteras i ett sociokulturellt perspektiv.

'!)!"����	����	�B�	�����������	����3

För att läsaren ska förstå vad Säljö menar med artefakter som vår vardag består av, så sätter
han in dem i en kultur. Några exempel på artefakter i kulturen är fortskaffningsmedel, olika
verktyg, olika former av informations- och kommunikationsteknologi. Människan kan bygga
in sina idéer i artefakter, som man sedan kan få att fungera som resurser i olika sociala
praktiker. Säljö tar upp en del olika exempel som att vi inte längre är beroende av vår fysiska
uthållighet, då det gäller att
förflytta oss. Han anser även att vi inte heller är beroende av vår mentala förmåga, när det
handlar om att utföra saker, som att bevara information. Det finns en hel del artefakter, vilka
tar över en del av de kognitiva och fysiska funktionerna som t.ex. miniräknare och datorer
(Säljö 2000, s 29-30, 234).

Mycket av den nya tekniken bygger in mer och mer av våra kunskaper i artefakter och system,
på detta vis blir tekniken mer kraftfull och avancerad. Detta kräver att människor är insatta i
hur komplexa och intellektuella redskap fungerar i olika förhållanden samt att de är
kvalificerade nog att klara av arbetsuppgifter som var svåra att lösa för våra förfäder. Numera
har människor andra tankar om hur de framgångsrikt återskapar kunskap, där de inte utgår
från den traditionella formen av undervisning, dvs. den lärarcentrerade och textbundna (Säljö
2000, s 239).

Detta kan vi relatera till arbetet som bibliotekarie, där ett exempel är att datorn medför en stor
förändring i informationssökningsprocessen. Datorn möjliggör sökningar som man gör t.ex.
på Internet där informationen många gånger är lättillgänglig för användaren. För att kunna
komma åt information på ett meningsskapande sätt krävs det att man lär sig utnyttja olika
redskap som datorer och dokument och intellektuella redskap som informationssökning i t.ex.
databaser.

Vi tycker att i och med datorernas intåg i skola och bibliotek förändras arbetet för lärarna. Om
de behärskar användandet av datorer vid informationssökningsprocessen kan detta fungera
som ett komplement till övriga läromedel. Lärarens uppgift blir då att hjälpa eleverna att
skapa mening.

'!)!$�5	����&�	������	&

En konsekvens av människans förmåga att kommunicera är hennes potential att organisera sig
i kollektiv i olika slag. Det en individ inte klarar själv kan hon möjligen klara i en grupp av
människor. Våra förfäder kunde organisera jakt och fiske genom att kommunicera med
varandra och tänka tillsammans. Idag återspeglas detta i våra verksamhetssystem inom olika
delar i samhället, som skola, vård, försvar osv. I och med att människan utbildar och utvecklar
inom verksamhetssystemen, så sker en fördjupning av kunskaper och teknologier i ett högt
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tempo. Det finns verksamhetssystem som har en relativt permanent miljö, men som
visserligen genomgår förändringar genom tiderna. Dessa förändringar är dock ej av
revolutionerande karaktär (Säljö 2000, s 137-141, 234).

Enligt Säljö kan man inte räkna med att alla individer som agerar i ett verksamhetssystem gör
samma tolkningar av vad som är relevant att utgå ifrån. Att inse detta utgör i sig ett uttryck för
det vi kallar kunskap. Säljö menar att den som inte har kunskap, blir beroende av den som har
kunskap. För att få den hjälp vi behöver går vi till de personer som besitter de färdigheter vi
behöver. Till exempel behöver vi hjälp när vi bygger hus, då anlitar vi folk från olika
yrkesgrupper. Våra barn går i skolan där det finns människor med olika utbildning, som kan
ge barnen de kunskaper föräldrarna ej kan (Säljö 2000, s 102, 145).

Skolan är en del av samhället likt andra verksamhetssystem, vilket är viktigt att komma ihåg.
Ett ofta förekommande retoriskt trick i pedagogiska diskussioner är att reducera de skillnader
som finns, mellan olika verksamhetssystem till en skillnad mellan ’skola’ och ’verklighet’.
Om man anknyter till ’verkligheten’ så betyder det att verkligheten skulle vara någon
annanstans än i skolan. Säljö menar då att skolan inte är mer eller mindre verklig än något
annat verksamhetssystem, utan skolan är en del av samhällets olika verksamhetssystem (Säljö
2000, s 238).

Vi kan utifrån Säljö utläsa att skola och bibliotek är två olika verksamhetssystem. Skolan har
som uppgift att förmedla och lära ut kunskap till sina elever, medan bibliotekets uppgift ofta
är att förse lärare och elever med den information de behöver. Det gäller att parterna
kommunicerar sinsemellan då yrkesgrupperna står varandra nära. Här kan det dock uppstå
samarbetssvårigheter då de tillhör två olika verksamhetssystem. Vår undersökning ställer
frågor om hur lärarstudenter ser på informationssökning och bibliotek. Att se skola och
bibliotek som olika verksamhetssystem kan hjälpa oss att förstå lärarstudenternas synsätt.

Vi tolkar Säljös resonemang om verksamhetssystem som att det finns ytterligare två olika
verksamhetssystem, som är relevanta för vår uppsats. Dessa två är lärarutbildningen och
grundskolan vilka båda ingår i ett större verksamhetssystem, nämligen skolan. Även här är
kommunikation en viktig faktor eftersom det krävs att lärarutbildarna vet vad som behövs för
att arbeta i grundskolan. Dessutom så måste rektorer och lärare i grundskolan veta vad dagens
blivande lärare kommer ut i yrkeslivet med för sorts kunskaper.
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Det är naturligt att förstå lärande som en central aktivitet, vilken är inbyggd i samhällets sätt
att fungera. Författaren menar att ”institutionella kunskaper och färdigheter, som är så
framträdande hos oss idag, är komplement och tillägg till den pedagogik som finns inbyggd i
sociala praktiker i samhället i övrigt”. Säljö föreslår att lärande och utveckling kräver att man
deltar i sociala praktiker, nämligen att man går från att vara nybörjare till att bli skicklig i en
läroprocess. Flertalet människor har troligen deltagit i en sådan process, där man t.ex.
införskaffar insikter och färdigheter i informationsteknologi. De flesta har troligen lärt sig
hantera mobiltelefoner och datorer genom hjälp från en skickligare person, snarare än genom
traditionell undervisning och instruktionsböcker. Ofta är det så att den som behärskar en viss
färdighet hjälper den som är nybörjare (Säljö 2000, s 235-236).

Lärande handlar idag till stor del om att lära sig att behärska den nya tekniken och hur man
använder sig av den. Säljö hävdar att det blir viktigare i ett informationssamhälle med
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färdigheter och kunskaper som att sammanfatta och kritiskt värdera. Han anser att
argumentering förutsätter att man lär sig att ställa frågor, kanske inom en speciell verksamhet
och att man idag är tvungen att välja ut vad som är det viktigaste i de budskap som förmedlas
(Säljö 2000, s 241-242).

Utbildningssystemet är saktfärdigt när det gäller att förändra sitt sätt att arbeta och systemet är
i behov av förändring då en av de viktigaste uppgifterna för skolan, det traditionella
informationsförsprånget, har minskat. Förr i tiden handlade det mycket om att memorera och
repetera det läraren berättade om och det som stod i läroboken. Nu för tiden handlar det hela
om att lärande inte längre går ut på att få del av lärarens eller lärobokens information. Idag
läggs det stor vikt vid att göra egna erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella
redskap görs åtkomliga på ett för människan möjligt sätt. De ska även kunna användas som en
del i faktiska verksamheter (Säljö 2000, s 239-240).

Informationstekniken innehåller redskap som fungerar som hjälpmedel i läroprocesser på ett
annat sätt än vad texten kan göra. Författaren anser att datorn utgör det första stora hotet mot
den traditionella undervisningen, dvs. där läraren utgår från läroböckerna. Efter dessa
förändringar har situationen i klassrummet förändrats, då lärar-elevkommunikationen inte blir
lika framträdande som innan. Säljö hänvisar till J.W. Schofield som i sin undersökning fann
att handledning blivit vanligare i datormedierade miljöer. Lärarens roll hade förändrats och
läraren var inte alltid den som hade svar på alla frågor, vilket eleverna inte heller förväntade
sig, enligt Schofields studie (Säljö 2000, s 245-246).

Vi noterar utifrån Säljös text att det är viktigt att lärarstudenterna lär sig hantera datorn som
ett hjälpmedel i sina egna studier. Detta då mycket av studenternas uppgifter går ut på att man
skall kunna söka information. De behöver även kunna det för sitt kommande yrke som lärare.
En av lärarens viktigaste uppgifter när det gäller informationssökning är att kritiskt granska
och värdera olika källor, p.g.a. att läraren kan ses som ämnesexpert.
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Vi kommer i detta kapitel börja med att ge en introduktion till vårt empiriska material, där vi
gör en kort presentation av lärarutbildningen. Det som redovisas därnäst är lärarstudenternas
uppfattningar om lärarutbildningens undervisning om informationssökning, skolbibliotek och
PBL och undersökande arbetssätt. Därefter ger vi en redogörelse för vad studierektorn och
lärarna i de berörda ämnena hade att säga. Sist kommer en kort sammanfattning av
respondenternas svar, för att ge en helhetsbild av materialet.
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Vi har valt att anonymisera lärarutbildningen, där vi utfört våra undersökningar, och
respondenterna är också anonyma. Vi menar att det inte är av betydelse att veta var vi har
genomfört undersökningen. Det kan på detta sätt vara enklare för andra lärarutbildningar att ta
del av våra resultat.

Institutionen för pedagogik har ett brett utbildningsutbud och det finns möjlighet till forskning
inom ämnet. Biblioteket är centralt beläget vid högskolan. Det finns en bibliotekarie som är
ansvarig för kontakter med varje institution, således en kontaktbibliotekarie för institutionen
för pedagogik.
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Eftersom vi har valt att ge våra respondenter anonymitet, har de fått fiktiva namn. Vi ville att
de skulle känna sig trygga och kunna prata fritt. De lärarstudenter vi intervjuat har fått
namnen Agnes (23 år), Carola (24 år), Josefine (21 år), Lars (23 år), Linn (25 år), Matilda (38
år), Svea (30 år) och Viola (30 år). Studierektorn, svenskläraren och so-läraren har vi behållit
yrkestitlarna på.
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Här kommer vi att dela upp lärarstudenternas svar i tre olika områden, informationssökning,
skolbibliotek och PBL och undersökande arbetssätt. Detta gör vi för att kunna ge en bra
överblick över vad de lärarstuderande sagt, men även för att det är i dessa områden vårt syfte
och frågeställningar befinner sig. Vi tror att man genom denna uppdelning lättare kan göra
kopplingar till avsnittet som behandlar teori och tidigare forskning. Inom två av områdena,
informationssökning och skolbibliotek, har vi lagt in några rubriker för att få struktur på
respondenternas svar. Sist har vi placerat delkapitlet som behandlar respondenternas tankar
och åsikter om PBL och undersökande arbetssätt i skolan. Kanske kunde lärarstudenternas
svar, om PBL och undersökande arbetssätt, placerats in på andra ställen men vi ville gärna ha
allt om detta  under en särskild rubrik. Vi har valt att slå samman och tematisera vad
lärarstudenterna sagt och redovisar inte varje persons svar var för sig.
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De kurser lärarstudenterna refererade till, när vi diskuterade var informationssökning togs
upp, var framförallt en kurs i svenska på tio poäng (Josefine, Linn, Matilda, Carola och Svea),
diverse tillvalskurser (Linn, Carola, Viola och Agnes), introduktionskursen på
högskolebiblioteket med kontaktbibliotekarien för institutionen för pedagogik (Josefine,
Matilda, Lars, Viola och Svea) och kursen i vetenskaplig metod inför examensarbetet (Viola).

Josefine berättade att det är i svenskkursen man har fått reda på hur man söker information via
biblioteket. Linn och Agnes nämnde engelska, som är en tillvalskurs, där de fått mycket hjälp
av engelskläraren som visade mycket hur man kan använda sig av Internet. Enligt Lars så har
de ”…pratat mycket om Internet och informationsteknik/teknologi utifrån andra perspektiv
t.ex. informationsgranskning, källgranskning och olika medier”. Lars berättade även om en
tillvalskurs som behandlade ”…etik och moral kring Internet och elevernas användande av
Internet”. Carola tog upp samma tillvalskurs som Lars, där hon tyckte att de behandlade
informationssökning och lärde sig att kolla källorna. Agnes tyckte att det berodde helt och
hållet på läraren, om informationssökning ingick i de olika kurserna. Viola funderade på om
de haft några lektioner i informationssökning och då blev hennes spontana känsla att de inte
haft det. Lärarstudenterna har använt sig av Internet som informationskälla men ej diskuterat
hur de har hanterat källorna, enligt Viola.

Kontaktbibliotekariens kurs i biblioteket ansågs vara för kort på bara några få timmar. De som
refererade till denna då vi pratade om informationssökning, menade att de inte mindes mycket
av den och några tyckte att de behövde ytterligare en genomgång inför det stundande
examensarbetet. Carola mindes att kontaktbibliotekarien gick igenom ”…hur man skulle söka
artiklar och sånt i biblioteket” och att detta inte varit aktuellt för studenterna förrän de började
med examensarbetet. Hon menade att hon blir tvungen att söka upp bibliotekarien igen för en
repetition. Linn hade gärna sett att de fått lite mer undervisning i biblioteket genomgående
under utbildningen ”…för det vi gjorde där minns man ju inte nu riktigt”.
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Tre av de intervjuade (Lars, Viola och Matilda) ansåg att de inte behövde gå på bibliotekets
introduktionskurs, då den var allt för allmän. Som Lars sade ”…då sa dom att den som anser
sig ha tillräckligt med kunskaper behövde inte gå på det och då gick jag inte på det för jag
anser mig ha det”. När vi frågade Viola om hon kom ihåg något om kontaktbibliotekariens
kurs sade hon ”…det var då vi gick runt i biblioteket kanske…”. Matilda fick tänka till och
efter en paus sade hon ”Nej, jag tror inte jag var där”.

Josefine, Linn, Matilda och Agnes kunde se att det säkert var meningen att det skulle ingå
något moment av informationssökning i alla kurser, men de menade att det inte blivit så
mycket av det. Carola drog sig till minnes att det varit en barnbibliotekarie på besök som
bland annat förklarat lite om SAB1 systemets ämnesuppdelning ”…och hon (anm.
bibliotekarien) berättade då på alla bokstäver var man hittar det man letar efter”, vilket hon
tyckte var bra. Detta har gjort att Carola fått mer kläm på hur man hittar i biblioteket, vilket
hon ansåg att hon saknade innan.

Tre av lärarstudenterna, Linn, Viola och Agnes, har genom tillvalskurser fått bra undervisning
i informationssökning, då framförallt hur man använder datorn i undervisningen på ett bra
sätt. Agnes sade att ”…man kan ha otur och springa igenom hela utbildningen utan att få med
sig mycket överhuvudtaget. Jag tror att no-lärarna (anm. lärarstudenterna) har fått mer, än vad
vi har, men det är ju också ett intresse där av lärarna där, det där med Internet och datorer”.
Viola refererade till en datalärare som varit och vikarierat att ”…hans förhållande så att säga
till nätet överhuvudtaget är ju väldigt avslappnat”.

Lärarstudenterna tyckte sig inte ha fått tillräcklig undervisning i informationssökning under
sin utbildning på högskolan. Josefine menade att det är ”…tyvärr ganska bristande del i vår
utbildning just med informationssökning”. Linn pratade om att det varit för dåligt med
datainslag i utbildningen och hon sade att ”…jag känner att det verkar inte finnas någon lärare
på skolan som riktigt har den kompetensen att undervisa i det”. Svea tyckte ”…att det kunde
kännas lite frustrerande att man kunde få så oerhört många träffar när man söker och inte veta
var man hamnar” och hon undrade om denna färdighet var något som lärarutbildningen kunde
ge henne. Josefine och Carola tyckte också att de fått för många träffar, när de är ute på
Internet och vill söka upp något specifikt.

Josefine kom in på att man som lärare många gånger kan känna att de ligger efter i
utvecklingen med datorer och Internet, vilket hon relaterar till sina praktikerfarenheter. Hon
menade därför att ”…det är viktigt att man håller sig à jour med utvecklingen”. Agnes tyckte
att det märktes tydligt när de har varit på praktik att de inte haft så mycket undervisning i
informationssökning och att ”…det är där det brister ganska rejält rakt över…”. Hon tyckte att
man många gånger inte vet vad eleverna håller på med och att hon inte är kompetent nog att
bedöma om källorna de funnit har varit relevanta eller ej. Viola är också inne på dessa
tankegångar. Hon menade att hon redan är mycket efter när det gäller informationssökning
och att det känns som om hon alltid kommer att ”…springa och vara steget efter…” sina
elever. Viola tyckte inte att det kändes riktigt tillfredsställande, men kände sig inte nervös
över detta, eftersom det svåra ligger i hur man hanterar informationen. Linn sade att ”…jag
kommer att ligga efter eleverna, dom kommer veta mer än jag, tror jag, när det gäller data och
sånt”.

                                                          
1 Sveriges Allmänna Biblioteksförenings system är det vanligaste klassifikationssystemet för svenska bibliotek.
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Svea tyckte sig ha fått insikten att förhålla sig kritiskt till olika källors ursprung genom
lärarutbildningen. Men problemet kvarstår fortfarande, enligt henne, att hon får så många
träffar när hon söker på Internet. Hon menade att man som pedagog är oerhört medveten om
att det finns mycket på Internet som inte är bra och att man då måste göra någonting åt det.
Den kunskapen har hon fått från lärarutbildningen. Josefine, Lars, Agnes, Carola och Viola
nämnde också att de genom sin utbildning blivit mer uppmärksamma på detta och att de
upplever det som en stor uppgift för dem, som pedagoger. Josefine tyckte att hennes uppgift
är att lära eleverna att Internet är väldigt stort och att man inte alltid får tag på det man vill ha.
Hon nämnde även här att det då kan vara en god idé att söka vidare i faktaböcker och annan
litteratur om man inte finner det man söker på Internet. Lars tyckte däremot att det har varit
enklare att lära sig hur man går tillväga när man söker, än diskussionen om granskning och
etik.

Viola tyckte att det har gått för långt när det diskuteras att man ska lära barnen att söka
information, men detta såg hon inte som ett problem. Hon ansåg att problemet är att värdera
informationen de fått fram. Agnes kände att hon behövde ”…kött på benen för att veta vad det
är man pratar om…” för att kunna föra ett bärande resonemang om varför t.ex. vissa Internet
sidor inte är pålitliga. Hon menade att det krävs en hel del för att få eleverna att lyssna. Det
var här hon kände att hon saknade en del kunskap och detta  många gånger kanske kan leda
till att man blir rädd för att ta tag i sånt här.
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Josefine, Linn, Viola, Svea och Carola mindes ej någon speciell litteratur i
informationssökning. Lars pratade om att det tagits upp en del framförallt i tillvalskurser, men
då har det främst handlat om etik och moral kring Internet och elevernas användande av
Internet. Mycket av detta har inte att göra med själva sökningen i sig, utan hela diskussionen
kring det. Agnes nämnde att det tagits upp i metodlitteraturen, men inget annat. Matilda
mindes litteratur i svenskkursen på tio poäng. Hon menade att mycket i deras utbildning
bygger på att de ska skaffa sig sin egen kunskap och då är det viktigt att man söker sin egen
litteratur, ”…så man blir specialinriktad på sina egna intressen…”. Matilda tyckte att
svenskläraren kunde tagit upp mer relevant litteratur under kursen i svenska på tio poäng.
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Det var två av lärarstudenterna, som undrade vad vi menade med informationssökning, då de
trodde att det endast innefattade datainslagen i utbildningen. Carola undrade ”…om det är just
data ni menar med informationssökning?” Linn frågade ”Ah, alltså vad menar du egentligen
med informationssökning?” Matilda hade lite problem med att själv reda ut vad
informationssökning var och sade ”Ja, nu tänker jag på informationssökning om just att hitta
litteratur och böcker och relevant litteratur under temaarbeten och så där då”. Hon var osäker
på vad informationssökning stod för under hela intervjun, trots våra förklaringar. Vi
förklarade begreppet informationssökning för våra respondenter, genom att ge dem exempel
där de kunde tänka sig in i hur de skulle gått tillväga för att söka information till en uppgift.
Vi försökte få dem att fundera över hur de går tillväga då de ska göra ett arbete eller liknande.

Tre av lärarstudenterna refererade till utbildningen i informationssökning, som att de fick lära
sig olika tecken i sökmotorn Alta Vista. Som Lars refererade till informationssökning ”Plus
och minus, olika tecken som man kan använda i Alta Vista ungefär.” Viola var också inne på
det här med olika tecken men påpekade ”…men jag får ju inte det att funka ändå så att…det
var ju någonting som inte gick in då”. Hon sade även ”Det är ju klart att jag kan använda mig
av Internet och skulle jag söka så gör jag det på Alta Vista, för det är ju liksom typ det jag
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kan”. Agnes har kommit lite längre och tyckte sig kunna grunden i ”…hur man använder plus
och minus hur man kan begränsa en sökning”.
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Det lärarstudenterna kunde om informationssökning hade de fått med sig från olika ställen.
Josefine och Agnes menade att de är självlärda, när det gäller informationssökning via
datorer. Josefine kommer direkt från gymnasiet där hon bl.a. valde kurser i data ”för att lära
sig mer” och hon hade nära till ett bra stadsbibliotek, vilket hade en positiv inverkan på
hennes inställning till informationssökning. Matilda och Svea har fått de flesta av sina
kunskaper från KomVux. Carola och Lars var inne på att det egna intresset var avgörande för
dem, då det gällde deras kunskaper i informationssökning.

Agnes menade att ”Det är ju i sammanhanget av utbildningen…det är ju ändå här jag har
störst tillgång till datorer och störst tillgång till bibliotek och hela den biten men den biten
men det är ju inte i själva utbildningssituationen kanske eller på föreläsningar och seminarier
men det är ju ändå i anslutning till utbildningen…”. Men hon påpekade att ”…eget testande
och tips från andra mer än undervisning från högskolan…” var det som hade gett mest. Linn
hade fått mycket hjälp av sin pojkvän och Viola lärde sig en del i sitt förra arbete.
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Alla nämnde att de hade något eget intresse av informationssökning, utom en. Viola ansåg att
hon inte hade något intresse av informationssökning, utan sade att ”Jag är ju intresserad av
informationen, jag vill lösa min uppgift, det som jag ska ha informationen till”. Lars tyckte att
det är intressant med informationssökning, framförallt med tanke på den mängd information
som är tillgänglig för gemene man idag. Agnes kände att hon blivit mer och mer kräsen i sitt
val av litteratur, då det finns ett aktuellare utbud idag med tanke på Internet. Josefine menade
att man kan få mycket material från Internet och att man därigenom kan få reda på hur man
arbetar på olika skolor, vilket kan vara av betydelse i ens eget arbete. Carola ansåg att ifall
man kan söka på Internet så beror det inte på lärarutbildningen på högskolan utan det är
beroende av ens eget intresse.
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Vi undrade vilka hjälpmedel lärarstudenterna använde sig av vid informationssökning. Sju
(Josefine, Linn, Carola, Lars, Viola, Svea och Agnes) av de åtta intervjuade refererade till att
de använde Internet, som ett hjälpmedel att hitta information. Sex stycken (Josefine, Carola,
Lars, Viola, Svea och Agnes) nämnde biblioteket, medan Linn tog upp att hon även skulle
kunna använda sig av dagstidningar i och med att hon ska undervisa i so-ämnen. Hon tyckte
att det kan vara svårt att hitta bra fakta, när det är något som händer nu som t.ex. konflikter i
världen. Josefine nämnde artiklar och Matilda tog upp att hon använde sig av referenser från
annan litteratur.

Svea trodde att hon med den kunskap hon hade idag skulle kunna hjälpa ett barn på ett
bibliotek, men när hon funderade över att använda datorn som kunskapskälla kom hon fram
till att det i så fall är där hon är mindre kompetent. Hon tyckte att det är ”…där kanske jag
faller i så fall” och hon funderade på om bibliotekarien i så fall har kunskaper att hjälpa henne
där.

Lars förklarade hur han gått tillväga när han sökt information. Han brukar utgå från
biblioteket och se över den litteratur som finns där. Behövs det så går han vidare till Internet
och Artikelsök, eftersom det ger en bra översikt. Svea berättade att hon använder datorn
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mycket och tittar på olika hemsidor. När hon anser sig behöva tryckta verk, vilket hon
använder väldigt sällan, brukar hon gå in och titta i bibliotekets katalog eller fråga
bibliotekarien om det är något speciellt hon vill få tag i.
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Vid frågan om lärarstudenterna såg något behov av att behärska informationssökning var de
inne på att det kändes bra att kunna och att det blev lättare för dem själva att ta tillvara det
material som finns. Lars tyckte att utbildningen kunde gett fler riktade erbjudanden, så att de
inte endast var allmänna om Internet och datorer. Han såg även ett behov av mer
informationssökning på lärarutbildningen, då han märkt att hans kurskamrater tyckt att det har
varit lite för lite.

Svea tyckte att det skulle vara positivt att besöka en skola som har ett givande samarbete med
en bibliotekarie, eftersom de under svenskkursen på tio poäng pratat en del om fördelarna
med att ta in bibliotekarien som en hjälp i skolan. Agnes kom in på det faktum att det är stora
förväntningar på de nyutbildade lärarna och att det finns ett behov av datakunskaper i
lärarutbildningen. Ute i skolorna är man övertygade om att de nyutbildade lärarna ska ha mer
av det, dvs. datakunskaperna, än vad de redan yrkesverksamma själva har. Josefine ansåg att
det blev lättare för henne som lärare om hon utnyttjade det material som finns t.ex. på
biblioteket.

Lärarstudenterna kände att de vill ha mer undervisning om informationssökning via datorer.
De menade att Artikelsök, sökmotorer och databaser, är det som känns outforskat när det
gäller informationssökning. Lars och Agnes tyckte att man bara pratat om databaser, men att
de inte haft något tillfälle då de fått pröva att använda sig av dem. Matilda tyckte inte att hon
kunde komma på några kunskaper om informationssökning som hon saknade. Kom hon på
något skulle hon skaffa sig den kunskapen. Det enda hon kunde tänka sig att hon skulle
behöva kunna mer om, skulle vara att hantera datorn i det pedagogiska arbetet på ett bättre
sätt. Detta så att hon skulle kunna hjälpa eleverna att aktivt söka information som är relevant
för dem på deras nivå.

Viola ansåg att hon vill få mer feedback och respons på sökningar hon gjort via Internet. Det
har inte varit någon som hjälpt dem vidare att försöka få fram mer relevant information eller
fört någon diskussion kring processen att söka information. Josefine ansåg att hon skulle vilja
ha mer i själva utbildningen som rör barnen med tanke på bibliotek och datorer. Agnes kände
att när det gäller informationssökning via Internet att ”…jag saknar ganska mycket och att den
bristen kanske tyvärr leder till att man blir rädd för det. Att man är rädd att släppa ut dem på
nätet och det är ju inte meningen heller, det finns ju otroligt mycket bra ”.
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När vi diskuterade vilken undervisning lärarstudenterna fått om skolbibliotek, så kom vi
automatiskt in på de kurser som hade behandlat skolbibliotek. De lärarstudenter vi intervjuade
svarade alla att det var i kursen i svenska de fått sin undervisning om skolbibliotek. Tre
(Matilda, Lars och Viola) av de åtta nämnde att man även under tematiskt arbete tagit upp
skolbiblioteket. Agnes och Matilda berättade att de går en kurs på en annan institution för att
få mer undervisning om barn- och ungdomslitteratur. Agnes talade om att lärarna även under
so-kurser tagit upp hur de blivande lärarna kan använda skolbiblioteket i undervisningen. Lars
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menade att det var svårt att urskilja var han lärt sig de olika sakerna om skolbibliotek, då de
haft ”tematiskt upplagda kurser så många saker går in i varandra”.

Agnes berättade att de fått veta att skolbiblioteket har en ganska central roll i skolan och att
man som lärare ska samarbeta med bibliotekarierna. Det har också tagits upp vilken roll och
funktion skolbiblioteket bör ha och att man bör se bibliotekarien som en resurs. Hon har lärt
sig att de som lärare måste arbeta för att få biblioteket ”…så bra och fungerande som
möjligt…”. Lärarstudenterna refererar till kurslitteraturen de haft i svenska när vi undrade
över vad de lärt sig om skolbiblioteket. Viola menade att hon inte kunde påminna sig att de
hade haft undervisning om vad man kunde göra i skolbiblioteket, men att utbildningen
genomsyrats av att se skolbiblioteket som en resurs.

Vi undrade över vilka lärare som tagit upp skolbiblioteket och där svarade lärarstudenterna att
det är svenskläraren vi intervjuat, som engagerat sig i detta ämne. Carola nämnde att det bara
har varit svenskläraren som tagit upp hur viktigt skolbiblioteket är. Linn hade för sig att andra
också tagit upp skolbiblioteket, men kunde inte ge några namn ”Jo, men jag tror att det är
flera som nämnt det liksom. Man får uppfattningen att dom flesta tycker att det är bra”. Dessa
tankar hade även Matilda. Hon nämnde olika lärare som kunde ha pratat om skolbibliotek,
men var ej säker på sin sak. Matilda ansåg att de fått mycket positivt om skolbibliotek den
första terminen. Agnes berättade att förutom svenskläraren, har lärarkunskapslärarna, so-
läraren och en lärare som undervisar i engelska, lagt vikt vid skolbibliotekets funktion. Viola
berättade att hon tycker att de flesta lärarna är positiva till skolbibliotek och svenskläraren
”…håller ju fanan högt där”.
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När vi kom in på i vilken kurslitteratur skolbiblioteket tagits upp, så nämnde sex personer
(Viola, Matilda, Lars, Carola, Josefine och Svea) ett litet häfte om skolbibliotek som ingick i
kursens litteraturlista. Lars menade att ”den var bra p.g.a. sitt omfång”. Han påpekade även att
i kursen svenska tio poäng hade de en kurslitteraturlista där det ingick 19 böcker. Josefine
tyckte att häftet var bra för att den startade diskussioner om hur man själv upplever
skolbibliotek. Då Carola hade läst häftet om skolbibliotek blev hon uppmärksammad om
skolbibliotekets roll i skolan.

Josefine mindes en avhandling, som tog upp hur ett skolbibliotek kan fungera och samarbetet
mellan grundskollärare och bibliotekarier. Viola uppskattade de böcker som innefattade
boksamtal men om de även behandlade skolbibliotek visste hon inte. Agnes kommenterade ej
kurslitteraturen och Linn kom inte ihåg någon kurslitteratur alls som behandlade
skolbiblioteket.
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Lärarstudenterna hade olika upplevelser av hur skolbiblioteken sett ut under deras
praktikperioder. De hade varit på skiftande skolor under sin praktik och antingen hade de haft
tillgång till ett skolbibliotek eller så hade biblioteket varit beläget i ett litet stängt rum.
Matilda uttryckte det som ”…en låst skrubb snarare…med böcker”. Hon påpekade även att
hon blivit medveten om den skiftande standard som råder på dagens skolbibliotek. Lars och
Carola nämnde att de inte hade så bra erfarenheter av skolbibliotek från sina praktikperioder.
Josefine nämnde att man lär sig en hel del när man är ute på praktik i skolan, då man ser om
lärarna använder skolbiblioteket eller ej. Några av respondenterna hade erfarenhet av
boklådor dvs. lådor med böcker som bibliotekarien plockat ihop åt klassen. Viola tyckte att
man i skolorna såg biblioteket som något exklusivt och tyckte att hela verksamheten med
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boklådor blev konstlad och inte naturlig för eleverna. Agnes hade också erfarenheter av
boklådor från praktiken.

Lärarstudenternas kontakter med skolbiblioteket under praktikperioderna hade inte varit
många. Linn besökte biblioteket en gång med eleverna i klassen under fem veckors praktik
och hon märkte inget samarbete mellan lärarna och bibliotekarierna ”utöver det traditionella
att man bara går dit”. Enligt Linn så är det ett slöseri med att använda biblioteket endast för att
låna bänkböcker. Svea berättade att hon var tvungen att besöka biblioteket separat för att få se
hur det såg ut under en praktik. Lars nämnde att han någon gång väglett elever i biblioteket.
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Vid diskussionen om eget intresse av bibliotek från lärarnas sida menade alla åtta
respondenterna att lärarnas egna intresse av biblioteket har stor del i hur mycket eleverna
använder det. Josefine tyckte att det beror lite på vad man själv har för inställning till
biblioteket ifall man använder sig av det, alltså pedagogens förhållande gentemot
skolbiblioteket. Linn konstaterade att ”…det är helt avgörande…om du som lärare inte tänker
på det eller inte tycker det är viktigt då kommer ju inte eleverna få upptäcka det heller”.
Agnes sade att det är lärarnas intresse som driver skolbiblioteket framåt ”…jag misstänker att
om lärarna driver på och är intresserade av skolbiblioteket så borde det ju utvecklas och
läggas anslag på…”. Hon sade även angående skolbibliotek att ”…jag tror att det är olika från
lärare till lärare men jag upplever att det inte är så utnyttjat i dagsläget som det borde vara”.
Till sist så nämnde hon även att ”Det är ju ingen som tvingar en att gå till biblioteket med
barnen eller att utnyttja skolbiblioteket”.

Lars tyckte det är ”fullständigt horribelt” att så många bibliotek läggs ner. Som Viola sade
”Vi kan åka till månen, det går att lösa allt…det är en förmåga att tänka nytt…”. Matilda har
själv alltid tyckt väldigt bra om bibliotek och använder sig flitigt av det. Hon menade även att
biblioteket är ovärderligt med tanke på att dagens lärare inte kan sitta inte med all kunskap
själv. Dagens lärare måste ta hjälp av bibliotek, enligt Matilda.

�����������	�	�������
Sju av de intervjuade (Linn, Agnes, Matilda, Lars, Carola, Josefine och Svea) berättade att
skolbiblioteket hade en stor och viktig roll i dagens skolor. Agnes menade att det ska vara
”…attraktivt för barnen att gå dit…att det finns läshörnor, det finns datorer och hela den
biten…”. De sju var överens om att skolbiblioteket borde ses som en ovärderlig och viktig
resurs. Lars såg biblioteket som ett stort hjälpmedel ”…annars innebär ju det att jag kommer
att stå för all världens kunskaper själv, så det är någonstans en förutsättning för
mångfacetterad undervisning”. Matilda hoppades att skolbiblioteken har en växande roll i
dagens samhälle i och med att barnen idag många gånger ska söka sin egen kunskap. Linn
underströk att ett bra skolbibliotek och bibliotekarie påverkar elevernas läslust och att det
många gånger ”…hänger på lärarna också att man då släpper in eleverna i skolbiblioteket
tillräckligt”. Josefine menade att nu när hon läser till sv/so-lärare hon förstått bokens innebörd
och att det är viktigt att eleverna får en valmöjlighet att välja böcker som passar dem. Läraren
har här en ganska stor roll i att guida eleverna i deras val av böcker, men Josefine menade att
skolbiblioteket troligen håller sig bättre à jour än hon själv som lärare.

Agnes och Svea upplevde dock att skolbiblioteket idag inte är så utnyttjat som det borde vara.
Svea sade även att det beror mycket på henne som lärare ifall hon använder sig av biblioteket
eller ej. Hon ansåg att som lärare kan man vara ”…en brygga för att det ska fungera”. Svea
menade även att ”…eftersom så mycket tid läggs på att få fram information från böcker i
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dagens skola så ska det ju utnyttjas mer för jag erkänner det att jag är som lärare pedagog i
första hand och inte den som vet vad som finns på biblioteket utan det har ni (anm.
bibliotekarier) utbildning för”.

Viola hade en annan bild av skolbiblioteket, där hon såg det som ”…en lagringsplats för
böcker och har man tur så har man en duktig bibliotekarie.” Hon ville att biblioteket skulle
fungera mer naturligt i barnens liv, då ”Livet är inte tillrättalagt…”. Viola tyckte att det är
välkommet att tänka på nya sätt vad gäller skolbiblioteket. Carola menade att ifall det är ett
bra skolbibliotek på den skolan som hon kommer att arbeta på, så tänker hon använda sig av
skolbiblioteket en hel del för hon vill använda sig mycket av litteratur i undervisningen.
Agnes hade även hon fått upp ögonen för skolbiblioteket genom svenskkursen. Hon sade att
lärare borde sträva efter att få skolbiblioteket ”så bra och fungerande som möjligt”.
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Linn menade att hon lärt sig om skolbibliotek i kursen i svenska och påpekade ”…att man har
insett att en bibliotekarie har oerhörda kunskaper…” och att man som lärare bör inleda ett
samarbete med bibliotekarien, om sådan finns. Man borde samarbeta mer med bibliotekarien
för det verkar inte som lärarna gör så ”…utan biblioteket är där som någon undanskuffad
verksamhet som är för sitt eget lilla roliga och sen är skolan vid sidan om”.

Agnes påpekade att det var viktigt att se bibliotekarierna som den faktiska resurs de är och att
man inser att lärare och bibliotekarier kompletterar varandra. Josefine hade fått sig en klarare
uppfattning om hur olika skolbibliotek kan se ut och berättade att skolbibliotekarien kan ses
som en oerhörd resurs. Viola menade att man kan få en ”…otrolig hjälp av en
skolbibliotekarie, för man har inte det greppet kring litteraturen själv”. Hon kunde acceptera
att bibliotekarien är duktig på att leta fram fakta, men hon ansåg att det är hennes ansvar som
pedagog att det inte stannar där. Men det menade hon att det är där lärarens uppgifter kommer
in såsom att granska och värdera informationen. Viola berättade även att hon tycker att lärare
är generellt positiva till bibliotek och bibliotekarier och avslutade med ”…om inte annat så är
dom en avlastning”. Linn berättade även att hon inte är så upplyst kring böcker och därför kan
hon inte mycket om barn- och ungdomslitteratur. Då är det enligt henne ännu viktigare att
jobba ihop med bibliotekarien.

)!"!$�1/4�����%
�	�����
�	����	������

Lärarstudenternas inställning till PBL var i några fall väldigt negativ, då de har erfarenheter
av PBL från sina egna högskolestudier. Viola, Carola, Josefine och Agnes tyckte inte alls det
var ett passande arbetssätt för dem. Agnes berättade att de själva fått arbeta utifrån arbetssättet
PBL, då de ingått i olika basgrupper där de arbetat efter egna frågeställningar. Tidsbristen
gjorde att det ej fungerade att arbeta så här, ansåg Agnes. Viola menade att det var ”…otroligt
konstruerat…” och att ”…den hämmar mer än vad den utvecklar”, hon är väldigt kritisk till
PBL överhuvudtaget. Dessa fyra var överens om att det var ett rörigt arbetssätt och att det inte
fungerade. Svea var den som var positiv till detta arbetssätt och tyckte att det passade henne
att arbeta utifrån denna modell. Lars och Linn var tveksamma till PBL och Matilda kunde
komma på både negativa och positiva saker med PBL. Josefine diskuterade lärarens roll i PBL
och menade att läraren många gånger ska finnas där som ett bollplank. Man ska inte styra
eleverna för mycket, utan kunna sätta igång dem när de ”…står och stampar och inte vet var
de ska ta vägen…”.
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När vi pratade om undersökande arbetssätt var det inte så markanta skillnader i
lärarstudenternas uppfattningar. De ansåg att i detta arbetssätt ska läraren finnas där, som en
handledare och lära eleverna ställa relevanta frågor. Matilda menade att hennes roll blir att
”Ställa relevanta frågor som föder ytterligare nyfikenhet på sikt genom större kunskap
kanske”. Agnes tyckte att hennes roll i detta arbetssätt är att vägleda eleverna och visa de
olika möjligheter som finns. Hon menade även att det idag krävs av henne och hennes elever
att de sovrar och bestämmer identitet på källan.
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För att vi skulle få en bakgrund till våra intervjuer med lärarstudenter, så intervjuade vi
studierektorn och två lärare (svenska och so). Intervjuerna med ansvariga på institutionen har
vi använt som en grund för att sätta oss in i lärarstudenternas situation.
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Studierektorn för lärarprogrammet 1-7 med inriktningen sv/so, träffade vi för en intervju om
lärarutbildningen och utbildningsplanen. Under denna intervju fick vi en kopia av
utbildningsplanen som vi tog upp i avsnitt 3.3. Studierektorn är adjunkt i ämnesdidaktik och
undervisar i svensk och engelsk ämnesdidaktik, samt pedagogik. Större delen av tiden går åt
till att vara studierektor och därutöver undervisar han på högstadiet en och en halv dag i
veckan.

Studierektorn började med att berätta att av 140 poäng i lärarprogrammet 1-7, så är det 40
poäng som är ämnesstudier. Med ämnesstudier menas svenska, so-ämnen, matematik, no-
ämnen och tillvalskurserna bild, idrott, musik och engelska.

De 140 poängen består av pedagogiskt arbete inklusive utbildningspraktik, pedagogik och
allmändidaktik 63 poäng, utbildningspraktik 20 poäng, pedagogik, metodik, psykologi,
allmändidaktik 33 poäng, vetenskaplig metod, examensarbete 10 poäng, ämnesstudier
inklusive ämnesdidaktik 62 poäng, samt valfria kurser 15 poäng (källa: Utbildningsplan för
Lärarprogrammen).

Lärarstudenterna läser svenska vid tre olika tillfällen. Först en grundläggande kurs i svenska
och matematik, sedan en tematisk kurs som har sin utgångspunkt i ett antal FN-dokument och
till sist svenska 10 poäng där bland annat skolbibliotek behandlas. Det är svenskläraren, som
vi har intervjuat, som är kursansvarig för svenska tio poäng.

Informationssökning och datainslag förekommer vid flera olika tillfällen i programmet, enligt
studierektorn. Kontaktbibliotekarien för institutionen för pedagogik träffar lärarstudenterna i
högskolebiblioteket under deras första kurs på lärarprogrammet. Studenterna får då
information om högskolebiblioteket och bli introducerade till möjligheten att söka
information, i början framförallt för att hitta eget material. Även i en annan kurs under
utbildningen, får lärarstudenterna hjälp av kontaktbibliotekarien, då avsikten är att de skall
fördjupa sina kunskaper i informationssökning. I kursen vetenskaplig metod inför
examensarbetet (våra respondenter läste kursen vetenskaplig metod VT-01 och skriver
examensarbetet HT-01) kulminerar arbetet med informationssökning, då lärarstudenterna
söker information till sina egna arbeten.
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Studierektorn menade att det viktigaste för lärarstudenternas kommande yrke är den
didaktiska diskussionen kring hur man använder informationssökning som ett verktyg, vilka
möjligheter och faror som finns och hur informationssökning blir ett didaktiskt verktyg. Det
ska inte bara vara ett planlöst sökande hos eleverna i grundskolan, tyckte studierektorn. Han
ansåg inte att det är speciellt mycket som man bör kunna om informationssökning som lärare,
för det är enligt honom, inte så svårt att lära eleverna hur man söker rätt på informationen.
Framförallt handlar det om kritisk granskning av det material som eleverna i grundskolan har
fått fram. Att värdera denna kunskap är svårare att lära sig, än det praktiska hantverket kring
hur man jobbar med en sökmotor.

Enligt studierektorn, så har han och lärarstudenterna, en pågående diskussion där de ej håller
med varandra. Denna handlar om att studenterna vill kunna ta ett europeiskt datakörkort på
lärarutbildningen. Han tyckte själv att det inte är en högskolemässig kurs och att den är för
bunden vid en speciell programvara. Studierektorn menade att känslan för hur man använder
sig av datorer och Internet och att det framförallt kopplas till någon slags kunskapssyn och
elevsyn är det mest väsentliga. Han såg hellre att studenterna har en bredare kompetens, en
”…hygglig datorvana att dom inte är rädda för apparaten…” och att de ser datorns
möjligheter men också dess hinder.

Vi kan alltid göra mer för att följa punkterna i utbildningsplanen, framförallt när det gäller IT,
menade studierektorn. Många utvärderingar har visat att lärarstudenterna framfört kritik mot
att utbildningen innehåller för lite IT och att de känner att de behöver lära sig mer om det.
Enligt studierektorn så är ett av de lokala målen på lärarutbildningen att belysa och granska IT
som ett pedagogiskt verktyg, men han medger att det är ett svårt område som institutionen
haft en del problem med, eftersom de inte vet på vilken nivå de ska lägga undervisningen.
Han sade ”…vi har studenter som kan oerhört mycket när dom kommer in och så får vi
studenter som inte vet hur man sätter på en dator och att då liksom göra ett mål som alla ska
nå till, som inte verkar löjligt för vissa”. Vad man än pratar om så är kunskapsnivån väldigt
skiftande beroende på vem som kommer in på lärarutbildningen, ansåg studierektorn. Han
sade ”Vi tar ju in folk med väldigt skiftande bakgrund och väldigt skiftande ålder, alltså ifrån
såna som är 19 till såna som är 50 kommer in och dom har ju oerhört olika förutsättningar”.

Då vi frågade om lärarstudenterna kommer i kontakt med skolbibliotek under sin praktik, så
menade studierektorn att det fortfarande var ganska lite kontakter, vilket han uppfattade som
en nackdel. Lärarstudenterna har fältstudier, då de är ute i skolor och tittar på olika saker.
Studierektorn tyckte att man här skulle kunna ge en uppgift om hur skolbiblioteket fungerar,
men som han sade ”…den här kopplingen har varit rätt svag och dålig hittills”.

Institutionen har ett utbildningsråd för grundskollärarprogrammet, där det sitter med studenter
och fyra yrkesverksamma. Av dessa fyra är det två som arbetat länge som grundskollärare och
två som är nyutexaminerade. Lärarutbildningen har också en organisation med mentorer.
Varje lärarstudent tillhör under sin utbildning en mentorsgrupp med ungefär åtta studenter i
varje grupp. Dessa är kopplade till en mentor, dvs. ”en lärare verksam ute på fältet”. I denna
grupp kan man ventilera olika funderingar och problem. Studierektorn träffar i sin tur dessa
mentorer två gånger per termin, då det diskuteras vilka brister mentorerna tycker att
lärarutbildningen har.

Lärarstudenterna arbetar med PBL-kurser ibland, men då med ett vuxenperspektiv på det, för
att lära sig arbetsmetoden och för att inhämta kunskap för sina högskolestudier. Undersökande
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arbetssätt i grundskolan ansåg studierektorn är kopplat mer till informationssökning än till
skolbiblioteket på grund av att skolbibliotek oftast är väldigt små.

Studierektorn sade att det alltid har riktats kritik mot lärarutbildningen, eftersom verkligheten
inte ser ut som lärarutbildningen säger att den ser ut. Det är en urgammal kritik och då måste
man försöka hitta sätt att så långt som möjligt få det att se ut så som det gör i verkligheten.
Han tyckte att främsta målet måste vara att utbilda bra lärare och primärt måste det då vara en
yrkesutbildning.
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Svenskläraren undervisar i svenska sedan 30 år på grundskolan, mestadels på högstadiet och
har för närvarande tre svensklektioner i veckan i en sjunde klass. Hon är lärarutbildare på två
olika lärarutbildningar och dessutom har hon uppdragsutbildningar på skolor och i kommuner.
Hon skulle själv inte kunna arbeta som svensklärare om hon inte hade mycket kontakt med
bibliotek, eftersom hon tycker att det berikar undervisningen. Svenskläraren hade tidigare
varit bibliotekslärare och därför är hennes inställning till bibliotek att det är ”…otroligt
naturligt att ha mycket samarbete med ett bibliotek”.

Litteratur och läsande, tala, samtala och retorik, grammatik, skrivundervisning och till sist
tematiska studier behandlas under kursen svenska tio poäng med två veckor per område.
Kursen i svenska på tio poäng tar upp skolbibliotek både direkt och indirekt bland annat
genom kurslitteraturen, där det ingår ett häfte eller en liten tunn bok som behandlade
skolbibliotek. Svenskläraren såg häftet som en ”inspirationsbok”. När hon  och
lärarstudenterna har pratat om dess innehåll, så har studenterna fått en bild av hur ett
skolbibliotek skulle kunna fungera. Svenskläraren har fått uppfattningen att boken är omtyckt
av eleverna. I kursen ingår även en bok där man beskriver ”…hur man ordnar en läsmiljö”.
Enligt svenskläraren så var det inte många av lärarstudenterna som hade positiva erfarenheter
av skolbibliotek och detta kan bero på, enligt henne, att det finns många skolbibliotek som
inte fungerar riktigt bra. Hon skulle kunna tänka sig att byta ut ”inspirationsboken” om
skolbibliotek, mot något som är mer riktat mot hur man bygger upp ett sådant.

Hon berättade att lärarstudenterna fått i uppgift att besöka skolbibliotek eller deras
praktikskolas närmaste bibliotek under sina kulturfältsstudier i en kurs som handlar om sagor.
Då skulle studenterna se hur man på biblioteken arbetade med sagor och ifall de hade
sagostunder, sagoprojekt eller något liknande.

Svenskläraren vill att skolbiblioteket skall ses som en resurs, både som lokal och med
personalen. En skola kan inte ha ett stort utbud av litteratur som är tillräckligt för
undervisningen, utan måste ha ett skolbibliotek eller samverka med ett bibliotek. Hon tyckte
att idealet vore att ha ett skolbibliotek med en skolbibliotekarie och inte ett skolbibliotek som
en lärare sköter oavlönad. Det är först då man kan prata om ett fungerande skolbibliotek,
enligt henne.

Genom sitt arbete som lärare i grundskolan har hon samlat på sig en hel del erfarenheter. Till
exempel har hon märkt att många barn inte är vana vid att besöka bibliotek, då föräldrarna
aldrig tagit med dem dit. Svenskläraren ansåg det som skolans uppgift att visa eleverna att
biblioteket kan vara en resurs och tillflyktsort. Biblioteket har många olika roller tyckte hon. I
den skola där svenskläraren arbetar några timmar i veckan, betonar hon vikten för eleverna av
att använda sig av biblioteket. Detta förutsätter, menar hon, att man låter eleverna få vara i
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biblioteket. På denna skola har man ”forskning”, vilket innebär att eleverna gör självständiga
arbeten. Där krävs det att de får ”…vara i närheten av ett bibliotek så att dom kan få söka
information på alla möjliga sätt”.

Informationssökning är inget hon tar upp i svenskkursen, men hon vet att lärarstudenterna får
det bland annat under sin första termin på lärarutbildningen. Då träffar de
kontaktbibliotekarien på biblioteket. Svenskläraren har märkt att när hon handleder
examensarbeten, under lärarstudenternas sista termin, verkar det som om de behärskar
inhämtandet av information.

Under en kurs som hon har med blivande lärare i sv/so och ma/no går hon igenom en
arbetsgång om hur man går tillväga när man ska forska i skolan. Då utgår man från att skriva
ner allt man vet om ämnet på ett papper, sedan ställer man sig frågor vad det är man vill veta
och till sist går man iväg och söker informationen. Lärarstudenterna brukar själva få öva
denna arbetsgång genom att forska om drakar. Efteråt brukar de diskutera om det är bra eller
dåligt att få alla svar från en källa och då brukar svenskläraren uppmana dem att alltid gå till
flera källor så att lärarstudenterna vänjer sig vid det.

Hon tyckte att på vissa skolor så har det blivit stor datorfixering när det gäller undersökande
arbetssätt. Själv menade hon att det inte är bara i skolans datasal som man kan forska, utan
även med flerbandslexikon, fackhyllor och tidskriftshyllor. Då man forskar ska man använda
sig av olika medier och det är biblioteket som tillhandahåller dem, ansåg svenskläraren.
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So-läraren är ny på lärarutbildningen sedan höstterminen 2000. På grund av detta så är det ej
hon som har undervisat våra respondenter i so-ämnena. Hon undervisar även på gymnasiet,
framförallt i religion men även i svenska, historia, psykologi, speech och drama.

So-läraren använder sig ej av kurslitteratur som behandlar skolbibliotek eller
informationssökning, däremot tar hon upp källkritik med lärarstudenter och detta behandlas
genom kompendiet ”Kolla källan”. När de diskuterar källkritik så tar de upp Internetsökningar
och hur man går tillväga i biblioteket. Under några föreläsningar med lärarstudenterna tar hon
upp hur man söker på Internet med tanke på alla ”historieförfalskade” hemsidor etc. och hur
man upptäcker sådant.

Hon tyckte att det är viktigt att när man som lärare plockar in böcker och material till eleverna
i grundskolan, så ska de kunna få vara med och söka litteratur själva och då måste det finnas
ett bibliotek. Det är viktigt för grundskoleelever att lära sig hur ett bibliotek ser ut och hur det
fungerar. So-läraren ansåg att grundskoleeleverna behöver lära sig att använda flera olika
källor i och med ett mer självständigt arbetssätt. Därför måste det finnas en bra kontakt med
biblioteket. Hon menade att allting inte handlar om att söka på Internet, utan eleverna i
grundskolan måste lära sig att hitta material på andra sätt också. Då är det viktigt att
lärarstudenterna lär sig detta under sin utbildning, eftersom det är de som ska genomföra
undervisningen på grundskolorna.

Vi undrade en del om so-lärarens egna erfarenheter som lärare, då vi diskuterade bibliotekets
och bibliotekariernas roll i undervisningen. Hon menade att det är av stor vikt att
bibliotekarien är med en del i planeringen, då klasser ska göra stora arbeten. Då slipper
bibliotekarien stå helt frågande, då det dyker upp en klass på 30 elever som vill ha hjälp.
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Eftersom lärarstudenterna behöver biblioteket under sina studier, så tycker so-läraren att det
borde ligga i deras eget intresse att använda det, i och med att de kommer att behöva
biblioteket i sitt kommande yrke. So-läraren kopplar detta till att ”Man förutsätter att lärarna
känner till hur det fungerar och att man naturligtvis vänder sig till skolbiblioteket”.
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Genom våra intervjuer med lärarstudenterna visade det sig att de tyckte sig ha fått för lite av
vad de ansåg innefattas i begreppet informationssökning. Det kom fram under intervjuerna att
vi som blivande bibliotekarier och de som blivande lärare uppfattade informationssökningens
innebörd olika. De flesta lärarstudenternas syn på informationssökning var användandet av
datorer och Internet. Enligt dem så är deras stora uppgift att värdera och kritiskt granska
material som tagits fram och inte huvudsakligen att hitta information.

Lärarstudenterna var alla överens om att skolbibliotek är en viktig del i skolans värld. De hade
alla olika erfarenheter av bibliotek. Biblioteken de mött under sina praktikperioder hade
skiftat från att ha varit små låsta bokrum till fungerande skolbibliotek. Deras egna
erfarenheter berodde ganska mycket på ifall de själva var flitiga användare av bibliotek eller
ej. Flera av lärarstudenterna kopplar framförallt ihop bibliotek med skönlitteratur, läsning och
böcker. Lärarstudenternas positiva attityd till skolbibliotek har de fått från svenskläraren.
Svensklärarens positiva inställning till bibliotek lyste igenom hos alla de lärarstudenter vi
intervjuade. Det fanns dock ett gap mellan ord och handling när det gällde lärarstudenternas
användande av skolbibliotek.

Studierektorn ansåg att lärarstudenternas viktigaste uppgift i informationssökningsprocessen
var att kritiskt granska och värdera information. Enligt studierektorn så är lärarstudenternas
kontakter med skolbibliotek under praktikperioder ganska få. Detta såg han som en nackdel
och menade att här skulle man kunna göra en förbättring.

Svenskläraren och so-läraren var båda positivt inställda till bibliotek som en värdefull
pedagogisk resurs. De hade båda två goda erfarenheter av samarbete med bibliotek, då de
fortfarande arbetar som lärare. Svenskläraren hade en liten bok om skolbibliotek med i
kurslitteraturlistan i svenskkursen på tio poäng. Varken svenskläraren eller so-läraren tyckte
sig ha undervisat lärarstudenterna i informationssökning. De hade dock gett lite vägledning
när det bl.a. gällde hur man går tillväga när man forskar i grundskolan och hur man söker på
Internet med tanke på ”historieförfalskade” hemsidor etc.
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Vi kommer i detta kapitel att knyta samman teori och tidigare forskning med vår egen
undersökning. Sist i kapitlet finner ni våra slutsatser av arbetet.

Vårt syfte med denna uppsats var att studera vad och hur lärarstudenter vid en lärarutbildning
lär sig om informationssökning och skolbibliotek, med tanke på ett alltmer undersökande
arbetssätt i grundskolan.

Vi har valt att formulera rubrikerna 6.1, 6.2 och 6.3 nedan som frågor, för att kunna utläsa de
resultat vi kommit fram till. Dessa rubriker delas i sin tur in i underrubriker, så att kapitlet blir
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lättöverskådligt. Efter dessa tre inledande delkapitel kommer vi fram till slutsatserna av vårt
arbete. Sist i kapitlet tar vi upp förslag till vidare forskning samt slutord i uppsatsen.
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Vi ser tydligt att vi som blivande bibliotekarier och våra respondenter som blivande lärare har
olika syn på informationssökningsprocessen. Vi kan efter våra studier av både litteratur och
intervjuer se att lärarna betonar att kritiskt granska och värdera information. När vi studerat
Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen, så menar vi att lärarstudenterna behöver
grundläggande kunskaper i informationssökning. De bör, förutom att kunna kritiskt granska
och värdera information, kunna använda sig av olika hjälpmedel som t.ex. datorer, för att
kunna söka information (Kuhlthau 1993, s 43). Moore menar att lärarna behöver undervisa
eleverna att bli mer medvetna om sin roll i informationssökningsprocessen (Moore 1999, s
133-143). Best och hans medförfattare skriver att hur de flesta lärare undervisar har att göra
med under vilka förhållanden de själva blev undervisade t.ex. i informationssökning (Best
1990, s 7). Vi anser att om inte lärarstudenterna lär sig om informationssökning i sin
utbildning kan de inte heller undervisa om det.
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I flertalet styrdokument och annan litteratur konstateras konsten av att kunna hantera en dator
som mycket viktig både som lärarstudent och även som praktiskt verksam lärare. Detta blir av
ännu större betydelse, då lärarens roll i undervisningen ändrats en hel del p.g.a. det
undersökande arbetssättet i grundskolan. Läraren ska kunna guida eleverna, så att de hittar
den information de är ute efter för att lösa sin uppgift. I och med lärarens förändrade roll till
att mer och mer fungera som handledare, så påpekar flertalet källor hur viktigt det är att
läraren behärskar uppgiften att kritiskt granska och värdera information (se Kap 1.3,
Lärarutbildningskommittén 1999, Utbildningsdepartementet 1994, Gómez & Swenne 1996,
Limberg 1998).

Flertalet av lärarstudenterna vi intervjuade ansåg att de har fått kunskap om att kritiskt
granska och värdera information i sin utbildning. De tyckte sig främst kunna kritiskt granska
den information de hittar, framförallt den som ligger på Internet. De menade även att det var
deras uppgift som pedagoger, att kunna värdera information de hittar och så småningom den
information deras elever kommer med. I den lokala utbildningsplanen, nämns att det ska
läggas vikt vid metoder för att kritiskt granska och värdera information. Limberg påpekar att
det som kan ses som mest centralt för bibliotekarier och lärare är att hjälpa eleverna lära sig
att sovra och värdera information (Limberg 1996, s 52-53).

I SOU 1999:63 hävdar kommittén att det krävs att läraren kritiskt granskar, utvärderar och
hanterar information, i stället för att endast föra över information till sina elever. Kommittén
anser även att kraven på lärarna har ökat, då deras uppgifter till stor del består av att hjälpa
eleverna behärska kunskapen att sortera och bearbeta information
(Lärarutbildningskommittén 1999, s 11, 41). I Lpo 94 betonar man vikten av att eleverna i
grundskolan lär sig att kritiskt granska och värdera olika påståenden. Där menar man även att
eleverna ska kunna formulera och lösa problem, men även att de ska reflektera över olika
erfarenheter de får med sig på vägen (Utbildningsdepartement 1994, s 9).

Vi har utifrån våra intervjuer resonerat oss fram till att det är viktigt för lärarstudenterna att
lära sig söka information, som ett redskap i sina studier. Säljö skriver att lärande idag till stor
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del utgörs av att lära sig att hantera den nya tekniken. Han tycker att det är viktigt att man i ett
informationssamhälle innehar färdigheter och kunskaper som att sammanfatta och kritiskt
värdera information. Idag handlar det inte så mycket om att få del av informationen för den
finns runt oss hela tiden. Vikten läggs i stället på att göra egna erfarenheter i miljöer där
fysiska och intellektuella redskap görs åtkomliga för människan på ett möjligt sätt (Säljö
2000, s 239-242).
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När det gäller informationssökning och förmågan att hantera datorer framgår det av våra
intervjuer att lärarstudenterna anser att de inte fått någon bra undervisning i detta. De
lärarstudenter vi intervjuat menade att de blivit erbjudna en kurs i biblioteket på några timmar,
som kontaktbibliotekarien för institutionen höll i. Det var dock ett svagt intresse från
lärarstudenternas sida, då de tyckte att den var alltför enkel. Tre av åtta respondenter ansåg att
de ej var i behov av kursen för att den var alltför allmän enligt dem. Lärarstudenterna menade
även att de inte hade någon nytta av det kontaktbibliotekarien gick igenom i början av
utbildningen, förrän senare till examensarbetet, som är i slutet av utbildningen.

Tre av de åtta lärarstudenterna frågade eller hade problem med att förstå vad vi menade med
informationssökning. Detta fann vi högst anmärkningsvärt i och med att lärarstudenterna inte
verkade ha några större problem med att söka material för eget bruk. Med det menar vi att de
gick till biblioteket för att söka information i bibliotekskatalogen, de utförde enklare
sökningar på Internet osv. Detta fick vi reda på då vi frågade dem hur de gick tillväga för att
söka material till en uppgift. Detta tas även upp i forskningsrapporten av Best, där deras
respondenter ej kunde reda ut begrepp som bibliotekskunskaper och informationsfärdigheter
(Best 1990, s 21).

Vad lärarstudenterna inte tyckte sig ha fått är kunskap om hur man söker information. Våra
resultat tyder på att det behövs mer och bättre undervisning i informationssökning i
lärarutbildningen. Det svåra med detta är hur man ska lägga upp undervisningen, så att alla
lärarstudenter lär sig så bra som möjligt. Det poängteras av våra respondenter, både från lärare
och studenterna själva, att lärarstudenterna befinner sig på väldigt olika nivåer i sina
kunskaper om informationssökning, datakunskaper etc. Det krävs åtskilliga diskussioner och
utvärderingar, tror vi, för att komma fram till en lösning som passar alla parter. Även Best och
hans medförfattare kunde konstatera att lärarstudenterna var på olika nivåer när det gällde
kunskaper i studiefärdigheter (Best 1990, s 15-17).

En annan tanke är att man skulle kunna studera andra länders utbildningssystem när det gäller
bibliotekariens funktion. I USA har bibliotekarien flera olika funktioner;
undervisningskonsult, lärare och informationsspecialist (Kühne 1993, s 56, Wolcott 1999, s
155-162). Carlgren och Marton menar att det kanske måste komma folk från andra yrken och
fylla denna roll, dvs. i vårt fall rollen som informationsspecialist (Carlgren & Marton 2000, s
17). I flera undersökningar har man kommit fram till eller så föreslås det att bibliotekarier bör
ha kunskaper i pedagogik och att lärare bör ha kunskaper i bibliotek- och informationssökning
(Kühne 1993, s 233, Limberg 1996, s 24-25, 52-53, Sundstedt & Wärnlund 2000, s 72-74).

Vi reflekterade över att lärarstudenterna inte sökt särskilt mycket egen litteratur förrän i slutet
av sin utbildning, då de skriver ett examensarbete. Detta tror vi kan bero på att
lärarstudenterna har haft mycket obligatorisk kurslitteratur, så att de inte behövt söka mer. En
annan faktor kan vara att lärarstudenternas uppgifter inte kräver att de söker egen information.
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I institutionens utbildningsplan har man dock tagit fasta på att den del som nämns i SOU
1999:63, nämligen att lärarstudenten skall kunna hantera datorer och andra
informationstekniska färdigheter (Lärarutbildningskommittén 1999, s 433).

Vi tycker att det ser ut att vara ett problem på lärarutbildningarna att reda ut vad
informationssökning innefattar. I Johanna Hansson utredning ville man få en klarhet i om
lärarutbildningar utbildar sina studenter i informationssökning. Det var överlag så att
lärarutbildningarna ansåg att introduktionskursen i biblioteket var det man erbjöd sina
studenter i informationssökning (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s 84-85). 

Studierektorn menade att det förekom informationssökning och datainslag vid flera olika
tillfällen i studenternas utbildning. Han refererade främst till lärarstudenternas möte med
kontaktbibliotekarien i biblioteket, men även till kursen i vetenskaplig metod inför
examensarbetet. Lärarstudenterna själva tyckte sig inte ha fått tillräcklig undervisning i IT-
och datorbaserad informationssökning. Några av lärarstudenterna kunde se att det säkert var
meningen att det skulle ingå något moment av informationssökning, men att det inte hade
blivit så mycket av det.

Flera av lärarstudenterna ansåg att det var en stor brist på informationssökning i utbildningen.
Studierektorn var medveten om detta och sade att det framförts kritik från lärarstudenterna
mot att det varit för lite IT i utbildningen. Han medgav att detta är något som de haft svårt
med, då studenterna på utbildningen befinner sig på väldigt olika nivåer. Vi ser att det sker en
dialog mellan institution och studenter om problemet, men det verkar som om institutionen
inte riktigt vet vad och var man ska lägga in informationssökning, så att det blir en naturlig
del i lärarutbildningen. Studierektorn refererade mestadels till datorn och biblioteket, då vi
diskuterade informationssökning med honom. Han hade ibland problem med att reda ut vad
han själv menade med informationssökning och drog då alltid paralleller till IT.

Svenskläraren sade att hon inte undervisat lärarstudenterna i informationssökning under
kursen i svenska. Lärarstudenterna själva var av en helt annan uppfattning och tyckte att det
var här de till största delen fått sin undervisning om informationssökning. Vi funderade en del
på detta och kom fram till att lärarstudenterna antagligen ser en koppling mellan
skolbibliotek, som svenskläraren pratat en hel del om i svenskkursen, och
informationssökning. Detta antagande gör vi inte på lösa grunder, då Josefine berättade att
studenterna genom svenskkursen fått information om hur man söker information via
biblioteket. Alltså har detta blivit en naturlig koppling för studenterna.

Svenskläraren berättade att hon under en kurs med de lärarstuderande går igenom en
arbetsgång om hur man går tillväga när man ska forska i skolan. Lärarstudenterna brukar
själva få skriva ner allt de vet om ett speciellt ämne, sedan ställer man sig frågor om vad man
vill veta och sedan går man iväg för att söka upp informationen. Detta kan, enligt oss, vara
ännu ett exempel som lärarstudenterna syftade på när de menade att svenskläraren undervisat
dem i informationssökning.
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Sedan vi studerat Säljö, som presenterar en teoretisk syn på hur de som anses vara nybörjare
lär sig om t.ex. informationssökning, insåg vi bl.a. att hela ansvaret för att lärarstudenterna ska
lära sig om informationssökning inte kan läggas på lärarna. Det krävs att institutionen
utformar en utbildningsplan som poängterar vikten av att kunna söka information. Sedan är
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det viktigt att denna följs och att det inte bara blir ett delmoment man gör ifall man hinner
med det. Vi upptäckte i intervjuerna med våra lärarstudenter att det fanns andra faktorer som
spelar in vid lärandet av informationssökande såsom familj, tidigare utbildning och arbete,
fritidsintressen osv.

Säljö anser att man behöver delta i sociala praktiker för att lära och utvecklas, då man utgår
från att vara nybörjare för att senare bli skicklig på att utföra en speciell sak. Säljö skriver att
de flesta troligen fått hjälp av andra personer då det gäller att hantera t.ex. datorer. Enligt
Säljö är det på detta sätt som människan lär sig bäst och det är bättre än traditionell
undervisning och instruktionsböcker (Säljö 2000, s 235-236). Enligt våra intervjuer så visar
resultaten att lärarstudenterna hellre skulle se att lärarutbildningen stod för undervisningen i
informationssökning. Då skulle de ej behöva ta hjälp av andra personer för att vidareutveckla
sina kunskaper. Studierektorn har erfarenheten att lärarstudenternas kunskaper kring t.ex.
datorer skiljer väldigt mycket mellan studenterna. Han menar att alla har oerhört olika
förutsättningar, då de börjar lärarutbildningen.

En av våra respondenter, Agnes, påpekade att hennes egna testande och tips från andra har
hjälpt henne mer i datorsalen vid informationssökning än undervisningen i lärarutbildningen.
Linn berättade att hon lärt sig mycket av sina informationssöknings- och datakunskaper av sin
pojkvän. Även de andra respondenterna har lärt sig om informationssökning och datorer vid
sidan av lärarutbildningen. Ingen av respondenterna anser att det är vid föreläsningar eller
seminarier de lärt sig något de inte kunde innan om informationssökning. Agnes kommenterar
det genom att säga att det är i sammanhanget av sin utbildning som hon har störst tillgång till
datorer och bibliotek, men det är inte i själva utbildningssituationen som t.ex. under
seminarier och föreläsningar som hon fått nya kunskaper om informationssökning.

Vi tycker oss kunna utläsa i vår litteratur att lärarstudenterna skulle behöva inneha förmågan
att söka information under och efter sina studier på lärarutbildningen. Detta så att de i sin tur
kan förbättra situationen för de elever de sedan undervisar, som känner sig förvirrade i
biblioteket, då de ska söka lämpliga källor till sina uppgifter. Detta med att elever känner sig
förvirrade i biblioteket är något som Kuhlthau poängterar. Hon menar att elever ofta känner
stor osäkerhet och förvirring, då de söker information (Kuhlthau 1993, s 124).
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Vi konstaterar utifrån vår egen undersökning och den litteratur vi läst om skolbibliotek att
lärarstudenter överlag har en positiv inställning till bibliotek. Det som många gånger kan
upplevas som ett problem från lärarnas sida är att de inte vet hur man använder sig av
biblioteket.
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I vår undersökning framkommer det att våra respondenter, som är blivande 1-7 lärare,  hade
en positiv inställning till skolbibliotek. Lärarstudenterna vi intervjuade ansåg sig ha fått
information om att man som lärare bör samarbeta med bibliotekarier, men inte hur man
använder sig av skolbiblioteket. Svensklärarens attityd till skolbibliotek verkar ha spelat stor
roll bland våra respondenter. Svensklärarens egen åsikt att skolbiblioteket är en viktig resurs i
skolan, verkar ha fastnat hos våra respondenter.
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Alla lärarstudenter som vi intervjuade ansåg sig ha fått undervisning om skolbibliotek från
svensklärarens föreläsningar. Det är genom dessa som Agnes fått upp ögonen för hur viktigt
det är med skolbibliotek. Viola menade att de flesta lärarna på utbildningen är positiva till
skolbibliotek. Johanna Hansson samt Hansson och Holmqvist tror att blivande lärare använder
sig mer av skolbibliotek, om det lyfts fram mer under lärarutbildningen (Skolbiblioteken i
Sverige 1999, s 94, Hansson & Holmqvist 1993, s 106-07).

Limberg skriver om skolbibliotekets pedagogiska funktion, där man använder sig av
skolbiblioteket som ett redskap i ett problemorienterat arbetssätt (Limberg 1990, s 62-64).
Många av våra respondenter menade att det var en självklarhet för dem att använda sig av
skolbiblioteket i undervisningen när de kommer ut i arbetslivet. Frågan är då hur det blir när
lärare med en positiv inställning till skolbibliotek kommer ut på en skola som ej har ett
fungerande skolbibliotek? Enligt Kulturrådets rapport är det inte ovanligt att skolbibliotekens
standard är låg, samt att det ej fungerar som en integrerad del i skolverksamheten
(Skolbiblioteken i Sverige 1999, s 20-25).

Böwes respondenter (blivande gymnasielärare) var positiva till att använda skolbiblioteket i
sitt framtida yrke, men hade inte fått särskilt mycket information om det under sin studietid.
De visste ej hur man gick tillväga och hur man använder sig av ett skolbibliotek, utan det enda
de fått reda på var att skolbibliotek var användbart (Böwes 1997, s 63). Även Henriksson och
Palmgren kom fram till liknande resultat, nämligen att deras respondenter tyckte att de fått för
lite undervisning om skolbibliotek. Lärarstudenterna i detta specialarbete var överens om att
de tänkte utnyttja skolbiblioteket i sitt kommande yrke (Henriksson & Palmgren 1990, s 8).
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Undersökande arbetssätt i grundskolan, ansåg studierektorn, är kopplat mer till
informationssökning än till skolbiblioteket. Detta på grund av att skolbibliotek oftast är
väldigt små, enligt honom. Detta visar på studierektorns inställning till skolbiblioteken på
grundskolorna och kanske även på hur verkligheten ser ut på skolorna. Lärarstudenterna
refererade mer till sin egen roll som handledare och ”bollplank”, än bibliotekets roll, då vi tog
upp PBL och undersökande arbetssätt i grundskolan. Vi kan nedan se exempel från vår
litteratur som verkligen tyder på att undersökande arbetssätt och skolbibliotek hör ihop.

Sundstedt och Wärnlund kom fram till att lärarna i deras undersökning tyckte att biblioteket
var en del av PBL-undervisningen (Sundstedt & Wärnlund 2000, s 72-74). Bergvall och
Edenholms litteraturstudie visar att bibliotekens medverkan i undervisningen ökar vid
undersökande arbetssätt (Bergvall & Edenholm 2000, s 82-84). Vi fann det viktigt att Gómez
och Swenne i sin modell av undersökande arbetssätt påpekar att det behövs en del färdigheter
för att kunna arbeta på ett undersökande sätt (Gómez & Swenne 1996, s 45). Författarna tar
för givet att lärarna samarbetar med bibliotekarierna, när man arbetar undersökande.

Även Bergqvist kommenterar detta och menar att det är nödvändigt med ett undersökande
arbetssätt i grundskolan i dag, eftersom vi lever i ett informationssamhälle. Det är viktigt att
eleverna lär sig att utnyttja den information som biblioteket har att erbjuda (Bergqvist 1986, s
6). Gómez är inne på samma tankar. Hon menar att denna blandning av olika läromönster som
idag är aktuell ute på skolorna hör samman med ett undersökande arbetssätt. Genom detta
arbetssätt får skolbiblioteket en central roll (Gómez 1997, s 66-67).
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Nobel framhöll att det är i skolbiblioteket som mycket av de hjälpmedel finns, som man
behöver för att skapa en positiv inställning till lärande och läsning. Redan 1979 konstaterade
Nobel skolbibliotekens vikt för lärande (Nobel 1979, s 99). Vi förundras över att man genom
slutbetänkande och ändring av läroplaner ännu försöker att hitta ett tillfredsställande sätt att få
det att fungera på, nämligen att skolbibliotek ska vara något som ej ses som en självklarhet i
dagens grundskolor utan något att kämpa för.
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Kühne kom i sin undersökning fram till att man bör arbeta för ett ”biblioteksintegrerat
undersökande arbetssätt” i skolorna. Det finns fyra faktorer som gör det antingen enklare eller
svårare att integrera biblioteket i undervisningen. De fyra faktorerna hon tar upp är den
fysiska, den psykologiska, utbildningen och målen med verksamheten (Kühne 1993, s 227-
228).

Den fysiska faktorn innefattar bibliotekets läge och utrustning. När man arbetar som lärare är
det olika hur mycket man använder sig av bibliotekets resurser (Kühne 1993, s 228).
Loertscher redovisar i olika steg i vilken utsträckning läraren kan förväntas använda sig av
biblioteket (Loertscher 1987, s 144-147). Efter att ha studerat dessa tror vi att man som lärare
ofta överskattar sitt samarbete med bibliotek. Med detta menar vi att lärare tycker att de
använder biblioteket, men från en bibliotekaries synpunkt kunde det vara en helt annan form
av samarbete. Detta kan bero på flertalet orsaker, som t.ex. Kühnes fysiska faktorer dvs. att
man inte har de resurser som krävs.

Loertscher tar i sin taxonomi upp lärarens integrering av skolbibliotekets resurser i
undervisningen. Han menar att lärarens medvetenhet om vad skolbiblioteket har att erbjuda
ökar ju mer läraren använder sig utav skolbibliotekets resurser (Loertscher 1988, s 23). Linn
berättar att hon under svenskkursen insett att bibliotekarien har ”oerhörda kunskaper” och
Agnes menade att man ska se bibliotekarierna som en resurs. De flesta lärarstudenter såg
skolbiblioteket och bibliotekarien som ett stort hjälpmedel och var väl medvetna om deras
betydelse i skolan.

Den psykologiska faktorn innefattar skolledningen och lärarens intresse för bibliotek (Kühne
1993, s 227, 232-233). Alla de lärarstudenter som vi intervjuade ansåg att lärarens egna
intresse är avgörande när det handlar om hur mycket de använder skolbiblioteket i
undervisningen. Josefine menade att hon under praktiken märkt ifall lärarna använder sig av
biblioteket eller ej. Svea och Agnes tyckte inte att skolbiblioteket användes så mycket som det
borde göra. Matilda berättade att hon har reflekterat över den varierande standard som
existerar på dagens skolbibliotek. Carola tog upp att hon inte haft speciellt goda erfarenheter
av skolbibliotek från praktiken.

Enligt svenskläraren så har en hel del lärarstudenter dåliga erfarenheter av skolbibliotek och
detta beror i stor utsträckning på att det finns många skolbibliotek som ej fungerar bra.
Svenskläraren själv menade att hon inte skulle kunna arbeta som svensklärare utan kontakten
med bibliotek, eftersom hon ansåg att det berikade undervisningen. En annan viktig sak är att
även om eget intresse av bibliotek finns, så kanske det inte kan inledas ett samarbete med
biblioteket. Enligt Lpo 94 har rektorn på varje skola ansvar för att skolbiblioteket ska fungera
som ett stöd för eleverna när de själva söker och utvecklar sina kunskaper
(Utbildningsdepartementet 1994, s 17).
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Ett annat exempel är utbildningsfaktorn, då det är lärarnas och bibliotekariernas utbildning
som spelar stor roll (Kühne 1993, s 233-234). Johanna Hansson skriver om att både lärare och
bibliotekarier borde lära sig av varandras områden för att det ska bli bättre på skolbiblioteken
samt att samarbetet mellan de två yrkesgrupperna skall fungera (Skolbiblioteken i Sverige
1999, s 12). Svenskläraren som vi intervjuade hade positiv attityd till skolbibliotek som det
visade sig hade överförts på lärarstudenterna vi intervjuade. Även lärarstudenternas
praktikerfarenheter kan bidra till att de i framtiden kommer att samarbeta med
skolbibliotekarier.

Sista faktorn, målen med verksamheten, innefattar bl.a. läroplanen och utbildningsplanen
(Kühne 1993, s 234-235). Enligt skolans lokala utbildningsplan så ska undervisningsformerna
bygga på ett undersökande arbetssätt. Lärarutbildningen ska uppmärksamma metoder för att
söka och värdera information. Lärarstudenterna skall ha förmågan att kunna använda datorer
och andra informationstekniska hjälpmedel, som förhoppningsvis är beläget i skolbiblioteket.
Informationstekniska färdigheter ska ingå i lärarstudenternas utbildning. Det står inget om
skolbiblioteket i utbildningsplanen. Man kan tycka att det skulle kunna ingå något där de
skriver om undersökande arbetssätt eller där de tar upp IT.

Kühne skriver att man kommit fram till att de ämnen som är bäst lämpade för att arbeta
biblioteksinriktat i är svenska och so-ämnen (Kühne 1993, s 200). Agnes menade att ma/no-
lärarna har fått mer när det gäller IT-undervisning än vad sv/so-lärarna har fått.
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Vi tycker oss kunna utläsa i den litteratur vi studerat att man försöker förändra
lärarutbildningen på många olika områden. Drivkraften är främst förändringar i samhället, då
det krävs att lärarutbildningen hänger med. Vi har valt att belysa de områden som har med
vårt arbete att göra, nämligen informationssökning och skolbibliotek. Det sker idag en
förändring av lärarens roll i skolan, mycket på grund av det snabba informationsflödet och
förändrade undervisningsformer. Vi tyckte därför att det var viktigt att belysa vilka olika
förändringar läraren står inför.
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Vi har funnit att man i många källor diskuterar de förändringar som skett i lärarutbildningen.
Almerud konstaterar att skolan idag uppfattas som mindre traditionell än tidigare och att
lärare idag förväntas skapa lärande situationer för eleverna (Almerud 1997, s 1, 4). Enligt
Tallberg, så har det skett förändringar inom skolverksamheten som inte uppfylls av
förändringarna i lärarutbildningen. Brister i lärarutbildningen har lett till flera utredningar,
menar Tallberg, där man vill försöka komma tillrätta med var problemen finns (Tallberg
1998, s 25). I SOU 1999:63 framfördes förslag till förnyelse av lärarutbildningen
(Lärarutbildningskommittén 1999, s 11).

Våra lärarstudenter talade om sin roll som handledare, då vi diskuterade deras uppfattning av
undersökande arbetssätt. Någon av respondenterna tyckte att deras roll blev att vägleda
eleverna i detta arbetssätt. Eliasson och Lindö menar att man bör tänka över sin roll som
pedagog då ett undersökande arbetssätt kräver att läraren fungerar som handledare (Eliasson
& Lindö 1999, s 74-75). Schofield, som Säljö tar upp, kom i sin undersökning fram till att
handledning blir allt vanligare i de miljöer där datorer finns tillgängliga. Säljö tar upp det



55

faktum att det blir mindre och mindre traditionell undervisning, dvs. då läraren håller i
lektionerna och då man utgår mycket från olika läroböcker (Säljö 2000, s 239-240, 245-246).

Genom att lärare idag uppmanar elever till självständiga arbeten, så får inte läraren den
föreläsande rollen de haft tidigare. Sundstedt och Wärnlund kom i sin undersökning fram till
att lärarna nu såg sig allt mer som handledare (Sundstedt & Wärnlund 2000, s 72).

I SOU 1999:63 skriver man även att lärarens roll blir mer och mer lik en handledare, eftersom
eleverna behöver vägledning genom sitt arbete (Lärarutbildningskommittén 1999, s 13-14).
Av lärarstudenterna krävs det att man ska kunna använda datorer och andra hjälpmedel både
för sin egen del och i sin undervisning. I Lpo 94 står det att eleverna ska kunna formulera
egna problem, reflektera över sina erfarenheter och kritiskt granska olika påståenden
(Utbildningsdepartementet 1994, s 9). Att dessa styrdokument tar upp dessa viktiga punkter
känns som ett steg i rätt riktning, enligt oss, för det visar hur viktigt det är.

Utifrån den litteratur som vi tagit del av angående lärarens roll som handledare, så förstår man
att lärarens ”nya” roll i klassrummet är något som diskuterats fram och tillbaka de senaste 5-6
åren. I vår undersökning vid en lärarutbildning var det därför intressant att se att tankarna
kring en förändring av läraryrket var i gång där. Det tyckte vi oss kunna se genom att en del
av lärarstudenterna vi intervjuade uppfattade sig som handledare i sitt kommande yrke och att
studierektorn vid lärarutbildningen var medveten om lärarnas förändrade roll. I den lokala
utbildningsplanen nämner man även att de blivande lärarna ska uppmärksamma rollen att
fungera som handledare (källa: Lärarutbildningens lokala utbildningsplan).

Att medvetenheten finns hos berörda parter är naturligtvis viktigt. Vi kunde dock se att det
råder förvirring hos både studierektor och lärarstudenter, när det gäller frågan hur man på
bästa sätt i lärarutbildningen kan lära sig att fungera som handledare. Kanske bidrar förslaget
om förnyelse av lärarutbildningen till att reda ut lärarnas nya roll som handledare.

+!$!"������
�������	

Carlgren och Marton menar att nyblivna lärare brukar få något av en chock, då de lämnar
utbildningen. Författarna menar att detta har sin grund i att lärarstudenterna fått studera
läroplaner och hur de förväntas undervisa när de kommer ut som lärare (Carlgren & Marton
2000, s 7, 77, 103). Tallberg skriver om vilka förbättringar det går att göra för att de nyblivna
lärarna ska slippa drabbas så hårt av verkligheten när de börjar att arbeta. Ett sätt att försöka
komma åt detta problem är att förstärka praktiken och handledarnas inflytande (Tallberg
1998, s 25).

Lärarstudenterna har upplevt väldigt varierande standard på skolbiblioteken under sina
praktikperioder. Matilda påpekade att hon blivit medveten om den skiftande standard som
råder på dagens skolbibliotek, då hon varit ute på praktik. Lars och Carola nämnde att de inte
hade så bra erfarenheter av skolbibliotek från sina praktikperioder. Studierektorn är liksom
svenskläraren medveten om att kopplingen mellan lärarutbildningen och skolbibliotek är svag
och dålig. De menar att lärarstudenterna kunde haft mer uppgifter i anslutning till
skolbiblioteken. Det kan vara bra att lärarstudenterna genom praktiken har fått en bild av hur
skolbiblioteken ser ut ”i verkligheten” med tanke på den chock nyblivna lärare kan få.

Vi kan genom våra intervjuer utläsa att lärarstudenterna tycker det är stora kontraster mellan
utbildning och yrkesliv. Ett exempel är ”inspirationsboken” i svenskan vilken ger en bild av
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ett fungerande bibliotek jämfört med lärarstudenternas egna upplevelser av skolbibliotek i en
skrubb. Att få komma i kontakt med sin kommande arbetsmiljö under lärarutbildningen, kan
vara bra för att lindra chocken något.

När Carlgren och Marton diskuterar kring den chock som nyblivna lärare kan få så ser vi en
koppling till Säljös resonemang kring verksamhetssystem. Säljö menar att ifall man kommer
ifrån ett verksamhetssystem så kan det vara svårt att förstå sig på ett annat. Skolan är en del av
samhället likt andra verksamhetssystem (Säljö 2000, s 145, 238). Detta förklaras tydligare då
man kan se det som att lärarutbildningen och grundskolan är två skilda verksamhetssystem.
Under vår intervju med studierektorn, så berättade han att det alltid har funnits kritik mot
lärarutbildningen. Den har gått ut på att lärarutbildningen har en annan syn på hur
verkligheten ser ut i skolorna, än vad det egentligen gör. Här kan man se hur tydligt
skillnaden mellan olika verksamhetssystem kan upplevas, då studierektorn konstaterar att det
finns en kritik mot lärarutbildningen.

Ett annat sätt att förbereda eleverna för hur de själva kommer att arbeta tar Carlgren och
Marton upp. De menar att de som arbetat med att formulera egna problem under sin studietid,
klarar nya situationer bättre, än de som arbetat mindre varierat (Carlgren & Marton 2000, s
137). Lärarstudenterna i vår undersökning hade en väldigt negativ syn på PBL efter att ha
arbetat efter detta arbetssätt själva. Däremot var de inte lika negativa mot att använda sig av
någon form av undersökande arbetssätt i grundskolan. Eftersom undersökande arbetssätt
härleds ur PBL kan detta ses som motsägande.

Om man som lärarstudent är involverad i något projekt för att främja samarbetet mellan lärare
och bibliotekarier, så bör man vara medveten om att det inte är så här det fungerar på alla
skolor. Best och Doiron redogör för olika projekt i autentiska miljöer, där bl.a. lärarstudenter
var involverade för att se hur de på bästa sätt kunde integrera informationsteknologi och
skolbibliotek i grundskolan. Detta kan jämföras med Moores artikel som tar upp det faktum
att samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier som startat genom ett projekt oftast inte
fortgår efter att projektet avslutats. Det verkar som om det måste finnas projekt för att ett
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie skall inledas.
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En slutsats av vårt arbete är att för att få en uppfattning om vilken undervisning lärarstudenter
får i sin utbildning, och hur de lär om informationssökning, så krävs det att man reder ut
begreppet informationssökning. Det är viktigt att man från olika håll (t.ex. kommittéer,
lärarutbildningar, lärare och studenter) analyserar lärares och bibliotekariers olika roller i
informationssökningsprocessen.

Vi konstaterade ganska snart då vi kommit i gång med vår egen undersökning att lärare inte
gör en naturlig koppling mellan skolbibliotek, informationssökning och undersökande
arbetssätt, som vi bibliotekarier gör. Däremot ser de en koppling mellan skolbibliotek och
informationssökning. Vi menar att det krävs ett bibliotek för att kunna söka information på ett
smidigt sätt, då man idag ofta arbetar undersökande i grundskolan. Lärarstudenterna vi
intervjuade vill gärna i sitt kommande yrke använda biblioteket i sin undervisning, men de är
inte riktigt klara över vad deras uppgifter består av i informationssökningsprocessen.
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Vi kan konstatera att man i den lärarutbildning vi undersökt inte i klartext uttryckt vad
informationssökning möjligen kan innefatta, vare sig för sig själv eller sina lärarstudenter. När
vi frågade lärarstudenterna om deras erfarenheter av informationssökning, trodde flertalet att
vi enbart menade när de utförde datorbaserade sökningar via Internet. De pratade om hur lite
eller mycket de kunde om datorer. Vi tror att lärarstudenterna troligen vet en del om
informationssökning, då de själva förde begrepp som sökmotor, Artikelsök osv. på tal. Vad de
inte vet är vad som innefattas i själva begreppet informationssökning. Best och Moore skriver
båda två om den begreppsförvirring angående informationssökning som verkar råda.
Bibliotekskunskaper och informationsfärdigheter är två olika begrepp som tas upp i samband
med detta.

Det vi menar med informationssökning sträcker sig dock mycket längre och är vidare som
begrepp (se Kap 1.2.1). Svenskläraren och so-läraren förstod innebörden av
informationssökning, men hade även de en annan och snävare syn på informationssökning än
vi. Det var, enligt oss, anmärkningsvärt att studierektorn satte likhetstecken mellan IT och
informationssökning.

Vi kan utifrån vår egen undersökning konstatera att det skiljer sig en hel del mellan lärares
och bibliotekariers syn på vad som innefattas i begreppet informationssökning.
Lärarstudenterna som vi intervjuade menade att deras roll i skolan var att fungera som en
handledare åt eleverna. I och med detta hade de som uppgift att kritiskt granska och värdera
information. Denna uppfattning har troligen genomsyrat hela deras utbildning. Detta
framkommer också i intervjun med studierektorn, då han uttryckte vikten av att kunna värdera
och kritiskt granska information.
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Vi har funderat en hel del över vad det är som gör att målen angående informationssökning i
den lokala utbildningsplanen inte når lärarstudenterna. I styrdokumenten poängteras det att
lärarstudenterna ska ges kunskaper i informationssökning. Studierektorn vi intervjuade ansåg
att förmågan att kritiskt granska och värdera information var något som värdesattes. Hälften
av lärarstudenterna menade att det säkert var meningen att det skulle ingå något moment av
informationssökning i alla kurser, men att det inte märkts av. Det har i flertalet utvärderingar,
enligt studierektorn framförts kritik mot att lärarstudenterna har för lite datorbaserad
undervisning i sin utbildning.

Det verkar som om det är lärarnas intresse som avgör hur mycket tid de väljer att lägga på
informationssökning. Antagligen så finns det andra saker de vill ha in på sina föreläsningar
och då prioriteras ej undervisning om informationssökning. Studierektorn ansåg att
skillnaderna mellan lärarstudenternas kunskaper i att använda datorn är för skiftande, så det
blir svårt att hitta en lämplig nivå att lägga undervisningen på.

Vi tror att lärarnas attityd till bibliotek och informationssökning många gånger är avgörande
för hur mycket det involveras i undervisningen. Kontaktbibliotekariens kurs, som ges
fristående från institutionens undervisning, behandlar information om litteratur och
informationssökning i biblioteket. Om denna ej betonas av institutionen och lärarna, och även
att den är frivillig, gör troligen att många lärarstudenter missar detta viktiga moment. Best tar
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upp att lärarstudenterna i deras undersökning hade delade meningar om introduktionskursen i
biblioteket. Förkunskaperna hos lärarstudenterna var varierade och för att förbättra kursen
borde man, enligt författarna, istället integrera introduktionskursen i biblioteket i
undervisningen i andra ämnen och kurser (Best 1990, s 42-43).

Kursen i biblioteket borde ej vara frivillig utan istället obligatorisk med ett sökmoment som
examination. Vi ser ett behov från institutionens sida att ha ett närmare samarbete med
biblioteket och kontaktbibliotekarien, eftersom det skulle kunna hjälpa dem med att fylla
luckan hos studenter som saknar kompetens i informationssökning. I 6.2.2 där vi tar upp
kontaktbibliotekariens kurs påpekar vi att lärarstudenterna tyckte att den var alltför enkel och
allmän. Då det i vår undersökning framkommer att lärarstudenternas kunskaper i
informationssökning är bristfälliga, så kan man undra var de fått den attityden till
kontaktbibliotekariens kurs ifrån. En bidragande faktor kan kanske vara att lärarstudenterna
får långa litteraturlistor så att det inte är aktuellt att söka egna källor.

Institutionen och lärarnas attityd till att gå på kontaktbibliotekariens kurs är viktig. Det
uppmärksammade vi under lärarstudenternas intervjuer och det kan vara det som är avgörande
för lärarstudenterna. Institutionen kan mycket väl vara det som får studenterna att använda sig
av bibliotekets resurser, alltså den sammanbindande länken mellan biblioteket och studenterna
under studietiden.

Vi menar att lärare och bibliotekarier kanske uppfattar informationssökning på skilda sätt i
och med att de ingår i olika verksamhetssystem. Vi ger i detta sammanhang exempel på två
olika verksamhetssystem, nämligen lärarutbildningen, där man agerar som student och
grundskolan, där man senare agerar som lärare. För att sätta detta i ett sammanhang kan vi
relatera till svenskläraren. Hon tyckte inte alls att hon undervisade lärarstudenterna i
informationssökning, medan studenterna själva refererar hela tiden till denna kurs då vi
pratade om informationssökning. De befinner sig i helt olika positioner och förväntningarna
på vad undervisningen ska ge och vad lärarstudenterna får är vitt skilda. Ett annat exempel på
olika verksamhetssystem är lärare gentemot bibliotekarier. På grundskolan samarbetar
skolbibliotekarier och lärare vid projekt men det är inte alltid det finns en skolbibliotekarie på
alla skolor. Där skolbibliotekarier saknas innebär det att läraren får ta ansvar för att kontakta
ett folkbibliotek för ett eventuellt samarbete.

Långa kurslitteraturlistor gör att studenterna ej tvingas till att söka sin egen information. Ett
exempel är kursen i svenska på tio poäng, där studenterna fått en kurslitteraturlista på 19
böcker. Detta uppmuntrar ju inte precis till ett eget sökande eller att nyttja bibliotekets
resurser i något vidare omfång. Om man på institutionen verkligen vill att lärarstudenterna ska
söka mer information på egen hand så hade det varit bra om lärarna ändrade på sina
kursupplägg.
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Vi tror inte att lärarstudenterna hade varit så positivt inställda till biblioteket och
användningen av det, om det inte varit för svensklärarens engagemang. Hon har gett
lärarstudenterna uppgifter, haft kurslitteratur och pratat om skolbibliotek. Lärarstudenterna
gav även tips på fler lärare som påpekat hur viktigt det är att utnyttja bibliotekets resurser och
enligt lärarstudenterna hade lärarna mycket positivt att säga om skolbibliotek. Därför finner vi
det konstigt när studierektorn sade att kopplingen till skolbiblioteken har varit mindre bra i
deras utbildning. Troligen är det så att det inte står någonstans att lärarstudenterna ska
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upplysas om skolbibliotekens fördelar, men i och med lärares intresse av bibliotek vid
utbildningen, så får lärarstudenterna detta ”på köpet”.

Lärarstudenterna är rörande överens om att lärarens egna intresse av bibliotek har stor del i
hur mycket eleverna använder det. De betonar även vikten av ett samarbete mellan lärare och
bibliotekarier, eftersom de kompletterar varandra.
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Vi hade tyckt att det varit intressant att gå på djupet med den undran som kommit upp under
arbetets gång, det vill säga varför det inte läggs mer vikt vid att analysera
informationssökningens olika moment på lärarutbildningarna. Även varför lärare och
bibliotekarier har så pass skilda uppfattningar om informationssökningsprocessen hade varit
intressant att gå in på djupare.

Vad som också fångat vårt intresse är om de nyblivna lärarna använder sig av biblioteket när
de kommer ut i verkligheten. Vad är det för skillnad på olika lärares undervisning om de har
tillgång till ”bra” respektive ”dåliga” bibliotek/skolbibliotek? Och kan ”biblioteks-
intresserade” lärare påverka att skolbibliotekens plats i skolan förbättras?

+!+���%���������%�����	


Att skriva denna uppsats har varit intressant och lärorikt. Våra kunskaper om
lärarutbildningen och lärare har fördjupats och arbetet har gett oss en klarare bild över
lärarnas situation. Ett gott samarbete mellan lärare och bibliotekarier hjälper båda att kunna
upprätthålla sina positioner i informationssökningsprocessen. Som handledare och
informationsspecialist kan de båda jobba sida vid sida och ej konkurrera med  varandra.

En av våra källor i uppsatsen, forskningsrapporten skriven av Best m.fl., tar upp liknande
saker som vi tar upp i vår uppsats. Deras arbete är visserligen mer omfattande än vårt, men det
var intressant att se att vi kom fram till snarlika resultat för då blir det något som vi kan stödja
oss på i vår uppsats.

Vi tycker att man skulle försöka att utveckla den dialog som förs mellan lärarna och
lärarstudenterna om vad de bör erbjudas för undervisning i informationssökning. Vid dessa
tillfällen kan det också vara bra om kontaktbibliotekarien för institutionen får vara med som
en extra resurs. Genom sin utbildning har lärarstudenterna fått insikten om att skolbibliotek är
nödvändiga att tillgå i deras kommande undervisning. Institutionen och lärarnas egna
intressen eller ointressen av skolbibliotek och informationssökning ska inte få vara avgörande,
när det gäller grundskoleelevers framtida kunskaper om dessa ämnen.

Det är anmärkningsvärt att Nobel 1979 skriver att biblioteket bör vara en central punkt i
skolan och att vi 2002 fortfarande strävar efter samma mål. Man kan undra vem som tänker ta
på sig ansvaret för att biblioteket ska få sin självklara plats i skolan och undervisningen.
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Syftet med denna uppsats var att studera vad och hur lärarstudenter vid en lärarutbildning lär
sig om informationssökning och skolbibliotek, relaterat till undervisningen i grundskolan. För
att besvara detta formulerade vi fyra frågeställningar, vilka vi besvarade genom
litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Som bakgrund presenterade vi en del olika källor
som diskuterar att det skulle behövas en förändring av lärarutbildningen. Dessa författare
anser att lärarstudenterna bör ges mer möjligheter att arbeta problembaserat under sin
utbildningstid.

Litteraturen behandlar styrdokument av olika slag, undersökningar om lärarutbildningar och
läraryrket, informationssökning och skolbibliotekets roll i undervisningen. Eftersom vi
studerade vad lärarstudenter lär sig om informationssökning valde vi att utgå från Roger
Säljös teori om lärande. Vi fann det även relevant att ta upp Carol Collier Kuhlthaus
undersökning om hur studenter upplever informationssökning.

Vi bestämde oss för att göra kvalitativa intervjuer, för att få de lärarstuderandes syn på den
undervisning de får i informationssökning och skolbibliotek, samt vad de lärt sig om detta. Vi
utförde elva intervjuer med åtta lärarstudenter, studierektorn och två lärare vid institutionen.
Vi använde oss av intervjumanualer vilka finns som bilaga 1, 2 och 3.

I informationssökningsprocessen, ansåg studierektorn, att lärarstudenternas viktigaste uppgift
var att kritiskt granska och värdera information. Han sade vidare att informationssökning och
datainslag förekommer vid olika tillfällen i lärarutbildningen. Han refererar främst till den
kurs som kontaktbibliotekarien håller i som en introduktionskurs till användandet av
biblioteket, men även till examensarbetet då studenterna förväntas att söka information själva.
Lärarstudenternas kontakter med skolbibliotek under praktikperioderna var ganska få, enligt
studierektorn. Detta såg han som en nackdel och menade att här skulle man kunna göra en
förbättring.

Både svenskläraren och so-läraren hade bra erfarenheter av samarbete med bibliotek, då de
fortfarande arbetar som lärare. De var båda positivt inställda till bibliotek som en värdefull
pedagogisk resurs. I svenskkursen på tio poäng hade svenskläraren en liten bok om
skolbibliotek med i kurslitteraturlistan. Varken svenskläraren eller so-läraren tyckte sig ha
undervisat lärarstudenterna i informationssökning. Svenskläraren hade dock gett lite
vägledning när det bl.a. gällde hur man går tillväga när man forskar i grundskolan och so-
läraren hade gett tips på hur man söker på Internet och är kritisk med tanke på
”historieförfalskade” hemsidor etc.

Lärarstudenterna tyckte sig ha fått för lite av vad de ansåg innefattas i begreppet
informationssökning. De ansåg sig ha fått för lite datorbaserad undervisning, men desto mer
information om hur man kritisk granskar och värderar information. Enligt dem så är deras
stora uppgift att värdera och kritiskt granska material som tagits fram och inte huvudsakligen
att hitta information. Det kom fram under intervjuerna att vi som blivande bibliotekarier och
de som blivande lärare uppfattade informationssökningens innebörd olika. De flesta
lärarstudenternas syn på informationssökning var användandet av datorer och Internet.

Skolbibliotek, sågs av de lärarstudenter som vi intervjuade, som är en viktig del i skolans
värld. Deras erfarenheter av bibliotek var varierande. Biblioteken de mött under deras
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praktikperioder hade skiftat från att ha varit små låsta bokrum till välutvecklade skolbibliotek.
Deras egna erfarenheter berodde ganska mycket på ifall de själva var flitiga användare av
bibliotek eller ej. I och med svensklärarens positiva inställning till bibliotek, var de
lärarstudenter vi intervjuade, även de för ett användande av bibliotek i sin kommande
undervisning.

I analys- och diskussionskapitlet kunde vi genom den litteratur vi studerat och i vår egen
undersökning se att det ständigt förs en diskussion om att det sker förändringar på olika
områden inom läraryrket. Lärarstudenterna ser sin roll, när de kommer ut i skolan, som
handledare, då eleverna förväntas att arbeta självständigt.

Vi kunde i våra slutsatser konstatera att en begreppsutredning angående informationssökning
skulle vara välbehövlig. Vi noterade att lärarstudenterna inte behövde söka särskilt mycket
information på egen hand förrän i slutet av sin utbildning, då de skriver ett examensarbete.
Lärarstudenterna har under sin utbildning haft långa kurslitteraturlistor eller uppgifter som
inte kräver att lärarstudenten själv söker information.

Vi kan se att lärare (grundskolan) och studenter (lärarutbildningen) befinner sig i olika
verksamhetssystem (från Säljö) och det gör även lärare och bibliotekarier. I och med att de
ingår i olika verksamhetssystem, så har de olika uppfattning om vad t.ex. informationssökning
innefattar. Lärare, studenter och bibliotekarier befinner sig i olika positioner och har olika
förväntningar på vad undervisning ska ge och vad studenten/eleven får är vitt skilda.

Vi tyckte oss kunna utläsa att institutionens och lärarnas intresse för bibliotek är avgörande
för lärarstudenternas inställning till bibliotek. Det  visar sig även vara så ute på grundskolorna
då bibliotekets integrering i undervisning helt beror på lärarens eget intresse.
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2001-03-13  Intervju med lärarstudent Linn
2001-03-13  Intervju med lärarstudent Svea
2001-03-14  Intervju med lärarstudent Matilda
2001-03-14  Intervju med lärarstudent Viola
2001-03-14  Intervju med lärarstudent Josefine
2001-03-15  Intervju med lärarstudent Lars
2001-03-28  Intervju med lärarstudent Carola
2001-03-29  Intervju med lärarstudent Agnes

2001-03-12  Intervju med studierektor
2001-03-23  Intervju med sv-lärare
2001-03-23  Intervju med so-lärare

Ljudupptagningar 2001-03 med utskrifter finns i författarnas ägo.
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BILAGA 1

INTERVJUMANUAL LÄRARSTUDENTER LÄRARPROGRAMMET 1-7 SV/SO

1. Berätta vad du fått för undervisning i informationssökning/i att söka information? Mer
eller mindre? Behov (ej bara som student utan också i sitt framtida yrke)? Exempel?

2. Vad har du lärt dig om informationssökning under din utbildning? Exempel? I vilka
sammanhang (kurser, uppgifter, kurslitteratur etc.) tycker du att du har lärt dig om
informationssökning? Exempel? Vilka hjälpmedel använder du dig av? Vad lärde du dig
av er kontaktbibliotekaries kurs i informationssökning?

3. Eget intresse av informationssökning? Vad har du lärt dig om informationssökning vid
sidan av utbildningen?

4. Är det något du inte kan om informationssökning som du skulle vilja lära dig (som student
och blivande lärare)? Vad? Varför?

5. I vilka kurser tas informationsökning upp? Någon lärare som tagit upp
informationssökning mer än andra? Vem? Någon speciell kurslitteratur där
informationssökning behandlas? Exempel?

6. Berätta vad du har fått för undervisning om skolbibliotek? När och vad har du lärt dig om
skolbibliotek?

7. I vilka kurser tas skolbiblioteket upp? Någon lärare som tagit upp skolbibliotek mer än
andra? Vem? Någon speciell kurslitteratur där skolbibliotek behandlas? Exempel?

8. Vad har du för praktikerfarenheter av skolbibliotek? Kontakt, hur gick det till? Märkte du
att det fanns något samarbete med bibliotek/skolbibliotek/skolbibliotekarie? Exempel?

9. Vad tycker du att skolbiblioteket har för roll/funktion i skolan? Din syn på
bibliotek/skolbibliotek? Hjälpmedel/pedagogisk resurs i skolan? Eget intresse? Exempel?
Berätta om hur du upplever PBL/undersökande arbetssätt i skolan? Lärarens roll? Har
skolbiblioteket en plats här? På vilket sätt?

10. Visioner inför ditt kommande yrke? Vad ska du göra som ej görs nu? Förändringar?
Kommer du att använda dig av biblioteket? På vilket sätt?
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BILAGA 2

INTERVJUMANUAL STUDIEREKTOR LÄRARPROGRAMMET 1-7 SV/SO

1. Berätta lite kort om lärarutbildningen 1-7 sv/so. Utbildningsplanen (vad innehåller den för
delar och moment med tanke på informationssökning, ämnesstudier)?

2. Vilka kurser innehåller något om skolbibliotek och informationssökning (större perspektiv
än sv- och so-lärarnas intervjuer?) Exempel?

3. Hur ser ni på praktiken? Ge exempel på hur studenterna kommer i kontakt med
skolbibliotek under sin praktik? Vad är det för sorts kontakt?

4. Hur ser du på skolbibliotekets roll i undervisningen? Finns det något samband mellan
PBL/undersökande arbetssätt i skolan och skolbibliotek? I så fall vad?

5. Vad finns det för krav på de blivande lärarnas utbildning med tanke på det undersökande
arbetssättet (PBL) som är i skolan?

6. Hur påverkar förändringarna i grundskolan lärarutbildningen? Exempel? (Eleverna
förväntas arbeta mer undersökande osv)

7. Vad tycker du att lärare skall kunna om informationssökning? Varför?

8. Vad vill du att lärarstudenterna skall lära sig om informationssökning i sin
lärarutbildning? Hur? Varför?
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1. Berätta om 10-poängs kursen i svenska/so-kurserna.

2. Innehåller kursen något om skolbibliotek? Vad? I vilka delar, i vilket sammanhang?
Exempel?

3. Behandlas skolbiblioteket i er kurslitteratur på något sätt? Var? Hur? Mer eller mindre?
Exempel?

4. Vad vill du att lärarstudenterna ska lära sig om skolbibliotek?

5. Hur ser du på skolbibliotekets roll i undervisningen i grundskolan? Förklara varför. Hur
ser du på undersökande arbetssätt? Samband med skolbibliotek? Exempel?

6. Kommer lärarstudenterna i kontakt med skolbibliotek under sin praktik? Förklara.
Exempel?

7. Innehåller kursen något om informationssökning? Vad? I vilka delar, i vilket
sammanhang? Exempel?

8. Behandlas informationssökning i er kurslitteratur på något sätt? Var? Hur? Mer eller
mindre? Exempel?

9. Viktigt med informationssökning för lärarstudenter? Varför? På vilket sätt? Exempel?

10. Har du något mer övrigt att berätta om detta.... något som vi inte har frågat om men som
du tycker borde komma med?


