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1 lnledning 

Att leta fram och H'ma ut backer, tidskrifter och annat material; att snabbt soka svar pa 

faktafragor; att gora heWickande databassokningar; att hatla bokprat eller ha sagostund 

for bam; att kora ut backer till gamla och sjuka; att surfa runt och hitta ratt pa Internet -

en bibliotekaries arbete kan omfatta manga och olika sysslor. 

En bibliotekarie kan ocksa hjalpa manniskor att lara, att lara sig enskilda saker, men 

ocksa att lara sig att fortsatta lara genom egen kunskapssokning, dvs. att kunna hantera 

de redskap som mojliggor ett livslangt larande. Denna pedagogiska aspekt pa biblioteks

arbete var for mig helt ny nar jag boijade min utbildning i biblioteks- och informations

vetenskap pa Bibliotekshogskolan i Boras. 

Jag inser nu att var man an arbetar sam bibliotekarie, kommer man att ha nagot att gora 

med miinniskors inlaming. Detta galler biblioteksarbete bade pa folkbibliotek och forsk

ningsbibliotek, men det ar nag anda sa att bibliotekets pedagogiska roll ar sarskilt tydlig 

pa skolbiblioteken. Sam skolbibliotekarie i grundskolan eller gymnasieskolan bestar 

kanske den stOrsta och viktigaste del en av ens arbete av att just hjalpa elever att lara sig 

hur man soker kunskap och hittar det man behover for sin inHiming. Sjalv tycker jag att 

detta later bade spannande och roligt och den pedagogiska biblioteksfunktionen har gett 

mitt kommande yrke ytterligare en dimension. Darav amnesvalet for denna uppsats. 

1.1 Bakgrund 

I detta avsnitt redogor jag fOr hur problemformuleringen vuxit fram. Det blir samtidigt 

lite av ett klargorande av vilka mina erfarenheter ar, och vilka varderingar hos mig sam 

styrt och styr arbetet (jfr Holme & Solvang 1991, s 32, 47}. 

6verallt idag talas det om att informationsmangden okar och blir alit svarare att over

blicka. For att hitta det man villi informationsflodet, rnaste man bAde kanna till hur man 

gar tillvaga nar man soker och ha valdigt klart for sig vad det ar man letar efter. Nar man 

val hittat ratt ( eller tror att man har det) galler det att kunna bedoma om det man funnit 

verkligen ar relevant. Det handlar inte langre enbart om att lara sig saker, utan att lara 

sig metoderna for hur man soker kunskap. 

I de nya laroplanema for grundskolan och gymnasieskolan, Lliroplaner for det obliga

toriska skolvasendet och de frivilliga skolformerna : Lpo 94 Lpf 94, marks detta satt att 

resonera tydligt. I laroplanen for gymnasieskolan star foljande att Hisa: 
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"Elevema skall ocksa kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflode och snabb fodindringstakt. Deras formaga att firma, till

ligna sig och anvanda ny kunskap blir darfor viktig. Elevema skall trana sig 

att tanka kritiskt, att granska fakta och forhallanden och att inse konse

kvensema av olika altemativ. Pa sa vis narmar sig elevema ett alltmer veten

skapligt satt att tanka och arbeta .... Genom studiema skall elevema skaffa 

sig en grund for livslangt larande." 

(Lpf 94, s 25) 

Visserligen namns inte biblioteket uttryckligen i detta sammanhang i laroplanen, men 

det sHills krav pa skolan att tillhandah1Hla en stor mangd information samlad pa eller 

atminstone tillganglig ifran en och samma plats. Det basta och mest logiska exemplet pa 

en sadan plats ar naturligtvis ett skolbibliotek eller ett bibliotek i skolans narhet. 

I Biblioteket - skolans hjiirna?: skolbiblioteket som resurs i det undersokande arbets

siittet pa grundskolan, star angaende malen i laroplanema, eller rattare sagt maien i 

forarbetet till de nya laroplanema, att "detta lar man sig pa ett ganska bekvamt satt pa ett 

bibliotek" (Kiihne 1993, s 42). Malen i forarbetet ar nast intill identiska med de som 

sedan kommit att inga i laroplanema (Laroplanskommitten, SOU 1992:94). Ktihnes av

handlin~ avslutas med orden: "Att arbeta med ett undersokande arbetssatt och integrera 

biblioteket i den reguljara undervisningen i alla amnen ar ett satt att na de mal som 

anges (i laroplanen, min anm)" (1993, s 242). 

Det ar ju foga forv{mande att man inom biblioteksvarlden ser denna koppling mellan 

laroplaner och bibliotek som sjalvklar, men bur ser andra berorda pa saken, t.ex. larare? 

Pedagogisk forskning i USA bar visat att ju mer biblioteket ar integrerat i under

visningen desto battre blir kvaliten pa elevemas kunskaper och inlarning (Limberg 

1990, s 82). Hur tanker svenska larare om detta? Tycker de ocksa att biblioteket ar 

viktigt? Blivande larare tar med stOrsta sannolikhet ocksa lasa laroplanema, tycker aven 

de att biblioteket behovs for att malen ska nas? 

I en kartHiggning av forhallandena vid gymnasiebiblioteken i ett antal svenska Ian 

uttrycker sig tva larare sa har: "Utan ett val fungerande gymnasiebibliotek ar det 

omojligt att bedriva god undervisning i gymnasieskolan."; "Ett val fungerande bibliotek 

kan utgora skillnaden mellan en bra och d1Hig pedagogisk miljo." (Malmstrom & Stein 

1989, s 19). Detta visar pa en mycket positiv installning till bibliotek, och man kan 

ocksa foresHHla sig att dessa larare anvander biblioteket i sin dagliga undervisning. 

Anda bar jag under min utbildning :fatt uppfattningen att det inte alltid fungerar sa bra 

ute pa skolornas bibliotek. Detta kan givetvis bero pa en mangd olika saker. Det kanske 
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saknas resurser att satsa pa biblioteket, vilket Ieder till att biblioteket bara har oppet 

ibland, att det saknas personal dar, eller att bibliotekets material ar gammalt och 

inaktuellt. Men det jag framst tanker pa, ar nar biblioteket inte integreras i under

visningen pa det satt man vill att det ska gora, nar det inte har den pedagogiska funktion 

som man vill att det ska ha, eller nar det brister i samarbetet mellan larare och 

bibliotekarier. 

Sa har skriver Louise Limberg och Lars Selden angaende svagheter i samspelet mellan 

undervisning och biblioteksfunktioner i gymnasieskolan: 

"* Gymnasiebiblioteken ar 'egna institutioner' inom skolan. De star vid 

sidan av arbetet i skolan ocb betraktas inte som skolans gemensamma under

visningsresurs. 

* Gymnasiebibliotekariema arbetar ofta ensamma, isolerade fran skolans 

ovriga pedagogiska personal. De drunknar i rutingoromal rorande fdrvarv, 

utrustning ocb registrering av medier ocb agnar inte tillrackligt med tid at 

pedagogiska arbetsuppgifter som samplanering med larare." 

(1993, s 28-29) 

Under en av delkursema vid Biblioteksbogskolan, som bebandlade forhallandet 

manniska-bibliotek, hade vi en forelasare som berattade att bennes storsta pedagogiska 

uppgift som gymnasiebibliotekarie var att paverka Iararna, "att forklara for lararna vilka 

mojligheter som finns i biblioteket" (egna anteckningar). Hon beskrev vidare hur vissa 

larare var belt omedvetna om skolbibliotekets anvandningsmojligheter ocb kunde skicka 

sina elever till biblioteket med uppgifter som var omojliga att genomfora. Andra larare, 

som hon berattade om, var helt ointresserade av ett samarbete. 

Kontakten med lararna verkar kunna vara ett problem for en skolbibliotekarie. Den 

bristande responsen fran och kanske ocksa kunskapen hos larama vad det galler 

biblioteksanvandning verkar i sin tur kunna leda till att biblioteket anvands mindre. 

Biblioteken skulle kunna vara en ovarderlig resurs i skolan, men forblir tyvarr ofta en 

outnyttjad sadan. Den bilden bar formedlats till mig genom min utbildning. Som 

blivande bibliotekarie undrar jag bur blivande larare ser pa det bar med bibliotek? 

Vilken bild av bibliotek och skolbibliotek far lararstuderande genom sin utbildning? Far 
blivande Hirare lara sig nagot om hur man anvander ett bibliotek, och vad ett bibliotek 

kan vara bra fOr i skolarbetet? Drar man den parallellen mellan laroplansmal och 

biblioteksanvandning som jag gor, borde det ju vara sa. Da borde ju skolbiblioteks

anvandning finnas med pa schemat pa lararhogskoloma, men hur ligger det till i 
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verkligheten? V ad har kommande generations liirare tor tankar om hur man kan anvanda 

skolbiblioteket i undervisningen, och hur ser de pa samarbete mellan larare och 

bibliotekarier? 

For att :ta svar pa dessa fragor har jag intervjuat nagra blivande gymnasielarare. Jag har 

ocksa anvant mig av en hel dellitteratur for att :ta en teoretisk forstaelse for problemet. 

Teorimaterialet redovisas i del tva av uppsatsen, medan den tredje delen agnas at sjalva 

intervjuundersokningen. I det fjarde kapitlet analyserar jag undersokningens resultat, 

samt kopplar detta till det teoretiska material jag anvant mig av. Uppsatsen avslutas med 

en redovisning av de slutsatser jag dragit, samt en sammanfattning av bela arbetet 

(kapitel 5 och 6). I den resterande delen av detta inledningskapitel kommer jag dels att 

definiera och avgransa vad det ar for problem jag arbetar med och precisera vilka frage

stallningar som ar intressanta, dels att redovisa metodvalet for och tagordningen i 

arbetet. 

1.2 Problemformulering och avgransningar 

Vad har gymnasieHirarstuderande fOr uppfattning om bibliotek ocb skolbibliotek, 

sa som det framkommit i intervjuer med lararkandidater vid Lararhogskolan i 

Molndal? 

Hittills har jag namnt bade grundskolan och gynmasieskolan, men hadanefter ar det 

gymnasieskolan och gymnasiell:irarprogrammet som avses, om inget annat anges. Att 

jag valt gymnasieskolan beror dels pa personligt intresse, dels pa att det ar vanligare 

med yrkesutbildad personal pa gymnasiebiblioteken an pa biblioteken i grundskolan, 

och att man i gymnasieskolan kommit Hingre ani grundskolan vad galler undervisnings

anpassad biblioteksverksamhet (Limberg 1990, s 13, 75). Chansen ar darmed storre att 

det verkligen finns ett val anvant bibliotek med utbildad personal pa de skolor som mina 

intervjupersoner senare kommer ut och arbetar pa, eller pa de skolor som de redan varit 

ute och gjort praktik pa, an om jag valt att intervjua studerande pa grundskolHirar

utbildningen. 

Jag bar valt att vanda mig till Lararhogskolan i Molndal tor att intervjua en grupp 

gymnasielararkandidater med samhallskunskap som huvudamne. Valet av Uirar

hogskola beror helt enkelt pa att jag bor i Boras och att Goteborg inte ligger alltfor langt 

harifran. Institutionen gar ocksa under namnet Pedagogen, och i fortsattningen kommer 

jag att anvanda den benamningen, eftersom den verkar vara vanligast bland mina 

intervj upersoner. 
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Att jag valt personer med sarnhallskunskap som huvudsaklig amnesinriktning, har att 

gora med bakgrunden till min undersokning. Det ar just den pedagogiska biblioteks

funktionen som intresserar mig, att elevema anvander biblioteket for informations

sokning och att det pa det viset har en roll i deras inlaming. Visserligen kan biblioteket 

ha betydelse for inHirningen liven i andra skolamnen, men det verkar troligt att det just i 

samhallskunskap ar vanligt med den sortens sokande av kunskap utanfor klassrum och 

larobok. Det ar inte sa att jag finner denna biblioteksfunktion viktigare an nagon annan, 

utan det beror nog aterigen pa personligt intresse. For en mera ingaende diskussion om 

biblioteksfunktioner, se kapitel2.3.1. Det kan aven papekas att samhallskunskapsarnnet 

ar ett av de vanligare s.k. ingangsamnena for gymnasielararstuderande vid Pedagogen. 

Intervjupersonema har ocksa varierande tillaggsamnen, vilket gor att jag anda tar en 

inblick i hur det kan se ut i andra skolamnen. 

Antalet intervjuer var inte bestamt fran borjan, men jag hade i samrad med min hand

ledare kommit fram till att mellan 10 och 15 skulle vara lampligt. Trots att jag inte har 

for avsikt att undersoka om det foreligger nagra skillnader i biblioteksuppfattning konen 

emellan, stravade jag efter att :fa sa jamnt antal man och kvinnor som mojligt. Nagot 

som jag ansag mycket viktigt, var att personerna hade kommit en bra bit pa vagi sin 

lararutbildning. Detta for att inte missa nagon eventuell undervisning om bibliotek eller 

skolbibf.iotek som forekommer i slutet av gymnasieUirarprogrammet. Det visade sig att 

samtliga intervjupersoner kommit minst halvvags i utbildningen, nagon var helt Hirdig 

med sin examen, medan andra hade ett par ar kvar. Denna variation i utbildningslangd 

uppfattade jag som positiv. Kombinationen av varierande amnesinriktning och vari

erande langd kvar till examen har inneburit att jag tatt ett mycket brett urval av 

intervjupersoner. Stor bredd i urvalet av intervjupersoner ger ofta intervjumaterialet 

stort informationsinnehall (Holme & Solvang 1991, s 114). 

Nar jag talar om biblioteket i gymnasieskolan har jag valt att omvaxlande anvanda 

termerna bibliotek och skolbibliotek. Vad jag menar ar ett bibliotek, vilket som heist, 

som har en funktion i skolan eller i skolarbetet i gymnasieskolan. Detta forklarade jag 

ocksa for intervjupersonerna. Det kan vara ett bjbJiotek belaget pa eller utanror skolan, 

och det kan ocksa vara ett kombinerat folk- och skolbibliotek. Det viktiga ar inte var det 

ar belaget, utan funktionen det har. Jag gjorde sa att jag under intervjuerna sa langt som 

mojligt forsokte anvanda tern1en bibliotek fore skolbibliotek, eftersom jag tycker att den 

forra har en nagot vi dare betydelse. Nar det definitivt var fraga om 'i skolan' anvande jag 

ordet skolbjbliotek isUillet. 
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1.3 Syfte och fragestiillningar 

Syftet med uppsatsen ar att ta reda pa vad en grupp gymnasielararkandidater bar fOr 

uppfattning om bibliotek och skolbibliotek. Den overgripande fragesUillningen blir hur 

den Hirarstuderande tanker om bada dessa typer av bibliotek. Foljande fragor bor da 

sumas: 

Vad bar Hirarkandidaten Hirt sig om bibliotek under gymnasielararutbildningen? 

Detta galler bade for det egna biblioteksnyttjandet, och om hur man kan anvanda ett 

skolbibliotek som larare. 

Vad bar den lararstuderande for tankar om bur ett bibliotek kan fungera i skolan 

eller i skolarbetet? Vilken biblioteksfunktion ar viktigast? Hur tycker kandidaten att 

hans eller hennes amnen ar Himpade for att biblioteket ska anvandas i skolarbetet? Hur 

tanker personen ifraga om samarbete mellan larare och bibliotekarier? Tycker han/hon 

att bibliotekarien kan tillfora undervisningen nagot? 

Tror den blivande Hiraren att han/bon i framtiden kommer att anvanda biblioteket 

i undervisningen, ocb om sa ar fallet, pa vilket satt? Tror sig personen ifraga kornma 

att samarb~ta med bibliotekarien? Kan han!hon se nagra hinder for biblioteks

anvandning? 

1.4 Metod och arbetsgang 

Avsnittet behandlar dels vilken metod jag valt for uppsatsen, varfor jag valt just denna 

metod och vad som karakteriserar den, dels tagordningen i arbetet. Arbetsgangen 

behandlas inte i nagot eget avsnitt, utanjag redogor for de olika delarna i den ordning de 

varit aktuella i mitt arbete. Detta innebar att bela metodavsnittet ar en beskrivning av 

arbetsgangen. 

Metodval ar svart och alia metoder bar sina for- och nackdelar. Holme och Solvang 

anser att udet viktiga ar att man valjer den metod som passar bast for den fragestallning 

man arbetar med" (1991, s 84). Det har nog ocksa lite att gora med vad man viii. I mitt 

fall fOrholl det sig i alia fall sa att den metod jag ville anvanda sammanfOll med den som 

passade bast for fragestallningen. 

Eftersom syftet med undersokningen ar att ta reda pa hur nagra manniskor tanker om en 

viss foreteelse, var det lampligt att valja en kvalitativ undersokningsmetod. Som redan 

namnts, valde jag att gora intervjuer. Kvalitativa metoder kannetecknas av att de ger en 
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helhetsbild av nagra fa undersokningsenheter, de "gar pa djupet" och man ar som 

forskare intresserad av "det saregna, det unika eller det eventuellt avvikande" (ibid, s 

86). Man forsoker forsta vruje enskild intervjuperson. "The purpose of interviewing, 

then, is to allow us to enter the other person's perspective" (Patton 1987, s 1 09). Man 

soker djupare forstaelse for det fenomen man hos en grupp individer ar intresserad av, 

men tanker sig inte utifran detta kunna dra nagra slutsatser som ar generellt tillampbara 

pa andra grupper i samhallet. Det typiska for kvalitativa metoder ar flexibiliteten i 

upplaggningen. Man behover inte i rorvag bestamma exakt vilka fragor man tanker 

stalla under en intervju, utan kan lata den utvecklas mer som en vanlig konversation. 

Detta gor det mojligt for den intervjuade att i viss man styra utvecklingen av intervjun, 

men har finns det samtidigt en risk att man som intervjuare tappar traden och later 

intervjupersonen styra fOr mycket. Det ar saledes mycket viktigt att man sjalv behaller 

kontrollen over hur intervjun fortlOper (ibid, s 130). 

1.4.1 Teorimaterial 

Har beror jag endast kort vilken typ av litteratur jag amnar ta upp i teorikapitlet. Forst 

och framst behandlas bibliotekets funktion ide olika skolformema- i gymnasieskolan, i 

hogskolan i allmanhet och i gymnasielararutbildningen i synnerhet. Samarbete mellan 

larare och bibliotekarier i gymnasieskolan tas ocksa upp i ett avsnitt. En del av denna 

litteratur utgors av material jag laste inledningsvis i uppsatsarbetet, for att !a kannedom 

om omradet, medan annat ar sadant som tillkommit under arbetets gang. 

1.4.2 Intervjupersoner 

For att !a tag i en grupp lararkandidater, vande jag mig till Pedagogens studerande

expedition, varifran jag fick mig tillsand en forteckning over 28 blivande samhalls

kunskapslarare. Mitt forsta steg var att skriva brev till alia pa denna lista. I brevet talade 

jag om syftet med undersokningen och undrade om personen ifraga kunde tanka sig att 

stalla upp pa en intervju. En dryg vecka senare ringde jag till samtliga pa listan. Det 

visade sig art nagra personer automatiskt foll bort. Detta skedde av olika anledningar, 

nagra hade bytt studieinriktning, nagon 'lagt studiema pa hyllan' och ytterligare nagra 

avbojde p.g.a. tidsbrist eller ointresse. Efter denna rundringning aterstod 21 stycken 

mojliga intervjupersoner, av vilka jag kontaktade 13 stycken och bokade in tid fOr 

intervju. 

Urvalet av dessa maste nog erkannas ha varit mycket subjektivt. For det forsta rakade 

det vara overvagande del man i denna klass, vilket gjorde att jag anstrangde mig for att 

:famed de :fa kvinnliga kandidatema. For det andra valde jag ut dem som vid det forsta 
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telefonsamtalet verkade mest positivt installda. Om denna installning gallde sjalva 

intervjun eller bibliotek, ar svart att saga, men detta kan givetvis ha paverkat under

sokningens resultat. Kanske blev det sa att jag traffade just de personer i denna klass 

som ar mest positiva till bibliotek? Men det ar ju en kvalitativ undersokning och som 

Holme och Solvang menar, ar da ocksa "intervjupersonernas formaga att uttrycka sig 

och villighet att delta" viktiga narman satter ihop sitt urval (1991, s 114). 

Jag intervjuade 9 man och 4 kvinnor, varav samtliga hade samhallskunskap som huvud

amne. De tillaggsamnen som fdrekom var historia, religion, geografi, engelska, psyko

logi och idrott. Personerna hade mellan 2 och 0 ar kvar till fardig gymnasielararexamen. 

Eftersom jag lovat intervjupersonerna anonymitet kommer jag i resultatavsnittet att 

benamna dem Il-113. Pa sidan 68 finns en respondentforteckning, dar personernas kon, 

alder och amneskombination finns med. Detta sa att lasaren anda kan gora sig en bild av 

dem som deltagit i undersokningen. 

1.4.3 lntervjufn\gor 

Jag anvande mig av tre olika intervjumanualer. Den fOrsta som enbart anvandes vid en 

provintervju hade valdigt manga fragor och visade sig vara for omfattande. Meningen 

med provintervjun var bade att testa fragorna och att prova pa sjalva intervjumetoden. 

Jag andrade lite i manual en da och sedan annu en gang efter ytterligare tre genomforda 

intervjuer. Forandringen av intervjumanualen bestod bada gangerna av att jag tog bort 

fragor och flyttade om i ordningen av de kvarvarande fragorna. Jag formulerade ocksa 

om en del fragor sa att de blev lite mer preciserade. Detta innebar att alla intervju

personerna har :fatt de fdgor som finns i den sista intervjumanualen (se bilaga). Jag 

fOljde inte manualen slaviskt under intervjuerna, utan anvande den mer som en check

lista och prickade av att jag !att med allt viktigt. 

1.4.4 Intervj utillfallena 

Intervjuerna skedde i tva etapper. Provintervjun, som aven den gjordes med en larar

studerande i den utvalda gruppen, skedde i borjan pa april 1996 och ovriga intervjuer 

kom att utforas under tre veckor senare i april. Ett par intervjuer gjordes i ett grupprum 

pa Hogskolans bibliotek i Boras, medan jag for de fiesta av intervjuerna hade mojlighet 

att lana ett rum pa Centrum for biblioteks- och informationsvetenskap i Goteborg. Bada 

dessa platser visade sig vara bra och alla intervjuer genomfordes utan stOmingar utifran. 

Att centret ligger centralt i Haga i Goteborg visade sig vara en fOrdel. De aUra fiesta av 

intervjupersonerna var val bekanta med omradet och hade inga problem att hitta dit. 

8 



Manga hade dessutom andra iirenden att utratta i niirheten och behovde inte resa langt 

enkom for att traffa mig. Detta uppfattade jag som positivt fOr intervjuklimatet. 

Jag inledde intervjuema med att fdrklara syftet med undersokningen och vad materialet 

ska anvandas till. Detta fOr att undvika missforstand och onodigt funderande hos 

intervjupersonen. Den typ av funderingar och spekulationer som kan uppkomma hos 

den intervjuade om syftet med intervjun ar oklart skapar bara osakerhet (Ekholm & 

Fransson 1992, s 23). Jag hade redan vid det forsta telefonsamta1et klargjort att jag ville 

anvanda bandspelare. Ingen hade nagot emot detta, men nagon fragade varfor. Detta 

motiverade jag med fordelen av att slippa fora anteckningar under intervjun, den stOrre 

chansen att tamed allt och mojligheten att kunna citera korrekt. 

Intervjuandet var svart men roligt. Faktum ar att det blev roligare alit eftersom, nar 

nervositeten slappte. Raden fran min handledare, att "spela dum, fraga om, lyssna!" 

visade sig vara mycket anvandbara. Jag tror att atmosfaren under intervjun paverkades 

positivt av att jag och intervjupersonema befinner oss, sa att saga, lite pa samma niva. 

De iir studenter och jag ar student, de skriver sjalva uppsatser och har kom jag med min 

uppsats. Kanske spelade erfarenheten av uppsatsskrivande sarskilt stor roll. Alla 

intervj upersonema namnde nag on gang under intervjun egna uppsatser och flera fragade 

mig hur det iir att skriva magisteruppsats. Jag har funderat over om detta gjorde att de 

intervjuade blev mer motiverade att svara 'ditt', dvs. det som de trodde attjag ville hora, 

kanske for att hjalpa mig pa traven i uppsatsarbetet. Detar mojligt att det varit sa under 

vissa intervjuer. Nagra ganger var det namligen sa att den intervjuade fragade nagonting 

i stil med 'har jag svarat ratt?' eller 'iir det det du ar ute efter?'. Anda gjorde jag fran 

borjan sa att jag innan intervjun papekade att det var personens egna asikter, 

erfarenheter och tankar jag var intresserad av, och att jag inte skulle bli ledsen om 

personen i fraga inte tankt sa mycket pa det harmed bibliotek Gfr Holme & Solvang 

1991, s 116). Det kandes overdrivet just da, men sa har i efterhand iir jag glad att jag 

namnt detta. 

1.4.5 Intervjumaterial 

Intervjuema tog i genomsnitt en timme att genomfora, bortsett fran provintervjun som 

boll pa i 1,5 timme. Aven om denna skiljer sig lite fran de ovriga intervjuema ser jag 

inga problem i att ocksa anvanda det materialet. Som papekades tidigare, har inga fragor 

tillkommit, utan den storsta skillnaden mellan provintervjun och ovriga intervjuer Jigger 

i Hingden och informationsmangden. Sammanlagt ror det sig om ca 13 timmars intervju

tid. Sa snabbt som mojligt efter intervjutillfallena skrev jag ut hela intervjuema. Band

inspelningama ar lyckligtvis av god kvalitet, men vid enstaka ord och vissa kortare 
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partier har jag haft svart att hera vad den intervjuade sager. Detta har jag markerat i 

utskriften med ett (?). Jag har behallit mycket av talspraket, men skrivit ut ord som 

'nagon' och 'sedan', eftersomjag anser att texten annars blir sva.rHist. 

Redan innan intervjuema talade jag om fOr intervjupersonema att jag skulle skicka dem 

en utskrift av intervjun. Dels kan det vara roligt for dem att se vad de sjalva har sagt, 

dels ar det en av de !a saker man som intervjuare har att ge i utbyte till dem man 

intervjuar, som tack fOr den tid och anstrangning de gett en. Det viktigaste skalet till 

detta fdrfarande lir dock att personen i fraga rar en chans att ratta till eventuella miss

uppfattningar (ibid, s 118). 

Intervjuutskriftema utgor stOrsta delen av det material som behandlas i empirikapitlet. 

Dessutom finns dar ett inledande stycke om gymnasielararprogrammet, dar jag bl.a. gar 

igenom de utbildningsplaner som ligger till grund for utbildningen. Jag redogor ocksa 

for utbildningens uppbyggnad. 

1.4.6 Redovisning och analys av intervjumaterialet 

Interv'juundersokningen redovisas darmed i uppsatsens tredje kapitel. De ovan angivna 

fragestallningama f'ar sta som utgangspunkt vid redovisningen och kapitlet delas darfOr 

in i tre huvudavsnitt. Dessa kommer i sin tur att delas in i flera mindre avsnitt. Analysen 

av intervjumaterialet gors i uppsatsens fjarde kapitel .och har relaterar jag ocksa intervju

resultatet till litteraturen jag tagit upp i teoriavsnittet. I analysen utgar jag ifran ett antal 

temaomraden som jag funnit intressanta under arbetets gang, och som jag anser belyser 

fragestallningama utan att fOr den skull direkt kunna likstallas med dessa. 

Analysen utgors till stor del av ett tolkningsarbete. Materialet ska Hisas om och om igen 

och det kravs att jag fdrsoker satta mig in i hur personema tlinkt. Min handledare har 

papekat att det lir viktigt att bade leta efter likheter och skillnader hos intervjupersonema 

och inte bara koncentrera sig pa det ena. Jag har fOr avsikt att bade i redovisningen och 

analysen anvanda en hel del citat, men ocksa att beratta lite runtomkring citaten. Enligt 

Holme och Solvang lir det lir viktigt att man forklarar citaten i texten och satter in dem i 

ett sammanhang (ibid, s 122). Att valja ut citat ar ocksa en tolkningsfraga. Det lir forsk

arens tolkning av materialet som styr och "urvalet av citat innebar alltid ett subjektivt 

val" (Ekholm & Fransson 1992, s 59). 

Hur jag an bar mig at kommer det att vara min tolkning av materialet som presenteras. 

Det basta jag kan gora ar att noggrant fdrklara vad jag grundar mina tolkningar pa och 

sedan lata lasaren bedoma rimligheten i dem. 
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I uppsatsens femte kapitel redogor jag sedan mer sanunanfattande for de slutsatser jag 

dragit av intervjuundersokningen. 

2 Teori - tidigare forskning 

Litteraturgenomgangen iir indelad i tre huvudavsnitt. I det fOrsta fors en diskussion om 

bibliotekets plats i hogskolestuderandes utbildning, det andra avsnittet handlar om 

bibliotekets roll i liirarutbildningen, och det tredje om hur biblioteket kan fungera i 

gymnasieskolan. 

Det ror sig om tre infallsvinklar pa amnet biblioteket i skolan. Det kan tyckas vara 

valdigt skilda perspektiv, men jag har funnit alla tre relevanta under mitt arbete. For det 

forsta iir mina intervjupersoner pa vag att bli gymnasieliirare och en av huvudpunktema 

i undersokningen galler just vad blivande liirare har for installning till biblioteket i 

gymnasieskolan. For det andra och tredje iir de fOr tillfaJlet bade hogskolestudenter och 

Hirarstuderande. Idag iir de sjalva elever och har ett elevperspektiv pa biblioteket, medan 

de samtidigt laser for att bli larare och formodligen ocksa har en bild av hur man som 

larare ser pa biblioteket. Detta tredubbla forhallande har stundtals komplicerat mitt 

arbete m~n ocksa gjort det extra spiinnande. 

2.1 Biblioteket i hogskolestuderandes utbildning 

Vad :tar studerande vid hogskolor och universitet lara sig om bibliotek under sm 

utbildning, vilken typ av biblioteksinformation ingar i hogskolornas grundutbildning? 

Med bibliotek avses i detta avsnitt hogskolebibliotek, dvs. bibliotek vid hogskolor och 

universitet. 

2.1.1 Studenternas bibliotek- en kreativ studiemiljo 

Redan i inledningen till En kreativ studiemiljo : hogskolebiblioteket som pedagogisk 

resurs betonas hur rapportens forfattare anser det viktigt att "liirama inom hogskolan 

drar in biblioteket i sitt arbete med studenterna och utnyttjar dess resurser som en 

pedagogisk tillgang" (Hogskoleutredningen, SOU 1991:72, s 7). Man foreslar att 

informationshantering ska goras till ett av malen fdr hogskolans utbildning (ibid, s 9 ff). 

Det iir hogskolans uppgift att rusta studenterna for dagens samhiille och i det ingar att 

kunna hantera den vaxande informationsfloden. Hogskolan bar lagga starre vikt vid de 

delar av utbildningen som gar eleven aktiv och :tar honom att soka kunskap sjalv

standigt. Forfattama menar att en mer kreativ studiemiljo maste skapas for denna typ av 
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studier och att hogskolebiblioteken utgor en sadan miljo. Alla studenter pa grundniva 

bor :fa genomga kurser i biblioteksanvandning som ar battre anpassade till ut

bildningamas pedagogiska upplaggning an vad som lir vanligt idag. 

Enligt rapporten erbjuder vissa hogskolor kurser i bade sedvanlig biblioteksanvandning 

och i mer avancerad informationssokning, men vid manga skolor finns detta inte inom 

grundutbildningen. For det mesta erbjuder hogskolebiblioteken frivilliga kurser i 

biblioteksanvandning och det fdrekommer att llirare tar med sina studenter till 

biblioteket, men ofta overlamnas biblioteksintroduktionen "till den enskilde studenten 

att klara pa egen hand" (ibid, s 14). 

Rapportforfattama fdreslar att man ska gora hogskolebiblioteket till en pedagogisk 

resurs (ibid, s 17 ff) . Det ar idag ganska :fa studenter pa grundutbildningsniva som 

utnyttjar biblioteket fdr annat an de vanliga lane- och referensfunktionerna och det lir 

fOrst i slutet av manga utbildningar som biblioteket utnyttjas for mer sjalvstandiga 

arbeten som uppsatser och examensarbeten. Forfattarna menar att biblioteken ofta ar en 

outnyttjad resurs i den svenska hogskoleutbildningen och att detta "speglar i fdrsta hand 

de utbildningsansvarigas, formellt linjenamndernas, men i praktiken laramas, upp

Uiggning och malsattning med utbildningen" (ibid, s 27). Man anser att hogskolans 

larare maste :fa battre kunskap om hur ett bibliotek kan utnyttjas och integreras i 

studenternas arbete. 

Syftet med studien Hogskolebiblioteket i en ltirande miljo var att analysera hogskole

bibliotekens integration i den pedagogiska processen (Studentemas bibliotek 1995). 

Forfattama Hansson och Simberg har gjort intervjuer med bade bibliotekspersonal och 

studenter vid ett antal universitet och hogskolor i landet, samt med representanter fdr 

utbildningarna. Ett av studiens avsnitt tar upp hogskolebibliotekens anvandarutbildning, 

dvs. utbildning i biblioteksanvandning fdr studenter (ibid, s 20 ff). Man menar att denna 

rorbattrats under arens lopp och att de flesta grundstuderande idag :far nagon form av 

biblioteksorientering. Ofta rorsoker man anpassa anvandarutbildningen sa att den 

kommer in vid en for studentema relevant tidpunkt. 

Hansson och Simberg skriver att det vid de flesta utbildningsprogram finns en gemen

sam plattform. Ett exempel pa detta ar de grundkurser som alia studenter gar, o:fta i 

borjan av sin utbildning. Vid llirarutbildningama utgors dessa gemensamma kurser av 

de praktisk/pedagogiska utbildningsavsnitten. Rapportfdrfattama anser att det i desRa 

gemensamma kurser borde inroras ett moment kallat "Informatik" (ibid, s 24). 

Momentet skulle trlina informationssokning och biblioteksanvandning med koppling till 

limnesinriktningen pa utbildningsprogrammet, vilket skulle leda till att informations-
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sokningen i bogre grad utgjorde en del av inUirningsprocessen. Manger exempel pa bur 

det skulle kunna se ut vid en hogskola, och eftersom det ror en Hirarhogskola, blir det 

extra intressant bar. 

'"Utbildningsinformatik' infors som ett amne/moment vid pedagogiska 

institutionen. Det Higgs in som poangsatta gemensamma avsnitt fOr de 

studerande, t ex tre poang under forsta tenninen ocb ytterligare poang under 

kommande terminer. Inslaget kant ex sammanforas med de grundlaggande 

vetenskapliga kurser som genomfors. Ett lararlag (pedagogiskt team) med 

larare fnin pedagogiska institutionen ocb fran amnesinstitutioner, datalarare 

ocb bibliotekarier planerar ocb genomfor kursen." 

(ibid, s 25) 

Om man tittar pa vad som sags i bade En kreativ studiemiljo ocb i den senast refererade 

studien, verkar det som om man ar overens om att undervisningen i biblioteks

anviindning ocb informationssokning bor integreras i utbildningarna. Anvandar

utbildningen bor inte ligga som ett separat moment vid sidan av undervisningen. Nar det 

fOr utbildningens ocb undervisningens skull faller sig naturligt att gora det, gar man till 

biblioteket ocb inte forr. Det ar naturligtvis bast att lara sig om bibliotek ocb 

informationssokning i samband med att man bebover dessa kunskaper for att utfora en 

viss uppgift. 

I studien Tusen studenter om biblioteket : vanor, attityder och krav ges en bild av bur 

bogskolestuderande anvander sig av bogskolebiblioteket ocb vad de anser om dess 

tjanster (Studenternas bibliotek 1996). Forfattarna Hoglund et al. bar gjort en 

kombinerad enkat- ocb intervjuundersokning med 1071 grundstuderande vid olika 

bogskolor ocb universitet i landet. Bland annat bar man sokt ta reda paden undersokta 

gruppens erfarenheter av ocb synpunkter pa den anvandarutbildning de fatt under studie

tiden. Det visar sig att en majoritet av de studerande fatt nagon form av anvandar

utbildning eller biblioteksvisning, men att ganska manga uttrycker missnoje med den 

utbildning de tatt. Anvandarutbildningen beskrivs av manga studenter som "mager" ocb 

fOrfattarna skriver sa bar: "Kvalitet och omfattning pa utbildningen varierar en bel del 

ocb det framgar ocksa av intervjuerna att det finns bebov av uppfoljning, komplettering 

och fordjupning. En del papekar att de :fatt en genomgang tidigare, men da inte var 

motiverade, gavs for lite tid eller glOmt alltfor mycket" (ibid, s 24-25). 

Hoglund et al. menar att mycket i undersokningsmaterialet pekar pa att det finns ett 

behov av battre anviindarutbildning. Exempelvis uppger endast en dryg tredjedel av de 

studerande att de bar goda kunskaper om bibliotek ocb biblioteksanvandning, medan 
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nastan lika manga tycker att deras kunskaper pa omradet ar da.Iiga. Problem i 

anvandandet av biblioteket uppges vara svangheter att hitta, men ocksa att manga tvekar 

att be bibliotekspersonalen om hjalp. Anmarkningsvart i undersokningsresultatet ar 

ocksa att endast ca en :fjardedel av de studerande upplever att deras larare stimulerar till 

biblioteksanvandning och informationssokning, ·medan resten anser att detta gors i 

ganska liten omfattning eller inte ails. Eftersom det i intervjuerna framkomrner att 

lararnas installning tillmats stor betydelse av de studerande, tarde enligt forfattarna 

Hirarnas roll "vara mycket vasentlig i sammanhanget", (ibid, s 23). Manga av de 

studerande efterlyser ocksa ett stOrre engagemang fran lararnas sida i studenternas 

biblioteksanvandning. 

Var i detta befinner sig mina intervjupersoner? Dear alla rutinerade hogskolestuderande 

med minst tva ars hogskolestudier bakom sig. Jag tanker mig att jag ska kunna relatera 

vad intervjupersonerna berattar till det som tagits upp ur rapporterna ovan. Vilken typ av 

anvandarutbildning de deltagit i, om den varit integrerad i undervisningen och om nagon 

av deras larare varit delaktig i den. 

Ett avsnitt i Hanssons och Simbergs studie handlar om maldokument och andra styr

dokument, som reglerar verksamheten vid hogskolor och universitet (Studenternas 

bibliote:t< . 1995). Forfattarna anser att ju fler dokument "som tar upp bibliotekets 

verksamhet i den pedagogiska processen desto naturligare ar det fOr biblioteket att 

samarbeta med institutionens fOretradare" (ibid, s 12). Biblioteket och informations

forsorjningen bor finnas med i de dokument som styr utbildningen vid skolan. In

ledningsvis i det tredje kapitlet i min uppsats berattar jag om de styrdokument som 

reglerar Pedagogens gymnasielararutbildning. Dar tar jag upp det som i dokumenten 

direkt, eller som jag finner indirekt, har anknytning till bibliotek och informations

sokning. 

2.2 Biblioteket i Hirarutbildningen 

Bibliotekets roll i Hirarutbildningen handlar om tva olika saker. Biblioteket har en roll i 

de studerandes egna studier och de kan under utbildningen fa lara sig att anvanda 

biblioteket fOr egen rakning. Detta galler fcir alia hogskole- och universitetsstuderande. 

Mina intervjupersoner kan dessutom under sin utbildning, i egenskap av larar

studerande, fa lara sig hur man anviinder ett skolbibliotek som larare. Jag anser att det 

finns en skillnad mellan dessa tva former av hur man liir sig anvanda biblioteket, fOr 

egna behov eller fOr liirarbehov. Hogskolestudenters anvandarutbildning behandlades i 

det foregaende kapitlet och i detta avsnitt riktar jag in mig pa den andra typen av 

biblioteksinlarning, dvs. for liirarbehov. 
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Redan i bakgrundsavsnittet forklarade jag art min uppfattning ar art det inte alltid 

fungerar sa bra i kontakten larare och bibliotekarielbibliotek. Man kan saga, att jag 

p.g.a. denna forrorstaelse, och kanske fordom, inte heBer trodde att det skulle fore

komma sarskilt mycket undervisning om skolbibliotek i mina intervjupersoners larar

utbildning. Denna tro har under arbetets gang forstarkts genom att flertalet av de 

forfattare jag last och de personer jag talat med patalat detta med kunskaper om 

bibliotek som en brist eller som nagot de onskar fanns i lararutbildningen (se Koldenius 

1995; Kuhne 1993; Malmstrom & Stein 1989). 

2.2.1 Lararutbildning i Sverige och utomlands 

Hur ser det ut pa Hirarhogskoloma? Eftersom det finns sa pass lite skrivet om 

bibliotekets plats i lararutbildningen, kommer jag att ta upp litteratur som ror bade 

grundskole- och gymnasielararutbildningen. 1990 gjordes pa Bibliotekshogskolan ett 

specialarbete, som i mangt och mycket liknar det jag sysslar med (Henriksson & 

Palmgren). Syftet med uppsatsen overensstlimmer delvis med mitt, dvs. forfattama vill 

ta reda pa Hirarkandidatemas syn pa bibliotek, vad de lart sig under sin utbildning och 

hur de tanker anvanda biblioteket i sitt kommande yrke. Man har vid lararhogskoloma i 

Vaxjo o_c~ Molndal gjort kortare intervjuer med 20 personer, som befann sig ungefar i 

mitten av sin grundskollararutbildning. 

Det visade sig vara skillnad mellan de bada hogskoloma i hur mycket biblioteks

undervisning de studerande :tatt. I Vaxjo hade studentema ratt ett Hingre undervisnings

pass i biblioteket, da de fick uppgifter att lOsa, medan man i Molndal enbart !att 

mojlighet att delta i en ftivillig visning. "Studentema forvantas ha tillrackligt med 

bibliotekskunskap nar de kommer tilllararhogskolan", skriver forfattama, men det visar 

sig att halften av studentema kanner sig osakra nar det galler att soka information i 

biblioteket (ibid, s 6). Detta visar, enligt forfattama, hur olika rorutsattningama ar for de 

blivande larama och de fragar sig sedan om inte detta Ieder till att de framtida elevema 

ocksa :tar olika forutsattningar. 

Inte vid nagon av Iararhogskoloma hade man tagit upp hur man pedagogiskt anvander 

sig av biblioteket i undervisningen, men en fjardedel av de intervjuade hade sett 

exempel pa sadant under sin praktik. I Molndal hade larama indirekt kommit in pa 

skolbibliotekets pedagogiska roll, framst under en bamlitteraturkurs och i samband med 

svenskundervisningen. Studentema fran Molndal var mer medvetna om vad ett under

sokande arbetssatt innebar an sina kollegor fran Vaxjo. Daremot kopplade inte alia ihop 

arbetssattet med biblioteket. Detta aterkommer rorfattama till flera ganger i uppsatsen, 
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att studentema talade om vikten av att lara elevema att arbeta undersokande och 

anvanda andra kallor an laroboken, men att manga av dem inte namnde biblioteket i 

detta sarnmanhang. 

Samtliga studenter var positivt installda till att utnyttja biblioteket i sin undervisning. 

Biblioteket gavs funktioner bade som kalla till Hisstimulans, kompletterande Hiromedel 

och som ett stalle dar man som larare hamtar tips och idematerial. Anda verkade det 

vara svart for studentema att ge exempel pa vad man kan gora i biblioteket. Studentema 

verkade inte heller kanna till vad en bibliotekarie kan och det var endast tva personer 

som talade om bibliotekarien som en resurs. 

Sammanfattningsvis skriver forfattama att det inte talats mycket om skolbibliotek i 

studentemas lararutbildning. Molndalgruppen verkade veta mest om hur man kan 

utnyttja ett bibliotek, trots att Vaxjostudentema tatt utfdrligare biblioteksundervisning. 

De senare hade inte uppfattat kopplingen mellan sin egen biblioteksundervisning och ett 

undersokande arbetssatt, skriver forfattarna. Min reflektion i sammanhanget ar att 

utfOrligare anvandarutbildning inte nodvandigtvis Ieder till okade kunskaper om hur 

man utnyttjar biblioteket. Att ha :fatt mycket undervisning om nagonting maste inte 

betyda att man lart sig mycket. Undervisningen kan bade vara av skiftande kvalite och 

leda till.olika inlaming hos olika personer. Trots detta maste det anda anses vara ett steg 

i ratt riktning att ha undervisning i biblioteks- och skolbiblioteksanvandning, eftersom 

det primara malet med undervisning ar att den som utsatts for undervisningen lar sig 

nagot. 

2.2.1.1 Lararbogskolan i Harnosand 

Vid Lararhogskolan i Hamosand harman kommit Umgt med att integrera biblioteket i 

utbildningen av blivande grundskollarare. Nar lararutbildningen gjordes om i slutet av 

80-talet kom man overens om ett antal riktlinjer fOr bibliotekets roll (Gomez 1989). Det 

bestamdes bl.a. att elevema, for att klara sina studier, bor :fa lara sig bade manuell och 

datorbaserad informationssokning i biblioteket. Man enades aven om att de blivande 

lararna maste :fa kunskaper om hur man kan anvanda biblioteket i arbetet i grundskolan, 

fOr att de sedan i arbetslivet ska kunna leva upp tilllaroplanens intentioner nar det galler 

att tillampa ett undersokande arbetssatt (har talar Elsa Gomez om den forra laroplanen, 

Lgr80, min anm). Nar sa den nya utbildningen kom igang utOkades bibliotekskunskapen 

till att omfatta 20 timmar fordelade j amnt over terminerna, allt fran stora forelasningar i 

helklass till individuell handledning. 
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Ett av biblioteksmomenten ingar i en metodik/praktikkurs, dar bibliotekspersonalen in~ 

ledningsvis ger ett par foreHisningar om biblioteket som pedagogisk resurs i grund~ 

skolan. Under praktikperioden tar Hirarkandidaten gora en arbetsuppgift pa sin praktik

skola. Det kan rora sig om att intervjua bibliotekarien eller att ha grupparbete med 

elever i biblioteket. Vid redovisningen av uppgiften deltar nagon av Uirarhogskolans 

bibliotekarier som examinator. Malet ar att metodikH.irama sjalva sa smaningom tar over 

hela kursmomentet (Gomez 1993, s 103). 

Undervisa med skolbibliotek : ett kompendium for grundskolliirarlinjen 1-7, samman

sHilldes for den nya bibliotekskunskapen, eftersom man ansag att lamplig litteratur 

saknades (Gomez 1988). I forordet skriver Gomez att hon tanker sig att kompendiet ska 

fungera som utgangspunkt for diskussioner om hur biblioteket kan anvandas i ett 

undersokande arbetssatt i grundskolan. Bibliotekets roll i arbetssattet tas upp, men ocksa 

hur man bast lar elever att soka och hantera information. Kompendiet avslutas med en 

genomgang av lampligt ovningsmaterial for elevema att arbeta med i biblioteket. 

Gomez menar att "den overgripande malsattningen med biblioteksundervisningen ar att 

framfor allt astadkomma en attitydfodindring hos studentema, sa att de ser biblioteket 

som en positiv mojlighet" (1993, s 104). Det forhaller sig enligt Gomez sa att manga 

kommer till lararhogskolan med en negativ bild av biblioteket och har heller ingen 

erfarenhet av att arbeta undersokande i ett bibliotek. 

Aktivt liirande med skolbibliotek : ideer och metoder for liirare och bibliotekspersonal i 

grundskolan kan ses som en vidareutveckling av kompendiet ovan (Gomez & Swenne 

1996). Boken vander sig till larare och blivande larare i grundskolan, samt andra som 

arbetar eller kommer att arbeta i grundskolebibliotek. Bland mycket annat berattas om 

hur en grupp lararstuderande i Kahnar sjalva provade pa att arbeta undersokande i 

biblioteket. Samtidigt hade de i uppgift att fora dagbok och dokumentera arbetet och de 

problem de stOtte pa. De studerande beskriver hur deras amnesval gatt till, hur de samlat 

in informationen och hur de ordnat materialet och slutligen boljat skriva en rapport. 

Studenterna forklarar vid en utvardering av kursen att de funnit det intressant att arbeta 

undersokande, aven om arbetssattet varit modosamt och manga ganger kants osakert. 

Gomez och Swenne menar att detta ar ett exempel pa hur de lararstuderande sjalva 

"inifran" tar kanna pa metodiken att arbeta i skolbiblioteket (ibid, s 115). 

2.2.1.2 Lararhogskolan i Stockholm 

"For att fler av vara skolbibliotek ska !a en positiv utveckling och hogre status kravs 

bland flera Atgarder att de studerande vid Hirarutbildningama tar ta del av de bibliotek 
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som ar en naturlig del av undervisningen vid vara skolor" ~ anser Krister Hansson och 

Christer Holmqvist (1993, s 1 06). Ett samarbete har darfor inletts mellan Hogskolan for 

lararutbildning i Stockholm och Stockholms skolors biblioteksprogram. Man har inrattat 

ett antal modellbibliotek, som ar anpassade till undervisningen vid respektive grund

skola. For att :fa en bild av hur biblioteksverksamheten pa en skola kan fungera, :far 

studerande vid grundskollararutbildningen komma ut till dessa modellbibliotek. Sam

tidigt :far de undervisning av en bibliotekarie om skolbibliotek. Besoket vid modell

biblioteket knytes sedan ihop med praktiken, da de studerande :far med sig ett antal 

fragestallningar att arbeta med i praktikskolans bibliotek. Man planerar ocksa att ha en 

fempoangs fordjupningskurs senare under utbildningen med inriktning pa skol

biblioteket i undervisningen. 

Hansson och Holmqvist anser att det galler att bygga upp nagot kontinuerligt sa att 

biblioteket verkligen uppfattas som en pedagogisk resurs av de lararstuderande. Ett annu 

mer effektivt satt an det ovan beskrivna skulle, enligt forfattama, vara att bygga upp 

modellbibliotek i anslutning tilllararhogskolorna, dar kandidaterna fick planera och ova 

undervisning, heist med 'riktiga' skolelever pa plats. 

2.2.1.3 Lararutbildning i USA och England 

Trots att man i USA Jigger langt fram vad det galler att integrera biblioteket i under

visningen i grund- och gymnasieskolan, verkar det inte vara alldeles sjalvklart att 

amerikanska blivande larare :Iar lara sig om skolbiblioteksanvandning. Den amerikanske 

bibliotekarien Lee D. Gordon gjorde en undersokning bland lararna pa Eldorado High 

School i Nevada som visade att !a av dessa kande sig hemmastadda i biblioteket och 

ingen av dem hade !att lara sig nagot om biblioteksanvandning under sin lararutbildning 

(1989). Nar Gordon verkade i en av statens biblioteksorganisationer, bestamde han sig 

for att gora nagot at detta problem. Han bildade en kommitte av biblioteksfolk och tog 

kontakt med ett universitet, dar Hirarutbildning bedrivs. Man bestamde sig for att ge de 

blivande larama en foreHi.sning om pa vilka olika satt bibliotek kan anvandas i under

visningen. Gordon hade ocksa sammanstallt en stencil over hur man bast beter sig i ett 

bibliotek och man visade bibliografier och andra vanliga hjalpmedeL Efter fOre

lasningen, som hells av ett par bibliotekarier, foljde en diskussions- och fragestund. 

Detta forsok slog mycket val ut, studenternas reaktion var positiv och nagon fragade 

varfor detta inte tagits upp tidigare under utbildningen. Gordon menar att man inte fran 

bibliotekens sida kan sitta och vanta pa att Uirarutbildarna I agger in mer om biblioteket i 

utbildningama. Det basta sattet att astadkomma en f6randring vid lararhogskolorna, och 

sedan aven ute pa skolorna, ar att satta igang projekt, liknande det han beskrivit. 
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En liknande tanke finns hos bibliotekarie Anne Jones vid Crofton School i London 

(1989). Hon menar att skolbibliotekarier kan inleda samarbete med Hirarhogskolorna 

och tillsammans med foreHisama dar organisera projekt, dar kandidatema tar utbildning 

om bibliotek och skolbibliotek. Sa bar Jones sjalv arbetat under ett par Ar med olika 

lararhogskolor. Man har haft halvdagskurser, dar studentema framst :fatt ova sina egna 

informationsfardigheter i skolbiblioteket, men ocksa traffat skolelever. Jones menar att 

Hirarkandidatema genom detta bade lar sig att hantera biblioteket b~ittre sjalva och Hir 

sig hur man kan anvanda det i framtiden som Hirare. 

Vad har mina intervjupersoner :fatt lara sig om hur man anvander skolbiblioteket i 

undervisningen? Har de :fatt lasa nagonting liknande Gomez kompendium eller har de 

kommit i kontakt med annat material om skolbibliotek? Har de under sin praktik tatt 

uppgifter att utfora, som haft med skolans bibliotek att gora? Finns nagot liknande 

Stockholms modellbibliotek vid Pedagogens lararutbildningar? Om inget obligatoriskt 

funnits om skolbibliotek i utbildningen, bar mina intervjupersoner haft mojlighet att ga 

nagon fristaende kurs i skolbiblioteksanvandning? Jag har inte hittat nagot material om 

Pedagogen liknande det fran Hamosand och Stockholm, men innebar detta att ingen 

sadan verksamhet forekommer? Om ingen skolbiblioteksundervisning forekommit fran 

Hirarutbildningens sida, har mina intervjupersoner haft mojlighet att lara sig nagot om 

amnet fran bibliotekshall, liknande exemplen ovan fran USA och England? 

2.3 Biblioteket i gymnasieskolan 

I det forsta av foljande tre avsnitt tar jag upp litteratur som behandlar vilka olika 

funktioner ett bibliotek kan ha i gymnasieskolan och vad som karakteriserar dessa 

funktioner. Sedan foljer tva avsnitt som handlar om samverkan mellan larare och 

bibliotekarier, hur detta paverkar bibliotekets roll i undervisningen och hur rollfor

delningen yrkesgruppema emellan kan se ut. 

2.3.1 Biblioteksfunktioner 

Enligt Louise Limberg har skolbiblioteket tre huvudfunktioner: 

• en pedagogisk funktion 

• en kulturell funktion 

• en social funktion 

(1990, s 69-70). 
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Den pedagogiska funktionen innebar att 11biblioteket fungerar som ett redskap i ett 

prob1emorienterat arbetssatt, en arbetsplats fOr studier och informationssokning11 (ibid, s 

69). Elsa Gomez, som ocksa tar upp dessa funktioner, menar att den pedagogiska 

funktionen ocksa innebar att biblioteket ar en viktig del av skolans samlade laromedels

resurser (1988, s 3). Malet med bibliotekets pedagogiska roll ar att eleverna, nar de 

lamnar skolan, ska kunna anvanda sig av en mangd olika kallor, bade tryckta och dator

baserade, fOr att kunna soka och hitta relevant information, men de ska ocksa kunna 

analysera och dra slutsatser av det material de sokt fram, de ska kunna "anvanda 

information pa ett intelligent satt" (Limberg 1990, s 85). 

Nar man talar om bibliotekets kulturella roll, menar man att eleverna genom biblioteket 

ska ges en chans till kulturupplevelser och eget kulturellt skapande, bade vad det galler 

litteratur och andra kulturformer som musik och konst. !bland talar man om en kultur

politisk biblioteksfunktion och dan ligger da ocksa att eleverna ska beredas mojlighet 

till forstaelse for andra kulturer an den egna (ibid, s 85). 

Den sociala funktionen innebar att eleverna ska ha en plats att ga till pa haltimmar och 

raster fOr att lasa eller koppla av. Biblioteket fungerar da mer som ett uppehallsrum. 

G6mez pap.ekar att alia tre funktionema i vid mening ar pedagogiska och att eleverna 

heist bor lara sig nagot av det som fdrmedlas i biblioteket liven nar det galler den 

kulturella och den sociala funktionen (1988, s 3). Alla funktionerna ar saledes viktiga 

och ingen kan sagas ga fore nagon av de andra. Fragan ar hur mina intervjupersoner ser 

pa saken, vilken eller vilka av funktionema de tar upp? 

Biblioteket kan ha olika funktioner i skolan, men hur kan man som larare utnyttja det i 

undervisningen? Det ar detta nasta avsnitt handlar om. Nu ar det den pedagogiska 

biblioteksfunktionen som huvudsakligen avses. Den sociala funktionen faller auto

matlskt bort, eftersom den ju avser det som eleverna anvander biblioteket till utanfdr 

undervisningen, ej pa lektionstid. 

2.3.2 Samarbete mellan Hirare och bibliotekarier 

Biblioteket kan i undervisningen anvandas som ett rent lanebibliotek. Uiraren skickar 

dit eleven fOr att lana en viss eller av eleven sjalv vald bok. Biblioteket kan ocksa vara 

en plats dit man gar en gang i halvaret fOr att sla upp nagot i en uppslagsbok. Biblioteket 

kan vara ett stalle dar klassen vistas nar det inte finns nagot annat att gora, i slutet av 

terminen nar Hiroboken ar fardigHist, lararen har slut pa ideer och det finns en timme 

over. Men biblioteket kan ocksa vara en integrerad deli det dagliga skolarbetet. 
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Likasa kan bibliotekarien vara en person som man ber leta fram den dar boken som 

Hiraren sagt at en att Uma eller som man ber om hjalp med att sla upp det dar ordet som 

man en gang i halvaret inte kan. Bibliotekarien kan ocksa vara den dar personen som 

suckar stressat nar fyra klasser samtidigt valier in i biblioteket den sista veckan pa 

terminen. Men bibliotekarien kan ocksa vara en i lararlaget, en som deltar i det dagliga 

skolarbetet. 

Biblioteket i skolan kan anvandas pa en mangd olika satt och i varierande grad vara 

integrerat i undervisningen, vilket i sin tur ar ett resultat av varierande grader av 

samverkan mellan lararen och bibliotekarien. Den amerikanske professom David 

Loertscher har presenterat en taxonomi fOr skolbibliotekets roll i undervisningen (1988). 

En taxonomi definieras som en vetenskaplig systematik med olika stadier av over· och 

underordning utan rang, dvs. "varje niva i en taxonomi ar acceptabel och kan vara 

befogad i en viss situation" (Limberg 1987, s 145). Taxonomin kan ses ur olika 

perspektiv, t.ex. ur bibliotekariens, lararens eller elevens. Den som tas upp har utgar 

ifran lararens synvinkel och omfattar atta nivaer, dar biblioteket och bibliotekarien gar 

fran art ha en passiv till en alltmer aktiv roll i undervisningen. Jag redogor har for de 

olika nivaema (Loertscher 1988, s 23 ff). 

1. Self-contained teaching. Uiraren anvander enbart larobocker och larobokspaket, 

utan att bibliotekets material tas i ansprak. Biblioteket har ingenting med under

visningen att gora. 

2. Teaching with a private collection. Lararen koper och samlar in material for att ha 

permanent i klassrummet. Biblioteket har mycket liten betydelse for undervisningen. 

3. Teaching with a borrowed collection. Lararen lanar material fran skol- eller folk

biblioteket for anvandning i klassrununet. 

4. Using the library media staff as an idea source. U.iraren :tar hjalp av biblioteks

personalen med ideer och forslag pa nytt material, samt far reda pa vilket material som 

ar tillgangligt for til!Hillet. Bibliotekarien bistar ocksa larare och elever i anvandandet av 

olika medietyper och med referensinformation. 

5. Using the library media center staff and resources for enrichment of a unit. 

Uiraren anvander biblioteket, dess material och bibliotekariens kunskaper fOr att 

komplettera undervisningen. Aktivitetema i biblioteket kan rora sig om kortare eller 

langre projekt, dar elevema soker information i bocker, tidningar och andra medier. 

21 



6. Using library media resources as a part of unit content. Bibliotekets material och 

aktivitetema i biblioteket ar integrerade i undervisningen, i sUillet for att enbart utgora 

ett komplement till derma. Att anvanda biblioteket kravs for att eleverna ska kunna 

utfora sin uppgifter. Lararen inforrnerar bibliotekspersonalen om malen med under

visningsavsnittet och deltar sjalv i aktivitetema i biblioteket. 

7. Teacher/library media specialist partnership in resource-based teaching. Lararen 

och bibliotekarien planerar, utfcir och utvarderar tillsarnmans ett undervisningsavsnitt, 

dar bibliotekets resurser utnyttjas pa basta satt. 

8. Curriculum development. Uirare och bibliotekarier deltar som jarnbordiga parter i 

utvecklings- och rorandringsarbetet pa skolan. Vid planerandet av utbildningen tar man 

hansyn till skolbiblioteket och dess resurser. 

Pa sarntliga nivaer i taxonomin, utom den fcirsta, fyller biblioteket en funktion och det 

gar darror inte att hoppa over och tro att man klarar sig utan de lagsta nivaema. Om man 

vill att biblioteket ska ha en kvalitetshojande effekt pa undervisningen, ar det nod

vandigt att ocksa arbeta enligt de hogre nivaema (Limberg 1987, s 146). 

Jag har for avsikt att se om det gar att koppla ihop det mina intervjupersoner sagt med 

taxonornin. Det kan vara intressant att se vilka nivaer av skalan som deras tankar ror, pa 

vilka av siitten de tror att de kommer att anvanda sig av biblioteket och samverka med 

skolbibliotekarien. 

Enligt Malmstrom och Stein ser ofta larare bibliotekarien som enbart en serviceperson 

och sarnarbetet yrkesgruppema ernellan sker framst nar det galler inkop till biblioteket 

(1989). Det ar inte vanligt att lararen inforrnerar bibliotekarien om vad elevema ska 

arbeta med i biblioteket och annu mer sallsynt att nagon regelratt planering fcirekommer 

tillsarnmans med bibliotekarien. Malmstrom och Stein menar att bibliotekarien ofta ar 

"en felaktigt utnyttjad resurs"' eftersom han/hon maste agna mycket av sin tid at 

rutingoromal (ibid, s 18). 

2.3.2.1 Rollfiirdelningen mellan Hirare och bibliotekarier 

"Lararen har amneskunskaper och bibliotekarien har material- och sokkunskaper" och 

ett gott samarbete dern emellan ger "tidsvinst, ratt material och mangfald" ( egna 

anteckningar). Sa uttryckte sig Cecilia Ekeroth, gymnasiebibliotekarie och en av vara 

forelasare vid Bibliotekshogskolan. Hon skriver ocksa i en artikel i DIK-forum att 
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bibliotekarien ar en av laramas allra viktigaste samarbetspartners (Ekeroth 1994). Det 

viktiga ar att fa larama att forsta vikten av ett sadant samarbete. En lamplig borjan kan 

vara att bibliotekarien talar om for lararen "vad elevema egentligen kan gora i 

biblioteket" och "vad biblioteket egentligen kan ge till elevema" (egna anteckningar). 

Ekeroth sade vidare att bade lararen och bibliotekarien idag fungerar som handledare at 

elevema och att deras roller narmar sig varann. 

Att larare och bibliotekarier alltmer arbetar pa samma satt, genom att vagleda och guida 

elever, aterkommer pa manga stallen i den litteratur jag last. Flera anser att det ar 

lararens roll som forandras. Ingrid Bjorklin, skolutvecklingschef i Gavle, uttrycker sig 

sa har i ett sam tal med en skolbibliotekarie: 

"Jag tror inte er yrkesroll forandras mycket, i en bibliotekaries rollligger det 

att hjalpa nagon som vill ha nagot. Daremot blir lararens roll dramatiskt 

forandrad. Lararen har ju planerat lektionema och eleven har :ffitt svalja och 

ta emot. Dar tror jag att det kommer att ske en stOrre fdrandring om skolan 

som system ska overleva. Darfdr tror jag att lararrollen kommer att bli 

mycket mer lik er roll." 

(Wiklund 1995) 

Limberg anser att bade lararens och bibliotekariens yrkesroller forandras, men att detta 

inte nodvandigtvis innebar att rollema blir mer lika (1996). Hon menar att den 

forandring av rollema som undervisning och inlaming i informationssamhallets skola 

kraver snarare ar "en fordjupning av de olika kompetenser som larare och bibliotekarier 

besitter" (ibid, s 25). Lararkompetensen Jigger i fackkunskaper i amnen, medan 

bibliotekariens kunnande galler informationskallor och sokvagar. Den fOrandrade larar

rollen innebar att H.i.raren inte Hingre enbart forvantas beharska och formedla ett be

gransat kunskapsstoff till elevema. Tvartom kravs forutom djupa kunskaper i det egna 

amnet att den handledande Hiraren ar oppen for och har fordjupad pedagogisk 

kompetens for varierande undervisningsmetoder som passar larande elever och ett 

problematiserande arbetssatt. Bibliotekarien i sin tur kommer inte langre att kunna ha 

den totala kontrollen over informationskalloma. Forutom att ha en god overblick over 

informationsutbudet maste aven bibliotekarien kunna handleda elever i sokandet efter 

och anvandandet av information. Det viktiga ar enligt Limberg att man arbetar till

sammans i arbetslag, dar bade larares och bibliotekariers kompetenser tas till vara. Det 

kravs en tydlig ansvarsfordelning inom arbetslaget, samtidigt som man bor vara overens 

om millen med samarbetet. 
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Aven Kuhlthau betonar vikten av att man arbetar i lag, "instructional team", dar man 

respekterar varand:ras yrkesroller och kunnande (1993, s 16). Hon talar om den roll

f6rvirring som kan uppsta om parternas roller inte ar klart definierade. Denna roll

forvirring har i hennes studier visat sig leda till ett samre utnyttjande av skolbiblioteket. 

Utanfor de traditionella rollema, att lararen ger elevema uppgiften och bibliotekarien 

ansvarar for biblioteksbestandet, bor man bestarnma vars och ens ansvarsomrade. Detta 

galler inte bara larare och bibliotekarier, utan aven andra i arbetslaget som skolledare 

och administratorer. Enligt Kuhlthau bor lararen tillsammans med bibliotekarien ut

forma uppgiften som eleverna ska arbeta med i biblioteket. Lararen har ansvaret for att 

ge en bakgrund till uppgiften och gora sa att den kommer in i ett Himpligt sammanhang. 

Till lararens ansvarsomrade hor ocksa · att utforma undervisningsstrategier som kan 

hjalpa eleverna i arbetet. Bibliotekarien ska fungera som en "unifying force" i sam

arbetet, tillhandahalla kallor och se till att bra arbetsklimat rader i biblioteket (ibid, s 

17). Till bibliotekarierollen hor ocksa att hjalpa elever i informationssokningsprocessen. 

Killme diskuterar ocksa problem i rollf6rdelningen mellan larare och bibliotekarier nar 

elever arbetar undersokande i skolbiblioteket (1993). Detta arbetssatt "kraver ett stort 

matt av samarbete mellan Hirare och bibliotekarier", skriver Ktihne och hon konstaterar 

att Hirarens installning till biblioteket och bibliotekarien paverkar elevernas (ibid, s 201). 

"I · de klasser, dar lararen tydligt visade att vi (bibliotekarierna, min anm) tillhorde 

kollegerna pa skolan, blev vi en verklig extra resurs for eleverna .... I de klasser, dar var 

narvaro ifragasattes av resp larare, blev aven elevema osakra och visste inte riktigt vad 

de skulle eller kunde anvanda oss till" (ibid, s 202-203). 

I sitt fdrslag till undervisningsmodell beskriver KUhne foljande arbetsuppdelning. 

Uiraren skater infdr vmje ternaarbete introduktionen av amnet. Bibliotekarien gar 

igenom biblioteket och visar det som finns dar av uppslagsbocker, kataloger och andra 

hjalprnedel. Nar dessa bitar ar avklarade och "informationssokandet, kunskaps

inhamtandet och produktionen" inleds, bor lararen och bibliotekarien arbeta vidare 

gemensamt (ibid, s 212). Harger KUhne inte nagra konkreta exempel pa hur det vidare 

arbetet ska ga till, men hon anger tre mojliga forutsattningar fdr att det ska lyckas. 

Antingen kan larare utbildas under en termin i bibliotekskunskap och informations

sokning eller sa kan bibliotekarier fa en termins pedagogisk/psykologisk utbildning. Det 

tredje altemativet, som Kiihne foresprakar mest, innebar att lararna redan i grund

utbildningen far lara sig hur biblioteket ar ett pedagogiskt redskap i ett undersokande 

arbetssatt. 

Det kan vara svart for en lararkandidat att uttala sig om larares och bibliotekariers roller 

i ett samarbete, eftersom han eller hon inte har varit ute och job bat annu. Men jag anser 
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anda detta vara en mycket viktig och intressant del av undersokningen och tar 
naturligtvis behandla intervjusvaren uti fran vad de ar: intervjupersonemas tankar om hur 

det kan vara, bur de tror att en rollfordelning larare-bibliotekarie kan se ut. De inter

vjuade bar dessutom varit ute pa praktik ocb bar mojligtvis sett exempel pa samarbete 

dar. 

3 Empiri - intervjuundersokningen 

For att ge en bakgrund till intervjuema agnar jag forst ett avsnitt at att beskriva 

gymnasielararprogrammet. Jag berattar om utbildningen utifran mina intervjupersoners 

perspektiv. Det blir alltsa ingen utbildningsbeskrivning i ordets ratta bemarkelse, utan 

en beskrivning av den bar gruppens gymnasielararutbildning. I nasta avsnitt redogor jag 

for de utbildningsplaner, kursplaner ocb andra maldokument som Jigger till grund for 

lararprogrammet. Darefter redovisas kortfattat vad som sags i Lpf 94 om lararens 

skyldigbeter i gymnasieskolan. Den resterande, storre delen av kapitlet agnas at en 

redovisning av intervjuema. 

3.1 GymnasieHirarprogrammet pa Pedagogen 

Uppgiftema i avsnittet kommer dels fran intervjupersonema, dels fran katalogen 

Utbildning vid Goteborgs universitet ( 1994) ocb fran den Utbildningsbeskrivning 

1995/96 som galler fOr gymnasielararprogrammet. Visserligen ar bada dessa tryckta 

efter att intervjupersonema paborjat sin utbildning, men det mesta bar visat sig overens

stamma med vad personema berattat. Dar det inte varit samstammiga uppgifter bar jag 

utgatt ifnin vad de intervjuade sagt. 

Samtliga intervjupersoner laser eller bar just last fardigt pa gymnasielli.rarprogrammet pa 

lararhogskolan Pedagogen i Molndal. Sedan bogskolereformen 1977 ar Hirarbogskolan 

en del av Goteborgs universitet ocb delar av utbildningen ar ocksa forlagd till andra 

institutioner vid universitetet. Rosten 1993 omorganiserades den tidigare amneslarar

linjen till ett 'gymnasielararprogram med inriktning mot allmanna amnen'. Programmet 

omfattar 180 eller 200 poang beroende pa vilken amneskombination den studerande 

valjer. Normalt laser man tva funnen. Det amne man valjer att inleda sin lararutbildning 

med kallas ingangsamne eller huvudamne ocb i det kravs 80 poang, medan det for det 

andra amnet eller tilHiggsamnet bebovs antingen 60 eller 80 poang. Mina intervju

personers tilHiggsamnen ar bistoria, religion, geografi, engelska, psykologi ocb idrott. 

A v des sa ar all a 60-poangsamnen, f6rutom engelska dar det kravs 80 poang. Tva av 

intervjupersonema bar dessutom valt att lasa tre amnen, for att fa stOrre amnesbredd ocb 

darmed okade mojligbeter till jobb. Man kan borja pa gymnasielararprogrammet direkt 
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eller hoppa in med en del amnesstudier bakom sig. Det ar detta som gor att det varierar 

hur langt de intervjuade kommit i utbildningen. 

Amnesstudiema sker vid respektive amnesinstitution vid universitetet. Samhalls

kunskapskursema lases vid den Statsvetenskapliga institutionen och riktar sig framst till 

Hirarstuderande, men kan aven Hisas av andra. Grundkursen pa 40 poang behandlar 

politiska, ekonomiska och sociala forhallanden i Sverige. De tva fortsattningskursema 

pa vardera 20 poang ger grundlaggande kunskaper om intemationella relationer. 

Parallellt med amnesstudierna finns didaktiska moment, som tar upp hur amnesteorin 

kan formedlas i undervisningen. Det ar under dessa kursdelar som den forvarvade 

amneskunskapen satts i relation till det kommande lararyrket. Amnesdidaktiken agnas 

ca en halv dags undervisning varannan vecka, enligt en av de intervjuade. 

Till amnesutbildningen kommer sedan en praktisklpedagogisk utbildningsdel pa 

sammanlagt 40 poang. Har varvas studier i pedagogik och undervisningsmetodik pa 

Pedagogen med praktikperioder. Mina intervjupersoner startade sin utbildning med att 

Hisa en sadan praktisklpedagogisk termin ute i Molndal och har ocksa avslutat eller 

kommer att avsluta med en liknande termin. Praktiken ar handledd och forlagd till 

gymnas~es~olor i Goteborg eller narliggande stader. Exakt hur stor del av dessa 40 

poang som agnas at praktik bar jag inte kunnat faststalla, men det ror sig om ca 14 

veckor. 

Utbildningen Ieder fram till gymnasielararexamen och gymnasielararen kan undervisa 

inom den vanliga gymnasieskolan och inom kommunal eller statlig vuxenutbildning. 

3.1.1 Styrdokument 

Enligt en av Pedagogens studierektorer finns det fyra nivaer av dokument och andra 

styrmedel som reglerar gymnasielararutbildningen. Den forsta nivan utgors av Hog

skoleforordningens bilaga 3, dar en sida agnats at gymnasieHirarexamen (Svensk 

forfattningssamling, SFS 1993:100, s 398). Niva tva avser det Forslag till 

utbildningsplan for gymnasieliirarexamen, som faststallts av Linjenamnden fOr under

visningssektom vid Goteborgs universitet (1993). Pa den tredje nivan finns de kurs

planer som behandlar utbildningens olika kurser, medan den fjarde nivan utgors av de 

berorda hogskolelaramas tolkning av dokumenten pa de ovre nivaema. De kursplaner 

som galler fOr de Iimnesteoretiska utbildningsavsnitten fastsHills vid respektive amnes

institution. Statsvetenskapliga institutionen ansvarar sa.Iedes fOr kursplanerna for sam

hallskunskapsamnet. 
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Ordet bibliotek namns inte nagonstans i nagot av styrdokumenten, men daremot finns en 

del som indirekt harmed bibliotek att gora. I bilagan till Hogskoleforordningen anges 

en rad mal med gymnasielararutbildningen, sadant man vill att studenten ska kunna for 

att erhalla examen. Dar star bl.a. att den blivande lararen ska ha de kunskaper och 

fardigheter som kravs fOr att forverkliga skolans mal och aven ha sMana insikter i 

pedagogik, didaktik och metodik som behovs for att bedriva den undervisning som 

utbildningen ar inriktad mot (Svensk forfattningssamling, SFS 1993:100, s 398). Min 

tolkning av detta ar att lararen ska kunna bedriva undervisning som svarar mot malen i 

Hiroplanen. 

I den femsidiga utbildningsplanen star att "utbildningen ska vila pa vetenskaplig grund 

och genom varierande arbets- och examinationsformer stimulera till ett vetenskapligt 

forhallningssatt bade till utbildningens inneh~Hl och utformning och till dess tilHimp

barhet i praktiken" (Linjenamnden for undervisningssektorn 1993, s 5). Syftet med den 

praktisk/pedagogiska utbildningsdelen anges inte ovantat vara att forbereda den 

studerande for den kommande yrkesverksamheten som larare. 

Det praktisk/pedagogiska utbildningsavsnittet omfattar tva kurser, vilka regleras av 

varsin k_ursplan (Utbildningsvetenskapliga fakultetsnarnnden 1993a; 1993b ). Uiroplanen 

for gymnasieskolan tycks vara en for utbildningen viktig paverkande faktor. Pa ett fler

tal stallen i kursplanerna patalas vikten av att delkursema formedlar kunskaper om 

laroplanens elevsyn, kunskapssyn och syn pa arbetsformer och arbetssatt och vilka 

metodiska och pedagogiska konsekvenser dessa synsatt medror (1993a, s 2 ff). En av 

delkurserna, Arbetssatt och arbetsfonner, tar upp vad som styr valet av arbetsmetod, 

bl.a. hur det aktuella skolarnnet paverkar detta val. Har anges ocksa att studenterna ska 

:ta mojlighet att prova och utvardera olika arbetssatt och deras effekter i samband med 

praktiken. Tyvarr ges inga exempel pa arbetssatt, men det ar tydligt att intentionerna i 

laroplanen paverkar valet av arbetsmetod. I syftet for tva av delkurserna anges ocksa att 

den studerande ska !a en orientering i vetenskapsteori och vetenskaplig metod. 

Den sista kursen avslutas med en praktikperiod och ett langre examensarbete. I kursens 

syfte sags bl.a. att studenten forvantas visa prov pa "en beredskap att tilHigna sig ett 

synsatt som forutsatts for livslangt larande" (1993b, s 2). Lararstudenten ska sjalv

standigt kunna planera, genomfora och utvardera olika former av undervisning, samt ha 

"formaga att samverka i arbetslag mellan olika liirarkategorier" (ibid, s 4). 

Det iir svart att hitta nagot i styrdokumenten som har direkt anknytning till biblioteks

anvandning, men ganska latt att gora indirekta kopplingar om man vill. Eftersom 
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dokumenten ar formulerade i sa pass allmanna ordalag, ingenting av det som sags 

exemplifieras pa nagot vis, ar det heller inte fOrvanande att biblioteket och dess 

anvandning inte namns. Den vetenskapliga arbetsmetoden betonas dock pa manga 

stallen nar det galler den studerandes egna arbete. For ovrigt sa upplyste mig studie

rektom pa Pedagogen om att alla nyborjarelever pa gymnasielararprogrammet :tar en 

biblioteksintroduktion pa ca 45 minuter pa institutionens bibliotek och att elevema 

sedan :tar ova bibliotekskunskap och informationssokning vid de examensarbeten som 

de gor under utbildningens gang. 

I kursplanema fOr samhallskunskapsarnnet finns inte heller nagot som har direkt an

knytning till bibliotek (Institutionsgruppen for samhallskunskap 1995a; 1995b; 1995c). 

Kursplanema galler arets kurser, men jag upplystes om att inga andringar gjorts i 

kursemas struktur. Ett syfte med grundkursen anges vara att trana de studerande "i 

problemorienterade arbetssatt i grupp respektive individuellt" och i fortsattningskurs 1 

lar sig elevema om forskningsprocessens olika steg och metoder for datainsamling 

(1995a, s 2; 1995b, s 2). Jag bar svart att gora ens indirekta kopplingar till biblioteks

anvandning. Detta beroende pa att kursema ar primm inriktade pa samhallskunskaps

amnet och att det framst ar amnesinnehallet som beskrivs i kursplanema. Det ar inte 

forran i planen for den andra fortsattningskursen som det gors nagra egentliga kopp

lingar tp~Han amnesstudiema och lararyrket. I den kursen gor studenterna ett ut

varderingsprojekt av nagon verksamhet inom skolans omrade och fdrvantas da kunna 

omvandla utbildningsmal till undervisningsmal, "dvs 'vad har jag lart mig' relateras till 

'vad fOrvantas jag kunna som larare i samhallskunskap"' (1995c, s 4). 

3.1.2 Laroplan for gymnasieskolan - Lpf 94 - ett styrdokument? 

Redan i inledningskapitlet berorde jag laroplanen fOr gymnasieskolan eller Liiroplaner 

for det obligatoriska skolviisendet och de frivilliga skolformerna : Lpo 94 Lpf 94, som 

skriften egentligen heter och dar gymnasieskolans laroplan ingar som en del. Jag tog da 

upp nagra av de huvuduppgifter som anges fOr skolan. I det har avsnittet tas upp det som 

i laroplanen ror lararens ansvar. Naturligtvis ska Hiraren liksom all annan skolpersonal 

strava mot att mal en nas, men det finns ocksa angivet lite mer specifikt vad lararen skall 

gora. Lararen ska bl.a. planera och utvardera undervisningen tillsammans med elevema 

och han ska lagga upp arbetet sa att dessa successivt iar fler och storre sjalvstandiga 

uppgifter att jobba med. Vi dare sags att lararen ska "lata elevema prova olika arbetssatt 

och arbetsformer" och att han ska "se till att elevema tilHignar sig bok- och biblioteks

kunskap" (Lpf 94, s 31, 33). Detta anges inte galla fOr larare i nagot speciellt skolamne, 

utan for alia. 
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Uiroplanen hor i och for sig inte till de styrdokument for gymnasieUirarutbildningen 

som raknades upp ovan. Den togs heller inte upp av studierektom pa Pedagogen. Dare

mot namns laroplanen eller dess malformuleringar bade explicit och implicit i flera av 

de ovriga styrdokumenten. Det ar tydligt att de blivande larama ska lara sig att bedriva 

undervisning som stammer overens med laroplansmalen. Detta Ieder till att laroplanen 

anda har en styrande inverkan pa utbildningen eller att den i alla fall borde ha det. 

3.2 Redovisning av intervjuerna 

Samtalet under intervjuema kom att kretsa kring ett antal skilda amnesomraden, ternan. 

Ett givet tema redan fran borjan var till exempel vad personema lart sig om bibliotek 

under sin lararutbildning. Temana motsvaras av fragesUillningama i kapitel 1.3. Darfor 

ar redovisningen indelad i tre overgripande temaavsnitt, dar jag tittar pa vad intervju

personema sagt som ror temat. Jag redovisar bade det typiska och det icke-typiska. 

Varje avsnitt avslutas med en kortare sammanfattning av vad intervjupersonema sagt. 

De intervjuade benamns Il-113 och for en beskrivning av dessa personer hanvisar jag 

till metodkapitlet och till respondentfdrteckningen (se s 68). 

Den inledande delen av intervjuema kom att agnas at fragor om vilka amnen personen i 

fd!.ga last, hur lange han/hon gatt pa gymnasielararprogrammet och var och nar 

praktiken gjorts. Vi talade ocksa om hur den intervjuade vanligtvis anvander sig av 

biblioteket, bade pa fritiden och i studiema. Denna del av intervjuema kommer jag inte 

att ga narmare in pa, utan jag koncentrerar mig pa de intervjudelar som ar av stOrst 

intresse for uppsatsens syfte. 

3.2.1 Biblioteket i intervjupersonernas Hirarutbildning 

I kapitlet tas upp vad de studerande enligt egen utsago lart sig om bibliotek under sin 

Hirarutbildning. Det fdrsta avsnittet behandlar vilken typ av anvandarutbildning de 

intervjuade deltagit i, det andra vad de lart sig om skolbibliotek och avsnitt nummer tre 

handlar om intervjupersonemas praktiktid. Den sista delen av kapitlet behandlar varfor 

utbildningen, enligt de intervjuade, ser ut som den gor och vad de tycker borde finnas 

med i utbildningen gallande bibliotek och skolbibliotek. 

3.2.1.1 Anvandarutbildning 

De allra fiesta av intervjupersonema har deltagit i nagon form av anvandarutbildning. 

Nagra berattar om en rundvandring pa Pedagogens bibliotek, som holls under ut

bildningens fOrsta termin, men flertalet av dessa uppfattade inte derma visning som 
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givande. "Vi fick aldrig riktigt ga igenom hur man anvander biblioteket, som effektivast 

eller som bast ... vi fick mest kika och sa dar, sa det gav ju inte sa mycket" (12). 

Flertalet i intervjugruppen namner visningar av universitetsbiblioteket i Goteborg (UB). 

Nagra har gatt pa en sadan visning i samband med nagon kurs de last vid universitetet, 

pa eller vid sidan av Hirarprogrammet, medan andra valt att ga pa en frivillig visning 

kvlillstid. 12 berlittar att hon och hennes kurskamrater pa B-kursen i historia sjlilva lade 

fram ett onskemal om att :fa en genomgang av UB. Visningen omfattade "lite rund

vandring, vad som galler ... om man ska ha tidskrifter, hur gar man tillvliga da osv., och 

hur slar man i datom ordentligt pa effektivast slitt ... hur man besUHler och hur lang tid 

det tar" (12). 12 ar en av de personer som uppfattat UB-visningen som bra och givande 

och liven I3 uttrycker sig positivt om den rundtur han varit pa. Han berlittar att denna 

visning intrliffade nlir han for tio ar sedan laste vid universitetet, langt innan han pa

boijade sin llirarutbildning, och att han sedan inte varit med om nagot liknande under 

tiden pa gymnasielliratprogrammet. Han menar att man som llirarstuderande sjalv :tar 

klara av att lara sig anvlinda biblioteket och att det inte ingar i utbildningen. 

Sedan finns en grupp personer som varit pa visningar pa UB och/eller nagot av 

institutionsbiblioteken, men som inte anser sig ha haft nagon hjalp av dessa genom

gangar. _[)e fiesta av dessa sager sig ha varit antingen vana biblioteksbesokare eller vana 

datoranvlindare redan innan visningen och har pa grund av detta inte lart sig nagot nytt. 

"Hjalpen lir val att man ... att det inte ar helt okant, nar man oppnar dorren och gar in", 

sager 113. Han tycker inte att han haft hjalp av visningen vad det galler att anvanda 

andra bibliotek. Visningen intrliffade dessutom inte i boijan av hans utbildning, utan nlir 

han redan last ett par ar pa programmet. Samma sak berattar 15 om: "I hostas var jag 

med pa en sadan runda, men det var ju Iiksom i lite fel ordning ... da visste jag det 

mesta, om man sager". 

Fyra av de intervjuade har inte deltagit i migon organiserad anviindarutbildning under 

sin utbildningstid. Alla dessa har haft mojlighet att ga pa visningar, men har valt att inte 

gora det. De beskriver istlillet att de llirt sig hantera biblioteket sjlilva eller att de fragar 

om de inte hittar. 

Endast ett :fatal av de intervjuade uppger att de nagon gang har uppmanats av sina larare 

att anvlinda biblioteket i studiema. De kan dock inte peka ut nagon sarskild llirare som 

gjort detta eller att det skett vid nagot speciellt tillf<ille. I2 sager att det frlimst ar de 

Hirare som har hand om metodkursema infOr uppsatser som nlimner biblioteket. Nagra 

papekar att llirare ibland tipsar dem om att viss litteratur firms pa den aktuella 
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institutionens bibliotek eller uppmanar dem att Hisa en viss bok eller tidskrift som firms 

pa biblioteket. 

Flertalet intervjupersoner kan heller inte dra sig till minnes att de nagon gang under 

utbildningen fatt uppgifter som varit sagda att de ska lOsas i ett bibliotek. De svar som 

112 och I3 ger kan sagas representativa for de allra fiesta i denna grupp: "Jag tror att de 

tar det sa sjalvklart, att man gar till biblioteket, behover man veta nagonting sa gar man 

till biblioteket och lanar bocker ... och att det nastan fdrutsatts"; "Uttalat ingenting direkt 

om att man ska anvanda biblioteket, men jag antar att det ligger underforstatt dar". 

Endast tva personer kan ge exempel pa en uppgift dar de mer eller mindre blivit till

sagda att anvanda biblioteket. Il 0 berattar om ett arbete han gjort i kulturgeografi, dar 

det varit ganska uttalat att man skulle anvanda sig av det ekonomiska biblioteket. 

Uppsatser uppges av manga vara en typ av uppgift dar det ar underforstatt att man ska 

anvanda biblioteket. 15 sager att ingen larare sager nagonting om det, men tror att det tas 

fOr givet att de studerande anvander biblioteket vid uppsatsskrivning. Il3 namner att han 

i samband med uppsatser blivit rekommenderad av larare att ga och soka i biblioteket, 

men han sager ocksa att det ar upp till eleven sjalv, "antingen far du kopa boken, eller sa 

tar du Hina den av nag on, eller ocksa har biblioteket". 

De allra fiesta i intervjugruppen har :fatt nagon form av anvandarutbildning och vissa har 

hunnit med fiera biblioteksvisningar. Andra har valt att inte ga pa nagon visning ails. I 

vissa fall har biblioteksutbildningen infallit innan den intervjuade pabotjade sina studier 

pa lararprogrammet och i andra fall nar den studerande kommit ett par terminer in i 

utbildningen. Det ar mycket tydligt att intervjupersonerna uppfattar att det fran lararnas 

sida, bade de pa Pedagogen och de som har hand om amnesteorin, ar sjalvklart att de 

studerande anvander sig av nagot bibliotek nar de skriver uppsatser eller Iiknande 

arbeten. Det ar inte alltid, eller ens speciellt ofta, som detta sags ratt ut, men de 

intervjuade menar att det fran utbildarnas sida ar underforstatt att man ska anvanda 

biblioteket i studierna. 

3.2.1.2 Skolbibliotek 

Jag har valt att skilja pa a ena sidan undervisning om skolbibliotek som fdrekommit 

under den teoretiska delen av studierna och a andra sidan vad de intervjuade lart sig 

under sin praktik. Vad de sett av skolbiblioteket under praktiktiden behandlas i nasta 

avsnitt. Med undervisning om skolbibliotek menar jag t.ex. om de intervjuade haft 

nagon foreHisning, dar det tagits upp hur man som Hirare kan utnyttja skolbiblioteket. 

31 



Ingen av de intervjuade kan dra sig till milllles att skolbibliotek tagits upp nagonstans i 

kurslitteraturen under Hirarutbildningen. Nara halften av de intervjuade uppger att de 

inte :tatt nagon undervisning om skolbibliotek. "Nej, ingenting om hur de biblioteken 

funkar, nar jag kommer ut som larare sedan--- overhuvudtaget hur biblioteken ser ut pa 

skoloma ... det har varit valdigt dalig information" (!7). Sedan filllls en grupp personer 

som berattar att de inte iatt nagon undervisning om skolbibliotek, men att de anda blivit 

overtygade om att man som larare ska anvanda sig av biblioteket. 16 berattar att larama 

under amnesdidaktiken gar igenom hur man kan lagga upp lektioner och att biblioteket 

namns i det sammanhanget. 

"Inte sa att undervisningen har handlat om hur vi ska anvanda biblioteket, 

men daremot sa namns det ju hela tiden att man kan utnyttja biblioteket ... 

nar vi har pedagogik, didaktik och sad ant dar . . . vi uppmanas att lata 

elevema anvanda biblioteket --- De pratar om bibliotek, men de visar inte 

rakt pa hur det skulle kunna anvandas, eller hur ett bibliotek fungerar 

egentligen." 

(I6) 

De flesta av de intervjuade tycker inte att nagon av deras larare utmarkt sig genom att 

prata om skolbibliotek. "Jag ar ledsen over att behova saga det har egentligen, men jag 

tror inte att jag har hort nagon som har pratat om bibliotek ... jag kan inte pamilllla mig 

att det har namnts nagonting om skolbibliotek eller om bibliotek i nagon sadan dar 

konkret bemarkelse overhuvudtaget" (B). Tva av intervjupersonema berattar att de 

blivit uppmanade att anvanda sig av skonlitteratur i samhallskunskapsundervisningen. 

Bada dessa forknippar detta rued biblioteksanvandning, men det verkar anda klart att 

fokus lag pa romanen och att, visst, boken kan Uinas pa skolans bibliotek, men den kan 

ocksa lika garna kopas. 

Ungefar som nar det galler studentemas egen anvandning av biblioteket, filllls har en 

grupp personer som sager att skolbibliotek namns av vissa larare, men att de inte kan 

komma ihag att det namnts vid nagot sarskilt tillfalle eller i nagot siirskilt sammanhang. 

I9 berattar sa har: "Det hander att de tar upp det i samhallskunskap ... arbetssattet som 

rekommenderas valdigt mycket, det ar ju att elevema sjalva ska ta reda pa ... och da ar ju 

biblioteket naturligtvis en inspiration". Jag fragar honom om det ar han sjalv som gjort 

den kopplingen mellan arbetssiittet och biblioteksanvandning eller om han hort det 

under utbildningen. Han svarar att det nog ar han sjalv som gjort det och att han inte vet 

om nagon av larama namnt det, men, sager han vidare, "har de inte sagt det sa vet de att 

vi tanker pa det allihopa ... jag vet inte om ordet namnts, men att det borde det ha gjort, 
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och ingen direkt som ryckte till da, va', tanker du pa bibliotek, utan det ar ju det vi 

pratar om pa nagot satt" (19) . 

Har kommer vi in pa arbetsmetoder och pa vilka olika satt de studerande uppmanas att 

bedriva undervisning. Samtliga intervjupersoner talar om att elevema ska arbeta 

problembaserat och sjalvstandigt soka kunskap. Detar det arbetssattet som rorordas ide 

intervjuades lararutbildning, att lararen ska fungera mer som en handledare. For de 

flesta, ar kopplingen mellan arbetssattet och biblioteket sjalvklar. "Det nya ar ju, vi ska 

inte ha nag on katederundervisning, det ar det som sags, va'' utan elevema ska soka sin 

egen information ... och det gor man da rimligtvis i skolbiblioteket eller i nagot 

bibliotek i narheten av skolan" (110). 

For manga av intervjupersonema hor det arbetssatt, som forordas i lararutbildningen och 

aven i laroplanen, intimt samman med biblioteket. Forutsattningen for att elevema ska 

kunna soka kunskap sjalvstandigt ar att de har ett bibliotek att ga till. Att det ligger till 

pa det viset har de intervjuade dels tatt hora under lararutbildningen, dels lart sig genom 

sitt eget satt att arbeta. Det som formedlats genom utbildningen har dock varit 

koncentrerat pa att skolbiblioteket bor anvandas, inte hur det kan anvandas. Det ar inte 

heller alltid som det sags att biblioteket ska anvandas, utan aven har verkar det m~mga 

ganger ligga underforstatt. 

De intervjuade har inte ratt nagon undervisning om hur man som larare kan utnyttja 

skolans bibliotek eller pa vilket satt ens elever kan arbeta dar och har fOljaktligen inte 

lart sig sarskilt mycket om skolbiblioteksanvandning under den teoretiska delen av 

studietiden. 

3.2.1.3 Praktiken 

Samtliga intervjupersoner har nagot att fortalja fran praktikskoloma, men det ar inte alia 

som har kommit i kontakt med skolans bibliotek. Manga av intervjupersonema tycker 

att de lart sig en hel del om skolbiblioteksanvandning under praktiken och att det 

kompenserar att det forekommit sa lite undervisning pa programmet om detta. I3 

berattar att han hade tur, nar han var ute pa sin forsta praktik, och fick en handledare 

som anvande biblioteket valdigt mycket. Nastan vmje lektion tillbringades i skolans 

bibliotek och elevema job bade mycket med sjalvstandiga arbeten. En som tagit saken i 

egna bander ar 18. Han sokte sjalv upp bibliotekarien pa praktikskolan, for att ra en 

inblick i skolbiblioteksarbetet. 
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Nagra av de intervjuade har inte sett mycket av skolbiblioteket under praktikperioderna. 

Detta verkar ha berott mest pa praktikens inriktning, som 19 rorklarar sa har: "Nar man 

gor praktik da sa ... det man behover, kfumer att man behover mest tdining pa, det ar ju 

att sta framme vid katedem och prata inror klassen". Hur mycket liirarpraktikanten sett 

av skolbiblioteket verkar ocksa ha berott pa vilken skola och vilken handledare det rort 

s1g om. 

Det tycks som om de intervjuade har haft rlitt goda chanser att fft en inblick i skol

biblioteksverksamheten under praktikperioderna, men att det berott dels pa handledarens 

instlillning till bibliotek, och dels pa hur aktiv praktikanten sjalv varit, hur mycket de 

verkligen sett av biblioteket. De som hamnat pa en skola dar handledaren inte varit 

intresserad av att anvanda skolbiblioteket och inte sjalva sokt upp bibliotekarien eller 

gatt till biblioteket, har heller inte lart sig nagot om skolbiblioteksanvandning under 

praktiken. 

3.2.1.4 Synen pa bibliotekets roll i Hirarutbildningen 

Kapitlet handlar om hur de intervjuade ser pa sin utbildning, vad det galler bibliotek och 

skolbibliotek. Nagra uttrycker sig lite allmlint om att de tycker att det finns brister i 

utbildningen, nar det galler bibliotek, "stora brister" till och med, sager en av de 

intervjuade (Il 0). Il tycker att det har med bibliotek "ar ett svart hal" i utbildningen. 

"Min uppgift ar ju att lotsa mlinniskor efter en viss tid, och jag kan inte lotsa, for jag kan 

inte hantera, jag vet inte vad som finns" (Il ). 

Att det i lararutbildningen rorekommit sa pass lite anvlindarutbildning, har jag av de 

intervjuade !att olika rorklaringar pa. Antingen tror man fran lararutbildningens sida att 

de studerande redan kan anvlinda biblioteket, eller tycker man att det inte ligger pa 

utbildarnas ansvar, utan pa studentens eget, UB:s eller nagon annans. 

Majoriteten av de intervjuade tycker att de !att dalig utbildning om skolbibliotek, eller 

ingen utbildning ails. "Just om skolbibliotek och ... dar tycker jag ocksa att det brister" 

(12). I3 berattar att han blev mycket rorvanad nar han kom ut pa sin forsta praktik och 

fann att det i skolans bibliotek fanns parmar med artiklar sarskilt forberedda fOr skol

biblioteken och for elever att soka i (Skolans artikelservice, min anm) och han menar att 

detta ar en sak som man under utbildningen kunde ha informerat om. 

De intervjuade har flera olika tearier om varror det forekommit sa lite undervisning om 

skolbibliotek i utbildningen. 14 tror att det framst beror pa tidsbrist, att antalet lektioner 

ar !a under utbildningen, vilket Ieder till att skolbiblioteket prioriteras bort. Det ar flera 
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som tror att Hirarutbildningens uppHiggning med studier vid flera av universitetets 

institutioner har med saken att gora. I 1 0 menar att den splittrade organisationen Ieder till 

att ingen vill ta tag i det har med skolbibliotek, ingen tar ordentligt ansvar for den delen 

av utbildningen. Sa har sager 112: 

"Man kan saga mycket om den har utbildningen ... det ar mycket ... som vi 

saknar overhuvudtaget . .. det kanns som om, nu har vi en manniska som 

forskar om det, da tar vi in honom sa kan han prata litegrann om det ... det 

verkar inte finnas nagon bakomliggande tanke till manga saker som vi far 

Hira oss ... det ar ju ganska daligt om man sager sa ... nar man foresprakar en 

kunskapssokande undervisning ... och man inte :tar nagon undervisning om 

kanske hur det gar till." 

18 sager att man vid arnnesinstitutionema inte i fOrsta hand ar intresserad av att utbilda 

Hirare, utan att det ar forskare man vill ha fram, men han menar ocksa att det i bela llirar

utbildningen "ligger en alltfor stor tyngdpunkt pa teori" och att "den praktiska yrkes

kunskapen varderas lagre an ren teorikunskap". 

For att sammanfatta lite av vad de intervjuade sagt om varfor det forekommit sa lite om 

skolbibliote.k i utbildningen, har jag fort ihop deras svar i fyra olika grupper. Tidsbrist, 

att undervisning om skolbibliotek inte tar plats i utbildningen, har framforts som ett 

skal. Att skolbiblioteket har h\g prioritet i jamforelse med andra undervisningsavsnitt ar 

ett annat och ett tredje altemativ ar att Hirarutbildningen ar spridd over olika delar av 

universitetet och att da ingen tar det overgripande ansvaret for vad som ingar i de olika 

kursavsnitten. Den sista mojliga forklaringen ar att Hirarutbildningen idag fokuserar pa 

de teoretiska utbildningsavsnitten och att de mer praktiska delama som metodik och 

praktik kommer i andra hand. Eftersom undervisning om anvandandet av skolbibliotek, 

enligt de intervjuade, rak.nas in i de mer praktiska kursdelama, kommer ocksa det i 

andra hand. 

Tva av intervjupersonema kommer i det har sammanhanget med lite annorlunda syn

punkter an de ovriga. 112 menar att, eftersom de som Hirarstuderande enbart tar lara sig 

att elevema ska soka kunskap sjalva, men inte hur detta ska ga till, man fran larar

utbildningens sida lagger over ansvaret pa bibliotekarien att instruera de blivande 

laramas elever i skolbiblioteket. Il for in Bibliotekshogskolan i bilden och menar att det 

bor ligga i skolans intresse att marknadsfora sig gentemot lararutbildningarna. Han 

tycker att det rent utav borde vara Bibliotekshogskolans ansvar att gora detta, eftersom 

det ar dar kunskapen om bibliotek och skolbibliotek finns och darmed ocksa formagan 

att se vad som fattas i lararutbildningen. 

35 



Nagra av de intervjuade uttalar sig om huruvida de tror att det kommer att tas upp nagot 

om bibliotek eller skolbibliotek senare i utbildningen. Tva av dessa tvivlar pa att details 

kommer nagonting mer om bibliotek, medan en annan sager att det kan banda att det 

kommer under den sista terminen pa Pedagogen. En av de intervjuade ar mer eller 

mindre overtygad om att skolbibliotek kommer att tas upp nagon gang under hans ut

bildning. "Jag antar att de Jagger in det, for det ar ju relevant, just i historia och sam

hallskunskap da som jag bar valt ... eller samhallskunskap speciellt da som verkligen 

handlar om bibliotek ---jag f6rutsatter att det kommer, i och med att det ar ju en del av 

skolvarlden" (Ill). 

Vad tycker de intervjuade vore bra att fa lara sig om bibliotek? Angaende den egna 

biblioteksanvandningen tycker t.ex. 14 att det hade varit bra om det kommit lite mer 

information fran utbildningens sida om UB och II tycker att en kombinerad biblioteks

och datautbildning vore onskvard. En som inte tycker att det behovs nagon mer 

utbildning i vanlig biblioteksanvandning ar 19. Han menar att de fiesta som laser pa 

lararutbildningen ar inf6rstadda med hur ett bibliotek fungerar och tycker att det som 

istallet behovs ar undervisning om bur man anvander ett skolbibliotek. Manga av de 

intervjuade forklarar att de onskat sig mer tips och ideer om skolbiblioteksanvandning 

under u~bpdningen. 

Hur tanker sig de intervjuade att undervisningen om skolbibliotek skulle kunna se ut? I3 

tycker att det skulle kunna tas upp under nagot metodikpass som Lararhogskolan hailer i 

och att undervisningen kunde skotas av en lararutbildare i samarbete med en biblio

tekarie. "ldealet hade varit om man hittade en bibliotekarie som hade omskolat sig till 

Hirare, kanske, som ar bade och, va'" (13). 18 har som fOrslag att den lararstuderande 

under nagon av praktikperiodema kunde ga med bibliotekarien under en arbetsdag i 

biblioteket. 19 tycker att det skulle vara bra om nagon larare som arbetat mycket med 

skolbibliotek kom och berattade lite om sina erfarenheter. Det ar endast ett ta.tal av 

intervjupersonema som inte namner nagot som de tycker borde finnas med om skol

bibliotek i Hirarutbildningen. En av de intervjuade tycker inte att det behovs m1gon 

sadan undervisning. 

En star del av de intervjuade ar kritiska till att det forekommit sa lite information om 

bibliotek i Hi.rarutbildningen, framfor allt onskar de sig mer undervisning om skol

bibliotek. Manga vill ha en undervisning som iir praktiskt upplagd, dar de kan fa tips 

och ideer om bur man utnyttjar skolbiblioteket som liirare. 
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3.2.2 Intervjupersonernas syn pa biblioteket i gymnasieskolan 

Vad har de intervjuade fOr tankar om hur biblioteket kan fungera i gymnasieskolan? 

Vad tanker de sig att det finns i ett skolbibliotek? Hur tror de att en Hirare och en skol

bibliotekarie kan samarbeta? Dessa med flera fragor behandlas i foljande kapitel. 

3.2.2.1 Biblioteksfunktioner 

Det visade sig att samtliga intervjupersoner namner skolbiblioteksfunktioner som har att 

gora med att biblioteket ar en plats fOr informations- eller kunskapssokning. Elevema 

ska lara sig att soka kunskap~ enskilt eller i grupp, och i bada fallen ar biblioteket en 

Him.plig plats att gora detta pa. Biblioteket ses som en "kunskapskalla" av bade 18 och 

14. Det ar manga som. namner grupparbeten, att elevema antingen kan sitta i biblioteket 

och grupparbeta eller att de snabbt pa en rast kan ga dit och sHi upp uppgifter som de 

behover. 

Alia intervjupersonema tycker att bibliotekets huvudfunktion ar att vara en plats dar 

elevema soker information. Nagon namner ocksa tillhandahallandet av skonlitteratur 

som en funktion. Ett fatal av de intervjuade framhaller att biblioteket kan fungera som 

uppehal_lsrum. Eleverna kan "koppla bort det dar snurriga som de kanske ofta har runt 

omkring sig i vardagen" och skolbiblioteket kan vara "ett stalle att fa lugn och ro", sager 

IlO. Han namner ocksa en biblioteksfunk:tion som ingen annan tar upp, namligen att 

man kan ha laxhjalp i biblioteket pa eftermiddagarna for dem som behover det. 

Vad tror eller onskar sig de intervjuade finna i ett skolbibliotek? I3 tillhor dem. som 

raknar upp flest saker: "Uppslagsverk, facklitteratur ... sa finns det sad ana har apparater, 

kopieringsapparater, datorer, kanske, om man har tur ... artiklar, tidningsartiklar, 

tidskrifter ... gama databaser ocksa som man kan soka efter litteratur i nagot visst arnne 

... det ar val ocksa Artikelsok i och med att man kan soka i tidskriftsartiklar". Att det ska 

finnas tidningar och tidskrifter i biblioteket ar det manga som poangterar. 17 tycker att 

man i ett gymnasiebibliotek kan ha "ett soksystem likt GUNDA (UB:s datorbaserade 

katalogsystem, min anm)", eftersom gym.nasieelever bor kunna klara av att gora lite mer 

avancerade sokningar. Manga namner att tillgang till Internet bor finnas, bade for att 

elevema ska kunna gora sokningar och prova pa att via natet kommunicera med andra 

skolor i varlden. 

Nagra av intervjupersonerna namner att det bor finnas skonlitteratur i skolbiblioteket, 

men i samtliga fall kommer detta i andra hand efter att personen namnt facklitteratur, 

uppslagsverk och liknande. 19 tycker att det vore bra med bade seriealbum, videofilmer 
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och musik i skolbiblioteket och mlgra andra intervjupersoner namner att det bor finnas 

manga arbetsplatser i anslutning till bibliotekslokalen. 

De intervjuade tycker overlag att deras egna amnen ar mycket vallampade for att biblio

teket ska anvandas i undervisningen. Detta galler samhallskunskapsamnet i synnerbet. 

"1nom samhallskunskapen kommer vi att vara valdigt banvisade till biblioteken .. . 

skolbockema dras in, de blir inaktuella, man koper inga nya ocb da ar det biblioteken 

man :far vanda sig till" (12). De fyra personer som bar historia som tillaggsfu:nne anser att 

man liven i det amnet kan ba stor anvandning av biblioteket. Naturligtvis ar inte bebovet 

av dagsHirskt material lika stort som i samhallskunskap, men intervjupersonerna tror att 

det ofta finns gott om historiska bocker i biblioteket. Aven de fyra personer som Hiser 

religion, respektive de fyra som bar geografi som andra amne anser att biblioteket kan 

komma till anvandning. 

En i gruppen laser idrott som tilHiggsamne. Han raknar upp vilka olika omraden som 

ingar i idrottsamnet idag ocb dar man kan ba anvandning av biblioteket. Dels tillhor 

numer idrottsamnet undervisning om friluftsliv, om allemansrlitten och naturskydd, dels 

ingar ett avsnitt som beter 'friskvard och balsa', dar elevema far lara sig att forebygga 

skador och vad som ar god kost m.m. Ill menar att man som idrottsHirare kan skicka 

eleverna till biblioteket fOr att ta reda pa reglema i olika idrottsgrenar eller bollsporter 

och att det inte ails ar omojligt att skolbibliotekarien i framtiden kommer att "ha elever i 

gympakHi.der ... som ska kontrollera" saker i biblioteket innan en idrottslektion. 

Jag konstaterade tidigare att de intervjuade kopplar samman det kunskapssokande 

arbetssattet med informationssokning i biblioteket. For att se om intervjupersonerna 

delar min syn om att biblioteket bebovs for att laroplanens mal ska nas, bad jag de 

intervjuade titta pa ett citat ur planen, att elevema ska narma sig "ett alltmer veten

skapligt satt att tanka och arbeta", ocb tala om ifall de tycker att biblioteket bar en plats i 

det rekommenderade arbetssattet (Lpf94, s 25; se s 2). 

Samtliga personer som uttalade sig om detta tycker att biblioteket bebovs for att man 

ska kunna arbeta enligt det i laroplanen forordade arbetssattet. 18 sager att biblioteket 

"har en given plats dfu·u och att elevema skaffar sig ett vetenskapligt forhallningssatt 

genom att soka i biblioteket och liven 17 svarar: "Det ... skulle vara svart utan biblio

teket". 

For att knyta ihop och sammanfatta avsnittet kan man saga att samtliga intervjupersoner 

anser bibliotekets viktigaste funktion vara att det ar en plats pa skolan, dar elevema kan 

soka information, enskilt eller i grupp. Alla intervjupersonema nlimner funktioner som 
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bar att gora med fakta-, informations- eller kunskapssokning. I ett skolbibliotek finns 

eller onskar man sig finna gott om facklitteratur, tidskrifter, tidningar, samt Intemet

uppkopplade datorer och databaser for informationssokning. Nagra onskar ocksa start 

urval av skonlitteratur och andra tycker att det ar bra om det finns gott om grupprum och 

Uisplatser i skolbiblioteket. Man tycker att de egna funnena ar val Himpade for att skol

biblioteket ska anvandas i undervisningen och detta galler bAde de amnen som flera av 

intervjupersonema Uiser sam sarnhallskunskap, historia, religion och geografi, men 

ocksa de sam bara en person laser, psykologi, engelska och idrott. 

3.2.2.2 Samarbete mellan larare och bibliotekarier 

De intervjuade har manga olika ideer om hur larare och bibliotekarier kan samverka i 

gymnasieskolan. Har har jag forsokt att gruppera forslagen, dvs. fora samman de svar 

sam jag tycker handlar om samma sak. 

Over halften av de intervjuade tycker att man som larare kan samplanera med biblio

tekarien infor ett kursavsnitt, dar biblioteket kommer att anvandas. Detta kan galla en sa 

enkel sak sam att bibliotekarien forbereds pa att lararen vid ett visst tillfalle kommer till 

biblioteket med sin klass, men ocksa innebara att Hiraren tillsammans med biblio

tekarien_l_agger upp och planerar kursen. Man menar att bibliotekarien och lararen kan 

samrada om vilket material sam passar for kursen, sedan tillsammans ga igenom vad av 

detta sam finns i biblioteket och pa ovriga platser pa skolan och att bibliotekarien vid 

behov kan bestalla hem mer. Det kan aven ga till sa att lararen infor ett kursavsnitt rad

fdigar bibliotekarien om det finns Himpligt material i biblioteket och om det passar att 

elevema soker sig till biblioteket for just den kursdelen. 16 har en ide om att det kan 

fungera at bada hall: 

"Det kan ju fungera at andra hallet, det behover inte vara sa att jag kommer 

till bibliotekarien och berattar, att nu ska vi prata om det och det ... utan om 

man har en dialog sa kanske bibliotekarien kan beratta for mig, att vi har 

valdigt mycket bra becker om ... om politiskt obundna intressefdreningar sa 

ar det sa att ni vill jobba med det sa finns det valdigt bra material har." 

Tva av de intervjuade tycker att skolbibliotekarien bor vara med vid arnneskonferenser 

och kollegiemoten och tre andra menar att bibliotekarien bor inga i lararlaget pa 

gymnasieskolan. 17 fdrklarar att bibliotekarien da kan fungera sam en kollega tilllarama 

och delta pa samma villkor sam dessa i utvecklandet av utbildningen. En som utvecklar 

resonemanget ytterligare ar Il. Han menar att bibliotekariens arbete, liksom t.ex. 

kuratoms, ska vara en integrerad del i den dagliga verksamheten pa skolan och att alia 
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pa skolan arbetar mot samma mal, namligen 11att se till att ra jakla duktiga gymnasie

elever11 (Il). Men, sager han vidare, det kraver att bibliotekarien satter sig in i under

visningens problematik och tvartom, att lararen forstar bibliotekariens. Detta kan uppnas 

genom att man arbetar tillsammans i team pa skolan. 

Ill namner att man kunde agna en studiedag eller sa per termin at att bibliotekarierna 

Hir larama alit nytt som kommit i biblioteket sedan sist. 11Helt plOtsligt rar jag en massa 

datorer dar som ska vara i biblioteket da ... och da ar det ju inte fel da att nar 

bibliotekarieganget har lart sig ... hur det fungerar med datorema, att man informerar 

ovriga'' (Ill). 

Majoriteten av de intervjuade tycker att bibliotekarien bor samrada med larama om in

kopen av material till skolbiblioteket. 17 papekar att Uirama oftast har god overblick 

over just sina amnen, men att bibliotekarien fOrmodligen har en battre helhetsbild over 

litteraturutbudet och I1 fOreslar att man kunde ha nagon form av "kollektiv inhandling", 

dar alla institutioner vid skolan gemensamt hjalps at och bestammer vad som ska kopas 

in till skolbiblioteket. I3 tycker att idealet vore om larama kunde ra lagga fram en 

''onskelista" till bibliotekarien med vad de vill ska kopas in. Endast tva av de intervjuade 

har en lite annorlunda syn pa saken. 14 tycker att man visst kan samrada om inkopen till 

skolbibl_iqteket, men att larama inte ska ha alltfOr mycket att saga till om, eftersom 

biblioteket bor vara ett altemativ till laramas egna boksamlingar. Tva av intervju

personema tycker att man ocksa ska utnyttja bibliotekariens kunskaper om bokutbudet, 

nar man koper in nya Iaromedel och annat till institutionema. 

Sammanfattningsvis vad det galler samverkan mellan larare och bibliotekarier kan man 

saga att alia intervjupersonema har ideer om hur detta kan ga till. Deras ideer omfattar 

alit fran att larare och bibliotekarier tillsammans planerar ett kommande grupparbete i 

biblioteket till att bibliotekarier deltar precis som ovrig skolpersonal i amneskonferenser 

och sitter med vid lararkollegier och stormoten. Bibliotekarien kan lara bade elever och 

larare hur man orienterar sig i biblioteket och kan ocksa fungera som en resursperson 

vid inkop av litteratur till amnesinstitutionema. Samtliga intervjupersoner tycker att 

larama bor ha nagot att saga till om vid inkopen av material till biblioteket, men tva av 

dem vill inte att lararens inflytande ska vara for stort. 

Tycker de intervjuade att en bibliotekarie kan tillfOra deras undervisning nagot och i sa 

fall vad? Manga menar att det framsta bibliotekarien kan bidra med i undervisningen ar 

att lara elevema bibliotekskunskap, att lara dem hitta och anvanda biblioteket. Andra 

anser att bibliotekariens kunskaper om litteratur och medieutbud i allmanhet, inte bara 

angaende skolbibliotekets bestand, ocksa kan paverka undervisningen pa ett positivt 

40 



siitt. Fyra av de intervjuade tycker att det fiiimsta bibliotekarien kan bidra med ar att 

hjlilpa eleverna i biblioteket. De fyra har nagot olika syn pa hur detta kan ga till. I12 

menar att bibliotekarien helt enkelt finns till hands nar eleverna arbetar i skolbiblioteket. 

18 tanker att bibliotekarien kan fungera som en handledare i biblioteket, precis som 

Hiraren, och hjalpa eleverna med sjalva arbetet, dvs. inte bara hjalpa till med att soka 

fram material, utan ocksa bista dem i losandet av uppgifter. Aven Ill tycker att biblio

tekarien kan gora mer an att bara hjalpa eleverna att hitta. Han anser att bibliotekarien 

skulle kunna fcHja upp elevernas sokningar lite mer och komma med forslag pa fortsatta 

sokvagar och tankbara kallor, fraga om "bar du kollat pa Internet .. . om det finns 

nagonting dar" osv. (Ill). 113 tycker att bibliotekarien, om mojligt, aven kan hjalpa 

eleverna med att bearbeta och tillgodogora sig de texter de laser, men han sager art detta 

givetvis beror pa bibliotekariens amneskunskaper. 

De intervjuade har olika asikter om huruvida det ar lararen eller bibliotekarien som bor 

ta initiativ till att ett samarbete inleds. Fern personer tycker att det ligger pa lararens 

bord att ta kontakt med bibliotekarien, framst darfor att det ar lararen som har huvud

ansvaret for undervisningen och eleverna. Bibliotekarien arbetar ofta lite isolerat fran 

den ovriga verksamheten pa skolan, sager 110, och menar att det darfor lir Hi.ttare for 

lararen att knyta forsta kontakten. Il2 tycker att det ide fiesta falllir lararens uppgift att 

ta . initia~ivet till samarbete, men att det ar bibliotekariens ansvar nar det galler biblio

tekskunskapen. Endast en av de intervjuade, tycker att det ar bibliotekarien som har 

huvudansvaret for att ett samarbete inleds. I 1 menar att det ar skolbibliotekarien som vet 

hur biblioteket bast utnyttjas och darmed ocksa lampligast tar initiativet till samarbetet. 

I7 tycker att initiativansvaret Jigger pa bada parter, men att framfor allt skolledningen 

bor se till att samarbete inleds. Han menar att rektom ar pedagogisk ledare for verk

samheten pa skolan och darmed har ansvar for att llirare och bibliotekarier samverkar pa 

ett bra slitt. 

Sammanfattningsvis kan sagas att de intervjuade tycker att bibliotekarien frlimst kan 

tillfOra undervisningen i gymnasieskolan nagot genom sina kunskaper om bibliotekets 

hestand och om litteraturutbudet i stort. Bibliotekarien kan ocksa bista deras arbete som 

larare genom att ge eleverna bibliotekskunskap och sedan pa olika slitt hjalpa dessa, nlir 

de arbetar i biblioteket. Angaende vern som tar initiativet till att ett samarbete inleds 

mellan en larare och en bibliotekarie, tycker fern personer att det ar Hiraren, en att det lir 

bibliotekarien och ovriga att det inte spelar nagon roll vilken av partema som initierar 

samarbetet. 

41 

' I 

r 
' 



3.2.3 Intervjupersonernas syn pa framtida biblioteksanvandning 

Hur tror de intervjuade att de kommer att anviinda sig av biblioteket nar de kommer ut 

som larare, tror de att de kommer att samarbeta med skolbibliotekarien och vilka hinder 

finns fOr biblioteksanviindningen? 

Alla de intervjuade uppger att de som larare kommer att anvanda sig av skolbiblioteket. 

"Jag ar overtygad om att jag kommer att anviinda biblioteket" (18). 17 hoppas att hanska 

kunna hjalpa till att utveckla skolans bibliotek och ta skolledningen att satsa mer pengar 

pa skolbiblioteksverksamheten. 112 sager: "Bibliotek ar sa pass ... det ar sa som jag vill 

bedriva undervisning, sa pass viktigt sa att det ... jag maste nog ha det fOr att min 

undervisning ska kunna bli bra, tror jag". 

Samtliga intervjupersoner tror att de som larare kommer att samarbeta med biblio

tekarien pa skolan. "Nar jag kommer ut som larare sa kommer jag att forsoka ha ett 

vaJdigt bra forhallande till de pa mitt bibliotek", sager Ill. Han rorklarar att han, nar han 

kommer ny till en skola, "ganska tidigt" kommer att ga till skolbiblioteket och 

presentera sig (Ill). 113 tror att det kommer att droja ett tag innan han inleder ett 

samarbete med skolbibliotekarien, eftersom det ar sa mycket annat som ar nytt fOr en 

nyblivel} larare, men att han sa smaningom nar det behovs for undervisningen kommer 

att ta kontakt med bibliotekspersonalen. Nagra tror att det kanske iir liittare att samarbeta 

med bibliotekarien pa skolan an med andra liirare. Detta forklaras med att bibliotekarien 

inte ar uppbunden av lektioner eller laroplan pa samma vis som en larare. 

Vad tiinker sig de intervjuade att deras framtida elever ska gora i biblioteket? 12 foreslar 

att elevema kan gora grupparbeten om exempelvis konflikten pa Nordirland. Hon menar 

att det finns bade historiskt och dagsaktuellt material om detta i skolbiblioteket och att 

elevema framfor allt "kan ta tva olika perspektiv ... det engelska perspektivet och det 

irlandska perspektivet" (12). I3 tanker sig att elevema infor stOrre arbeten kan gora 

ovningar i biblioteket med att sammanstiilla kallforteckningar och bibliografier. Han 

tycker att skolbiblioteket ocksa ar en bra plats for kallkritiska ovningar. 

16 beskriver en uppgift i geografi som gar ut pa att elevema ska sammanstiilla en rese

broschyr om en viss region eller ett visst land i viirlden. Eleverna f'ar sjiilva valja land, 

men viss information om landet, som politik, handel och klimat, maste finnas med. I 

psykologiiimnet, beriittar 112, kan eleverna i samband med undervisningen soka 

skonlitterart material i biblioteket som handlar om psykiska sjukdomar. Detar lattare att 

forsta vad schizofreni ar, om man laser en roman skriven om eller av en schizofren 

person an om man bara laser om sjukdomen i en larobok. 
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Under samtalets gang kommer det fram om intervjupersonerna tanker sig att de som 

Uirare armed sina elever i skolbiblioteket. Manga vill vara med, bade fOr att hjalpa och 

ha koll pa elevema. Andra tanker sig att de ska vara med for att "avlasta bibliotekarien" 

(14). 1ngen av de intervjuade sager att de sallan eller aldrig ska vara med sina elever i 

skolbiblioteket. 

Vad skulle hindra intervjupersonema fran att som larare anvanda sig av skolbiblioteket? 

Manga tar upp hinder eller svarigheter av det mer fysiska slaget. Biblioteket kan vara 

fOr daligt utrustat, bestandet for litet eller bockema for gamla. Biblioteket kan ocksa 

ligga tor langt ifran ovriga skolbyggnader, ha for sma lokaler eller for begransade 

oppettider. I7 menar att det framst finns ekonomiska hinder, att det inte satsas till

rackligt mycket pa skolbiblioteket och att det Ieder till att manga av bockema ar in

aktuella. Just i samhallskunskap ar det mycket viktigt med farskt material, papekar de 

fiesta. Flera personer tar upp hinder som har att gora med att arbetssattet i biblioteket 

inte lampar sig for amnesomradet man for tillfallet Hiser om eller for de elever man har. 

I3 forklarar att det for vissa amnen inom samhallskunskapen inte finns sa mycket att 

hamta i biblioteket, t.ex. for sarnhallsekonomi, och att det Ieder till att biblioteket 

kanske inte utnyttjas sa mycket under vissa perioder. Han menar ocksa att det finns 

elever som inte klarar av "det friare arbetssattet" i biblioteket (I3). Enligt I7 kan vissa 

elever ha en negativ insHillning till att arbeta i biblioteket, ofta p.g.a. daliga tidigare 

erfarenheter. Detta blir da mer ett "pedagogiskt hinder att komma over" (I7). 

En grupp intervjupersoner namner svarigheter som har med samarbetet mellan lararen 

och bibliotekarien att gora. Som 16 sager, att "det galler att komma overens rent 

personligt ocksa". 1ntervjupersonema verkar dock tycka att man bor kunna satta sig over 

svarigheter av det har slaget. 

Sammanfattningsvis kan sagas att alia de intervjuade tanker anvanda skolans bibliotek 

nar de kommer ut som larare och de vill gama samarbeta med skolbibliotekarien. De 

fiesta ar mycket positivt installda till biblioteksanvandning och kan ocksa tanka sig att 

ta initiativet till att ett samarbete inleds med skolans bibliotekarie. Nar de intervjuade 

ger exempel pa uppgifter som de kan tankas ge sina elever att arbeta med i skol

biblioteket, ar det uppgifter av informationssokande karaktar som overvager. Ett fatal av 

intervjupersonema ger ocksa exempel pa uppgifter som innebar att elevema soker skon

litteratur i skolbiblioteket. Det som skulle hindra intervjupersonema fran att anvanda 

skolbiblioteket eller samarbeta med skolbibliotekarien ar framst fysiska svarigheter, 

som att biblioteket ar fOr litet, har for :fa eller for gamla backer, ligger for langt bort eller 

har oppet fOr sallan. Samarbetssvarigheter kan ocksa vara ett problem, liksom att arnnet 
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inte lampar sig for biblioteksanvandning eller att elevgruppen inte klarar av det manga 

ganger mycket sjalvstandiga arbetssattet i biblioteket . 

4 Analys av intervjuerna och diskussion 

I denna uppsatsdel gors en analys av intervjusvaren. Jag utgar ifrAn ett antal ternan som 

har relevans for uppsatsens syfte och dessa tas upp i var sitt avsnitt. I det fdrsta be

handlas bibliotekets roll i intervjupersonemas lararutbildning och i avsnitt tva och tre de 

intervjuades syn j>a skolbiblioteket och skolbibliotekarien. Det fjarde avsnittet tar upp 

vad de intervjuade narnnt om skolbibliotekens framtid. Dar det ar lampligt knyter jag an 

tilllitteraturen som tagits upp i kapitlet om tidigare forskning. 

4.1 Bibliotek och skolbibliotek i Hirarutbildningen 

Samtliga intervjupersoner har :ffitt eller haft mojlighet att ta nagon typ av utbildning i 

biblioteksanvandning. Enligt Hansson och Simberg ges ocksa anvandarutbildning vid 

hogskolebiblioteken till de allra fiesta grundstuderande och den passas alit oftare in sa 

att den kommer vid en for studentema relevant tidpunkt (Studentemas bibliotek 1995). 

Det senare verkar inte vara fallet for de personer jag intervjuat. For det forsta har deras 

anvand~11,1tl:>ildning infallit vid olika tidpunkter under utbildningstiden och for det andra 

uppger flera att biblioteksundervisningen kommit for sent. Liksom vissa av de 

studerande i den undersokning Hoglund et al. gjort angaende hogskolestuderandes 

biblioteksvanor uttrycker missnoje med den anvandarutbildning de :tatt, uttalar sig nagra 

av mina intervjupersoner kritiskt om sin biblioteksutbildning (Studentemas bibliotek 

1996). I den tidigare undersokningen beskrivs anvandarutbildningen av manga som 

"mager" och flera av de intervjuade i min undersokning har ocksa uppfattat biblioteks

utbildningen som mindre givande (ibid, s 25). 

Hansson och Simberg namner att det i utbildningar ofta finns en gemensam grundkurs 

som alia studenter inleder utbildningen med och de anser att det under denna vore 

lampligt att lagga in utbildningen i biblioteksanvandning (Studentemas bibliotek 1995). 

Det verkar som att man vid Pedagogen haft en visning av institutionens bibliotek under 

de studerandes fdrsta termin pa programmet. 

Hanssons och Simbergs fdrslag om att anvandarutbildningen ska utgoras av poangsatta 

gemensamma kurser fOr alla studerande pa ett program och skotas av larare och biblio

tekarier i samverkan, verkar ligga lAngt ifrfm det som mina intervjupersoner upplevt. 

Den anvandarutbildning de deltagit i, har utgjorts av en frivillig eller i kursen ingaende 

rundvandring pa UB eller institutionsbiblioteket, som helt och M.llet skotts av 
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bibliotekspersonalen, och deras Hirare verkar inte ha haft nagonting med saken att gora. 

Biblioteksutbildningen har inte heller integrerats i den ovriga utbildningen. Problemet 

med bristande Hirarengagernang vad det galler studentemas biblioteksanvandning kanns 

igen fran Hoglunds undersokning (Studentemas bibliotek 1996). Endast en fjardedel av 

de tillfragade i den undersokningen uppgav att de inspirerats av larare att anvanda 

biblioteket och bland mina intervjupersoner var denna grupp annu mindre. 

Jag firmer det lite markligt att det fOr vissa av mina intervjupersoner ingatt obligatoriska 

visningar av UB i lararutbildningen, medan andra bara haft mojlighet att ga pa de 

frivilliga rundturer som biblioteket anordnar. Sakerligen beror detta till viss del pa att 

intervjupersonema last sina amnen vid olika institutioner som har skilda traditioner pa 

den punkten. Ofta verkar det ligga till sa som nagra av de intervjuade papekar, att det ar 
studentens eget ansvar att lara sig anvanda biblioteket, att anvandarutbildningen ofta 

overlamnas "till den enskilde studenten att klara pa egen handn (Hogskoleutredningen, 

sou 1991:72, s 14). 

Trots den, enligt vissa av de intervjuade, bristfaJliga anvandarutbildningen, uppger 

majoriteten av mina intervjupersoner att de klarar sig bra i biblioteket. Har :Iar jag fram 

ett nagot annorlunda resultat an Hoglund et al. (Studentemas bibliotek 1996). Endast en 

dryg tredjedel av de studerande i den undersokningen tyckte att deras kunskaper om 

bibliotek var goda. Detta kan hero pa att rnina intervjupersoner alia last minst tva ar vid 

hogskolan, medan vissa av de deltagande i den andra undersokningen var nybotjare med 

endast liten erfarenhet av hogskolestudier. 

Nagra av de intervjuade i min undersokning har lart sig sjalva att soka i biblioteket och 

de flesta uppger att de ber om hjalp nar de inte hittar. Deras svar tyder pa att de 

anvander biblioteket pa ett avancerat satt, nar de i samband med uppsatser soker 

material i bade datorbaserade och tryckta kallor. Nagra onskar sig mer och utforligare 

anvandarutbildning, medan andra inte tycker att detta behovs. Det varierar saledes fran 

person till person hur mycket anvandarutbildning som behovs. Detta kan dels bero pa 

skiftande vana sedan tidigare - vissa av de intervjuade har goda erfarenheter av bibliotek 

fran gymnasietiden, medan andra inte satt sin fot pa biblioteket sedan bamdomen- och 

dels ha att gora med personlig laggning. For vissa ar det ett stort hinder att anvanda 

datorer eller att be om hj alp med nagot de inte kan, medan andra varken ar radda for 

datorer eller for att fraga. Det framstar fulda klart att de intervjuade forvantas kunna 

hantera biblioteket sa pass val att de klarar av att gora sokningar i samband med upp

satser och andra arbeten. 
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De studerande anvander sig av biblioteket nar de skriver uppsatser, och som larare i 

gymnasieskolan anvander man sjalv eller :tar sina elever att anvanda skolans bibliotek. 

Liksom nar det galler intervjupersonernas eget nyttjande av biblioteket i sina studier, 

uppfattar de intervjuade det som att man vid Uirarutbildningen tar anvandningen av 

skolbiblioteket for given. Fran Uirarutbildningens sida racker det med att konstatera 

detta, medan man inte befattar sig med hur skolbiblioteksanvandningen kan ga till. De 

intervjuade har inte :fatt nagon undervisning om hur man som larare i gymnasieskolan 

kan utnyttja ett bibliotek. Nagon skolbiblioteksutbildning liknande den vid Iararhog~ 

skolorna i Harnosand och Stockholm har inte forekommit i de intervjuades larar~ 

utbildning. Precis som de intervjuade i Henrikssons och Palmgrens undersokning har 

dock mina intervjupersoner haft ratt goda mojligheter att lara sig nagot om skol~ 

biblioteksanvandning under praktikperiodema (1990). 

I Henrikssons och Palmgrens undersokning visade det sig att de intervjuade inte 

kopplade samman sin egen biblioteksundervisning med hur man kan utnyttja skol

biblioteket som Iarare. Att de !att utbildning i biblioteksanvandning hjalpte dem inte i 

anvandandet av biblioteket i undervisningen. Nagra av mina intervjupersoner menar att 

de har hjalp av att de sjalva kan hantera biblioteket bra, men att det behovs sarskilda 

kunskaper for att utnyttja biblioteket som larare. Det ar anda tydligt att de allra fiesta av 

mina intervjupersoner kopplar samman det de sjalva lart sig om biblioteksanvandning 

med hur de ska kunna utnyttja skolbiblioteket som larare. Har tar jag fram ett armor

lunda resultat an Henriksson och Palmgren. 

Mina intervjupersoner verkar ha lattare for att ge exempel pa hur man kan utnyttja 

biblioteket i skolarbetet an de intervjuade i Henrikssons och Palmgrens undersokning. 

De verkar ocksa ha fler ideer om vad en bibliotekarie kan tillfora Hirarens undervisning. 

Nagot aterkommande i den aldre av undersokningarna ar att intervjupersonema vet vad 

ett undersokande arbetssatt innebar, men att de inte kopplar samman detta satt att arbeta 

med biblioteket. Detta stammer inte in pa mina intervjupersoner. Sambandet mellan det 

undersokande eller kunskapssokande arbetssattet och biblioteksanviindning var ju for de 

flesta av dem sjalvklart. Eleverna behover soka information nagonstans och da gar de 

till biblioteket. Varfor detta skiljer sig mellan de bada undersokningsgrupperna kan 

sakert ha flera orsaker, men det jag framst tanker pa, ar att sex ar har forflutit sedan den 

forra undersokningen och att det kunskapssokande arbetssiittet ar annu mer aktuellt idag 

an fOr nagra ar sedan. Det kan ocksa ha betydelse att den ena undersokningen rorde 

grundskollarar- och den andra gymnasielararkandidater. 

Trots den, enligt nastan samtliga intervjupersoner, bristfalliga utbildningen i skol

biblioteksanvandning, uppger nagra av intervjupersonerna att de inte tycker att sadan 
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undervisning behovs i Hirarutbildningen. Majoriteten av de intervjuade f6rklarar dock att 

de garna hade velat Hira sig mer om hur man utnyttjar skolbiblioteket som larare i 

gymnasieskolan. Nagra uttrycker oro over hur det ska ga med skolbiblioteks

anvandningen nar de konuner ut och arbetar, medan andra tror att det gar att lara av de 

larare och bibliotekarier som redan arbetar pa skolan. Samtliga intervjupersoner verkar 

vara installda pa att de pa nagot vis ska kunna anvanda sig av biblioteket. "Man kan ju 

inte strunta i att anvanda biblioteket tor att vi inte tar nagonting i utbildningen om det" 

(!5). 

4.2 Bilden av skolbiblioteket 

Under intervjuerna framkom att de intervjuade har valdigt olika uppfattningar om hur ett 

skolbibliotek kan se ut. De gor sig olika bilder av biblioteket i gymnasieskolan. Vissa 

har en bild som de tror mycket pa, medan andra kan tanka sig olika typer av skol

bibliotek. Manga gor skillnad pa hur de tror att skolbiblioteken vanligtvis ser ut och hur 

de onskar att de sag ut. Jag har kunnat urskilja tva distinkt skilda biblioteksbilder. 

Den ena ar att biblioteket ses som "en dammig lokal" med gamla och inaktuella backer 

(Il). Biblioteket kopplas samman med stagnation och brist pa fomyelse. Denna 

bibliote~sbild uppges av manga vara en anledning till att skolbiblioteken inte gar en 

alltfor ljus framtid till motes. Det ar sa.ledes en negativ bild av biblioteket. 

"Risken ar om de halls kvar vid det traditionella . .. bokforvaringsrum i 

biblioteket . . . da kan deras roll minska i betydelse ... speciellt om de 

ekonomiska ramarna ar sadana att inte bockerna uppdateras." 

(I7) 

"De :far inte stagnera och bli liksom ... jag tycker i och tor sig, det ar mysigt 

med gamla, lite dammiga, morka bibliotek, va', men ... som 

undervisningslokal eller informationskalla, sa funkar det liksom inte med 

det inrokta biblioteket pa en herrklubb." 

(I3) 

Den andra biblioteksbilden som framkonuner, ar att biblioteket ar ett "informations

centrum" pa skolan, dar alia mojliga typer av medier finns samlade (I2). Har ar det 

framst de datorbaserade medierna som namns, men manga papekar ocksa vikten av ett 

rikligt och uppdaterat bokbestand. Denna bild uppfattas av de fiesta som betydligt mer 

positiv an den f6rra och uppges ocksa mojliggora en gynnsammare utveckling for 

biblioteket i framtiden. 
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"Biblioteket bor vara ... Hingst framme pa ... den har tekniken som kommer 

nu, som Internet, det tycker jag ar viktigt ... finns det inte i vaije klassrum sa 

ar det i biblioteket det ska finnas." 

(I9) 

"Kanske morgondagens bibliotek ar en datorsal ... med liksom bord vid 

sidan om dar man kan sitta och diskutera och sa ... det ar uppbyggt sa att 

manniskor kan umgas ocksa .. . kring datorerna. For datorerna har ju sin plats 

dar, det ar ju ett komplement till bocker och sa." 

(I8) 

BMa biblioteksbilderna fOrekommer sida vid sida hos de intervjuade och det har inte 

gatt att dela intervjugruppen och saga att hos vissa finns den ena bilden och vice versa. 

De fiesta av intervjupersonema verkar tycka att den forsta biblioteksbilden sHimmer in 

pa flertalet skolbibliotek idag, medan den andra motsvarar hur biblioteken kan komma 

att se ut framover. 

Intervjupersonemas bilder av biblioteket baseras naturligtvis till stor del pa deras 

tidigare erfarenheter av skolbibliotek, men ocksa till en del pa hur de tycker att det 

borde kunna vara. A ena sidan kan minnen av bur bra det egna skolbiblioteket fungerade 

frambringa forhoppningar om att biblioteken ser likadana ut idag. Pa motsvarande vis 

kan daliga erfarenheter av biblioteket under den egna gymnasietiden i stallet leda till en 

onskan om bibliotek som fungerar annorlunda. Kanske jamfOr de intervjuade dessa, 

mindre positiva, rninnen med de institutionsbibliotek de anvander idag och tycker att 

biblioteken i gyrnnasieskolan bor kunna fungera pa ett liknande satt. Det ar ocksa 

mycket mojligt att deras biblioteksbilder baseras pa vad de sett under praktikperioderna. 

4.2.1 Biblioteksfunktioner 

De intervjuade uttrycker sig rnycket samsHimmigt om vad biblioteket kan ha for 

funktioner i gymnasieskolan. Om man ser till bela intervjugruppen sa nanms alia de tre 

huvudfunktionerna for biblioteket, den pedagogiska, den kulturella och den sociala 

funktionen, men det ar helt klart den pedagogiska biblioteksfunktionen som dominerar 

(Gomez 1988; Limberg 1990). Samtliga intervjupersoner tycker att biblioteket i forsta 

hand ar en plats dar elevema kan lara sig att soka information. Biblioteket ar en 

"kunskapskalla", dar eleverna ovar sig i att soka egen kunskap (14; 18). Nagra !a av 

intervjupersonema kommer ocksa in pa den kulturella biblioteksfunktionen nar de 

namner att det ar viktigt art biblioteket aven tillhandahaller skonlitteratur. I samtliga fall 

namns dock skonlitteraturen efter att den intervjuade tagit upp facklitteratur, uppslags

verk och liknande. Ocksa den sociala funktionen for skolbiblioteket kommer med pa ett 
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hom. Ett :fatal av de intervjuade papekar att biblioteket kan vara en plats for avkoppling 

och fungera som uppehallsrum. 

Den pedagogiska biblioteksfunktionen overvager klart i forha.llande till de andra 

funktionema. Varfor ar det nu sa? For det forsta, tror jag att den sociala biblioteks

funktionen for de allra fiesta blivande larare, oberoende av amne, inte ses som den 

viktigaste. De ar alia primart inriktade pa sin undervisning och vad som forekommer i 

biblioteket pa raster och haltimrnar kommer da i andra eller tredje hand. For det andra, 

tror jag art det beror pa mina intervjupersoners anmesinriktning. De ar blivande sam

hallskunskapslarare och naturligtvis inriktade pa att elevema anvlinder biblioteket i just 

det limnet. Da sager det sig sj alvt att en sadan sak som skonlitteratur kommer langre ner 

pa prioriteringslistan over biblioteksfunktioner. 

4.3 Bilden av skolbibliotekarien 

Precis som de intervjuade gor sig olika bilder av skolbiblioteket, har de olika upp

fattningar om hur en skolbibliotekarie ar. Bade vad skolbibliotekarien ar for en person 

och hur hans!hennes arbete i biblioteket gar till. Jag har inte lika latt som i tolkandet av 

intervjupersonernas bilder av biblioteket kunnat kategorisera deras bilder av biblio

tekarien .. :pet harmer blivit sa att en mycket tydlig bild framtratt hos de allra fiesta av de 

intervjuade, medan ett :fatal pa vissa punkter uppvisar lite annorlunda bibliotekarie

bilder. 

Skolbibliotekarien beskrivs av nastan samtliga intervjupersoner vara en ensamarbetande 

person, som sallan eller aldrig visar sig utanfor biblioteket. 

"Jag hoppas ju att bibliotekarien kommer att synas mer pa de har funnes

konferensema ... det tror jag inte ar sa vanligt --- de sitter dar nere pa sitt 

lilla rum kanske ... lite isolerade sa dar." 

(110) 

"Om man nu tanker sig att det ar en person som jobbar i biblioteket, och det 

kanske det oftast ar --- det ar ju att det bela tiden handlar om att man maste 

soka upp den har personen ... har jag till exempel bara 15 minuters rast 

mellan tva lektioner, och jag ska ga och ta en kopp kaffe i lararrummet och 

bibliotekarien aldrig ar dar ... da handlar det om, ska jag ga och ta en kopp 

kaffe, eller ska jag ga och prata med bibliotekarien, va', har jag da inget 

speciellt att diskutera med bibliotekarien, utan man bara vill prata, da blir 

det ju inte att man gor det, utan da gar man och tar en kopp kaffe." 

(17) 
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Alla de intervjuade uttrycker sig inte sa tydligt som de i exemplen ovan, men slaende ar 

att de fiesta nastan uteslutande talar om bibliotekarien eller skolbibliotekarien i singular. 

Nar man anvander benamningen bibliotekarier, galler det oftast bibliotekariekaren i 

allmanhet, inte personalen pa det enskilda skolbiblioteket. Sagas bor ocksa att de 

intervjuade ofta aven talar om lararen i ental och att jag sjalv under intervjuema ofta 

anvande singularformen for bada yrkesgruppema. 

Ett fatal av de intervjuade verkar inte pa samma vis som de ovriga ta for givet att det 

enbart arbetar en bibliotekarie pa skolan. "Att bibliotekariema kommer och presenterar 

sig en gang om aret eller en gang per termin i kollegiet eller pa stormoten, det hade inte 

skadat, tror jag ... sagt att vi finns, vi behovs ... " (13). 

En annan sak som aterkommer hos flertalet av de intervjuade, ar att de tar for givet att 

skolbibliotekarien ar av kvinnligt kon. Benamningen 'hon' anvands betydligt oftare an 
'han'. 

"Har de pratat med bibliotekarien och egentligen, vad vet hon ... det ar ju det 

ocksa, for hon maste ju ocksa ha utbildning i vad de vill ha har uppe ... i det 

amnesomdidet." 

(Il3) 

"I sa fall, vet hon ju vad jag jobbar med, eller kanske jag fragar da om ... 

nagot litet amne da sa kanske hon vet det da." 

(19) 

En grupp intervjuade bemodar sig i sUillet om att saga bade 'han' och 'hon', nar de pratar 

om skolbibliotekarien. "Aven om bibliotekarien inte kandet sjalv sa vet han eller hon i 

alia fall var den finns ... " (14). 

Forutom de mer overlag gallande bibliotekariebilderna, som redan beskrivits, att biblio

tekarien oftast arbetar ensam i biblioteket och ogama gar utanfor den egna lokalen och 

att denna person oftast ar en 'hon', visar sig de intervjuade antingen ha en positiv eller en 

negativ uppfattning om skolbibliotekarien. Majoriteten talar om skolbibliotekarier i 

positiva ordalag och de beskrivs som "hjalpsamma" och vanliga (16). 

Andra har en mer negativ bild och tycker att skolbibliotekarier iir daliga pa att halla 

ordning pa elever och att det tydligt framgar att de fiesta bibliotekarier saknar peda

gogisk utbildning. Nagon ar av den uppfattningen att skolbibliotekarier hellre hjalper 

Uirare som arbetat lange pa skolan an nytillkomna och en annan ar kritisk till att 
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bibliotekarien enbart v~mar om skonlitteraturen pa bekostnad av annan litteratur i 

skolbiblioteket. Dessa intervjupersoner uttrycker sig inte enbart kritiskt om skol

bibliotekarier, men flera av dem aterkommer till de negativa aspektema flera ganger 

under intervjun. 

Nagot som samtliga intervjupersoner M overens om, ar att skolbibliotekariens kunskaper 

om biblioteket och om informationssokning ar vMdefulla fOr dem som larare. Det verkar 

darfdr som om de allra fiesta av de intervjuade ar val medvetna om vilka kunskaper en 

bibliotekarie besitter . .Anda finns det en grupp personer som uttrycker osakerhet om vad 

en bibliotekarie egentligen kan och hur en bibliotekaries utbildning ser ut. Vissa av de 

intervjuade sager sig saledes ha en mycket klar bild over hur skolbibliotekarier arbetar, 

medan andra inte tycker att de har det. 

Liksom jag konstaterade att de intervjuades bilder av skolbiblioteket baseras pa erfaren

heter och minnen, kommer sig deras skolbibliotekariebilder av vad de sett av biblio

tekarier pa skolor tidigare i livet. De har belt enkelt stott pa den typen av skol

bibliotekarier som de beskriver. Negativa erfarenheter av bibliotekarier Ieder till en 

negativ bild av bibliotekarien, liksom man forvantar sig trevliga bibliotekarier om man 

fdrut enbart traffat trevliga sadana. Angaende bilden av den ensamarbetande, kvinnliga 

bibliotek.~en, M det ju faktiskt sa att det oftast inte arbetar sa manga personer pa 

skolbiblioteken och att det ar mest kvinnor i bibliotekariekaren. De intervjuades 

bibliotekariebild overensstammer i det fallet till stor del med hur det ser ut i verklig

heten. 

4.3.1 Samarbete med bibliotekarier 

I detta avsnitt forsoker jag bl.a. relatera de intervjuades fdrslag pa samarbete mellan 

Hirare och skolbibliotekarier till Loertschers taxonomi over skolbibliotekets integrering i 

undervisningen (1988; se s 21-22). Sadant som ror de tva lagsta nivaema i taxonomin 

gar jag inte narmare in pa, eftersom det pa dessa nivaer inte direkt kravs nagot utbyte 

ails mellan lararen och bibliotekarien. 

Nagra av de intervjuade ger exempel som passar in pa niva 3, dvs att lMaren lanar in 

material fran biblioteket for anvandning i klassrummet. "Da kanske det M Hirarens 

uppgift att samla in det har fran biblioteket fOrst och ha med sig den kunskap eller fakta 

... till klassrummet" (18). Flera exempel ges som ror niva 4 och 5, att bibliotekarien 

radgor med lararen om eller plockar fram material som passar for de arbeten elevema 

ska gora. Manga av de intervjuade fdrklarar att bibliotekarien kan tipsa lararen, t.ex. nar 
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denne har "idetorka" (I6). P~ de har nivaema raknas ocksa in att bibliotekarien bistar 

bade elever och Hirare i biblioteket och aven detta narnns av flertalet intervjupersoner. 

Niva 6 innebar att elevema arbetar aktivt i biblioteket under ett kursavsnitt med hjalp av 

bade bibliotekarien och lararen. Manga av de intervjuade foreslar en form av biblioteks

anvandning som passar in har. Deras elever ska fa arbeta med projekt i biblioteket, dar 

sokandet av kunskap ingar som en viktig del i k:ursen. Typiskt for denna niva ar att det 

ar lararen som bestammer malen for undervisningsavsnittet. Detta exemplifieras val av 

14: 

"Om jag botjar narma mig en del i min undervisning ... och jag, sa att saga, 

tar kontakt med bibliotekarien och vi da kan, sa att saga, fa nagot samarbete 

om upplaggningen av den kursbiten da. Alltsa jag sager, det har vill jag 

uppna med min kurs, liksom ... det har ar mitt mal, och kan man da fa till 

stand nagon form av ja, samarbete dar, va'." 

Ett par av de intervjuade ger exempel pa samarbete mellan lararen och skolbiblio

tekarien, dar bada parter hjalps at med planeringen och upplaggningen av ett aktuellt 

kursavsnitt. Detta tolkar jag som att de tycker att bibliotekarien ocksa ska delta i 

avsnittets malformulering (niva 7). Vart att notera ar dock att ingen av dessa namner att 

bib1iotekarien ocksa kan ha del i utvarderingen av kursavsnittet, vilket ju aven det 

ingick i taxonomins sjunde niva. 

Tre av de intervjuade tycker att bibliotekarien bor inga i Hirarlaget pa skolan och fungera 

som en kollega till larama. Bibliotekarien deltar da i diskuterandet av utbildningen pa 

gymnasieskolan, som en av de intervjuade uttrycker det. Detta motsvaras i taxonomin 

av niva 8, som just handlar om att bibliotekarien deltar som en jambordig part med 

larare och ovrig skolpersonal i det forandrings- och utvecklingsarbete som pagar pa 

skolan. 

De intervjuade ger forslag pa biblioteksanvandning eller samarbetsomraden for larare 

och bibliotekarier som ror alla de hogre nivaema i Loertschers taxonomi. De fiesta av 

dessa forslag galler niva 6 och 7, att lararen och bibliotekarien pa olika satt lagger upp 

och genomfOr kursavsnitt tillsammans. Endast ett :Iatal av intervjupersonema ger 

exempel som ror den hogsta nivan. De intervjuade har saledes ganska varierande syn pa 

hur skolbiblioteket kan integreras i undervisningen i gymnasieskolan och deras ideer 

spanner over hela Loertschers taxonomi. 
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De fiesta av intervjupersonerna tycker att Uirare och bibliotekarier bor samra.da om 

inkopen av material till skolbiblioteket. Jag fick uppfattningen att de fiesta tycker att 

derma typ av samarbete ar sa sjalvklar att de i vissa fall inte ens tankt pa att namna den. 

Detta overensstammer med vad Malmstrom och Stein sager, att samarbetet mellan larare 

och bibliotekarier i gyrnnasieskolan oftast sker betraffande inkop ( 1989). I den under

sokning som dessa gjort framkom att andra former av samverkan mellan larare och 

bibliotekarier forekommit betydligt mer sallan. Detta kanns inte igen i min under

sokning. Samtliga intervjupersoner narnner forutom inkopssamarbete liven andra sam

verkansformer mellan larare och bibliotekarier. 

4.3.2 RollfOrdelningen mellan Hirare och bibliotekarier 

"Den har nya Hiroplanen som kom har, att de ska soka kunskap sjalva, blir 

det ju att lararen gar in pa bibliotekariens ... vad ska man saga ... Iilla sfar 

och bibliotekarien gar in pa lararens sfar." 

"Det beror ju pa amne ocksa, men som nar man laser samhallskunskap och 

historia, sa kommer man att anvanda biblioteket jattemycket ... och man 

sjalv ar en liten bibliotekarie." 

(12) 

Nagra av de intervjuade menar att liirarens och bibliotekariens roller nannar sig varann, 

att de bada yrkesgrupperna alltmer arbetar pa ett likartat satt. A ven Ekeroth talar om de 

sammanfallande rollerna och menar att bade lararen och bibliotekarien idag fungerar 

som handledare at eleverna (egna anteckningar). Bjorklin anser att det ar lararens roll 

som blir alltmer lik bibliotekariens (Wiklund 1995), medan Limberg menar att de bacta 

yrkesrollerna utvecklas och fordjupas utan att for den skull bli mer lika (1996). Samtliga 

personer i min undersokning tycker att lararens uppgift idag framst gar ut pa att hand

leda elevema. Enligt de intervjuade kan de fdrandrade rollema leda till problem i 

arbetsuppdelningen mellan larare och bibliotekarier, att det "klampas in pa varandras 

omraden fOr mycket" (16). Resonemanget paminner om den rollforvirring som Kuhlthau 

beskriver (1993). Hon betonar vikten av att Hiraren och bibliotekarien har klart 

definierade roller i ett samarbete. Manga av de intervjuade fdresprakar pa ett lik.nande 

satt att man har nagon form av arbetsfordelning partema emellan niir man hjalper elever 

i biblioteket. 

De allra fiesta anser att lararen bor ta hand om det som har med amnet att gora, medan 

bibliotekarien skater det som ror biblioteket och sokningar. "Lararen ger uppgiften och 

bibliotekarien hjalper till att ta fram informationen" (13). Enligt de intervjuade faller sig 
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detta slitt att dela upp arbetet naturligt och resonemanget kanns ocksa igen hos flera av 

de fOrfattare jag har last (Ekeroth; KUhne 1993; Limberg 1996; Loertscher 1988). 

Angaende hur man utifnm detta sedan gar vidare, i det egentliga biblioteksarbetet, anser 

Kiihne att lararen ska skOta amnes- och bibliotekarien biblioteksintroduktionen, men att 

man sedan arbetar vidare gemensamt. Detta har de intervjuade olika asikter om. Nagra 

tycker att bibliotekarien i man av kunskap ocksa kan hjalpa elevema med amnet och i 

lOsandet eller sammanstallandet av uppgifter. De flesta andra tycker dock att Hiraren 

enbart ska besvara amnesfragor, medan bibliotekarien hjalper till med sokningar och 

litteraturfragor. Detta synsatt verkar vara mycket vanligt hos de intervjuade, aven om 

inte alia uttrycker sig lika drastiskt som 14: "Detar ju inte bibliotekariens jobb att nagon 

Hir sig, bibliotekariens jobb ar ju att ... just skota biblioteket, kunna hjalpa till ... medan 

Hirarens jobb ar ju att elevema ska lara sig". 

Bade Kuhlthau och Limberg patalar det viktiga i att Hirare och bibliotekarier samarbetar 

i lag, dar ansvarsfOrdelningen ar tydlig och de gemensamma malen definierade (1993; 

19~6). Tre av de intervjuade verkar ha en liknande syn pa saken nar de namner att 

bibliotekarien ska inga i lararlaget. "Alla manniskors professionalitet ska anvandas i ett 

gruppsammanhang --- Och sedan utifran det gemensamma malet, att se till att fl jalda 

duktiga _gymnasieelever" (11). De flesta av intervjupersonema namner dock ingenting 

liknande detta, utan synsattet verkar vara lite utmarkande fOr dessa tre personer. 

For ett fatal av de intervjuade framstar det som viktigt att det ar Hiraren som ar den 

styrande parten, nar elevema arbetar i skolbiblioteket. "Man (bibliotekarien, min anm) 

:far ju inte gain och styra eleven, det tycker jag, det tar aligga lararen", sager Ill. Andra 

tror att de som larare inte har sa mycket att saga till om i biblioteket, eftersom det ar 

''bibliotekariens maktHiste" och "bon som bestammer arbetsreglema" (I9). Dessa tva till 

synes belt olika synsatt pa maktforhallandena i skolbiblioteket tror jag anda inte gar att 

satta i direkt motsats till varandra. Utifran vad som tidigare sagts angaende arbets

uppdelningen mellan Iarare ocb bibliotekarier ar min tolkning av detta att bada upp

fattningama ar uttryck fOr mer eller mindre samma sak. Det ar lararen som bestammer 

over amnesinnehallet i elevemas arbete och bibliotekarien f'ar inte paverka eleverna vad 

det galler amnet. Daremot tror de intervjuade att de som larare maste underordna sig 

bibliotekarien i alit som galler sjalva informationssokningen i biblioteket. Man kan 

fundera over om inte det bar sattet att resonera skulle kunna komplicera samarbetet 

yrkesgruppema emellan? Detta overlater jag dock at andra uppsatsfdrfattare att f6rdjupa 

Sig 1. 
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4.4 Skolbibliotekens framtid 

De intervjuade har olika uppfattningar om huruvida skolbiblioteken gar en ljus eller 

mork framtid till motes. UngeHir halften av dem tror att skolbiblioteken riskerar att fOr

lora i betydelse. 

"Det ar kort'', sager en av de intervjuade om skolbibliotekens framtid (Il 0). Gymnasie

skolomas fOrsamrade ekonomi uppges vara det storsta hotet mot skolbibliotekens fort

satta existens. De fiesta i denna grupp tror att skoloma idag har for lite pengar och att de 

pengar som firms i fOrsta hand maste laggas pa loner, underh~Hl av byggnader och pa att 

gora arbetsmiljon uthardlig. I jamrorelse med dessa andra poster i budgeten tror man att 

skolbiblioteket har Hlg prioritet. En annan riskfaktor fOr bibliotekens fortlevnad uppges 

vara att bam idag laser alit farre bocker, att biblioteken "nar de som redan ar fr~ilsta", 

eftersom manga elever har svart att ta till sig bocker (14). 

Den andra halvan av intervjugruppen tror att skolbiblioteken kommer att bli alit 

viktigare i framtiden. De har olika forklaringar till varfor de tror sa och har har jag 

kategoriserat deras synpunkter i fern huvudgrupper, varav tre har nagonting att gora med 

larobocker. 

Manga havdar att larobockerna idag ar "torftiga" och att skolbiblioteken behovs som en 

kompletterande resurs till dessa (16). "Framfor allt i amnen som samhallskunskap, som 

forandras sa fort och det ar svart att hatla sig med en aktuell larobok, dar fyller biblio

teket en jattebra funktion --- Det blir liksom steget efter laroboken. Laroboken ar tunn 

och ytlig och i biblioteket sa kan man grava lite langre ner, fa reda pa mer" (13). 

Andra tror att Hiroboken rent av hailer pa att forsvinna. "Uirobockerna kommer att tyna 

bort ... och man kommer att ha ... i samhallskunskap enbart ... nastan biblioteksforlagd 

... undervisning" (Ill). Personerna i denna grupp tror att larobockerna dras in framst av 

ekonomiska skal och att man vid skolorna i stallet kommer att Higga pengar pa skol

biblioteket. 

Den tredje saken som uppges mojliggora en positiv utveckling for skolbiblioteken och 

som ocksa har att gora med larobocker, tas upp av en av de intervjuade. Enligt 14 blir 

det allt vanligare med sponsrade larobocker, dvs. att fdretag eller organisationer som 

Volvo och SAF ger ut bocker som erbjuds skolorna gratis. Skolbiblioteket blir da annu 

viktigare, "som nagon form av neutral eller neutralare kunskapsbank", nar skoloma 

anvander den typen av ofta vinklad larobokslitteratur (14). 
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"Och sedan sa ska ju elevema ut och soka kunskap sjalva, det ingar i nya skolan ... och 

da galler ocksa att det finns bra bibliotek" (!2). Ett par intervjupersoner anser att det 

kunskapssokande arbetssattet for med sig en okad biblioteksanvandning. Eftersom detta 

satt att arbeta rekommenderas i bade lararutbildning och laroplan, kan det enligt de 

intervjuade innebara en positiv mojlighet for skolbiblioteken i framtiden. 

IT kan vara "raddningsplankan fOr skolbiblioteket" (11 0). Nastan samtliga intervju~ 

personer tror att en satsning pa datorer ar viktig for skolbibliotekens betydelse i fram~ 

tiden. Denna uppfattning delas bade av dem, som tror pa en ljus framtid for skol

biblioteken och dem, som inte gor det. A v personema i den senare kate gorin uppges IT~ 

satsningar vara ett satt fOr skolbiblioteken att oka sin betydelse. Det ar viktigt att 

skolbiblioteken hanger med inom IT-omradet och satsar pa t.ex. Internet, CD-ROM och 

annat som bar med informationsteknik att gora 

Nar det galler skolbibliotekens betydelse i framtiden, tror balften av de intervjuade att 

denna kommer att minska, medan den andra halften tror att den okar. Att biblioteken 

kommer att bli mindre viktiga, motiveras med att gymnasieskoloma far samre ekonomi, 

pengarna gar till det allra nodvandigaste, samt att barn laser farre bocker nufortiden. En 

okad betydelse forklaras av de intervjuade med att dagens Hirobocker ofta ar ytliga ocb 

fort blir_iQaktuella, vilket Ieder till ett okat behov av skolbiblioteket som kompletterande 

informationsresurs. Vissa tror att Hirobockerna kommer att :ilirsvinna belt. En av 

intervjupersonema berattar att det pa skolorna blir vanligare med sponsrad, ofta mer 

eller mindre vinklad, litteratur fran tex. foretag och att det da behovs ett skolbibliotek 

med neutralare bokbestand som motvikt. Nagra av de intervjuade uppger att det 

arbetssatt, som ar aktuellt idag och som de uppmanas att arbeta enligt, fOr med sig en 

okad bibhoteksanvandning. Avslutningsvis kan sagas att de intervjuade tycker att det ar 

mycket viktigt att man pa skolbiblioteken satsar pa och hanger med i utvecklingen inom 

IT -omradet. Manga tror att det ar detta som kdivs fOr att skolbiblioteken ska behalla sin 

betydelsefulla roll i gymnasieskolan i framtiden och att deras betydelse da till och med 

har en chans att oka. 

5 Slutsatser 

Kapitlet utgors av en sammanfattning av de slutsatser jag dragit av intervjuunder

sokningen. Jag utgar inledningsvis ifran de tre fragestallningama i 1.3 och berattar vad 

jag kommit fram till rorande var och en av dessa. Efter denna genomgang diskuterar jag 

lite mer overgripande kring undersokningsresultatet. 
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Vad bar lararkandidaten lart sig om bibliotek under gymnasielararutbildningen? 

Samtliga i intervjugruppen har haft mojlighet att delta i nagon form av anvandar

utbildning. Den biblioteksutbildning som forekommit har gallt visningar av UB 

och/eller institutionsbiblioteken. Under de studerandes rorsta tennin pa Lararhogskolan 

i Molndal fanns en sadan visning av institutionens bibliotek. Manga av larar

kandidaterna tycker att de haft god hjalp av dessa visningar, medan andra inte tycker att 

de tillfort nagon ny kunskap. Ett par av de intervjuade har valt att inte delta i biblioteks

utbildningen. 

Det skiljer mycket fran person till person vilken form av anvandarutbildning de haft 

mojlighet att delta i genom Hi.rarutbildningen och nar denna utbildning intraffat. Vissa 

har tatt ga pa obligatoriska visningar av UB, rnedan andra fatt soka sig dit pa frivilliga 

visningar. For en del har anvandarutbildningen kommit i borjan av studietiden, medan 

andra uppger att den kommit for sent. En forklaring till detta ar att Uirarutbildningen 

lases utspritt pa universitetets olika arnnesinstitutioner och att dessa bar olika tradition 

vad det galler att ge studentema anvandarutbildning. Att det funnits sa lite organiserad 

anvandarutbildning i lararutbildningen, ger de intervjuade tva mojliga skal till. Antingen 

tar man fran utbildningens sida for givet att eleverna kan klara sig i biblioteket eller 

tycker man inte att utbildningen i biblioteksanvandning ligger pa Hirarutbildarnas 

ansvar. Flera beskriver att lararna tar det fcir sjalvklart att de studerande anvander 

biblioteket i sina studier och inte verkar fundera vidare over om eleverna beharskar 

tekniken fOr att gora detta. Ett fatal av intervjupersonerna onskar att de tatt mer ut

bildning i biblioteksanvandning, medan andra anser att man som student pa hogskole

niva kan klara detta sjalv. 

Halften av de intervjuade berattar att de inte lart sig nagonting alls om skolbibliotek 

under sin utbildningstid. A v de ovriga i intervjugruppen fOrklarar de fiesta att det tal as 

om skolbibliotek i utbildningen, men att det inte ar nagon som berattar hur man kan 

anvanda ett skolbibliotek som larare. Manga uppfattar det som underforstatt fran 

Hirarnas sida att skolbiblioteket bor anvandas i gyrnnasielararens undervisning, men att 

detta sallan sags ratt ut. 

Det har alltsa under de teoretiska delarna av intervjupersonernas utbildningstid inte fore

kornmit nagon undervisning om hur man som larare i gyrnnasieskolan kan utnyttja 

skolans bibliotek. De fiesta i intervjugruppen ser detta som en brist i utbildningen och 

hade gama lart sig mer om skolbiblioteksanvandning, medan nagon enstaka person inte 

tycker att detta behovs. En av de intervjuade ar overtygad om att det kommer att komma 

sadan undervisning under den tid som aterstar av hans utbildning, medan andra inte tror 
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att sa ar fallet. Varfor det fOrekornmit sa lite skolbiblioteksundervisning forklaras av de 

intervjuade med att det ar ont om plats i utbildningen och att sadan undervisning 

prioriteras bort till fOrman for andra kursdelar, eller att undervisningen om skolbibliotek 

tillhor de mer praktiska kursavsnitten som varderas Higre och tar mindre utrymme an 

teoretiska utbildningsdelar. Aven har tas upp att Uirarutbildningen ar uppdelad mellan 

olika amnesinstitutioner och att det inte ar nagon som tar det overgripande ansvaret over 

vilka kursdelar som finns med pa prograrnmet. 

Vissa i intervjugruppen har sett mycket av skolans bibliotek under praktiken, medan 

andra inte alls varit dar. Detta verkar ha berott pa bibliotekstraditionen pa den aktuella 

skolan och pa praktikhandledarens installning till biblioteksanvandning, men har enligt 

de intervjuade ocksa att gora med praktikens inriktning. Det man som Hirarpraktikant 

mest behover ovapa, ar att sta infor klassen och prata och da kornmer biblioteksbesok i 

andrahand. 

Undervisning om bibliotek, om skolbibliotek i synnerhet, uppfattas av manga av larar

kandidaterna vara en bristvara i gymnasielararutbildningen. Bibliotek finns heller inte 

omnamnt pa nagot sHille i de styrdokument som reglerar Pedagogens gymnasielarar

utbildning. Det gar att gora indirekta kopplingar mellan det som star i dokumenten och 

bibliotek och informationssokning, men dar finns ingenting uttalat om biblioteks- eller 

skolbiblioteksutbildning. 

Vad harden Hirarstuderande fdr tankar om hur ett bibliotek kan fungera i skolan 

eller i skolarbetet? 

Alia intervjupersonerna tycker att den viktigaste funktionen for biblioteket i gymnasie

skolan lir att vara en plats dar eleverna kan soka fakta, information och kunskap. 

Skolbiblioteket ar en kunskapskalla till vilken elevema kan ga for att i grupp eller 

enskilt soka den information de behover for skolarbetet. I ett skolbibliotek ska det finnas 

gott om facklitteratur, tidningar och tidskrifter, olika typer av databaser, samt Internet

uppkopplade datorer. Nagra av intervjupersonerna namner att dar ocksa bor finnas skon

litteratur och ytterligare nagra framhaller bibliotekets funktion som uppehallsrum. Det 

ar saledes den pedagogiska biblioteksfunktionen som anses viktigast, framfor den 

kulturella och den sociala (Gomez 1988; Limberg 1990). 

De intervjuade tror sig alla kunna ha god anvandning fOr skolbiblioteket i sina funnen. 

Detta galler sarskilt for samhallskunskapsamnet, men aven for de tilHiggsamnen som de 

intervjuade laser, historia, religion, geografi, engelska, psykologi och idrott. De allra 

flesta tycker att biblioteket fyller en viktig funktion i det kunskapssokande arbetssattet, 

58 



det arbetssatt som forordas i bade lararutbildning och laroplan, och nagra forklarar att en 

av fdrutsattningarna fOr att man ska kunna arbeta pa det vi set ar att det finns ett bibliotek 

pa skolan eller i skolans narhet. 

De lararstuderande har manga olika ideer om hur en larare och en bibliotekarie kan 

samverka. Deras ideer rar allt fran att bibliotekarien hjalper lararen med att ta fram 

lampligt material till enstaka projekt som klassen ska jobba med, till att bibliotekarien 

ingar i lararlaget och deltar i planerandet av utbildningen vid skolan. Flertalet namner att 

bibliotekarien bar lara elevema bibliotekskunskap och ett fatal tycker att aven lararna 

bar Ia. ta del av sadan utbildning. Vid inkapen till skolbiblioteket tycker majoriteten av 

de intervjuade att bibliotekarien bor samrada med lararna, medan ett par personer 

forklarar att Hirarens inflytande pa den punkten inte :tar vara for start. Bibliotekarien 

uppges ocksa kunna vara en resurs vid inkopen av laromedel till institutionema. Det 

bibliotekarien framst kan tillfdra undervisningen, ar att lara elevema bibliotekskunskap 

eller att tipsa lararna om litteratur bade i och utanfor biblioteket. Bibliotekarien kan 

ocksa hjalpa eleverna i biblioteket, dels genom att svara pa fragor om sakningar, dels 

genom att, liksom lararen, handleda eleverna i deras arbete. 

Vid en jamfdrelse mellan Loertschers taxonomi och de forslag pa samarbete mellan 

Hirare och bibliotekarier som lararkandidatema givit, visar det sig att forslagen tacker in 

taxonomins alla hagre nivaer (1988). Manga tycker t.ex. att lararen och bibliotekarien 

pa olika satt kan lagga upp och genomfdra kursavsnitt tillsammans. Endast ett fatal av 

de intervjuade ger exempel som kan sagas tillhara den hogsta nivAn, som innebar att 

bibliotekarien deltar precis som larare och skolledning i utvecklandet av utbildningen 

vid skolan. 

Angaende rollfordelningen mellan lararen och bibliotekarien vid elevers arbete i biblio

teket, tycker de flesta av intervjupersonema att man ska hjalpas at. Nagra tycker art 

bibliotekarien ska skota allt som har med sokningar att gara medan lararen svarar pa 

fragor om amnet, medan andra tycker att bibliotekarien aven kan hjalpa till med amnes

fragor. Flera av de intervjuade talar, liksom Kuhlthau och Kuhne, om rollfOrvirring eller 

rollproblem i samarbetet mellan larare och bibliotekarier (1993; 1993). Manga beskriver 

ocksa hur lararrollen haller pa att fariindras, ett resonemang som kanns igen fran flera av 

de i uppsatsen refererade forfattarna (Ekeroth; Limberg 1996; Wiklund 1995). Samtliga 

intervjupersoner ar dock averens om att lararen bar vara mer en handledare an en 

traditionell kunskapsfOrmedlare. 
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Tror den blivande lararen art han/bon i framtiden kommer att anvanda biblioteket 

i undervisningen, och om saar fallet, pa vilket satt? 

Samtliga intervjupersoner tror att de kommer att anvanda sig av skolans bibliotek nar de 

kommer ut som Uirare och att de kommer att samarbeta med skolbibliotekarien. De 

intervjuade har manga olika ideer om vilken typ av uppgifter de kan ge till elevema att 

arbeta med i biblioteket och de fiesta uppgiftema galler olika former av informations

sokning. Nagra av de intervjuade ger ocksa exempel pa uppgifter som innebar att 

eleverna soker skonlitteratur i biblioteket. Hindrande for biblioteksanvandningen anses 

framst vara att biblioteket inte ar tillrackligt bra, att lokalerna ar fOr sma, bestandet for 

inaktuellt, oppettiderna for korta eller att biblioteket ligger for langt ifran skolan. Sam

arbetssvarigheter mellan lararen och skolbibliotekarien kan ocksa vara ett hinder, liksom 

att inte eleverna klarar av det sjalvstandiga arbetssattet som kravs i biblioteket eller att 

amnet inte lampar sig for biblioteksanvandning. 

Den overgripande fragestallningen gallde bur den lararstuderande tanker om 

bibliotek och skolbibliotek. Det framkom tidigt under intervjuerna att de intervjuade 

har en mycket positiv syn pa de bibliotek som de sjalva anvander i sina studier. 

Samtliga intervjupersoner berattar om hur viktiga biblioteken ar. "Biblioteket i min 

utbildnip.g fyller ju en valdigt viktig funktion" (13). De fiesta uppger att de klarar sig bra 

i biblioteket, men ett fatal beskriver att de ibland kanner sig fOrvirrade och okunniga. 

For majoriteten av de intervjuade tycks dock biblioteket utgora en nodvandig och tam

ligen okomplicerad komponent i studierna. 

For att !a svar pa den andra delen av fragan, har jag forsokt klargora de intervjuades 

bilder av skolbiblioteket respektive av skolbibliotekarien. Tva olika biblioteksbilder 

framtradde hos de lararstuderande. Antingen ses biblioteket som ett dammigt bok

forvaringsrum med inaktuella bocker eller som ett modemt informationscentrum med 

gott om bade tryckta och datorbaserade medier. Det forsta ar en klart negativ biblioteks

bild som tycks symbolisera hur flera av de intervjuade tror eller ar radda fOr att skol

biblioteken ser ut idag. Den andra bilden ar betydligt positivare och malas upp som lite 

av en framtids- eller onskeversion av skolbiblioteket. Bildema star i stark kontrast till 

varandra, men endast ett fatal av intervjupersonerna uppvisar enbart den ena bilden. 

Ofta forekommer bada biblioteksbildema hos en och sarnma person. 

Lararkandidatemas bild av skolbibliotekarien ar mer samstammig an den av biblioteket. 

Bibliotekarien i gymnasieskolan ar av kvinnligt kon, arbetar ensam i biblioteket och gar 

si:illan eller aldrig utanfOr bibliotekslokalen. Ett fatal intervjupersoner talar visserligen 

om bibliotekarien som 'han eller hon', nagon om bibliotekarier i plural, men monstret ar 
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tydligt. Det ar den skolbibliotekariebild som framtrader hos de allra fiesta. Detta ses 

dock inte som en enbart negativ bild. Tvartom uttrycker sig de fiesta om bibliotekarien i 

positiva ordalag och 'hon' beskrivs framfdr allt som hjalpsam. De som uttalar sig 

negativt om skolbibliotekarien, namner saker som bristande pedagogisk utbildning och 

att bibliotekarien ar dalig pa att halla ordning pa elever. 

De lararstuderande har en ganska varierande syn pa hur det kommer att ga for skol

biblioteken i framtiden. Halften av dem tror att skolbiblioteken kommer att fa okad 

betydelse, medan den andra halften tror att betydelsen riskerar att minska. Framst 

ekonomiska skal framfdrs till att bibliotekens betydelse skulle minska. Man menar att 

gyrnnasieskolorna har allt mindre pengar att rora sig med och att skolbiblioteks

verksamheten ligger illa till nar nedskarningar maste goras. Att biblioteken skulle bli 

viktigare fOrklaras med att larobockema idag ar torftiga och eventuellt hellier pa att 

forsvhma, vilket Ieder till att skolbiblioteket blir annu viktigare som kunskapskalla. 

Bibliotekets viktiga funktion i det kunskapssokande arbetssattet uppges ocksa tala fOr 

dess okade betydelse i framtiden. For att skolbiblioteken ska behalla sin sta.llning eller 

aven oka i betydelse ute pa gynmasieskoloma, rekommenderar de intervjuade att man 

fdljer med i utvecklingen inom IT-omradet. 

A ven 01_11_ fiera av de Hirarstuderande uttrycker oro infdr skolbibliotekens framtid, upp

visar samtliga en mycket positiv attityd till att sjalva anvanda biblioteket som larare. 

Detta framkom gang pa gang under intervjuema. Man verkar ocksa vara beredd att gora 

det basta av situationen och forsoka fa i gang en sa vettig skolbiblioteksanvandning som 

mojligt pa den skola man befinner sig. Overhuvudtaget uttrycker sig Hirarkandidatema 

mycket positivt om bibliotek och skolbibliotek och jag kan sa har i uppsatsens slutskede 

inte saga annat an att de overlag har en positiv biblioteksuppfattning. 

Varfdr har da lararkandidatema denna positiva uppfattning om bibliotek? Jag kan se 

fyra mojliga skal till detta. Antingen beror det pa intervjusituationen, att den intervjuade 

vill vara intervjuaren till lags och inte gora honom besviken med 'fel' eller trAkiga svar 

(jfr Holme & Solvang 1991, s 116). Det kan ocksa hero pa mitt subjektiva-urval av 

intervjupersoner. En annan mojlig anledning, av det mer spekulativa slaget, ar att alia 

blivande nagonting ar idealister, dvs. ar mycket positivt installda till det kommande 

yrket och alit som hor dartill. Precis som jag fdnnodligen har en idealiserad bild av hur 

det gar till i biblioteksvarlden, har mina intervjupersoner detsamma av framtida larar

jobb. Den sista eventuella orsaken till intervjupersonernas biblioteksuppfattning, ar att 

de faktiskt iir valdigt positiva till att anvanda sig av bibliotek och skolbibliotek. 
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Faktum kvarstar dock att det forekommit ytterst lite information om bibliotek i de 

intervjuades utbildning och att de lite till mans uttrycker oro infor hur de som larare ska 

kunna utnyttja skolbiblioteket pa ett bra satt. Naturligtvis bor det komma in moment 

med biblioteksutbildning i gymnasielararutbildningen, bade vad det galler anvandar

utbildning och undervisning om skolbibliotek. Man bor fran Lararhogskolan se till att 

de lararstuderande !ar en ordentlig introduktion i hur man som hogskolestudent 

anvander sig av biblioteket. Biblioteksutbildningen bor ocksa komma vid en fOr den 

studerande relevant tidpunkt i studierna. Arum viktigare ar att det kommer in skol

biblioteksundervisning for de blivande larama. Denna undervisning kan se ut pa de vis 

som mina intervjupersoner foreslagit, t.ex. att en person, Hirare/bibliotekarie, med stor 

erfarenhet av skolbiblioteksa:nvandning hailer fOreHisningar, eller att den lararstuderande 

under praktiken gar med skolbibliotekarien under en arbetsdag i biblioteket. Man kunde 

liven studera hur skolbiblioteksutbildningen vid lararutbildningarna i Hamosand och 

Stockholm ser ut och soka astadkomma nagot liknande. Utbildningen i biblioteks- och 

skolbiblioteksanvandning bor ocksa tas upp i styrdokumenten. 

Skolbiblioteket bor tas upp i llirarutbildningen, men sedan ar fragan om detta racker for 

att 1a till stand en positiv ilirandring fOr skolbiblioteken? Uppsatsarbetet har !att mig att 

inse att det inte bara ar lararna som maste paverkas. Aven skolledare och skolpolitiker 

maste trt .upp ogonen for vilken viktig roll skolbiblioteket kan spela i dagens skola. 

Mtmga av de intervjuade blivande larama ar eniga med mig om bibliotekets centrala 

funktion i det kunskapssokande arbetssattet. Tanker ovriga inom skolvarlden ocksa sa? 

En annan sak ar vad Bibliotekshogskolan har fOr roll i det hela. Det vore naturligtvis bra 

med ett narmare samarbete mellan bibliotekarie- och lararutbildningar. Vad kan man vid 

bibliotekarieutbildningama gora for att fa lararutbildama att lagga in undervisning om 

skolbibliotek i sina utbildningsprogram? 

Mina intervjupersoner visade sig ha en mycket positiv biblioteksuppfattning. Kan det 

vara sa att det ar en ny generations larare som kommer ut nu med en rorandrad syn pa 

skolbiblioteksanvandning, och att de problem som jag i inledningskapitlet antydde finns 

vid skolbiblioteken idag kommer att forsvinna med dessa nya larare ute i arbete? Om det 

inte blir sa, vad behovs fOr att astadkomma en positiv forandring? Tappar dessa larare 

sin positiva installning och, i sa fall, nar och varfdr? Ett mycket intressant projekt vore 

att intervjua denna grupp personer igen om fern eller tio ar, nlir de arbetat en langre 

period som larare, och se om deras biblioteksuppfattning forandrats. Man kunde ocksa 

gora enjlimforelse mellan en grupp Uirarstuderande och en grupp redan arbetande larare 

och se om det finns nagon skillnad i synen pa bibliotek gruppema emellan. Jag kan se 

mtmga intressanta mojligheter till fortsatta studier i limnet, men for mig drojer sig just 
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nu bara det trevliga intrycket kvar av att ha !att traffa denna grupp av oerhort positiva 

och engagerade blivande larare. 

6 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen var att soka utrona nagra gymnasielararkandidaters uppfattning 

om bibliotek och skolbibliotek. Som blivande bibliotekarie undrade jag over hur 

blivande larare tanker om bibliotek. Denna undran hade sin grund i den bild av skol

biblioteksverksamheten som formedlats till mig genom utbildningen vid Biblioteks

hogskolan, namligen att denna verksamhet ur bibliotekariens synvinkel inte alltid 

fungerar pa ett tillfredsstallande satt. Skolbiblioteket har ofta inte den viktiga funktion 

det skulle kunna kunna ha i grund- och gymnasieskolan och samarbetet mellan larare 

och skolbibliotekarier fungerar inte alltid som det skulle kunna gora. Foljande frage

sHillningar ansags intressanta for uppsatsens syfte: 

Vad har liirarkandidaten lart sig om bibliotek och skolbibliotek under gymnasieHirar

utbildningen? 

Vad har han eller hon tor trulkar om hur biblioteket kan fungera i gymnasieskolan och 

om hur ett samarbete mellan larare och bibliotekarier kan se ut? 

Tror den lararstuderande att han/hon i framtiden som larare kommer att anvanda sig av 

skolans bibliotek? 

Kvalitativa intervjuer valdes ut som Himplig forskningsmetod och sammanlagt inter

vjuades 13 personer, samtliga studerande pa gymnasielararprogrammet vid Lararhog

skolan i Molndal. De intervjuades huvudamne var i samtliga fall samhallskunskap, 

medan de tillaggsamnen som forekom varierade. Intervjupersonerna hade mellan 2 och 

0 ar kvar till fardig lararexamen. Intervjuerna skedde under april manad 1996 och tog i 

genomsnitt en timme att genomfora. 

For att oka den egna forstaelsen for problemomradet och for att ge en teoretisk bakgrund 

till undersokningen, refererades i en av uppsatsens delar en hel del litteratur. Biblio

tekets plats i de tre utbildningsformema, hogskolan, Hirarhogskolan och gymnasie

skolan, togs upp i var sitt avsnitt. Det forsta gallde framst hur anvandarutbildningen fOr 

studerande vid hogskolomas grundutbildning ser ut. Detta stalldes senare i uppsatsen i 

relation till vilken form av anvandarutbildning de intervjuade deltagit i. I samma avsnitt 

togs upp en undersokning som tidigare gjorts angaende hogskolestuderandes biblioteks

vanor och -attityder (Studenternas bibliotek 1996). Som exempel pa val fungerande 
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skolbiblioteksundervisning i Hirarutbildningen berattades om verksamheten vid larar

hogskolorna i Harnosand och Stockholm. I avsnittet om bibliotekets roll i larar~ 

utbildningen refererades ocksa en undersokning liknande denna, gjord tidigare vid 

Bibliotekshogskolan (Henriksson & Palmgren 1990). 

I teorikapitlets sista avsnitt togs upp en indelning av skolbibliotekets roll i ett antal 

huvudfunktioner, en pedagogisk, en kulturell och en social (Gomez 1988; Limberg 

1990). Har diskuterades ocksa samarbetet och rollfordelningen mellan larare och 

bibliotekarier, samt berattades om en taxonomi for skolbibliotekets roll i undervisningen 

(Loertscher 1988). 

Intervjuerna visade att det forekommit ytterst sparsamt med information om bibliotek 

och skolbibliotek i de intervjuades lararutbildning. De fiesta har fatt nagon form av 

anvandarutbildning, men denna har av manga uppfattats som mindre givande. Nagon for 

samtliga intervjupersoner, i utbildningen integrerad, fran lararutbildningens sida orga

niserad anvandarutbildning har inte funnits. Utbildningen om skolbiblioteksanvandning 

har i det narmaste varit obefintlig. De intervjuade har i manga fall tatt lara sig att 

biblioteket ska anvandas i gymnasielararens arbete, men inte i nagot fall hur detta 

praktiskt kan ga till. Detta uppfattas som en brist av de allra fiesta i intervjugruppen. 

Angaende synen pa biblioteket i gymnasieskolan, anser samtliga intervjupersoner 

biblioteket vara en plats dar eleverna kan lara sig att sjalvstandigt soka information. Den 

pedagogiska biblioteksfunktionen overvager i forhallande till de andra (Gomez 1988; 

Limberg 1990). De lararstuderande ger manga forslag pa biblioteksanvandning som 

galler informationssokning och de har ocksa manga ideer om hur en larare och en skol

bibliotekarie kan samarbeta. Deras ideer galler bade enklare former av samverkan och 

mer avancerade, som innebar att bibliotekarien deltar som ovrig skolpersonal i 

planerandet av utbildningen pa skolan. Samhallskunskapsamnet uppges av de inter

vjuade vara mycket lampat for skolbiblioteksanvandning. 

De Hirarstuderande staller sig mycket positiva till framtida biblioteksanvandning. Samt

liga intervjupersoner tanker anvanda skolbiblioteket i sin framtida yrkesutovning och 

detta innebar ocksa samverkan med skolbibliotekarien. De har overlag en forhallandevis 

positiv syn pa bade skolbiblioteket och skolbibliotekarien. Vissa ar dock mer eller 

mindre oroade over hur det ska ga for skolbiblioteken i framtiden. Man vill inte att 

biblioteket ska vara en dammig lokal med inaktuella bocker eller enbart ett bok

forvaringsrum, utan onskar sig biblioteket som ett informationscentrum med olika typer 

av medier. M~mga tror att en satsning pa IT ar viktig eller till och med nodvandig for 

skolbibliotekens fortlevnad. 
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Respondenter 

II Man 44 ar Samhallskunskap och religion 

12 Kvinna 27 ar Samhallskunskap och historia 

I3 Man 29 a.r Samhallskunskap och historia 

14 Man 3o ar Samhallskunskap och religion 

15 Kvinna 29 ar Samhallskunskap och engelska 

16 Kvinna 32 ar Samhallskunskap och geografi 

17 Man 28 ar Samhallskunskap och geografi 

18 Man 39 ar Samhallskunskap och geografi 

19 Man 37 a.r Samhallskunskap och historia 
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no Man 23 ar Samhallskunskap och religion 

Ill Man 21 ar Samhallskunskap, idrott och 
historia 

Il2 Kvinna 22 ar Samhallskunskap, psykologi 
och religion 

!13 Man 34 a.r Samhallskunskap och geografi 
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Bilaga 

Intervjufragor 

1) Din studiebakgrund (efter grundskola och gymnasium). 

* 
* 
* 

* 
* 
* 

Nar borjade du pa gymnasieHirarprogrammet? 
Vilka amnen har du last? Vilket amne laser du nu? 
Bortsett fran amnesstudiema, vilka kurser ingar i utbildningen? 
V ar har du last dessa kurser? 
Praktik? Var har du gjort den? 
Hur Umgt har du kvar till examen? Vilka delar av utbildningen aterstar? 
Ev. andra tidigare studier? Vad? Nar? 

2) Din installning till bibliotek i allmanhet, utanfor utbildningen. 

* Gar du till biblioteket pa din fritid? Vad gor du dar? Vilket? 

3}0m bibliotek och skolbibliotek i lararutbildningen. 

* .j Anvander du dig av biblioteket i dina egna studier? Pa vilket satt? Vilket? 
* ..,: Vad har du fatt lara dig om bibliotek under tiden pa gymnasielararprogrammet? 
* ~Har du fatt nagon form av anvandarutbildning, dvs. undervisning om hur man 

anvander sig av eller hittar i ett bibliotek? Nar? Hur sag undervisningen ut? A v 
vern? Hur upplevde du denna undervisning? 

* ,~ Har du under utbildningens gang fatt uppgifter att !Osa i biblioteket? Hur sag 
dessa ut? Nar? Hur upplevde du detta satt att arbeta? 

* ,1 Har du fatt nagon undervisning speciellt om skolbibliotek? Hur sag denna ut? 
Nar? Hur upplevde du denna undervisning? 

* Har du under din praktiktid kommit i kontakt med skolbibliotek? Hur gick detta 
till? Hur upplevde du denna kontakt? 

* Har nagon av dina larare utmiirkt sig genom att prata mer om bibliotek iin andra? 

* 

* 

* 

Vern? 
Har bibliotek tagits upp pa nagot sarskilt stalle i den kurslitteratur som ni haft 
under utbildningens gang? V ar nagonstans, i vilken bok? 
Hur tycker du att du klarar dig i biblioteket? Tycker du att dina kunskaper om 
bibliotek ar tillrackliga eller otillrackliga? Finns det nagot du onskar att du 
kunde biittre? 
V arfor tror du att ni far lara er sa mycket/sa lite om bibliotek under 
utbildningen? 



~ 

i 
! -

~ 

4) Din syn pa bibliotekets funktion pa skolan/i skolarbetet (ej nodvandigtvis ett 
skolbibliotek). 

* 

* 

* 

* 

Vad kan man gora i ett skolbibliotek (som larare eller som elev)? Vilken ar dess 
viktigaste funktion? 
Vad finns i ett skolbibliotek? Tror du att det finns mer litteratur och annat 
material for vissa skoHimnen i biblioteket an for andra? Vilka? Varfor? 
Har ni under lararutbildningen talat om att biblioteket kan integreras i 
undervisningen? Om vi utgar fran dina arnnen, bur kan derta ga till? Ge garna 
nagot konkret exempel? 
Hur passar just dina arnnen for art biblioteket ska anvandas i undervisningen? 
Varfor? Hur ser du pa denna typ av elevarbete i biblioteket? Varfor? 
Har ni under utbildningen pratat om att eleverna ska narma sig 11 ert alltmer 
vetenskapligt satt att arbeta och tanka", som det star i den nya laroplanen? Pa 
vilket satt kan det ga till? Ge exempel! Anser du att biblioteket bar en plats i 
derta arbetssatt? Pa vilket satt? 
Kommer du art anvanda dig av biblioteket i din framtida yrkesutOvning? Pa 
vilket sart? Vilka hinder finns for detta? Varfor? 

5) Hur du ser pa samarbete mellan larare och bibliotekarier. 

* 
* 
* 

* 

* 

* 

Hur kan ett sadant samarbete se ut? Ge exempel! 
.fCan bibliotekarien tillfora undervisningen nagot? Vad? Ge exempel! 
Har du under din praktiktid sert nagot exempel pa sarnarbete mellan larare och 
bibliotekarier? Hur sag detta ut? Vilken roll hade lararen? Vilken roll hade 
bibliotekarien? Hur upplevde du detta samarbete? 
Vern tar lampligtvis initiativet till art ett samarbete larare-bibliotekarie inleds? 
Varfor? 
Tror du att du kommer art samarbeta med bibliotekarien pa skolan, dar du 
jobbar? Pa vilket satt? Vilka hinder finns for ett sadant san1arbete? VarfOr? 
Tror du art skolbiblioteken kommer att bli mer eller mindre viktiga i framtiden? 
Varfor? 

6) Sammanfartning och avslutning 

* 
* 

Finns det nagot du vill tillagga? Har du nagra fragor? 
Din alder (for respondentforteckningen) 



.. 



Hogskolan 
i Doras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran bela landet f6r att studera har. H6gskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omradena bibliotek och information, textil, teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans Jokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu Jangre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande del 
av hOgskolans verksamhet. Hogskolan samverkar bar med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

BiblioteksMgskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I m{mga ar var biblioteksMgskolan i Bonis landets enda 

specialMgskola f6r bibliotekarier, men genom universite
tens och Mgskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrilttats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poiing (motsvarar Atta termi
ner), varav minst 80 poling inom amnet biblioteks- och 
informationsveten:>kap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

I nstitutionen bibliotekshOgskolan 

. _ _ Hoaskolan i Boras 
Hogskolan i Boras )oRAS 
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