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Sammanfattning / Abstract 

This thesis is an atternpt to study whether if problem-oriented teaching implies a more 
advanced use of school libraries than other teaching rnethods. 

Teachers have been interviewed about what kind of information they and their pupils need, 
and where they find their information. Another question is whether the problem-oriented 
teaching method makes it easier for the pupils to find information in school libraries than 
other teaching methods do. 

The result of the study is that a problem-oriented teaching method creates opportunities 
for the school library to become an important place for information retrieval. This teaching 
method is a major, but not the only determinal factor. Other contributing factors could be 
teamwork between teachers and school librarians and the existence of learning aids. 
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Förord 
Tack vare uppmuntran och utyecklande diskussioner med min handledare Louise Limberg har 

denna uppsats vuxit fram och presenteras nu i sin helhet. Jag vill ocksa formulera ett stort tack till 
Mariebergsskolans personal som ställt upp pi intervjuer och tagit fiam det material jag behövt för 
min uppsats. 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Min bakgrund som lärare har gjort mig intresserad av skolbibliotek. Vid ett 

tidigare arbete på bibliotekshögskolan har jag tillsammans med Anne Engström 
Seger studerat och jämfört användarutbildningen mellan två gymnasieskolors 
skolbibliotek. Den verklighet vi såg visade sig vara väldigt olika utformad, och det 
som skilde de här skolorna åt var bland annat lärarnas arbetssätt. 
Kunde lärarnas arbetssätt vara en avgörande faktor för samarbetet mellan 

lärare och skolbibliotek? 
Detta blev temat för min magisteruppsats och jag planerade att göra en 

undersökning på en högstadieskola. Valet av stadium berodde dels på att jag själv 
är mellanstadielärare och högstadiet ligger då nära mina egna erfarenheter, och 
dels trodde jag att högstadiet hade ett ganska välutrustat skolbibliotek där lärarna 
kunde finna användbart material for sin undervisning. Jag sökte också efter 
skolbibliotek med fackutbildad bibliotekarie för att få synpunkter både f& 
skolans och bibliotekets värld. 
När jag sökte efter en lämplig skola for min undersökning var jag intresserad av 

en högstadieskola där lärarna prövade arbetssätt som innebar att man inte enbart 
använde läroboken som källa. Tanken bakom detta var att jag trodde att 
skolbiblioteket då skulle användas mera i undervisningen. En problemorienterad 
undervisning är ett sådant arbetssätt, och jag beslöt att ha det som utgångspunkt i 
min undersökning. Valet av skola blev Mariebergsskolan i Motala kommun 
eftersom lärarna där sedan länge arbetat i arbetslag, och enligt kommunens 
skolbibliotekscentral var skolbiblioteket p i  Mariebergsskolan mycket utnyttjat. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min magisteruppsats är att på en högstadieskola studera om en 

problemorienterad undervisning får eflekter på skolbiblioteksaqvändningen. 
* 

För att nå fram till detta syfte använder jag mig av följande frågeställningar. 

Låter lärare, som har en problemorienterad undervisning, eleverna använda 
annat material än övriga lärare? 
Var låter lärare som undervisar problemorienterat, eleverna söka sitt material, 
och ar det annorlunda mot lärare som undervisar enligt andra 
undervisningsmetoder? 
Innebär en problemorienterad undervisning, att elevernas mo~lighet att hitta 
material på skolbiblioteket underlättas, jämfört med andra 
undewisningsmetoder? I 



Ar samarbete mellan skolbibliotekarien och lärare som undervisar 
problemorienterat, mer utvecklat än andra lärares samarbete med 
skolbibliotekarien? 

1.3 Uppsatsens olika delar 
Jag ger i de första kapitlen av min uppsats en bakgrund till skolbiblioteket som 

institution, definierar problemorienterad undervisning, studerar läroplanernas syn 
pA kunskap och arbetssätt i grundskolan, och beskriver Mariebergsskolan, som är 
platsen for min undersökning. Hur jag genomfört min undersökning redovisar jag 
i nästa avsnitt. Min analys följer därefter och det är en kvalitativ analys där jag 
redovisar intervjumaterialet i form av kategorier. I diskussionsavsnittet funderar 
jag över den bild jag fatt fram och detta mynnar ut i ett antal slutsatser. 



2. Skolbibliotekens historik vad galler grundskolan 

Jag redogör kortfattat för hur skolbiblioteken i grundskolan har vuxit fram i 
Sverige. Därefter studerar jag hur skolbiblioteket beskrivs i grundskolans 
läroplaner. Hur olika utredningar ser på läromedel, och hur det påverkar synen på 
skolbibliotek redovisas också. 

2.1 Skolbibliotekets ursprung 
Skolbiblioteken i grundskolan har sitt ursprung gemensamt med folkbiblioteken 

under 1800-talet, redovisas i Utredningen rörande utbildning av 
bibliotekspersonal m.m. (1 969). Folkskolestadgan 1842 betraktade inrättande av 
sockenbibliotek som önskvärt ur skolans synpunkt. Under en period, hävdar 
utredningen, användes uttrycken sockenbibliotek, skolbibliotek och 
församlingsbibliotek utan åtskillnad. Man redovisar att statsbidrag inrättades 
1905, men pengarna fick delas mellan folkskolebiblioteket och det lokala 
folkbiblioteket. Först 19 12 års biblioteksförfattning, beskrivs i utredningen, att 
man gjorde åtskillnad mellan bibliotekstyperna. Da inrättades ett särskilt anslag 
för skolans bruk. I Folkbibliotekens samverkan med skolan 
(Folkbiblioteksutredningen 1982) konstateras att ~ 0 : s  utredning om 
SkolbibliotekensJTamtida organisation, som lades fram 1960, ledde fram till att 
skolbiblioteken gjordes obligatoriska. Kommunerna ålades att anordna 
skolbibliotek. 

2.2 Skolbiblioteket i läroplanerna 
Läroplan för grundskolan (1 962) skriver att "en central uppgift i undervisningen 

är att medverka till att eleven på egen hand finner vägen till kunskap och 
personlighetsutveckling"(s 100). Skolbiblioteket anses viktigt på alla stadier och 
läroplanen ger många exempel pA hur eleverna kan söka kunskap i olika sorters 
böcker. 
Läroplanen menar att: 

Boksamlingar skall finnas i klassrum, ämnesrum, specialsalar, skolverkstader och 
bokrum. Till bokrummet, som utgör skolans gemensamma bibliotekslokal, hör 
även bokförråd. Skolans samtliga boksamlingar innefattas i begreppet skolbibliotek 
(ibid, s 101). 

Boksamlingarna ska både Qlla behovet av läsning och studier i klassrummet och 
användas för hemlån. Läroplanen betonar att det är viktigt att lärare och elever har 
tillgång till böckerna under hela skoldagen. 

I Läroplan för grundskolan = Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1969) finns inte 
skolbibliotek som term utan man talar om bokrum vad gäller lokalen och tryckta 
läromedel för medietypema. Skolans läromedelssamlingar ses som en helhet med 
en decentraliserad placering i skolans olika lokaler. Läsning delas i läroplanen upp 
i informationslasning och upplevelseläsning. 



Läroplan för grundskolan = Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) nämner 
skolbiblioteket både i det inledande avsnittet Mål och riktlinjer och i kursplanerna. 

Skolbiblioteket bör om möjligt vara tillgängligt under hela skoldagen. Där kan 
eleverna utveckla sina intressen genom att läsa böcker, tidningar och tidskrifter. 
Det är ofta skolans bästa utrymme f6r självständiga studier, för arbete i grupp eller 
studiecirkel (s 22). 

Läroplanen betonar att undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter. Ett 
rekommenderat arbetssätt är att varva iakttagelser, teori och tillämpning. 

Ingen människa kan f3 direkt erfarenhet av allting. Eleverna måste därför också bli 
vana vid ett arbetssätt där de tar del av andras erfarenheter. De måste lära sig 
utnytija bibliotek och olika media (ibid, s 49). 

I läroplanen tas grundläggande fardigheter upp på många stilllen. Till dessa 
räknas att kunna utnyttja ett bibliotek. 

I Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna : 
Lpo 94 : Lpf 94 ( 1  994) tas inte skolbiblioteket upp under Må1 och riktlinjer. 
Däremot nämns det under rubriken Rektors ansvar: 

Rektorn har ansvaret for skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett 
särskilt ansvar för: 
- Utformningen av skolans arbetsmiljö så att eleverna får tillgång till handledning, 
läromedel av god kvalitet och annat stöd for att själva söka och utveckla 
kunskaper. Sådant stöd kan t.ex. vara bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (s 
17). 

Utav de olika läroplanerna som här redovisats så är det 1962 års Läroplan för 
grundskolan och Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) som starkast betonar 
skolbibliotekets roll för elevernas sökande efter kunskap. Om man jamför Lgr 80 
och Lpo 94 (Läroplaner for de obligatoriska ... 1994) så ser man tydligt skillnaden 
på vilken roll läroplanen ger skolbiblioteket. I Lgr 80 är en av de grundläggande 
fardigheterna att kunna använda ett bibliotek och skolbiblioteket bör om möjligt 
vara öppet hela skoldagen. Däremot i Lpo 94 så h biblioteket ingå i "annat stöd 
för (eleverna) att själva söka och uiveckla kunskaper", som beskrivs i citatet ovan, 
tillsammans med datorer och andra hjälpmedel. 



2.3 Laromedelssynen och skolbiblioteket 
I Läroplan för grundskolan (1962) beskrivs att: 

Redan på lågstadiet bör eleverna erhålla kännedom om att det finns böcker av olika 
karaktär och med olika syften. Deras insikt i böckers många 
användningsmöjligheter bör under hela skoltiden alltmer fördjupas, så att de vänjer 
sig vid att med böckers hjalp söka svar på de många frågor, som de stalls inför. 
--- 
I undervisningen bör eleverna stimuleras att arbeta med enkla, förberedda 
uppgifter, där det gäller att med hjalp av böcker behandla, komplettera och 
vidareutveckla ett tema i läroboken eller inom ett område, som på annat sätt 
aktualiserats. 
-q- 

Uppgiften kan även bestå i att jämföra och kritiskt värdera olika framställningar 
inom samma moment eller ämnesområde (s 100). 

Boksamlingarna är här ett viktigt komplement till läromedlen. 

I Folkbibliotekens samverkan med skolan (Folkbiblioteksutredningen 1982) 
redovisas att SO under 1960-talet drev uppfattningen att skolbiblioteket endast var 
ett av många hjälpmedel i skolarbetet. Ett nytt läromedelstankande växte fram. 
Läroboken ersattes av läromedelssystem och läromedelspaket. Utredningen 
redovisar att SO betraktade alla skolans hjälpmedel som en helhet. Termen som 
SO använde, var skolans hjälpmedelscentral. Uttrycket innefattade alla skolans 
hjälpmedel, men däremot inte m enda lokal där skolans läromedel fanns samlade. 
I betänkandet Litteraturen i skolan (1 968 års litteraturutredning 1973) 

återuppstår texmen skolbibliotek. För utredarna "verkar skolbibliotek som 
samlingsbegrepp for de informationsbärande läromedlen mest adekvat. Även de 
allmänna bibliotekens medieresurs har vidgats till att omfatta AV-medierM(s 48). 
Betänkandet avser däremot inte heller att samla alla de Xormationsbärande 

medierna i en enda lokal i skolenheten. 
Utredningen om skulans inre arbete (1974) pekar på de negativa konsekvenserna 

f6r undervisningen med de heltäckande läromedelspaketen. Utredningen anser att 
läromedlen blivit styrmedel istäilet för hjälpmedel i undervisningen. Man 
argumenterar for ett vidgat läromedelsbegrepp di& skolbiblioteket skulle få en 
viktigare roll än någonsin. Utredningen ställer flera krav på skolbiblioteket, som 
skulle fungera som en resurs både i undervisningen och i den samlade skoldagen. 
Bland uppgifterna kan närnnas: 
- tillhandahålla medier for ett undersökande och elevaktivt arbetssätt. 
- underlätta individualiseringen genom att erbjuda olika typer av material. 
- sprida information om böcker och andra medier till personal och elever. 
I Folkbibliotekens samverkan med skolan (Folkbiblioteksutredningen 1982) 

redogörs for ett utvecklingsarbete rörande skolans läromedelsförsörjning, som 
benämnes Kommunalt handlingsprogram för laromedelsområdet. I en av tre 
arbetsgrupper, som tillsattes för att se över läromedelsorganisationen, berörs 
skolbiblioteket. Dess syn på läromedels- och skolbiblioteksorganisation redovisas 
enligt följ ande: 



All den materiel som man har i skolenheten kallas för medioteket. Materielen 
behöver inte nödvändigtvis vara placerad i en och samma lokal utan kan vara 
spridd i skolans lokaler. Medioteket är också organisationen av materielen, ett 
system. Genom medioteket håller man samman läromedelsresursen till en enhet 
och gör resursen lätt tillgänglig i skolan (Folkbiblioteksutredningen 1982, s 167). 

Arbetsgruppen skriver också att "för att läromedelshanteringen ska h g e r a  kravs 
en rad rutiner. Dessa galler urval, inköp, registering, framtagning, utnyttjande, 
utlåning, vård, kassation m.m.(ibid, s 167)". 

I Folkbibliotekens samverkan med skolan (Folkbiblioteksutredningen 1982) tar 
man upp betydelsen av att varje kommun gör en definition av begreppet 
skolbibliotek. Man ger &a exempel på hur den kan se ut: 

1) skolans centrala boksamling, i princip innehållet i den lokal som nu kallas 
bokmm/bibliotek eller utgör del av studiehall eller mediotek 
2) skolans samlingar av samtliga tryckta läromedel som är avsedda för kollektiv 
användning 
3) skolans samlingar av samtliga kollektiva informationsbärande läromedel (text, 
ljud och bild) 
4) skolans samlingar av samtliga kollektiva läromedel oavsett deras @siska form 
(ibid s 93-94). 

Utredningen diskuterar också skolbibliotekets funktioner som man delar upp i 
den pedagogiska, den kulturpolitiska och den sociala funktionen. 
Den pedagogiska funktionen utvecklas till att biblioteket är ett läromedel och en 

grundresurs for skolans undervisning och bör aven tillhandahåila litteratur för det 
pedagogiska utvecklingsarbetet, dvs. personalens fortbildning. Man säger att om 
skolans bibliotek skall kunna utgöra en utgångspunkt for arbetet i skolan krävs ett 
brett mediebestånd uppbyggt utifrån den planering som gjorts för undervisningen i 
skolan. Allt material som räknas till skolbiblioteket bör också ordnas på ett 
biblioteksmassigt satt. 
Den kulturpolitiska funktionen, anser man, innebär att tillhandahålla elevema ett 

brett litteraturutbud, där inslaget av skönlitteratur särskilt uppmärksammas. 
Skolan bör använda skönlitteratur i så många sammanhang som möjligt och det är 
också viktigt med fasta tider för hemlån vid skolbiblioteket. 
Den sociala funktionen innebär att utnyttja skolbiblioteket ungefär som ett 

folkbibliotek, skriver utredningen, en "kulturmiljö" för elevema. Däremot kan det 
inte ha en funktion som uppehållsrum. 

Som sammanfattning kan sagas att skolbibliotekets ställning beskrivs som 
mycket svag på 1960-talet när de heltäckande läromedlen dominerade. 
Skolbibliotek fanns ju inte ens som term i skolans värld. Utredningen om skolans 
inre arbete (1 974) stärker skolbibliotekets ställning och pekar på många viktiga 
uppgifter och i Folkbibliotekens samverkan med skolan ges exempel på hur 
skolbiblioteket kan vara helt integrerat i skolans organisation i och med att alla 
skolans kollektiva läromedel placeras där. 



2.4 Skolbibliotekets situation idag 
Enligt senast tillgänglig statistik från Statistiska Centralbyrån ( Folk- och 

skolbiblioteken. .. 1994) så redovisas skolbibliotekets situation åren 1992193 
enligt följande: 
Knappt hälften av skolornas bokbestånd är placerat i centrala boksamlingar 

(skolbibliotek). Utraknat per elev har eleverna tillgång till 25 böcker vardera. 
Vad beträffar hemlån från skolbiblioteket så delar Statistiska centralbyrån (SCB) 

in grundskolorna i tre typer. Grundskola med enbart låg- ochleller mellanstadium 
lånar knappt 32 böcker per elev, grundskola med högstadium plus låg- ocweller 
mellanstadium lånar knappt 10 böcker per elev och grundskola med enbart 
högstadium lånar också knappt 10 böcker per elev. 

SCB redovisar även öppethållande vårterminen 1993 av centrala boksamlingar 
(skolbibliotek) under ledning av därför avlönad personal. Där redovisas alla 
grundskolor i en gmpp och ett öppethållande av 4 timmar per vecka, jamfört med 
gymnasiala skolor som har öppet i genomsnitt 18 timmar per vecka. 

I en arbetsrapport från Skolverket, Skolbiblioteksfrågorna (Gagner-Geber 1993), 
redovisas att skolbiblioteken i grundskolan har en mycket varierande standard. 
Ofta används skolbiblioteken även till annan verksamhet. Endast ett fåtal har 
öppet hela skoldagen och d& är skolbiblioteket antingen ett integrerat1 bibliotek 
eller en skola där högstadiet finns representerat. 
Bokbeståndet består av mer än två tredjedelar skönlitteratur och de fackböcker 

som finns är inte sällan gamla, slitna och inaktuella. I skolbiblioteket finns ett fatal 
dagstidningar och tidskrifter. Läromedelsanslaget används sällan till 
skolbiblioteket. Rapporten visar att de grundskolor som utnyttjar skolbiblioteket i 
andra ämnen än svenska (och i någon mån samhällsorienterande ämnen) är de som 
satsar på sin skolbiblioteksverksamhet i form av t.ex. högre bokanslag, fler 
personaltimmar och battre öppettider. 
Endast ett fåtal grundskolor uppger att de har, eller har tillgång till, fackutbildad 

personal i skolbiblioteket. Mediaanslaget är i genomsnitt 70 kronor per elev och 
läsår. En kortkatalog med bokbeståndet klassificerat och katalogiserat enligt SAB- 
systemet (Sveriges allmänna biblioteksförening) är vanligt förekommande. I några 
fall används datateknik vid informationssökning men det är relativt sällsynt att 
den egna katalogen är datoriserad. 
Arbetsrapporten redovisar att de tillfiågade skolorna, och i materialet ingår både 

lärare och skolbibliotekarier, har fått prioritera önskemål för att bäst kunna 
utveckla sin skolbiblioteksverksamhet. Inom grundskolan prioriteras fler 
personaltimmar framst, följt av bättre öppettider, högre bokanslag och sist teknisk 
utveckling. 'l 



3. Skolbiblioteksforskning 

I detta avsnitt redogör jag i huvudsak for skolbiblioteksforskning som berör den 
svenska grundskolan. Ett av de arbeten som jag redovisar har bedrivits p& annan 
utbildningsnivå, men har haft stor påverkan på arbetet i grundskolan. Det arbete 
jag utgått ifrån är Elsa Gomez Skolbiblioteksforskning (1993). Dessutom redovisar 
jag David Loertschers taxonomier för medieprogram på skolbibliotek (1 988) 
eftersom jag använder mig av detta arbete i mitt diskussionsavsnitt. 

3.1 Definition 
Maj Klasson definierar forskningsområdet inom "biblioteksvärlden" i sin studie 
Bibliotehforskning i Sverige (1 990) som: 

Biblioteks- och informationsvetenskapen tar sin utgångspunkt i problem kring 
förmedling av information eller kultur som är lagrad i någon form av dokument. 
Inom ämnet studeras den process, som beroende på syfte och innehåll, kan 
benämnas informationsforsörjning eller kulturförmedling, samt bibliotek och 
institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna process. Ämnet har 
anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl samhällsvetenskap, humaniora 
som teknik (s 16). 

Man kan inte av Klassons studie utläsa hur stor del av forskningen som bedrivits 
i relation till olika typer av bibliotek. Darför kan man inte se hur stor del av 
svensk forskning som har berört skolbiblioteken. 
Elsa Gomez skriver i sin bibliografiska översikt av skolbiblioteksforskning 

(1 993) att forskning kring svenska skolbibliotek inte kom igång förrän på 1970- 
talet och utgör mindre än 5 procent av den totala biblioteksforskningen i Sverige. 

3.2 Skolöverstyrelsens projekt 
Skolöverstyrelsen bedrev under åren 1973 till 1983 ett antal projekt kring 

l&omedelsfrågor. Många av dessa är utvecklingsarbeten2 med en del inslag av 
forskningskaraktär (ibid, s 6). 

LBS står för Lärare - Bibliotekarie i Samverkan. LBS-Projektet genomfördes 
under åren 1973 - 1976. Det var det första utvecklingsprojekt som varit direkt 
inriktat på skolbibliotekets funktioner (Lindskog & Odenstam 1980, s 8). Projektet 
genomfördes på gymnasieskolan men dess erfarenheter med b1.a. utarbetande av 
en arbetsmodell f6r informationssökning fick aven betydelse för grundskolan. 

Syftet med projektet var att: 

- integrera biblioteket med undervisningen 
- skapa samverkansformer for elev - lärare - bibliotekarie 
- ge eleverna fardighet i informationssökningens teknik 
- lära eleverna utnyttja biblioteket såväl för sina studier som for fritidsläsning 

(Odenstam, Svensson & Trotzig 1977, s 8). 



Målet for LBS - projektet var "att varje elev skall få en kontinuerlig träning i att 
söka, bearbeta och värdera information och att detta skall ske genom självständigt 
arbete i samband med ämnesstudier (ibid, s 9)". 
En planeringsmodell for arbetet ute på skolorna utarbetades under våren 1973. 

Denna modell reviderades sedan for att slutligen få en version som kallades 
Biblioteket i undervisningen: En arbetsmodell för informationssökning i samarbete 
elev - lärare - bibliotekarie (Odenstam, Svensson & Trotzig, 1976). 

BIG - projektet (Biblioteket i Grundskolan) omfattade fem försöks- och 
utvecklingsarbeten i grundskolebibliotek och pågick 1977 - 1978. 
Temat var framförallt bibliotekets användning i undervisningen. Skolorna fick 

inom sina egna ekonomiska ramar utveckla skolbiblioteksfunktionen. (Lindskog 
& Odenstam 1980, s 22) 
Enigheten var stor bland f6rsöksskolorna om att: 

biblioteket i skolan har en viktig uppgift nar det galler att motivera och lära 
eleverna att handskas med och kritiskt värdera information i ett undersökande, 
problemorienterat och informationssökande arbetssätt (ibid, s 60). 

3.3 Avhandlingar 
Två doktorsavhandlingar har gjorts som behandlar skolbiblioteket i grundskolan 

på olika sätt. 
Boken i skolan (Nobel 1979) ifrågasätter de heltäckandeläromedlens funktion i 

skolan och menar att de hämmar kreativiteten. Man kan se detta som en reaktion 
mot 1960-talets läromedelssyn, (jfr avsnitt 2.3 ). Nobel diskuterar skolans 
förhållande till sin omvärld och läromedlens betydelse i detta. Det estetiska 
innehållets betydelse for kunskapsprocessen och åtskillnaden mellan de teoretiska 
och praktiska ämnena i dagens skola tas också upp. Hon redogör for rön inom 
läsforskningen som pekar på betydelsen av innehållet i de texter dagens elever 
möter. Exempel på läromedelspaket fik 1970 - talets skola diskuteras och 
kritiseras. Nobel resonerar kring boken som företeelse och om skolan låter barnen 
möta böcker, vilket leder till åsikten att skolbiblioteket skulle fungera mycket bra 
som läromedel i grundskolan och ge utrymme för elevernas kreativitet. Det skulle 
ge bättre beredskap for livet ute i samhället. 

Gomez (1 993) menar att man inte direkt kan dra slutsatsen om skolbibliotekets 
funktion ur de biblioteksstudier Agnes Nobel gjort. 

Biblioteket - skolans hjärna (Kuhne 1993) har underrubriken: Skolbiblioteket 
som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan. 

Brigitte Kuhne anknyter till Lgr 80 (Skolöverstyelsen 1980), till det 
undersökande arbetssättet och den kognitiva3 processen. Kuhne var projektledare 
för Barkestorpsprojektet som pågick under läsåren l988189 - 199019 1. 

Avsikten var att försöka följa elever genom dels hela mellan- dels hela högstadiet 
for att på detta satt kunna följa deras utveckling vad galler formågan att söka sig 
fram till den information som finns på ett bibliotek, dels förmågan att bearbeta och 
använda denna information (Kuhne 1993, s 86). 



Kiihnes projekt har gemensamma drag med det tidigare beskrivna LBS-projektet 
som genomfördes på gymnasieskolan. 
I sin avhandling redogör Kuhne ingående för elevernas arbete i klasserna, 

samarbetet mellan lärarna och skolbibliotekarierna, de svårigheter som projektet 
brottades med och erfarenheter man fick utav det praktiska arbetet. I diskussionen 
tar Kuhne b1.a. upp att lärare och skolbibliotekarier kan ha olika mål för 
verksamheten. Skolbibliotekariens roll och samarbetet mellan lärare-elever- 
bibliotekarier diskuteras också. Med utgångspunkt i de praktiska erfarenheterna 
utarbetar Kuhne ett förslag till undervisningsmodell (ibid, s )som jag 
sammanfattar: 

1. Läraren introducerar avsnittet. 
2. Vad eleverna redan vet, vad man vill veta mera om, och hur eleverna ska få 

veta mera, är nästa fas. 
3. Bibliotekarien går igenom bibliotekets hjälpmedel och hur man hittar bland 

och i dem. 
4. Eleverna arbetar med att söka information, inhämta kunskap och producera ett 

material inför sin redovisning. Läraren och bibliotekarien samarbetar. 
5. Redovisningen kan göras på olika satt och både muntligt och skriftligt. 
6 .  Läraren och eleverna ser gemensamt på helheten. 
Undervisningsmodellen förutsätter ett utvecklat samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarie både vad gäller planering och det praktiska genomförandet. 

3.4 Klassificering ar medieprogram på skolbibliotek 
David Loertscher beskriver i sin bok Taxonornies of the school library media 

puograrn (1 988) skolbibliotekens utveckling i den amerikanska skolan. Han ser tre 
utvecklingsstadier som han kallar de tre revolutionerna. Den forsta revolutionen 
innebär att alla skolans läromedel, även audiovisuella; samlas till en central 
(mediotek). I den andra revolutionen arbetar skolbibliotekarien och lärare 
tillsammans för att utarbeta metoder för att utnyttja mediotekets möjligheter i en 
undervisning utifrån ett utvidgat läromedelsbegrepp. Den tredje revolutionen 
innebär att skolbibliotekarien deltar i undervisningen parallellt med läraren för att 
tillföra sin kompetens. Skolbibliotekarien är också med i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. 
Loertscher har utformat taxonornier b1 a för skolbibliotekarierollen, och hur 

läraren utnyttjar skolbiblioteket i undervisningen. Den använder jag mig av i 
diskussionsavsnittet. 

Taxonomin över skolbibliotekets roll i undervisningen utifån lärarens perspektiv 
beskriver vilka källor läraren använder i sin undervisning och graderas i åtta 
niv%er (bilaga 1). Läraren använder i niva ett mestadels läroboken, sedan utökas 
källorna i nivå två till en privat faktasamling. I nivå tre lånar läraren material fran 
skolbiblioteket och skolbiblioteket betyder mer och mer för lärarens undervisning 
ju högre nivån blir. Nivå sex visar att skolbiblioteket är en integrerad del i 
undervisningen. Samarbetet mellan läraren och skolbibliotekarien utökas 
ytterligare i nivå sju och åtta där skolbiblioteket i den högsta nivån finns med vid 
planering av förändringar i skolans lokala arbetsplaner. Loertscher ser den 
"ideale" lärarens arbete fördela sig på i princip alla nivåerna vid olika tidpunkter. 



Taxonomin som avser skolbibliotekarierollen delas in i elva nivåer (bilaga 2) och 
visar samarbetet mellan skolbibliotekarien och skolan. Nivå ett och två innebär att 
skolbibliotekarien upprätthåller samlingarna. I nivå tre till sju vander sig 
skolbibliotekarien direkt till lärare och elever medan nivåerna åtta till elva visar en 
skolbibliotekarie som aktivt, tillsammans med lärarna, deltar i en undervisning 
som bygger på ett utvidgat läromedelsbegrepp. Loertscher menar att den idealiske 
skolbibliotekarien är den som har en "hälsosam" blandning av alla taxonomins 
nivåer. 



4. Kunskapssyn och arbetssätt i grundskolan 

Jag avser att i detta avsnitt definiera vad jag menar med problemorienterad 
undervisning och redovisar olika pedagogers inflytande. Därefter studerar jag vad 
man kan se i Läroplan för grundskolan = Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) och 
Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna : Lpo 
94 : Lpf 94 (1 994) vad galler kunskapssyn och arbetssätt och om man kan se några 
spår av de presenterade pedagogerna. När jag tar upp ovanstående läroplaner i 
kapitlet så kommer jag att benämna dem Lgr 80 och Lpo 94. Sist redovisar jag hur 
dagens skola ser ut på de områden som uppsatsen diskuterar. 

4.1 Problemorienterad undervisning 
I min definition av problemorienterad undervisning anser jag att Gunilla 

Svingbys förklaring av dialogpedagogik är en viktig pusselbit: 

utgångspunkten för skolans undervisning bör tas i den enskilde elevens egna 
erfarenheter, att den bör vara en skapande process mellan likvärdiga människor, 
där det är det aktiva sökandet av kunskap som ar centralt - inte innötandet av 
bestämda fakta (Svingby 1984, s 18). 

Inlärningsprocessen bör utgå fiån en uppgift, ett problem som ska lösas. 
Problemet kan vara ett arbetsområde, ämnesövergripande tema, eller en aktuell 
fraga som tagits upp av lärare eller elever. Lärare och elever fokuserar detta 
problem och sätter in det i ett sammanhang, en helhet. 
För att eleven ska kunna gå vidare måste hanhon fundera över vilken kunskap 

som behövs for att lösa problemet. Vad behöver eleven veta? Ett antal frågor eller 
hypoteser formuleras av eleven, som sedan söker olika former av information för 
att få svar på sina fiågor, eller pröva mot sina hypoteser. Det är också viktigt att 
eleven lär sig att utvärdera sitt arbete och att kritiskt granska de källor som 
materialet kommer ifrån. 

Påverkan på denna undervisningsmetod kan framförallt spåras till Jean-Jaques 
Rousseau, John Dewey och Célestin Freinet och jag redovisar delar av 
ovanstående pedagogers ideer som tar upp moment ur min definition av en 
problemorienterad undervisning. 

Jean-Jaques Rousseau skrev i sin uppfostringsroman &ile som kom ut 1762, om 
hur barnet skulle lära sig genom iakttagelser och experimenterande, och att 
lärandet skulle bygga på barnets erfarenheter. Detta illustreras med ett utdrag ur 
Gerd och Gerhard Arwedsons sammanfattning av h i l e  i Boken om pedagogerna 
( 1  993) 

~miles informator anknyter ständigt till gossens erfarenheter och låter resultatet 
av dem vara motorn for fortsatt prövande, men han ser också till att vidga dessa 
erfarenheter genom att föra sin elev i kontakt med olika samhälleliga och 
naturliga fenomen och därvid trana hans förmåga till iakttagelser, uppmuntra 
experimenterande och förmågan att dra slutsatser (s 43). 



Rousseau poängterade mycket att läraren måste ta hänsyn till elevens mognad 
och utveckling och invänta ratt tillfalle för inlärning (Egidius 198 1, s 25). Olika 
perioder fanns enligt Rousseau i ett barns utveckling som skulle bemötas på olika 
sätt från lärarens sida. Askådningstanken utvecklades av Rousseau genom att han 
tillförde en hög grad av själwerksamhet. "På så sätt kan vi havda, att Rousseaus 
didaktik lägger grunden till tvii under 1900-talet dominerande didaktiska tankar, 
nämligen aktivitetspedagogiken och arbetsskolan" (Kroksmark 1989, s 77). 

John Dewey utgick fiån pragmatismen4 och hävdade att " varje kunskap måste 
legitimera sig genom sin praktiska konsekvens. Varje problem som t ex 
undervisningen ställer måste ha konsekvenser. Lösningen i den ena eller andra 
riktningen skall påverka elevens handlande, i annat fall är problemet 
meningslöst(ibid, s 134)". 
Kunskapen skulle vila på empirisk5 grund, sade Dewey också. Han varnade för 

att inte skolans symboliska verklighet kändes igen av barnet. 

För det första: bristen på ett organiskt samband med det som barnet redan sett 
och kant och älskat gör materialet alltigenom formellt och symboliskt (Dewey 
1980, s 114). 

Dewey ansåg att experimentet var det bästa sättet att hantera tingen, dvs. 
undervisningens innehåll i skolsituationen. Det var bara genom aktivitet i 
förhållande till stoffet som eleven skulle nå kunskap om detsamma - Learning 
by doing. 
Eleven skulle tillägna sig en metod att nå insikter snarare än insikten i sig. 

Dewey grundade sig på en induktiv6 logik som beskrevs i hans bok How we 
think som gavs ut 191 0. Där analyserade han enligt Kroksmark (1 989, s 139) 
tänkandet i fem steg. 
o Ett problem, en svårighet eller ett behov visar sig. 
o Man reflekterar över saken, analyserar den för att ta reda på det väsentliga. 
o Flera olika lösningar ställer sig till förfogande. 
o En hypotes prövas via diskussion eller experiment. 
o Diskussionen eller experimentet verifierar eller falsifierar hypotesen. 
Dewey utvecklade dessa punkter till en undervisningsmetodik som redovisas i 

punktform av Kroksmark (ibid, s 139). 
o Experimentet i centrum. 
o Experimentet måste tala till barnet på ett engagerande satt. 
o Barnedeleven studerar noggrant experimentet för att samla relevant 

information om hur det skall lösas. 
o Lösningsförslaget, hypotesen, skall prövas systematiskt och ansvarsfbllt. 
o Barnedeleven skall själv pröva sig fram och själv ta ställning till om 

hypotesen är sann eller falsk. 
Dewey hade aven tankar om innehållet i undervisningen som han menade 

skulle tas från barnets naturliga miljö utanför skolan. 



Célestin Freinet tog ytterligare ett steg mot anknyiningen av undervisningen till 
verkligheten, när han utformade sin pedagogik, som kallas "arbetets pedagogik". 
Utirycket syftar b1.a. p& att Freinet ville utforma skolverkstäder där inte bara 
hjärnan utan även handen skulle användas (Malten 1981, s 96). 
Freinet hade också en nyttoinriktning for vad som skulle läras i skolan: 

Vi lägger sålunda tonvikten inte så mycket på minneskunskaperna och de 
brottsstycken av vetenskap som ska studeras utan på: 
a) individens halsa och kraft, bevarandet av hans aktivitet och 

skapande förmåga, hans möjligheter - som är en del av hans natur - 
att ständigt göra framsteg for att förverkliga sig själv; 

b) en rik pedagogisk miljö 
c) den teknik och det material som i denna miljö möjliggör den 

naturliga, levande och allomfattande undervisning som vi förordar 
(Freinet 1975, s 29). 

Som sammanfattning av pedagogernas idéer kan sägas att Jean-Jaques 
Rousseau tog hänsyn till barnets utveckling och mognad. Läraren skulle 
invänta rätt tillfalle for inlärning och då väcka en önskan hos barnet att lära sig. 
Barnet skulle ha inflytande på undervisningen. Han betonade också att 
undervisningen skulle innebära att eleven själv utforskade genom experiment. 
John Dewey ville att inlärningen skulle utgå från barnets nivå och behov. 

Skolan skulle inte vara skild fiån samhället. De praktiska aktiviteterna var 
viktiga - Leaming by doing. Inlaniing skedde bäst när ett problem skulle lösas 
och han utarbetade en metod för hur detta skulle ske. 
Célestin Freinet var inte någon teoretiker. Han hävdade att man sMle  lyssna 

och ta hänsyn till barnet som till en vuxen. Barnet måste däremot inse att allt 
det gör är arbete. Handens arbete var lika viktig som hjärnans. Barnet skaffade 
sig sina erfarenheter genom ett undersökande arbetssätt, genom experiment och 
direktstudier av verkligheten. Barnet måste också få tillfalle att uttrycka sig i 
ord, teckning, sång, dans, dramatik och teater. Lärare och elever planerade och 
genomförde arbetet tillsammans under skoldagen. 

4.2 Läroplaner 
Lgr 80 har sitt ursprung i Utredningen om skolans inre arbete (1974) som föreslog 
organisatoriska förändringar, mer elevaktiva arbetsformer och ökad satsning på 
basfardigheter f6r att motverka att elever "slogs ut" ur skolsystemet. 
"Mer elevaktiva arbetssätt'' och "tonvikt på grundläggande fardigheter" är 
huvudbudskapet i Lgr 80. Dessa krav var så viktiga att de började gälla redan Cån 
höstteminen 1980 medan läroplanen i övrigt började tillämpas forst hösten 1982 (Agren 
1981). 



Vilken kunskapssyn har Lgr 80? En kunskapssyn består enligt Gunilla Svingby av två 
huvuddelar: 

* en uppfattning om inlärning och kunskap ( dvs hur man lär sig; vad det 
innebär att kunna något; nar man kan lära sig olika ting; eventuella skillnader 
mellan människor och betydelsen av olika sätt att undervisa ) 

* en uppfattning om innehåll ( dvs vad som ar vart att veta och kunna; vad som 
är värt att välja ut och vad som kan sorteras bort; vad som är värt att veta for 
vem och varför man väljer ett visst innehåll - varför x är vart att kunna men inte 
y )(Svingby 1984, s 20). 

Svingby anser att Lgr 80 skiljer mellan kunskaper och grundläggande fLirdigheter och 
sätter grundläggande fardigheter framst (ibid, s 21). 
Läroplanen betonar i avsnittet Mål och riktlinjer (MOR) att elevernas tidigare kunskaper 
och den kunskap skolan vill förmedla ska bindas ihop: 

Eleverna tillägnar sig kunskaper och firdigheter även utanför skolan. Redan då 
de kommer till skolan har de kunskaper och erfarenheter men också vetgirighet 
och nyfikenhet. Skolan måste i sitt arbete knyta an till detta. Det är dess uppgift 
att från denna utgångspunkt leda elevernas kunskapssökande in på väsentliga 
områden och successivt under nio år vidga deras perspektiv och fördjupa deras 
kunskaper. Eleverna skall darför få insikt i centrala begrepp och sammanhang 
som kan bilda grunden for deras kunskapsutveckling (Skolöverstyrelsen 1980, s 
14). 

Angående valet av arbetssätt anser Svingby att:" Må1 och riktlinjer ger starka 
skäl för en mer omväxlande, mer dynamisk och mindre statisk undervisning än 
den som sedan lång tid är den vanliga." (Svingby 1984, s 24). Hon betonar dock 
att det finns :" en motsatining och ett stort problem. Samtidigt som MOR så klart 
tar ställning for en dynamisk och djupinriktad undervisning, finns kursplanerna 
med sina huvudmoment'' (ibid, s 25 ). I kursplanerna finns så många moment att 
det är omöjligt att hinna med om man har ambitionen att arbeta undersökande och 
varierat. Jag vill ta upp två avsnitt ur Lgr 80 som belyser detta. Utdraget är 
inledning till kapitlet som redovisar de olika ämnenas kursplaner och har 
underrubriken: Ett styrinstrument och ett planeringsunderlag. 

Kursplanerna är indelade i mål och huvudmoment. De är bindande föreskrifter. 
Målen anger den inriktning som undervisningen skall ha för alla elever, de centrala 
begrepp inom olika stoffområden som eleverna skall f"a insikt i och de fardigheter 
de skall öva. Huvudmomenten anger dels stoff som belyser dessa centrala begrepp 
och som eleverna skall arbeta med, dels olika satt att öva fardigheter. Utöver den 
ram som huvudmomenten ger kan undervisningen omfatta stoff, som elevernas 
intressen, dagens händelser och den framtida utvecklingen kan aktualisera ( ibid, s 
65). 



Detta avsnitt betonar kursinnehållet med sina mål och huvudmoment vilka senare 
är utförligt beskrivna för varje ämne. Omedelbart därefter följer detta avsnitt: 

Kursplanerna kan inte ge en fullständig vägledning om hur skolarbetet skall 
bedrivas, Varje kursplan måste läsas mot bakgrund av de övergripande mål, som 
anges i avsnittet Må1 och riktlinjer. I alla ämnen är det således viktigt att eleverna 
f&- utveckla sin förmåga att förstå, analysera och ifrågasatta vad de laser, skriver, 
lyssnar till eller talar om. De skall lära sig att strukturera, stalla hypoteser, dra 
slutsatser och se förhållanden också ur andra människors perspektiv (ibid, s 65). 

I Från Lgr 69 till Lgr 80 redovisas att det finns en brist p& konsekvens mellan 
MOR och kursplanerna i Lgr 80 som inte fanns i Skolöverstyrelsens ursprungliga 
förslag 1978 (Lundgren, Svingby, Wallin 198 1, s 159 - 160). 

Läroplansförslaget Skola för bildning säger sig ha som syfte "att höja kvalitén på 
de kunskaper skolan förmedlar" ( Läroplanskommittén 1992, s 59 ). 
Kunskap är ett nyckelbegrepp i läroplansförslaget och man utvecklar begreppet 

till att omfatta fakta, förståelse, fardighet och förtrogenhet. Faktakunskaper är 
kunskap som information, regler och konventioner. Denna kunskap kan matas 
men gör ingen åtskillnad mellan ytlig och djup kunskap eller mellan olika satt att 
förstå olika fenomen. Förståelsekunskapen har istället en kvalitativ dimension. Vi 
kan inte förstå mer eller mindre men däremot kan vi förstå på kvalitativt olika sätt. 
Fakta och förståelse är intimt förbundna med varandra. Fakta är förståelsens 
byggstenar. När kunskapen är en färdighet vet vi hur något ska göras och kan 
utföra det. Färdighet kan ses som den praktiska motsvarigheten till den teoretiska 
förståelsen. Medan fakta, förståelse och fdrdigheter är kunskapsfonner som mer 
eller mindre kan observeras är förtrogenhetskunskapen osynlig. Den är ofta 
förenad med sinnliga upplevelser och kommer t ex tiU uttryck vid bedömningar. 
Genom att delta i praktiska verksamheter lär vi oss reglerna i dessa verksamheter. 
Läroplansförslaget Skola för bildning anger liksom Lgr 80 att skolan ska utgå 

från elevens erfarenheter: 

I läroplanerna anges att skolan skall utvidga och fördjupa de kunskaper eleverna 
kommer med till skolan, och att undervisningen skall anknyta till de erfarenheter 
eleverna har fått utanför skolan (Läroplanskommitten 1992, s 74). 

Man v m a r  samtidigt för en för stark betoning av detta, och menar att det kan 
leda till en underskattning av den kunskap skolan kan ge. Det är viktigt med det 
sammanhang där elevens kunskapande' blir meningsellt. De sammanhang som 
nämns är dels det historiska perspektivet i olika ämnen, och dels att eleverna f& 
kommunicera på olika satt. 



Lpo 94 formulerar att skolan ska förmedla "beständiga kunskaper som utgör den 
gemensamma referensram alla i samhället behöver" ( Läroplaner for det 
obligatoriska ... 1994, s 7). 
I avsnittet mål och riktlinjer anges att skolan skall sträva efter att varje elev: 

. . . 
*tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden 
s.. 

*inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl 
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning och 
* lär sig att använda sina kunskaper som redskap för att 
- formulera och pröva antaganden och lösa problem, 
- reflektera över erfarenheter och 
- kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden (ibid, s 9). 

Arbetssättet som var det centrala i Lgr 80, nämns inte så mycket i den nya 
läroplanen. I läroplansforslaget Skola för bildning (Läroplanskommittén 1992) 
anser man att: 

I det utvecklingsarbete, som under 1980-talet drivits med Lgr 80 som bas, har stora 
framsteg gjorts vad gäller utvecklingen av arbetsformer och arbetssätt. Detta har 
skapat en beredskap för fördjupade kunskapsdiskussioner på skolorna (s 62). 

Man vill inte i Lpo 94 utfarda föreskrifter om arbetssättet utan den enskilda 
skolan ska utforma den praktiska tillämpningen: 

Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. 
Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska 
ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar for att 
skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 
utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i aktivt samspel mellan skolans personal 
och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det omgivande 
samhället (Läroplaner for det obligatoriska ... 1994, s 8-9 ). 

Arbetssättet diskuteras till viss del under rubriken Elevernas ansvar och 
inflytande där det definieras att l&aien skall : 

* utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar for sin 
inlärning och for sitt arbete i skolan 

* se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell bakgrund far ett 
reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad 

. . . 
* svara for att eleverna far pröva olika arbetssätt och arbetsformer" 
. . m  

(ibid, s 14). 



De tidigare diskuterade pedagogernas inflytande på Lgr 80 kan man se på flera 
områden. Rousseau, Dewey och Freinet ville alla anknyta till elevens tidigare 
erfarenhet och det är något som Lgr 80 också poängterar. I det undersökande 
arbetssättet ser jag mest inflytande fiån Dewey, som dels betonade 
aktivitetspedagogiken och dels strukturerade hur elever kan utgå fran ett problem i 
skolans inlärningssituation. Lgr 80 for ett liknande resonemang: 

Utgångspunkten for arbete med olika stoffområden bör vara elevernas 
verklighetsbild. Läraren måste försöka bygga vidare på elevernas egen nyfikenhet, 
låta dem formulera och söka svar pi  egna frågor, stalla problem som eggar deras 
vetgirighet. Arbetet bör därför starta med något aktuellt eller näraliggande. Men 
lika viktigt är att undervisningen sedan for eleverna vidare och vidgar deras 
verklighetsuppfattning i tid och rum. Till verkligheten hör inte enbart samhälle och 
natur utan också känsloupplevelser, kulturliv, livsåskådningar och ideal av skilda 
slag (Skolöverstyrelsen 1980, s 48). 

Lpo 94 dämpar knytningen till elevens tidigare erfarenheter. Man anser 
fortfarande att det undersökande arbetssättet är fruktbart men tror att det nu är 
etablerat. Den nya läroplanen betonar kopplingen mellan praktiska och teoretiska 
kunskaper. Detta kan spåras till alla de tre beskrivna pedagogerna men mest känd 
är Dewey med - Learning by doing. Kunskapen beskrivs i Lpo 94 som viktigare 
än arbetssättet. 

4.3 Dagens skola 
De arbetssätt som används i grundskolan av idag redovisas av Skolverket i 

Bilden av skulan (1 993). De flesta eleverna anger att läraren dagligen "håller 
föredrag" och ställer fiågor till eleverna.. En mindre del av eleverna uppger att de 
deltar i någon form av diskussion eller grupparbete. Lärarna anser att de inte alls 
föreläser i någon större omfattning. 
Skolverkets slutsats är att det finns två olika uppfattningar om vad som händer i 

klassrummet och det anser man beror på att aktörerna har olika mål. Läraren syftar 
till att ge eleverna kunskaper, medan elevema inte bara söker kunskaper utan även 
en identitet, och vill få sin personlighet bekräftad. 

Hur elevema Marar att arbeta undersökande med att lösa ett problem i grupp har 
också undersökts. Eleverna klarade mycket bra att få gruppen att fungera socialt, 
att få produkten fardig i tid och att utforma redovisningarna på ett bra sätt. 
Redovisningarnas innehåll tydde däremot på en ovana att planera och bestämma 
frågeställningar, och visade på bristande insikter i hur man söker, bearbetar och 
använder information fran olika källor. Skolverket anser att resultaten tyder på att 
eleverna inte får så stora möjligheter att arbeta på detta satt. 

Skolverket redovisar också elevinflytande på undervisningens utformning och 
innehåll, förhållanden i skolan och arbetsmiljön i vid mening. Rapporten visar att 
det formella inflytandet i form av klassråd är väl etablerat. Däremot är bilden inte 
entydig vad gäller inflytandet på undervisningen. På flertalet av de studerade 
skolorna menar Skolverket att elevinflytandet inte kan anses motsvara läroplanens 
ambitionsnivå. 



Läme har fått rangordna femton faktorer som kunde tänkas pgverka elevernas 
inlärning och de ansåg att elevrnedverkan i undervisningsp1ane:ringen var den 
minst betydelsefulla faktorn. Lärarna har höga ambitioner vad gäller elevernas 
inlärning och satsar framför allt sin kraft på det som främjar e1e:vernas 
kunskapsinlärning. 

Skolverket redovisar att eleverna ser skoldemokratin som en formalitet och anser 
att de vuxna redan på förhand har avgjort hur man vill ha det. >?är det gäller 
inflytande på sin undervisningssituation så anser gott och väl vin fjärde elev att 
planeringen av undervisningen helt sker av läraren själv utan diskussion med 
eleverna. Drygt hälften av eleverna menar att några av lärarna låter eleverna vara 
med och påverka uppläggningen av undervisningen. De situationer där de flesta 
elever säger sig ha stort inflytande är när klassresan ska bestämmas eller kamrater 
skall väljas vid ett grupparbete 

I mars 1995 tillsatte skolminister Ylva Johansson en utredning " som ska hitta 
åtgärder för att stimulera den pedagogiska utvecklingen i skolan" (Sjökvist 1995). 
I utredningens direktiv sägs att det finns risk att skolan blir enfixmig om lektion 
följer på lektion även om dessa är väl genomförda. Skolan ska inte vara helt 
förutsägbar. Ylva Johansson uttalar sig i ovanstående artikel att utredningen kan 
föreslå ändringar i läroplaner, timplaner, betygssystem eller skollag. Utredningen 
ska också studera elevers och föräldrars inflytande i skolan och hur det 
mångkulturella samhället bättre kan utnyttjas. Man ska också se på 
mobbningsproblemet. Utredningen ska vara klar den första november 1997. ..-.. .%." . . 



5. Mariebergsskolan 

Jag beskriver Mariebergsskolan där jag genomfört min undersökning. Historiken, 
organisationen, skolbiblioteket och ämnesinstitutionerna beskrivs och användes i 
uppsatsen dels som en miljöbeskrivning, och dels för att ge en bakgrund till 
uppfattningar som framförs av intervjupersonerna , och även till de resonemang 
som jag för i diskussions:~vsnittet. 

5.1 Historik 
Mariebergsskolan är en treparallellig högstadieskola som ligger i västra 

stadsdelen av Motala. Den byggdes 1979, eftersom existerande skolor inte kunde 
ta emot alla högstadieelever i stadsdelen. Innan Mariebergsskolan byggdes, var 
några högstadieklasser under en tid placerade på gymnasieskolan. 
Mariebergsskolan ritades och byggdes efter de idéer som presenterades i 

Utredningen om skolans inre arbete (1 974) och förarbetet till Lgr 80 
(Skolöverstyrelsen 1980), berättar Mariebergsskolans förste studierektor. 

Skolan planerades med itanke på att arbetet skulle bedrivas i arbetsenheter, varje 
årskurs bildade en arbetsr:nhet. Sh har också skolan fungerat sedan dess. Tre 
klassrum och några grupprum bildar en lokalmassig enhet. Klassrummen har 
dörrar både ut mot korridoren och in mot de gemensamma grupprummen. 

Studierektorn redovisar också att lärarnas tjänster koncentrerades så mycket som 
möjligt till ett fåtal klasser och man försökte planera så att eleverna skulle få vara i 
sina "hemklassrum" så stor del av skoldagen som var praktiskt genomförbart. I 
arbetsuppgifterna som studierektor ingick att utforma en organisationsmodell for 
Mariebergsskolan. En mcidell som i huvudsak fungerar än i dag. 

5.2 Organisation 
Följande modell for orgiuiisationen på Mariebergsskolan redovisas i ett reportage 

i Skolvärlden (Reimer-Eriksson 1993, s 18-1 9) : 
matkommitté 

Elevråd milj ögrupp 

Klassråd (3 
I 

temagrupper 

tillsynslärare 



Elevrådet består av, förutom ordförande och sekreterare, en ordinarie och en 
suppleant fiån varje klass. Där behandlas: 

* Miljöfrågor av övergripande natur 
* Skolmaten 
* S kolfotografering 
* Övriga frågor som gdler hela skolan, och som ligger inom elevernas 

möjligheter att ha inflytande över. 

Klassråden tar upp frågor som berör klassen på olika vis. Ibland går fiågan vidare 
till elevråd, arbetslag eller temagnipper. Frågor kan också först diskuteras i 
elevråd, arbetslag eller temagrupper och sedan komma till klassråden. Besluten 
som tas berör enbart sådant som är gemensamt för klassen, t.ex. Iäxdagar, 
hemklassrummets miijö, klassaktiviteter. Klassråden traffas varje vecka. 

Arbetslaget t rSas 80 minuter varje vecka. I ca 40 minuter deltar 
elevrepresentanterna från de klasser som ingår i arbetslaget. Uncler den tiden 
diskuteras ärenden som klassråden och temagrupperna behandlat, liksom 
ämnesövergripande undervisning och aktiviteter som berör alla tre klasserna. 

Studieledarkonferensen diskuterar övergripande fiågor, som är gemensamma för 
hela skolan, pedagogiska fiagor och policyfkågor. Aktiviteter so:m berör fler än ett 
arbetslag samplaneras. 

Temagrupper tillsätts av varje arbetslag vid behov. De består air personal och 
elevrepresentanter fiån varje klass. I grupperna planeras ämnesövergripande teman, 
temadagar osv. 

Mariebergsskolans demokratiska organisation har uppmärksammats genom åren 
b1.a. genom reportage i Skolvärlden (Reimer-Eriksson 1993) och 
Ungdomsstyrelsens rapport (Makt & Möjligheter 1994, s 50-52). Enligt en artikel i 
Ostgöta Correspondenten har Mariebergsskolan utsetts till "en av M a  skolor i hela 
landet som har lyckats bast med elevdemokratin (Cederberg 1995)". 

Till hösten 1995 planeras, enligt ett förslag fran rektor, en justering av 
organisationen. Arbetslaget delas in i elewårdsarbetslag och årslnirsarbetslag som 
traEas vid olika tillfällen och studieledarkonferensen byts ut mot en ledningsgmpp 
bestående av rektor och tillsynslärare. 

5.3 Skolbiblioteket 
Skolbiblioteket var inplanerat redan fran början och placerades centralt i 

byggnaden dvs. i den arbetsenhet som ligger i mitten. Skolbiblio~:ekslokalen är 
drygt 69 m2 och därtill kommer en låsbar expedition för skolbibliotekarien på 8 
m2. Inne på expeditionen finns telefon och andra kontorstillbehöir. I 
skolbibliotekdokalen finns 16 sittplatser vid mindre bord. 



I hyllorna står ca 1450 fack- och ca 21 00 skönlitterära böcker, vilket innebär 
40% facklitteratur och 60% skönlitteratur. Skolbiblioteket har @ra större 
uppslagsverk. Alfabetisk och systematisk kortkatalog finns. Skolbiblioteket 
prenumererar på tidskrifterna Kamratposten, 8 sidor, Epok, Greenpeace 
Kampanjrapport och Illustrerad vetenskap. Tillsammans med respektive 
språkämne delar man desisutom på kostnaden för Paris-Match (franska), Pop-Corn 
(tyska) och Smash hits (engelska) som eleverna kan läsa på skolbiblioteket. 
Dessutom finns Apropå (från Brottsförebyggande rådet) och HIV-aktuellt, i form 
av gratisexemplar. 

Eleverna sköter själva sina lån enligt s.k. Detroit-system*. Lånetiden är fem 
veckor. Pimimelser om "gamla" lån lämnar skolbibliotekarien till 
klassföreståndarna som delar ut dem till berörda elever. 

Skolbiblioteket har fiani till förra läsåret varit öppet under hela skoldagen så att 
elever har kunnat låna när som helst. Under förra läsåret försvann dock böcker för 
en ganska stor summa pengar. Ett brev gick hem till alla elever om händelsen och 
en del böcker återlämnades. De böcker som inte återfanns ersattes av arbetslagen 
till skolbiblioteket. Skolbiblioteket stängdes under en tid förutom när 
skolbibliotekarien var d&. Hon har en schemalagd arbetstid på 7,5 timmar i 
veckan och den är fördelad på tre dagar. Nu är skolbiblioteket återigen öppet 
under hela skoldagen. 

Skolbiblioteksverksambieten i (nästan hela) Motala kommun sköts av 
Skolbibliotekscentralen (SBC) som har sina lokaler på Motala 
stadsbibliotek.Verksamh~~ten på SBC finansieras genom bidrag fran barn- och 
ungdomsnämnden och två heltidstjänster for fackutbildade bibliotekarier och 70% 
tjänst som kanslist finns. 

Under 1994 betalade Mariebergsskolan 65 000 kronor för 
skolbiblioteksverksamhe ten. För detta fick skolan en fackutbildad 
skolbibliotekarie 7,5 timnar i veckan som skötte skolbibliotekets alla göromål, 
och media som skolbibliotekarien köpte in. Skolbibliotekarien köpte under 1994 
böcker och tidskrifter till Mariebergsskolans skolbibliotek for 15 200 kronor, 
vilket motsvarar 65,50 kronor per elev. 
Annan service som SBC: erbjuder skolorna är en till tvA träffar per läsår dit all 

skol- och förskolepersonid inbjudes för att se årets nya barn- och ungdomsböcker, 
både fackböcker och sköinlitteratur. Skolbibliotekarien kan också medverka på 
föräldramöten och ansvara för studiebesök på Motala huvudbibliotek. Ingen 
ytterligare kostnad tas ut för dessa tjänster. 

Om man jämför situationen för Mariebergsskolans skolbibliotek med 
arbetsrapporten fiån Skollverket (Gagner-Geeber 1993) och statistik (Folk- och 
skolbiblioteken ... 1994) iiin SCB så Wt rade r  följande bild.(jfi avsnitt 2.4) 
Mariebergsskolans skolbibliotek har öppet flera timmar mera med personal än det 
genomsnittliga skolbiblioteket på grundskolan, vilket kan förklaras med att det är 
ett högstadium. Att man Idessutom har fackutbildad personal är ganska ovanligt, 
enligt Skolverkets rapport. Mariebergsskolan har valt att hålla skolbiblioteket 
tillgängligt för eleverna imder hela skoldagen, aven när det är obemannat. 



Mediaanslaget för Mariebergsskolan ligger lite under genomsnittet för den 
inventering som Skolverket gjort. Bokbeståndet är kraftigt förstärkt på 
facklitteratursidan jämfört med de siffror som Skolverket redovisar, vilket i viss 
mån också kan relateras till att Mariebergsskolan är ett högstadium. 
Utav denna redovisning tyder framförallt bokbeståndets sammansättning, och 

skolbibliotekets tillgänglighet, på ett ganska stort intresse för skolbiblioteket. 

5.4 Ämnesinstitutioner 
I de tre arbetsenheterna finns rum som vart och ett innehåller 58 lärararbetsplatser 

och ca 30 meter bokhyllor där svenska, språk, samhällsorienter~tnde ämnen (so) 
och naturorienterande ämnen (no) förvarar en del av sitt materiad. Som 
ämnesinstitution definieras hyllorna i rummet med lärararbetsplatser, ett 
läromedelsförråd i anslutning till detta och dessutom intilliggande grupprum som 
innehåller skåp och öppna hyllor. 
Mängden material varierar mellan olika ämnen och används dels till lärarnas 

lektionsförberedelser och dels av eleverna i undervisningen. Materialet i 
ämnesinstitutionerna är inte registrerat.Varje arbetsenhet dispor~erar dessutom två 
uppsättningar av Bra Böckers lexikon. De står uppställda i ett grupprum. 
I min uppsats redovisar jag enbart vad som finns i de teoretiska ämnenas 

institutioner. Dessutom finns material i ämnena bild, slöjd och hemkunskap, men 
eftersom jag intervjuat lärare i de teoretiska ämnena så har jag gjort denna 
avgränsning. 

I svenskainstitutionen finns ett stort antal skönlitterära titlar, ulppskattningsvis 
1 15, i uppsättningar med fem exemplar av varje titel. Dessutom. finns skönlitterära 
titlar i ca 25-30 stycken klassuppsättningar . 
Mariebergsskolan hade redan när verksamheten startade 1979 för avsikt att 

integrera svenskämnet med so, berättar en lärare i svenska och :;o. Darför köptes 
skönlitterära titlar in som skulle passa att arbeta med i olika tenian. Fortfarande 
arbetar lärarna med teman. Större teman är Sagor och myter i sjuan, 1800-talet i 
åttan och Världskrigen i nian. 
I grupprum bredvid svenskainstitutionen förvaras diktböcker, [ordlistor, 

arbetsblad av olika slag, antologier, flera uppsättningar av liiroböcker i 
klassuppsattningar som tidigare använts i undervisningen mm. 

Språkinstitutionen avser språken engelska, tyska och franska och innehåller 
ordlistor, grammatikböcker, arbetsböcker och ca 15 olika titlar med ca 5-10 
exemplar av varje titel m.m. Dessutom finns seriealbum på desisa språk 

I so-institutionen står böckerna sorterade efter de läroämnen som ingår i so, 
nämligen historia, religion, samhällskunskap och geografi. Jämfört med 
svenskainstitutionen finns ett större antal böcker i enstaka exemplar. Inom 
historieämnet finns ett uppslagsverk med tio exemplar av varje band. 
Klassuppsattningar finns utav olika bredvidläsningsböcker. Flera exempel finns på 
antologier som anknyter till skönlitteraturen. Även här finns klixssuppsattningar av 
läroböcker i närliggande grupprum som använts av tidigare klasser. 



No-institutionen är upptlelad på två plan med indelningen biologi-kemi för sig 
och teknik-@sik for sig. .Denna institution skiljer sig från de andra beroende på att 
här finns specialsalar sonn är utrustade för ärnnenas speciella behov. Här h s  
också mycket utrustning for elevernas experiment. Vad gäller facklitteraturen så 
finns flest exemplar i biologi-kemi-delen och materialet är uppdelat enligt 
principen kemi for sig och biologi fdr sig. Institutionen prenumererar på 
tidskrifterna Sveriges natur och Forskning och framsteg. Liksom i so-institutionen 
finns många enstaka exemplar av olika faktaböcker. Läkarlexikon finns också. Till 
detta kommer klassuppsäittningar av varierande "bestämningslitteratur" t.ex. floror, 
Egelbacker mm. Även kJassuppsattningar av äldre läroböcker finns. 



6. Metod 

I början av hösten 1994 kontaktade jag Mariebergsskolan for att höra efter om 
jag kunde göra min undersökning där. Vikarierande rektor var positiv, och jag fick 
presentera mig och mina planer på en studieledarkonferens. 
Studieledarkonferensen hade inte några invändningar och min imdersökning 
kunde starta. 
Jag skrev ned varför jag ville göra min undersökning, redogjoi:de för att jag ville 

intervjua ett antal lärare, skrev ned i korthet vad jag ville fråga om och vilket 
material jag ville att lämna skulle ta med till intervjun (bilaga 'I). Jag planerade 
att intervjua 8-10 lärare som undervisade i teoretiska ämnen och jag ville täcka in 
svenska, so- och no-ämnen. I övrigt så til1fiåga.de jag slumpvis de lärare som kom 
in i lärarrummet. I samband med detta så delade jag ut den skriftliga 
presentationen. 

Sammanlagt undervisade 26 lärare på skolan under läsåret 94195. Mitt 
intervjumaterial består av nio intervjuer med lärare som undervisar i teoretiska 
ämnen. Jag har egentligen intervjuat tio lärare men på grund av problem med 
bandspelaren så föll en intervju bort. De flesta lärarna var positi~va till att ställa 
upp för intervju. De lärare som inte ville bli intervjuade angav som skäl bristande 
tid, deras änmen berörde skolbiblioteket väldigt lite, eller läraren var negativ till 
att intervjun spelades in på band. 
Utav de nio lärarna som intervjuades undervisade tre i naturoriienterande ämnen, 

en i samhallsorienterande ämnen, en i svenska för invandrare, en var speciallärare 
och tre lärare undervisade i svenska med olika kombinationer (svenska för 
invandrare, engelska och sarnhällsorienterande ämnen). Intervjuerna varade i 
genomsnitt i 45 minuter och bandades för att sedan skrivas ut i löpande text. 
Varf6r jag valde att göra kvalitativa intewjuer berodde på att j ag var intresserad 

av lärarnas uppfattningar om undervisning, arbetssätt och samarbete med 
skolbiblioteket. Då måste intervjuerna vara längre för att kunna utveckla tankar 
om olika ämnen. 

Intervjuerna kompletterades med exempel på ett arbetsområdr: som läraren 
genomfört med eleverna. Detta exempel fick jag i form av lärar~ens planering. Jag 
krävde inte att lärama skulle göra en speciell planering for min skull utan de 
skulle l&ma den i befintligt skick. Det innebar att utformningen varierade från 
lärarens egna anteckningar, till en mera detaljerad planering soxn lämnats ut till 
eleverna i samband med att det självständiga arbetet startade. L,&a berättade 
också detaljerat under intervjun hur de genomfört det självstänaliga arbetet. 

Intervjuerna genomfördes under perioden 94 1 125-94 12 13. 
Intervjufrågorna som jag utgick ifran redovisas i sin helhet i bi1,aga 4. Jag hade 
gjort ganska specificerade frågor under rubrikerna arbetssätt, materialinsamling 
och samarbete med skolbiblioteket men eftersom lärarna gärna berättade om sitt 
arbete så blev det inte så att jag ställde en fråga i taget, utan vårra samtal 
utvecklades till att gälla några huvudfrågor: 

Vilket mål har du for din undervisning? 
Hur gör du för att nå dessa mål? 
Vilket material använder du och eleverna? 



Hur arbetar ni med materialet? 
Visa konkret hur du arbetar genom att berätta om ett specifikt arbetsområde. 
Hur samarbetar du med skolbiblioteket? 
Hur skulle du vilja att skolbiblioteket utvecklades i framtiden? 

En intressant fråga som inte funnits med fi-ån början var: 
Hur ser du på ämnesinstitutionernas roll i jämförelse med skolbiblioteket? 
Den Cågan uppstod när lärare berättade om var de hämtade sitt material och det 
var en aspekt som jag inte W på innan intervjuerna gjordes. 

Många lärare tyckte inte att de använde skolbiblioteket så mycket som de 
"borde" göra, och trodde nog att jag hade stora förväntningar på hur mycket de 
utnyttjade skolbiblioteket, eftersom jag valt ut Mariebergsskolan för min 
undersökning. En lärare i intervjumaterialet introducerade inte själv några arbeten 
med eleverna vilket gjorde att den läraren inte kunde svara på alla fragor i 
intervjumaterialet och inte heller kunde ge exempel på ett konkret självständigt 
arbete. 

En intervju gjordes också med skolbibliotekarien om hennes arbetsuppgifter, 
samarbetet med lärarna och hur hon skulle vilja utveckla skolbiblioteket i 
framtiden. Denna intervju var också ca 45 minuter lång, spelades in på band och 
skrevs sedan ut. 
Dessa intervjupersoner redovisas i en informantförteckning (bilaga 5). I 

uppsatsen är intervjuema~ numrerade, men den numreringen följer inte 
informantförteckningens ordning. 
Korta intervjuer, med avsikt att få fram vissa faktauppgifter, har också gjorts med 

en lärare i svenska och so, en lärare i no, Mariebergsskolans förste studierektor 
och nuvarande rektor.Vitl dessa tillfallen fördes anteckningar. 

När jag har analyserat intervjuerna med l & m a  så har jag i huvudsak använt mig 
av Staffan Larssons beskrivning av kvalitativ analys (1986). Han redogör f6r en 
kvalitativ metod som utvecklats av en forskningsgrupp vid institutionen för 
pedagogik i Göteborg och kallas för fenomenografi. Larsson skriver att den 
fenomenografiska ansatsen är en "empiriskt grundad beskrivning av olika satt att 
uppfatta omvärlden. Den är empirisk, därför att den utgör ett försök att analysera 
och beskriva vad ett antal människor har sagt vid en intervju. Vår analys innebär 
således att vi beskriver hur manniskor faktiskt uppfattar omvärlden"(s 13). 
Larsson kallar bearbetningen av intervjuerna för kvalitativ analys och beskriver 
hur analysen går till. 

I vår ansats agnar vi oss åt gestaltning av hur ett fenomen framstår på olika satt hos 
människor. T.ex. visade det sig att elever uppfattade orsaken till svalt i världen på 
olika satt. Med vår analys strävar vi efter att gestalta de olika satten SA bra som 
möjligt så att vi kan beskriva olika typer av resonemang - vi får på det sättet våra 
kategorier. De olika kategorierna är kvalitativt skilda åt, dvs. de representerar 
distinkt skilda satt att föreställa sig t.ex. orsaken till svalt (ibid, s 20). 



Jag arbetar med vissa huvudmoment som jag ser i materialet. ,Jag delar in 
materialet under varje moment i kategorier som utmärkes av olika karakteristiska 
drag som jag redogör för i varje avsnitt. Kategorierna AskZid1ig~:örs genom citat 
fiån intervjuerna. Citaten är ordagrant återgivna förutom att jag, redigerar 
upprepning av vissa ord t.ex va, och ändrar dialektala ord. I några citat förklarar 
jag vissa ord som intervjupersonerna använt inom parentes, eller gör en fotnot till 
en mera utförlig förklaring. 



7. Analys 

Först studerar jag unden~zsningsmetoden utifrån synen på kunskap, och vilket 
inflytande eleverna har på undervisningssituationen. Vilket material lärarna 
amänder i sin undervisni,tzg är nästa punkt. Där studerar jag vilka M o r  lärarna 
låter eleverna arbeta med, och varifiån dessa hiimtas. Skolbibliotekarien redogör 
for sitt arbete och samarbetet med lärarna. Om lärarna lär ut en arbetsmetod för 
hur elevema ska söka efler kunskap i olika kallor är nästa moment jag studerar. 
Om det finns någon arbetsmetod, hur ser den i så f d  ut? Lärarnas syn på 
skolbibliotekets ulvecklinl;spnöjligheter innehåller lärarnas visioner om hur 
skolbiblioteket skulle kunna utvecklas. Har lärarna n&a visioner, och vilken 
utveckling av skolbibliotelket är lärarna intresserade av? Skolbibliotekariens 
visioner redovisas också. 

7. l Undervisningsmetod 
När jag nu ska ge en bild av de intervjuade lärarnas metod for sin undervisning så 

bygger jag analysen på de fiågor jag s t a t  om vilka mål man har för 
undervisningen, vilket arbletssatt man tillämpar for att nå dit, exempel på ett 
konkret självständigt arbete, och vilka fördelar respektive nackdelar lärarna ser i att 
använda en lärobokg i sin lundervisning. 
Vid analysen av intervjusIvaren ser jag att några av intervjuerna visar stora likheter 

med den definition jag gjort for problemorienterad undervisning ( jfi- avsnitt 4.1). 
Jag kallar dessa i fortsättningen för kategori "Problemorientering" medan de övriga 
benämnes kategori "Kursorientering". För att visa hur jag skiljer de olika 
kategorierna fiån varandra så jämför jag utifrån rubrikerna synen på kunskap, vem, 
eller vad siyr och grundhrrs -fördjupning. 

7.1.1 Synen på kunskap 
Lärarnas åsikter om vilka kunskaper eleverna ska förvärva i skolan avspeglar sig i 

hur man lägger upp undervisningen och om man anser att kunskaperna kanlska 
matas. Intervjumaterialet visar på två satt att se på kunskap. 
Kategori "Problemorientising", har en pragmatisk (nyttoinriktad) syn på kunskap. 

Darkor att jag menar a t t  det är inte så att du ska kunna .. eller jag ser det inte som 
viktigt att kunna när kungar dog , och vilka slag, eller att kunna Sveriges alla städer 
eller nånting sånt utan det ar en kunskap som du när du behöver en viss kunskap så 
ska du veta var du skal söka den. Var tar jag reda på det? Elier det här 
bostadsbidraget, var en jag reda på det nanstans?(int3) 

Kunskap är inte att plugga in fakta inför ett prov utan kunskapen måste komma 
till användning i och med att eleven ska göra ett eget arbete. Eleverna utgår fian 
vad de redan känner tili och funderar på vad de vill veta mera om. Ibland gör 
läraren en form av grundhrsl* innan eleverna börjar arbeta sjäiva och deras arbete 
kan då vara en fördjupning;. Lärarna betonar också att eleverna bör lära sig att 
kritiskt granska olika texter, vilka värderingar som står bakom. Bedömning, dvs. 
betygsättning förekommer när elevema gjort ett större arbete. 



Kategori "Kursorientering" har en syn på kunskap som är mycket inriktad på 
faktakunskaper. Man ger många exempel på prov som ges till eleverna och då 
måste kunskapen vara kvantitativ för att kunna mätas. Undervisningen kan ha 
olika utformning. Den kan vara centrerad kring lärobokens stoff, materialet 
bearbetas på lektioner, eleverna får kontinuerligt läxor som sedm förhörs eller ges 
prov på. 

Då ar det lärarstyrt. Då förhör jag likan. Alla har samma läxa men olika ord 
[glosor] men alla har samma text med olika ord. Och vi gör samma grammatiska 
övningar i textboken (int2). 

Ett annat satt att arbeta som ges flera exempel p% i intervjurna1:erialet är att arbeta 
med en grundkurs och sedan fördjupa sig i olika avsnitt. Ett liknande arbetssätt 
förekommer i kategori "Problemorientering" (jag behandlar mixa ingående arbetet 
med grundkurs och fördjupningskurs senare). Grundkursen följer läroboken eller 
ett kompendium som läraren satt ihop. Alla elever följer grundrursen som ofta 
avslutas med ett prov. Fördjupningskurserna är av olika omfång och kan också 
bedömas, dvs. betygsättas. 

Svensklärarnas beskrivning av sin undervisning skiljer sig Eraii de övriga genom 
att en mindre del ägnas åt att arbeta med fakta av olika slag m e i b  man agnar 
mycket tid åt att t.ex. träna att läsa och skriva på olika sätt. 

det är ju huvudmomenten, läsa, skriva, tala, lyssna som ar de lyra hörnen som allt 
ska vila på och det där försöker jag jobba med då på olika satt så laser vi så har vi 
Iasperiod, skriver vi så har vi skrivperiod (intó). 

När jag ser på hur svensklärarna arbetar med uppgifter som går ut på att bearbeta 
fakta så finns ett mindre antal exempel i deras beskrivningar, nien där går ändå att 
se mönster som passar in i de olika kategorierna. 

7.1.2 Vem, eller vad styr ? 
Vilket inflytande har lärare respektive elever ? Finns fler faktorer att ta hänsyn 

till? Jag studerar undervisningens praktiska genomförande. 

I kategori "Problemorientering" finns två mönster att betrakta vad gäller den 
praktiska undervisningens utformande. Vid introduktionen ser jag ett mönster där 
läraren kan ta upp avsnitt till genomgång som hanlhon anser att eleverna har nytta 
av i sitt arbete. Även vid redovisning/uppföljning av elevernas arbete kompletterar 
och jämför läraren med sin erfarenhet och kunskap. Eleverna air oftast inte så 
aktiva utan det är läraren som förmedlar kunskap till eleverna. 
Under den perioden som eleverna arbetar med sina självständiga arbeten ser jag 

det andra mönstret där läraren fungerar som handledare. Eftersom arbetena utgår 
från elevernas frågor övergår en del av ansvaret för undervisnirigen till eleverna. 
Det är eleverna som vet vilken kunskap de söker. Lärarnas påverkande roll finns 
här i form av att man har diskuterat hur frågor bör vara utformade, var man kan 
hitta material, hur man arbetar med att jämföra flera källor, och hur man lägger 
upp sitt arbete. Dessutom finns naturligtvis lärarens erfarenhet och 
ämneskunskaper i bakgrunden när lärare och elever diskuterar under arbetets 
gång. Eleverna kan aven fråga efter genomgångar på områden som man anser sig 

t behöva. 



Vissa grejer måste jag ta själv, vara nån slags informatör.. Om jag säger så här att 
fyra femtedelar åtmilistonde är jag mer eller mindre en handledartyp, och ungefar 
20% så är jag informatör. Sedan kan eleverna be mig, de får alltid be mig, använda 
mig som kunskapskälla då i en viss bemärkelse, eller informatör också då som jag 
är inför helklass ... (int3). 

I kategori "Kursorientering" är bilden mera splittrad. Lärarens inflytande på den 
praktiska utformningen av undervisningen varierar och jag beskriver hur den kan 
utformas från väldigt lärarstyrt till större elevmedverkan. 
Undervisningen kan vara detaljplanerad i avsikt att skapa en så "pedagogisk" 

miljö som möjligt så att eilevernas inlärning underlättas. Eleverna kan välja mellan 
olika alternativ som lärmrn utformat. 

skriver då på tavlan att den texten och det arbetet som jag vill ni ska göra så och 
så.. Det är något svårare, det arbetet är något lättare. Ni väljer, och de flesta brukar 
då välja ratt (int2). 

Den aktuella läraren abletade inte med några större självständiga arbetsområden. 
Eleverna kunde dock arbeta på egen hand i ämnet under fjorton dagar men aven då 
var arbetet ganska "styrt" fiån lärarens sida. 

Då gör jag skelettet så att saga. Man ska under sex lektioner arbeta ihop. Man 
lägger ut läxan själv, man förhör varandra själv. De vet alltså vad de ska göra och 
de vet att sista provtillfallet då blir det ... Då har de gjort sitt eget prov och det 
provet kommer de ati: få (int2). 

Lektionerna kan också vara detaljstyrda därför att man arbetar efter en lärobok. 
Även här har läraren ansvaret för att utforma undervisningen men hanhon delar 
det med läromedlet. 

det är ratt så skönt ati: ha en grundbok darfor att det blir kontinuitet i 
undervisningen på etit annat sätt. Eleverna vet vad de kan vänta sig av lektionerna 
så att saga. Det kan ju vara ratt så jobbigt också att veta det i och for sig, men man 
får försöka att göra ein avvägning där (int7). 

Läraren kan föra en dialog med eleverna när han/hon planerar ett nytt 
arbetsområde. Här har fo~tfarande läraren ansvaret for undervisningen och hur 
mycket eleverna kan påve:rka varierar. Eleverna kan ge förslag i en gemensam 
diskussion, varje elev eller klassen i sin helhet kan valja ämne for fördjupning, 
form för sitt arbete ochleller redovisningssatt. Några citat fran intervjuerna belyser 
detta: 

vi har diskuterat i gnuppen innan då vad som kan vara lämpligt att ta upp och så 
där. Det är eleverna som har varit intresserade då av, det kan ju vara s& att nån elev 
är mycket intresserad av bilar och kan allt om utvecklingen av bilar liksom, 
historieil då. Då sägeir han att jag kan skriva om historien, jag tycker det låter 
intressant och så där. Så det ar lite deras eget intresse som har styrt då, valet utav 
rubriker (int7). 



... vi började med att vi ska läsa om miljön. Det är inte mycket att diskutera om 
därför att det ingår i kursen och det måste vi jobba med av många skal. Då fick 
eleverna ett antal förslag på vad man skuHe kunna jobba med: växthuseffekt, 
försurning osv och sedan finns det en plats for om man har egna hnderingar här 
som man skulle vilja ta upp och veta mera om. Då började vi på det sättet att var 
och en av eleverna skrev ned vilka av de här områdena som man vill jobba med, 
som man vill veta mera om och då sammanställer jag det där sedan. Ja, dels vilka 
områden man vill jobba med, hur man vill jobba med det, och sedan vill jag också 
att de funderar på hur det ska redovisas alltihopa (int4). 

7.1.3 Grundkurs och fördjupning 
Jag vill studera lite närmare hur arbetet med grundkurs och föirdjupningskurs kan 

utformas eftersom liknande arbeten förekommer i både kategori 
"Problemorientering" och kategori "Kursorientering". Jag vill se om, och i så fall 
hur, dessa arbeten skiljer sig åt. 

Lärarna i kategori "Problemorientering" arbetar inte alltid med grundkurs som 
inledning till ett nytt avsnitt, men det förekommer. Ett sätt att iiileda arbetet är att 
ha en genomgång med utgångspunkt fran läroboken. 

... den kan ge en viss struktur åt det som man jobbar med. Man kan ha något att 
utgå ifrån. I so så jobbar vi mycket med olika läroböcker om vi nu till exempel 
tänker oss att vi ska läsa om Egypten. Då kanske vi börjar med den boken som alla 
eleverna har och så får de läxa om Egypten och får ta hem boken (intl). 

Därefter tar man in andra läroböcker för att se hur avsnittet behandlas där. En 
l&are väljer ofta det materialet som förklarar avsnittet bäst med bilder medan 
läraren själv förmedlar övrig information. Grundkurs kan ocksil vara att eleverna 
tränar vissa fardigheter som behövs för fördjupningen t.ex. att läsa ut olika former 
av information från kartboken. Grundkursen uppfattas som utgihgspunkten for 
vidare studier. Eleverna ska E den kunskap som behövs för sitt fortsatta arbete. 
Någon kontroll av att detta skett finns inget exempel på. 

Lärarna i kategori "Kursorientering" talar också om att grun&.ursen är viktig för 
att eleverna sedan ska kunna fördjupa sig. Man talar om vikten av att hela klassen 
ska ha samma grund inför det fortsatta arbetet. 

... vi läser en grundkurs först, om vi börjar där det beror på att innan man väljer 
nånting vidare så bör man veta lite grand vad det handlar om så att man har basen 
till arbetet(int4). 

Det går inte och hålla ihop en gmpp annars. Det är jattesvårt for man har ingen 
kontroll på vad de andra, vad alla har läst då. Om man till exempel ska göra en 
kontroll på hur mycket de kan, vad eleverna har lärt sig egentligen så får man i 
stort sett reda på att de har lärt sig väldigt olika. Så det är mani nästan tvungen att 
ha. Man tar nånting som man själv vill att de ska kunna, man .måste styra upp det så 
(int9). 

För att se om den grunden finns ges ofta ett prov. Alternativet att direkt börja 
med ett självständigt arbete utan lärarledd inledning finns flera exempel på i 
materialet, men då använder man sig av elevernas arbeten för att sammanställa en 



grundkurs som kopieras till eleverna och oftast bildar underlag för prov efter det 
att fördjupningen avslutats. 

Fördjupningen bygger på en form av grundkurs både i kategori 
"Problemorientering" och "Kursorientering". 
Kategori "Prob1emorientt:ring" har inte så ofta anvisningar för hur eleverna ska 
arbeta med ett specifikt arbetsområde utan man har försökt att lära ut en 
arbetsmetod for hur eleverna ska bearbeta sitt ämne. Denna arbetsmetod innebär 
b1.a. att eleverna lär sig att ställa flågor. 

För att det är så jag Ilar jobbat, eller som jag vill jobba. Vi börjar med Vad kan 
jag? och sen Vad vill jag veta? Så får de skriva hela tiden - frågor - och så far de 
försöka hitta svaren på sina egna fragor. Det är så jag vill att det ska fungera. Sedan 
ar det så att när de jobbar då och har en massa frågor så är det inte säkert att de 
hittar svar på alla sina frågor och då tycker de.. Det tar ett tag innan man kommer 
underfund med att de:t kanske inte är så att man hittar svar på allt som man skulle 
vilja veta , men att arbetet ska utgå fran det(int1). 

Andra delar av arbetsme:toden är att jämföra och sammanstäila flera källor och att 
kritiskt granska kallorna. När lärarna berättar hur man lär ut denna arbetsmetod f2.r 
man intrycket av att man tränar en fardighet och det fordrar mycket praktisk 
träning. 

Lärarna i kategori "Kursiorientering" arbetar p& olika sätt. Det finns lärare som 
ger ut mycket detaljerade skriftliga instruktioner for vad eleverna ska göra men det 
finns också exempel på titt man aven här lär ut arbetsmetoder, for hur eleverna 
ska bearbeta sitt material. 
En lärare ser tanke kartar il^ som ett saiatt strukturera arbetet. 

... sedan väljer eleverna ämne och då gör de en tankekarta och det blir nån form av 
blandning av vad de :kan och vad de vill ta reda p5 och redan där så tycker jag att 
man kan se hur de tanker. Man kan diskutera: Ar det dar viktigt? (intó) 

En annan lärare ser liksom kategori "Problemorientering" att det är viktigt att 
i eleverna lär sig hur man arbetar med ett större sjalvständigt arbete. 

dels det här med sökandet och sedan det här med redovisningar. Hur det ska gå till, 
att man inte användeir ord som man inte förstår. Till exempel att man inte är så där 
bunden av en text när man redovisar, att man försöker använda stödord och 
stödmeningar och den biten, och jag går ju igenom med dem i början vad jag 
tycker att de ska tänk.a på men det där ger inte resultat förrän kanske först i nian 
(int4). 

7.2 Vilket material använder lärarna och eleverna och varifrån 
hämtar man det? 
Avsnittet består av två delar. Först analyserar jag intervjusvaren vad gäller 

lärarnas redogörelser över vilket material de och eleverna använder, och varifrån 
materialet hämtas. Därefter redogör jag för skolbibliotekariens arbete där hon b1.a. 
redovisar sin erfarenhet av samarbetet med lärarna. 



7.2.1 Lärarna 
Analysen av vilket material lärarna och eleverna använder bygger på fiågor om 

lärobokens och fackböckers12 roll i lärarnas undervisning, arbetssätt, samarbete 
med skolbibliotekarien och lärarnas redovisning av hur de låter eleverna arbeta 
med ett konkret självständigt arbete. 
När jag studerar intervjuerna så ser jag tre kategorier för vilket material lärarna 

och eleverna använder och var de hämtar det. Det som är avgörande för den 
uppfattningen är att jag ser olika aktörer som väljer ut materialet och det påverkar 
dels vilket material man väljer, och dels var man hämtar sitt material. Gemensamt 
för alla kategorierna är även att ett visst samarbete finns mellan lärarna och 
skolbibliotekarien för att genomföra bibliotekskunskap13 för årskurs sju. 

I kategori "Klassrummet" är läromedlet betydelsefullt. Man ser mycket positivt 
på användningen av en lärobok och en stor del av undervisningen bygger på den. 
Övrigt material lärare och elever använder kan vara "gamla" läroböcker, tidningar 
och tidskrifter. Läraren kan låna ihop böcker t.ex. från huvudbiblioteket som ska 
användas i undervisningen. Att det är läraren själv som tar frani materialet är 
utmärkande eftersom undervisningen i hög grad är lärarstyrd. Eftersom läraren har 
detaljplanerat lektionerna så är det läraren som både vet vilket :material som ska 
användas, och for det mesta hämtar materialet själv. 

Ja, som nu till exempel när vi läste om faglar. Jag skulle förseka att låta alla 30 
eleverna göra enskilda arbeten. Då var jag tvungen att leta upp allt som fanns på 
biblioteket har, skolbiblioteket, och sedan så lånade jag upp nästan allt som fanns 
på huvudbiblioteket i Motala. Det skulle racka till 30 stycken men det räckte inte 
ändå på grund av att det som jag ville att de skulle lära sig fanns inte i alla böcker. 
Det materialet jag sökte fanns kanske i fem eller sex böcker och då blev det 
slagsmål om böckerna för de har inte lärt sig det har riktigt al3 det finns då.. Jag 
gör ofta så att det finns kanske fem eller sex uppgifter. Är någya böcker upptagna 
så får de ta en annan uppgift, men de följer ändå arbetsplaneringen uppifrån och 
ned och arbetar då likadant så att saga, med uppgifterna de ska göra (int 9). 

Eleverna som undervisas av lärarna i den här kategorin kan vid något tillfalle 
utnyttja skolbiblioteket men det är inget utmärkande drag för undervisningen. 
Läraren samarbetar inte med skolbibliotekarien. Flera exempel ges på 
elevuppgifter där många elever arbetar med likadana uppgifter och då tycker 
lärarna att det är svårt att använda skolbiblioteket. Det är lättare att hitta material i 
ämnesinstitutionen i form av "gamla" läroböcker, uppslagsböcker m.m. 

I kategori "Skolans lokaler" kan man i vissa avsnitt vara nära knuten till en 
lärobok i sin undervisning men det är inte nAgot genomgående. Eleverna har i den 
här kategorin större möjligheter att påverka undervisningen än i kategori 
"Klassrummet". I vissa självständiga arbeten får eleverna utforma sina uppgifter 
individuellt, vilket innebär att eleverna ocksa väljer det material man ska arbeta 
med. Eleverna går då till skolbiblioteket och det material man söker är både fack- 
och skönlitteratur. Liknande material söker man även på stadsbiblioteket men då 
besöker man biblioteket i grupp. (Gruppen kan i och för sig vara av varierande 
storlek, eftersom en lärare undervisar i svenska för invandrare och då kan det vara 
5 - 10 elever) 



En flicka skulle beratta om havet som också är ett väldigt stort ämne liksom 
döden.. Det visade si,g vara svårt det också men det blir nog något. Men hur som 
helst. I de sammanhangen så söker de fakta i biblioteket och jag försöker hitta en 
del böcker i so (samhiallskunskapsinstitutionen) ...( Int 8) 

Annat material som lärarna låter eleverna använda är fackböcker ifrån 
ämnesinstitutionen, tidningar och så kan man använda intervjuer som 
informationskälla. Lärarna f"ar hjälp av skolbibliotekarien genom att hon plockar 
ihop temalådor14 och de kan också f% tips om böcker, framförallt inom 
skönlitteraturen. 

Kategori "Samhället" är den kategorin som använder läroboken minst. Den 
utmärkes av att eleverna liar stort inflytande över de självständiga arbetena både 
vid val av ämnen, arbetssätt och redovisningsform. Dock finns en viss variation 
även här i graden av elevinflytande, som kan variera mellan olika arbeten. Lärarna 
låter eleverna använda mimga former av material: Läroböcker (både gamla och 
nya), fackböcker, tidningar, tidskrifter, TV-program, radioprogram, 
uppslagsböcker i bok- ocli dataform och informationsmaterial Fån olika 
organisationer. Intervjuer och studiebesök används också som informationskällor. 

Nej jag har ,vi har far det första alla läroböcker. Vi har massor med olika 
läroböcker. Vi har Sams Horisont15 och vi har andra gamla läroböcker. Så har vi 
uppslagsböckerna d&:, och så har jag PCGlob16 på datorn häruppe, där man kan 
söka mycket kunskapi. Vi har kartböckerna där också och sedan är det allt material 
som vi har inne i so-rummet plus att jag tar in från biblioteket. Jag tipsar om att det 
finns där, eller jag tas in därifrån, och jag trycker ut fi-ån olika kallor. Vi 
prenumererar på, eller jag har DN. Jag har jobbat pA Dagens Nyheter, jag är en sån 
där DN .. Jag är född med DN och l e k  alltid artiklar och sparar, klipper ut och 
sparar, och lägger in .Jag stencilerar ut artiklar fran DN, eller ifrån Correnl7 ibland 
också, fast den är inte: så bra ... (int3) 

Materialet kommer framförallt Fån ämnesinstitutionen, skolbiblioteket och 
stadsbiblioteket. Eftersoni det är vanligt förekommande i den här kategorin att 
eleverna lägger upp sin egen planering för arbetet så kan de på egen hand, eller i 
den lilla arbetsgruppen, besöka huvudbiblioteket eller göra ett studiebesök. 
Eleverna använder ofta skiolbiblioteket som lokal när de arbetar med sjalvständiga 
arbeten. 
Även den här kategorin luttrycker att det kan vara ett hinder att böcker i 

skolbiblioteket endast h n s  i något enstaka exemplar medan läraren vill förmedla 
informationen till många elever. Läraren kopierar då ur skolbibliotekets böcker. 
Lärarna får stöd av skolbibliotekarien genom att hon plockar ihop temalådor till 
olika avsnitt och f& aven tips på böcker som kan användas i undervisningen. En 
lärare har nyligen genomlbrt ett samarbete mellan skolbiblioteket och so-ibnnet, i 
ett försök att anknyta bibliotekskunskap till praktisk nytta när eleverna ska arbeta 
med fördjupningsarbeten. I det här fallet var ämnet Egypten. 

Under arbetet med intervjuerna på Mariebergsskolan så talade flera läme om att 
man hämtade mycket material ifrån ämnesinstitutionerna vilket gjorde mig 
nyfiken p& att fil veta vilka fördelar lärarna såg i detta.(jfi avsnitt 5.4) Jag ställde 
då ämnesinstitutionerna och skolbiblioteket bredvid varandra som 
materialsamlingar och fiågade varför man ofta valde ämnesinstitutionerna. 
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Eftersom denna fiågestallning utarbetades under tiden, som intervjuerna pågick så 
har frågan ställts till cirka hälften av de intervjuade lärarna. Jag ser inte heller i 
lärarnas svar några kategorier utan redovisar dem som en helhet. 

Fördelarna som lärarna ser i att hämta material fiån en ämnesinstitution är främst 
att materialet finns nära klassrummet. Materialet är organiserat efter skolämnen, 
och i alla fall den som är ansvarig for institutionen, hittar lätt. Clftast finns också 
materialet på plats eftersom ett fåtal lärare använder varje ämne:sinstitution. Endast 
en lärare redovisar att det finns behov av att söka efter material i nagon annan 
institution än den egna. 

7.2.2 Skolbibliotekarien 
Skolbibliotekariens mesta tid går till praktiskt arbete med att håila ordning i 

bokhyllorna, sortera bokkort, ställa upp tillbakalämnade böcker i bokhyllorna, 
skriva påminnelser om "gamla" lån, beställa böcker och packa upp nya böcker. 
Hon hjälper också elever som söker efter material i skolbib1iote:ket under sin 
arbetstid där. Mest efterfkågas fackböcker som används i undervisningen. Där 
anser skolbibliotekarien att det är svårt för henne att avgöra villta böcker som ska 
köpas in till skolbiblioteket, eftersom lärarna sällan talar om vilka böcker de 
saknar. Hon får göra inköpen efter de arbetsområden som hon iiar sett att lärarna 
tidigare arbetat med. 

Skolbibliotekarien berättar att det samarbete hon har med lärarna på 
Mariebergsskolan består i att tillsammans med sjuornas klassföreståndare utforma 
bibliotekskunskapen och plocka ihop temalådor till lärare som i5nskar detta. Det är 
lärare som undervisar i svenska eller so som fragar efter dessa. Någon förfrågan 
från lärare som undervisar i naturorienterande(no) ämnen har inte förekommit. 
Temalådorna sattes samman fran en pooll*. Fördelen med att förstärka 
Mariebergsskolans samlingar fran poolen är att skolbiblioteket och 
svenskainstitutionen annars blir väldigt urplockade på en viss kategori böcker när 
lärare arbetar med skönlitteratur i anslutning till ett undervisninigsavsnitt. 
Svenskainstitutionen på Mariebergsskolan har under åren byggt upp ett eget förråd 
av böcker, ofta flera exemplar av varje titel, som är tänkta att användas i dessa 
sammanhang. 
Skolbibliotekarien säger att hon inte kan sig att hon har fått någon 

förfrågan om att plocka ihop temalådor som innehåller facklitte:ratur, medan 
däremot enstaka elever kan uttrycka önskemål om siidan litteraitur. 
Skolbibliotekarien försöker då få fram böckerna genom poolen, som aven 
innehåller facklitteratur, eller från huvudbibliotekets samlingar. 
När nya böcker kommer till skolbiblioteket låter hon dem stå :6ramme i 

lärarrummet en tid så att lämma kan se vad som "är på gång", både vad gäller 
fack- och skönlitteratur. Hon tipsar också lärare om olika böcker som ansluter till 
deras ämne. Dessa tips förmedlas vid individuella och sporadiska kontakter med 
olika lärare. 
Skolbibliotekarien har sin arbetstid schemalagd så att hon kan följa arbetet i ett 

arbetslag på Mariebergsskolan. Arbetslaget träffas en gång i veckan och 
skolbibliotekarien anser att hon får en hel del information om li&arnas arbete 
genom att hon deltar i dessa träffar. 



Skolbibliotekarien efterliyser en bättre samordning mellan lärarnas 
terminsplanering och skolbiblioteket, for att skolbibliotekets resurser battre skulle 
kunna utnyttjas i undervisningen. Hon tycker också att hon har kunskaper som 
inte utnyttjas idag: 

Jag tycker att de skulle kunna använda mig mycket mera eftersom jag har min 
fackkunskap. Jag har väckt frågan om en skol- eller arbetsplan for biblioteket för 
jag tycker att det hänger i luften. Alla som man pratar med tycker att biblioteket är 
viktigt och det är klart att det ska ligga centralt, men sed an... (IntlO) 

7.3 Arbetsmetoder för hur eleverna ska arbeta med en mångfald 
av kallor 
När lärarna berättade om hur de undervisar med olika material så fann jag att en 

del lärare hade utarbetat itrbetsmetoder för hur eleverna skulle arbeta när de utgick 
från en mångfald av källor. När jag diskuterar arbetsmetoder så menar jag en 
genomtänkt arbetsmetod, en fördjupad form av studieteknik, som lärs ut till 
eleverna för att de ska kunna söka sin kunskap i olika källor. 
Analysen bygger på uppgifter Fån de intervjuade lärama om arbetssätt, 

läroböckers och fackböck:ers roll i deras undervisning och redovisningen av ett 
konkret självständigt arbete. 
Det som verkar vara avgörande for om lärarna ska lära ut en arbetsmetod av detta 

slag är i hur hög grad man följer en lärobok, och hur mycket man låter eleverna 
arbeta med självständiga arbeten. Jag ser intervjumaterialet indelat i tre kategorier 
och hänvisar till 0vanståe:nde resonemang. 

7.3.1 Varför arbetsmetoder? 
I Kategori "Läromedel" lär inte lärarna ut någon sådan arbetsmetod till eleverna. 

Lärarna arbetar ganska mycket efter en lärobok och då får eleverna där precisa 
instruktioner om vad de ska göra. De flesta lärarna låter eleverna även göra 
självständiga arbeten. Flera lärare ser då svårigheter när eleverna arbetar med 
andra källor än  läroboken^. Svårigheterna kan bestå i att eleverna har många frågor 
om vad de ska göra, och eleverna förstår inte texterna lika bra som i läroboken. 

sedan är det ofta så att de .... när det blir for svårt, till exempel i uppslagsböcker där 
språket är väldigt koncentrerat, utrymmesbesparande, då är det väldigt svårt att f"a 
dem att verkligen läsa det hela och forsöka begripa alltihop, lägga ifiån sig det hela 
och fundera på: Vad har jag lärt mig nu? och leta ord som de inte sett förut och 
skriva ned det. Nej, då gör de flesta, och framförallt då de som har lite svårt f6r sig 
att de skriver av ord ;För ord och begriper inte ett smack. Och det är framförallt när 
det är uppslagsverk och liknande ... ..... Det är för koncentrerat, abstraherat ...( int8) 

Någon lärare tacklar ovim beskrivna svårigheter med att ge eleverna mycket 
detaljerade, skriftliga insixuktioner så att eleverna ska veta exakt vad de ska göra, 
och att läraren inte ska få så många flågor. En annan lärare undervisar en mindre 
grupp och kan då hjalpa €:leverna individuellt med deras arbeten. 



Kategori "Arbetsgång" anser att det är viktigt att eleverna lär ,sig en arbetsmetod 
när man arbetar med självständiga arbeten och använder källor. Eleverna 
bör läsa om sitt ämne i flera olika material innan man börjar skriva, tänka på att 
inte använda for svåra ord i sitt material och inte vara så bunden av texten vid en 
muntlig redovisning. Detta kan man kalla en arbetsmetod och tiet går klassen 
igenom i form av en arbetsgång när man startar upp nya arbeten. Läraren har 
också ett mönster for hur eleverna ska söka sitt material. Först går de till 
ämnesinstitutionen, sedan vidare till skolbiblioteket och därefter till 
stadsbiblioteket. 
Det finns även en stegring i svårighet med att ara krav på liitteraW6rteckning, 

och att eleverna ska infoga egna tankar och funderingar i sitt arbete i årskurs nio. 
Andelen självständigt arbete av den totala undervisningstiden tikar också från 
årskurs sju till årskurs nio. 

Det här med att jobba i grupper eller enskilt, det finns ingentiing som är så jobbigt 
f6r mig som när de ska jobba själva. Speciellt innan man kommer igång med ett 
område och man ska samla material och man ska veta vad man ska göra och 
alltihopa det här. Även om man har valt ett område som verkar intressant så är det 
svårt att komma igång. Så att det är ju mycket arbete som M v s  for att komma 
igång med sånt här på ett bra sätt. De ska lära sig den här proc:essen, hur, dels hur 
de ska samla material, hur de ska använda det har så att det inte blir en ren avskrift 
från nånting och sedan att vi ska lära oss hur redovisningen ska gå till. Ibland så 
gör vi så har att det är obligatoriskt med muntlig och skriftlig redovisning och 
ibland väljer man någon av de formerna. Det beror val helt enkelt på att man måste 
E ta ett större och större ansvar for sina studier när man blir äldre så att det är val 
framst där det ligger att man f& mer och mer tid (int4). 

Kategori "Beredskap" har också utvecklat arbetsmetoder för hur eleverna ska ta 
sig an ett självständigt arbete och det som skiljer den här kategorin fran kategori 
"Arbetsgång" är att man anser denna arbetsmetod så viktig för att eleverna ska 
kunna utföra ett bra arbete så att lärama later eleverna träna olika tekniker. 
Lärarna ser denna arbetsmetod som en fardighet, ett redskap salm eleverna 
behöver. Utformningen av arbetsmetoden kan däremot skifta. 
Tala, läsa, skriva och räkna räknas som fardigheter och for att behärska dessa 

krävs att man tränar genom att praktiskt utföra övningar. Detta är tanken bakom 
resonemanget att jag tycker mig se att kategori "Beredskap" Minar arbetsmetoden 
som en fardighet. 
En lärare tränar eleverna i att arbeta med tankekarta för att ge struktur och 

fundera över vad man vill veta. 

Ja först och W s t  så tycker jag att det är en viktig punkt att vi jobbar med 
tankekartan. De har i allmänhet träffat på det här på mellanstadiet, eller spindeln 
kallar de det ibland. Det är att de får göra en tankekarta på nånting som de kan 
väldigt bra, det brukar vara som uppgift att de ska åka till Japan och berätta om 
svensk skola och då E göra en tankekarta på var skola. De saitter ut ämnen , 
lokaler, cafeteria och ..... så där och så brukar vi prata om det (intó). 

En lärare tycker att det är viktigt att eleverna lär sig att formulera "ratt" fragor. 



Det är ganska mycket än så länge som handlar om just det..att hitta,att kunna göra 
fragor som ar vettiga och som är nån mening med. De är rätt så vana med att ha 
fragor: När hände det? och hur långt osv som man kan ge ett tydligt svar på men då 
tycker inte jag ... det ar inte så jättebra fragor. För att såna fragor, då måste man 
nastan, när man gör f igan  måste man nastan ha en uppfattning av vad svaret ska 
bli också. Det som jag vill att de ska göra f6r frågor ar varför-frågor. Det är de 
tvungna att göra då och det är ju en process så det tar sin tid (intl). 

Den ovan citerade lämreas undervisningsmetod bygger på att eleverna först 
funderar på vad de kan, ardan vad de vill veta i den meningen att de formulerar 
frågor, och söker därefter svar på sina frågor. Eleverna får också mönster för i 
vilken ordning de söker igenom olika källor dvs. l-en ger råd om att först se i 
en uppslagsbok och sedan gå vidare till olika fackböcker. Även här ser vi exempel 
på en stegring av kraven på de självständiga arbetena med obligatorisk 
källförteckning i niornas ,arbeten. 
I materialet finns också ~cxempel på en lärare som har en mycket genomarbetad 

arbetsmetod b1.a. for hur eleverna ska träna sig i att skriva referat och kritiskt 
granska olika kallor. Läraren besöker mellanstadiet för att se hur eleverna arbetar 
där för att kunna anpassa sin undervisning efter elevernas tidigare erfarenheter. 

... då samarbetar jag nned svenskan med referat och sedan brukar jag göra s& att jag 
tar en so-text, en sida., var som helst. Så får de läsa den sidan och så när de har gjort 
det, alla har last igenom det och så ska de på sidan av pappret dra ett streck för det 
som de upplevde sorri viktigt. För varje sånt streck så får de sedan när de har gjort 
det gå in och titta på den textbiten. Vad var huvudkarnan, just i det här? Det kanske 
var Gula floden och slam. Sedan får de, efter det så far de vända pappret och 
försöka skriva något om Gula floden och slam eller vad det nu var, och sedan 
brukar jag också göra så att de får två texter om samma sak där det skiljer sig lite 
åt. Så får de plocka ut likadant. De får själva tänka ut eller dra en slutsats av det, 
och skriva ned. Sedaii när de lämnar in nånting till mig så har jag som målsättning 
att minst skriva en ha.lv A4-sida till var och en (int3). 

Denna läraren arbetar pir ett liknande satt med att eleverna funderar på vad de vill 
veta som föregående lärare gjorde. Eleverna skriver en litteratw$orteckning till sitt 
arbete och här finns ocksli en stegring i kraven, där målet för årskurs nio är att 
eleverna ska kunna utvärtfera sitt eget arbete. 

7.4 Utvecklingsmöjlligheter för skolbiblioteket 
Jag har frågat de intervjuade lärarna hur de skulle vilja att skolbiblioteket 

utvecklades sett ur ett visionärt perspektiv, dvs om man inte behövde ta 
ekonomiska hänsyn till vild som är möjligt. När jag redovisar lärarnas synpunkter 
så jämför jag dem med vad som framkommit under punkten undervisningsmetoder 
i den tidigare analysen. 
Jag redovisar därefter skolbibliotekariens syn på hur skolbiblioteket skulle kunna 

utvecklas. 



7.4.1 Behov finns av skolbibliotek - men till vad? 
När man närmare studerar visionerna om skolbiblioteket så finns där @ra 

kategorier. En kategori ,"KonserveringM, ser inte att skolbibliotleket kan utvecklas 
så mycket mot nuvarande förhållanden, kategori "Data" ser nya möjligheter med 
ett datoriserat söksystem, kategori "Mediotek" ser möjligheten att slå ihop 
ämnesinstitutionernas material med skolbiblioteket till ett stort referensbibliotek, 
eller mediotek, och kategori "Samarbete" vill se ett utökat samarbete mellan 
läraren och skolbibliotekarien. Jag ska utveckla dessa kategorie:r ytterligare och se 
på vilken roll skolbibliotekarien har i dessa olika visioner. Jag istuderar också vilka 
arbetssätt lärarna i de olika kategorierna företräder. 

Kategori "Konservering" ser inga stora förändringar av skolbiblioteket mot idag. 
Om man jämför detta med den tidigare analysen av undervisnirigsmetoder så kan 
man se att den lärare som har en detaljstyrd undervisning har inte mycket 
funderingar kring skolbibliotekets utveckling förutom en del faktaböcker på 
lärarens ämnesområde. Något behov av ytterligare tid för skolbibliotekarien 
uttrycks inte heller. När jag studerar synpunkter fiån lärare som mera arbetar med 
självständiga arbeten med sina elever, så betonar man just hur viktigt det är att 
skolbibliotekarien har utökad tid på skolbiblioteket. Denna utölcade tid anser 
lärarna är viktig dels för att kunna hjalpa fler elever att hitta sitl: material i 
biblioteket, och dels for att lärarna ska ha större möjligheter att träffa 
skolbibliotekarien. Man behöver b1.a. diskutera när man behöver extra material 
från skolbiblioteket i anslutning till att man arbetar med ett visst 
undervisningsavsnitt. 

Ja det man i första hand ska utveckla i skolbiblioteket det 9ck:er jag är att det finns 
personal där som kan hjälpa till för det är där svårigheten ligger. Jag kan inte ge 
exempel på vad jag saknar direkt när det galler böcker men de:t jag saknar ofta det 
är att man har någon som kan hjalpa eleverna när de kommer dit. Det är det som är 
en svårighet i början nu att man har ont om tid att hjalpa varje grupp att komma 
igång och en som kan det här hur man hittar material, hur mar1 letar, som kan det 
battre än vad jag kan. Så att en satsning framförallt tror jag att. man skulle göra p& 
någon person till att börja med. Då tror jag det blir bättre (int4.). 

Kategori "Data" ser utvecklingen av skolbiblioteket framförallt med ett 
datorbaserat söksystem. Det ska ge redskap för att lärare och elever lättare ska 
kunna hitta bland skolbibliotekets böcker och tidskrifter, och mlan ser möjligheter 
att även lägga in skolans övriga material, framförallt det som finns p& 
ämnesinstitutionerna, i samma söksystem. Önskemål finns ock:så om att kunna 
använda söksystemet för att kunna söka artiklar som kan användas till elevernas 
sjalvstiindiga arbeten. Ingen av lärarna i den här kategorin talar om att 
skolbibliotekarien behöver utökad tid i skolbiblioteket. Man får en uppfattning av 
att lärarna anser att ett datorbaserat söksystem skulle minska behovet av 
skolbibliotekariens insatser. I den här kategorin finns både laraire som har en 
ganska detaljstyrd undervisning och lärare som mestadels låter eleverna arbeta 
med självständiga arbeten. 



Vi pratar mycket om det här med datorer och datoriseringen. Man skulle kunna ha 
såna här upps1agsböc:ker på CD-ROM i biblioteket, det skulle vara bra. Sedan så 
skulle det också kunna vara ganska bra om biblioteket hade möjligheter att se vad 
det finns i skolan sorn helhet eller kanske till och med hela kommunen då, på alla 
skolor. Man skulle kiunna ha det gemensamt så att eleverna skulle kunna ta reda på 
vad det finns. Det skulle också behövas mera facklitteratur tycker jag (intl). 

Kategori "Mediotek" seir en utveckling av skolbiblioteket till ett för hela skolan 
gemensamt referensbibliotek, eller mediotek. Lärarna ser möjligheten att minska 
på läromedelsinköp i de olika ämnena till förmån for en satsning på 
skolbiblioteket. Även nuvarande ämnesinstitutioner skulle rymmas i det 
gemensamma medioteket. 

Jag skulle vilja att de kunde ha mer ... Jag har varit väldigt mycket på olika skolor 
och på ett ställe så hlirde jag att so och biblioteket gick ihop och hade ett 
gemensamt bibliotek så att man samarbetade hela tiden om vilket material man 
skulle köpa in ... Då Ihade man ett gemensamt so-bibliotek så att saga, eller ett 
faktabibliotek, där även andra ämnen gick in. Det skulle vara en dröm så att vårt 
material, det skulle vi kunna slå ihop med deras eller tvärtom i nåt slags ... Det 
skulle vara en dröm, och likaså vill jag ... Jag har kämpat mycket för, och aven 
dragit in pengar till att skolbiblioteket skulle ha en CD-ROM (int3). 

Skolbibliotekarien ses Iiom mycket viktig och ska helst finnas till hands under 
hela skoldagen. Lärarna stkulle även vilja att skolbiblioteket kunde prenumerera på 
dagstidningar och att det fanns ett söksystem där man kunde hitta intressanta 
artiklar. Lärarna i den här kategorin bygger största delen av sin undervisning på 
självständiga arbeten. 
Dessa idéer påminner orn tankarna i Folkbibliotekens samverkan med skolan 

(Folkbib1ioteksutredningt:n 1982) som gav fyra exempel på definition av 
begreppet skolbibliotek. 131 av dessa var att skolbiblioteket skulle innehålla 
skolans samlingar av smiliga tryckta läromedel som är avsedda för kollektiv 
användning (jfr avsnitt 2.3 ). 

Kategori "Samarbete" t a l i ~  om vikten av att läraren och skolbibliotekarien arbetar 
tillsammans. 

Jag tycker ibland att det faller på att om jag kommer in till skolbibliotekarien och 
säger att jag skulle behöva lite hjälp med något så kan det vara svårt för henne 
darfor att mina lektioner inte passar ihop med hennes tider och så kan hon svänga 
ihop det på något sati: så att hon kan ta emot ... Man kanske kunde önska att när 
man har en sån där pcxiod när man har fördjupningsuppgifter att hon kunde vara 
med under kanske hela arbetets gång..kanske.. ja jag vet inte 
... 
För då får hon också som bibliotekarie insyn i vad som händer efter att eleverna 
faktiskt har hittat en bok och plockat ut den och sedan gått ivag till klassrummet. 
Det ar där.. dar stann,ar bibliotekariens insats (Int 6). 

Konkret talar inte lärare11 om vilken roll skolbibliotekarien skulle spela i det här 
samarbetet mer än att skolbibliotekarien får en inblick i hur eleven arbetar vidare. 
Detta är ändå ett exempel på ett intresse fran lärarens sida att arbeta tillsammans i 
den praktiska undervisnirigen i klassrummet och skiljer sig därmed fr%n de övriga. 



Samarbete mellan elev-lärare-bibliotekarie var temat för det tidigare redovisade 
LBS-projektet (jfr avsnitt 3.2 ) som utarbetade en planeringsmodell för arbetet ute 
på skolorna. Ett förslag till undervisningsmodell har också utarbetats av Brigitte 
Kuhne och redovisas i hennes avhandling Biblioteket - skolans hjarna (1993) (jfr 
avsnitt 3.3 ). 

7.4.2 Skolbibliotekarien 
Skolbibliotekarien ser möjligheter for skolbiblioteket att utvecklas på olika plan. 

Hon skulle vilja utveckla skolbiblioteket i "rumslig" bemärkelsie eftersom hon 
tycker att lokalen är alldeles för liten. Datorer skulle hon ocksa vilja ha i 
skolbiblioteket för att eleverna lättare skulle kunna leta reda på böcker med hjälp 
av ämnesord19 och om där fanns en CD-ROM-spelare kunde sk.olbiblioteket ha 
tillgång till b1.a. uppslagsverk i CD-ROM-version. Hon tror också att eftersom 
eleverna är mycket intresserade av datatekniken så skulle även skolbiblioteket bli 
intressantare om söksystemen var datoriserade. 
En battre samordning mellan lärarnas planering av olika undervisningsavsnitt 

och skolbiblioteket skulle ge skolbiblioteket battre möjligheter att ta firn lämpligt 
material och även komplettera med flera exemplar än vad skolbiblioteket 
innehåller. Ett närmare samarbete önskar hon också med lärare för att sätta in 
bibliotekskunskapen i sitt sammanhang. D& skulle eleverna se vilken praktisk 
nytta de har av att veta hur man söker sitt material i skolbiblioteket. Den praktiska 
nyttan kan man påvisa om läraren och skolbibliotekarien samarbetar i ett 
fordjupningsavsnitt, och bibliotekskunskapen kommer in när e!leverna har behov 
av att söka efter faktauppgifter till sitt fördjupningsarbete. 



8. Diskussion och slutsatser 

Har lärarnas val av undervisningsmetod stöd i Lgr 80? 
Vilka pedagogiska idéer kan man se i kategori "Problemorientering"? 
Vilket inflytande har eleverna på undervisningen? 
Ar skolbiblioteket en viktigplats för lärare och elever att söka sitt material i? 
Hur får eleverna lära sig att arbeta med en mångfald av kallor? 
Hur vill lärarna att skolbliblioteket ska utvecklas - har skolbibliotekarien samma 
åsikt som lärarna? 

8.1 Undervisningsmetoder och Lgr 80 
Hösten 1994 när 1ärarinl;ervjuerna genomfördes var Lgr 80 fortfarande den 

läroplan som grundskolan arbetade efter. De undervisningsmetoder som redovisas 
i analysen grundas pli lämnas tankar om inlärning, vad som ska läras ut, och hur. 
Lgr 80 anger inte heller sn metod för undervisning. "Elever och lärare kan komma 
överens om att organisera arbetet på olika satt. Skilda arbetsformer har för- och 
nackdelar, de lämpar sig olika väl beroende på stoff, syfte eller 
arbetsmaterial"(Sko1överi~tyrelsen 1980, s 46). I läroplanen anges på flera ställen 
att läraren bör sträva eftei: ett varierat arbetssätt. 

Gunilla Svingby har studerat Lgr 80 och menar att det finns en motsättning 
mellan mål och riktlinjer (MOR) och kursplanerna (Svingby, 1984, s 25) (jfr 
avsnitt 4.2) 
Lärarna i kategorin "Problemorientering" finner stöd i avsnittet MOR eftersom 

där läggs vikt vid att eleven får lära sig att analysera och ifrågasätta, strukturera 
och stalla hypoteser. Där betonas också ett undersökande arbetssätt som metod 
och mycket av detta känner vi igen ifrån analysen av den här lämkategorins 
undervisningsmetoder. Dlet är viktigare att lära elevema ett sätt att lära sig, än att 
lära ut rena faktakunskapcx. Däremot är det mera osäkert om lärarna kan hinna 
med alla huvudmoment slom Lgr 80 beskriver. Den slutsatsen kan jag inte dra fran 
mitt material utan det är e:tt antagande grundat på Svingbys uppfattning. Följande 
avsnitt ur Lgr 80 kan ockiså stödja lärarnas prioritering: 

Vid den konkreta plemeringen i skolan skall man utgå från den tid som står till 
förfogande. Har man kommit överens om att en del av tiden i ett ämne skall anslås 
till temaarbeten, måsite stoffinängden i övrigt anpassas därefter. Tillräcklig tid 
måste avsättas for praktisk tillämpning, for att bearbeta stoff och for ett 
undersökande arbets~~ätt. (Skolöverstyrelsen 1980,s 29-30). 

I kursplanedelen av Lgr 80 har lärarna i kategorin "Kursorientering" stöd b1.a. i 
skrivningen att kursplanelrna är "bindande fareskrifter"(ibid, s 65). Mål och 
huvudmoment beskrivs ainne för ämne och bildar ett omfattande dokument. Den 
här lärarkategorin är myclket inriktad på faktakunskaper som framgår av analysen 
och prioriterar det före valet av arbetsmetoder. Det är då viktigt att se till att 
eleverna får ta del av alla de kunskaper som beskrivs i kursplanerna. Som jag 
redovisat i analysen finns i den här kategorin inte m undervisningsmetod utan 
flera olika exempel. 



Skillnaderna mellan de båda lärarkategorierna kan sammanfattas genom 
beskrivningen att kategorin "Problemorientering" lägger vikt vid hur det lärs ut, 
medan kategorin "Kursorientering" betonar vadom lärs ut, mein båda 
kategorierna kan finna stöd i Lgr 80 under olika rubriker. Det innebär att det är 
lärarens eget val som avgör vilken undervisningsmetod hanhon tillämpar. 

I min analys har jag sett att både kategorin "Problemorienterinig" och 
"Kursorientering" har arbetat med grundkurser fastän på delvis olika sätt, vilket 
också kan läsas ut ur vad Lgr 80 skriver i ämnet: 

Lärare och elever måste söka komma överens om den kärna av kunskaper som är 
nödvändig for alla att känna till i dagens samhälle och som behövs for fortsatta 
studier. Arbetet bör inriktas på att alla elever säkert behärskar denna grundkurs. 
Därigenom får de en fond av fasta kunskaper som gör det lättare for dem att arbeta 
p% egen hand inom tillvalskurser, teman och fria aktiviteter och senare i arbete och 
fortsatta studier (ibid, s 30). 

Inte lika kategoriskt uttrycks i princip samma sak i inledningeri till kapitlet 
kursplaner: 

Huvudmomenten kan också behandlas mer eller mindre ingåeride och med olika 
grad av praktisk eller teoretisk inriktning. Lärare och elever måste dock ur 
huvudmomentens rikhaltiga stoff ta fram den kärna av kunskaper som är 
nödvändig for alla och som alla elever om möjligt ska lära sig. De grundläggande 
fardigheterna tala, läsa, skriva och rakna skall särskilt uppmärksammas (ibid, s 65). 

Bada kategorierna ser oftast grundkursen som en utgångspunkit för 
fordjupningsarbete. Däri finns en samstämmighet. Grundkurs k;m i kategorin 
"Problemorientering" även innebära att man tränar vissa fardighieter som man har 
nytta av senare i fördjupningen. Nagot liknande exempel finns inte i kategorin 
"Kursorientering" som mera behandlar de faktakunskaper som €:leverna behöver 
inhämta. Man har i de olika kategorierna inte samma uppfattning om i vilken 
utsträckning man ska kontrollera om eleverna har tillgodogjort !sig grundkursens 
kunskaper. Det bygger dels på att de olika kategorierna har olika kunskapssyn, 
men de två citaten ovan kan också ge olika signaler fastän båda har sitt upphov i 
Lgr 80. Det är skillnad om lärarnas arbete ska "inriktas på att alla elever säkert 
behärskar denna grundkurs" eller om alla elever "om möjligt ska lära sig" som 
beskrives i citaten ovan. 
I båda kategorierna förekommer att man börjar ett fördjupningsarbete utan 

inledning av en grundkurs. Däremot avslutar d& kategorin "Kursorientering" med 
att eleverna får läsa in någon slags sammanfattning av klassens arbete, vilket i 
praktiken blir en slags grundkurs fastän den kommer efter fordjupningen. Något 
liknande exempel har inte redovisats från kategorin "Problemorientering" 



8.2 Var finns "Prolblemorienteringens" rötter? 
I valet av undervisningsimetod finner lärarkategorin "Problemorientering" stöd 

hos de pedagoger som i siin teori innefattar ett undersökande arbetssätt ( j f i  avsnitt 
4.1). I analysen talar den här kategorin om att eleven ska fundera på vad hanhon 
redan kan om ämnet. Både Jean-Jaques Rousseau, John Dewey och Célestin 
Freinet betonar att inlärningen ska bygga på elevens egna erfarenheter. Den 
arbetsmetod som beskrivs i analysen att eleven formulerar egna frågor som man 
sedan söker svar på har nnånga gemensamma drag med Deweys problemmetod. 
Hos Dewey kan också lairarkategorin få stöd för sin kunskapssyn där lärarna 
betonar att kunskapen miste komma till nytta. Dewey menade att det var viktigare 
att tillägna sig en metod :@r att nå insikter än att nå insikten i sig. Även Freinet 
betonade den praktiska tillämpningen av kunskapen framför inlärning av 
"mimeskunskaper" 

8.3 Elevinflytande 
I analysen har jag studerat hur lärare låter eleverna påverka undervisningen i de 

två kategorierna. Min milys bygger främst på redovisningen av ett konkret 
självständigt arbete och clet visar sig ofta vara indelat i grundkurs och fördjupning. 
Grundkursen domineras ii båda kategorierna av att läraren förmedlar kunskaper 
medan en större skillnad mellan kategorierna syns under fördjupningsdelen, 
I kategori "Prob1emorie:ntering" har eleverna i allmänhet ett större infiytande på 

undervisningsplaneringeil än i kategorin "Kursorientering" även om bilden från 
den sistnämnda kategorin är mera splittrad. 
Intressant att studera är att när lärarna försöker skapa en så "pedagogisk" miljö 

som möjligt for att eleveina ska inhämta mycket kunskaper (faktakunskaper) så 
har eleverna mycket liten möjlighet att påverka undervisningen. Liknande resultat 
redovisar Skolverket i sin utvärdering Bilden av skolan ( 1993) där lärarna b1.a. 
rangordnade inlärningsfaktorer och i det sammanhanget värderade elevernas 
infiytande mycket lågt (jfr  avsnitt 4.3). 
Det bör poängteras att jag enbart kan se effekter på den praktiska utformningen 

av undervisningen som Iiiirarna redovisat i intervjuem, medan jag inte Mgat hur 
eleverna påverkar val av olika arbetsområden, eller deltar i terminsplanering. 

För att återgå till det inlirdande diskussionsavsnittet om undervisningsmetoder så 
såg vi att Lgr 80 uppmuntrade ett varierat arbetssätt. Dock skriver Lgr 80 att det är 
lärare som tillsammans nied elever ska utforma de olika arbetssätten. Detta kan 
jag inte i detalj avgöra hur det fungerar på Mariebergsskolan utifrån min studie, 
men ett större inslag av elevmedverkan i undervisningsplaneringen syns i 
kategorin "Problemorien1:ering" än i kategorin "Kursorientering". 

8.4 Skolbiblioteketsr betydelse för materialinsamlingen 
Jag jämför min analys nied Loertschers taxonomi över skolbibliotekets roll i 

undervisningen (1 993, p :23). Den redovisas i bilaga 1. Loertscher menar att 
läraren kan befinna sig p i  olika nivåer vid olika tidpunkter och jag studerar vilka 
nivåer som beskrivs i de olika kategorierna. (jfr också avsnitt 3.4) 
Kategorin "Klassnimme!t" visar exempel på nivå ett, två och tre. Lärarnas 

undervisning bygger till stor del p& läroboken som beskriver nivå ett enligt 
Loertschers taxonomi. I eller i anslutning till klassrummet, har läraren byggt upp 
en samling av material sam är användbar i undervisningen, vilket illustrerar nivå 
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två. Kontakten med skolbiblioteket sker framst genom att läraren undersöker vad 
som är  användbart for undervisningensoch lånar in det till klassrummet eller 
angränsande utrymmen. Läraren besöker även folkbiblioteket .i samma syfte. 
Beskrivningen stämmer in på nivå tre. 
Kategorin "Skolans lokaler" ger exempel på nivåerna ett till fem. Lärarna berättar 

att man i vissa avsnitt följer lärobokens planering som anger nivå ett. Jag anser att 
den här kategorin även arbetar med nivå två fastän lärarna inte har varsin samling 
med material i klassrummet, utan här fungerar ämnesinstitutio.nen på ett liknande 
sätt. Ämnesinstitutionerna är belägna precis utanför de klassrum där ämneslärama 
undervisar. Lärarna plockar in böcker från ämnesinstitutionen och skolbiblioteket, 
for att komplettera elevernas material, när man arbetar med självständiga arbeten. 
Det visar på nivå tre. Nivå Srra innehåller tips fiån skolbib1iotc:karien på 
skönlitterära böcker, som läraren kan ha nytta av i sin undervisning. Lärarna ber 
också skolbibliotekarien plocka ihop temalådor till vissa unde~visningsavsnitt, och 
det representerar nivå fem i Loertschers taxonomi. 
Kategorin "Samhället" arbetar på nivåerna ett till sex. Lärarnas arbete på 

nivåerna ett, två, Srra och fem motsvarar innehållet i föregående kategori. Arbetet 
ligger på nivå tre när lärarna introducerar ett nytt undervisningsavsnitt. De plockar 
in böcker i klassrummet från skolbibliotek och ämnesinstitutioner. Dessutom finns 
ett exempel på "samarbetsprojekt" mellan läraren och skolbibliiotekarien som går 
ut på att anknyta bibliotekskunskapen till ett skolämne och ligger på nivå sex. 
Som sammanfattning kan sagas att kategori "Klassrummet" har minst antal 

nivåer enligt Loertschers taxonomi och skiljer sig fran de övriga kategorierna. 
Kategori "Skolans lokaler" och "Samhället" är ganska lika. En~dast ett projekt hade 
lärare och skolbibliotekarie genomfört tillsammans som placerades på nivå sex, i 
övrigt hade båda kategorierna samma nivaer. Skolbibliotekarien uttrycker . 

önskemål om ett samarbete med lärarna på nivå åtta där hon vill utarbeta en skol- 
eller arbetsplan for skolbiblioteket. 

När läromedlet är betydelsefullt för undervisningen tyder det pA att där finns 
lärare från kategori "Kursorientering;' enligt analysen om undervisningsmetoder. 
Lärarna ifran kategorin "Problemorientering" finns alla i den sista kategorin som 
kallas för "Samhället". Detta kan tolkas så att en problemorienterad undervisning 
ger vissa effekter på skolbiblioteksanvändningen. Däremot finils även en lärare 
ifrån kategori "Kursorientering" i samma kategori ("Samhället"') med de högre 
nivåerna enligt Loertschers taxonomi. Detta ger signaler om att det kanske inte är 
enbart avgörande vilken undervisningsmetod läraren väljer, föl- att etablera ett 
samarbete med skolbiblioteket. Ingen kategori har samarbete nied skolbiblioteket 
enligt niva sju eller åtta. På nivå sju i Loertschers taxonomi bygger läraren och 
skolbibliotekarien tillsammans upp ett undervisningsmoment där man använder 
bibliotekets resurser fullt ut och på nivå åtta konsulterar rärare skolbibliotekarien 
när man Överväger förändringar i kurser. 
Kategorin "Samhället" visar på en stor bredd av olika källor dlär eleverna hämtar 

sitt material. Lärarna har dock inte mycket mera samarbete med skolbibliotekarien 
än kategori "Skolan" fastän lärarna där är mera knutna till läroinedel och i mindre 
utsträckning arbetar med självständiga arbeten. 



I alla tre kategorierna namns att material hämtas ifrån ämnesinstitutionerna. Där 
finns flera uppsättningar ;iv "gamla" läroböcker och är elevema inte vana vid att 
använda många olika kallor i sitt arbete, så känns det tryggare att arbeta med 
källor som har en liknande indelning av materialet som man redan gått igenom 
tillsammans i k1assnimmr:t. Även övriga fackböcker på ~esinsti tutionen har av 
lärare köpts in med tanke på olika arbetsområden, och är då kanske lättare att 
använda än böcker på skollbiblioteket som i många fall har en övergripande 
karaktär. Då fordras mera bibliotekskunskap av eleverna för att hitta ratt bok. En 
annan förklaring till att ärnnesinstitutionen utnyttjas mycket kan vara att om 
lärarens undervisning bygger på att många elever arbetar med. likartade uppgifter 
så är också "gamla" lärob~öcker en utväg eftersom de finns i Massuppsättningar. 

8.5 Arbetsmetoder för hur eleverna ska arbeta med en mångfald 
av kallor 
Jag vill i diskussionen oin analysen av lärarnas arbetsmetoder for hur elevema 

ska arbeta med en mångfhld av kallor, behålla tankarna aven på föna avsnittet som 
behandlade vilket material Iärarna och eleverna använde, och var man hämtade 
det. Jag anser att dessa avsnitt påverkar varandra i olika avseenden. I analysen 
definierar jag arbetsmetoder till att omfatta en genomtänkt arbetsmetod, en 
fördjupad form av studieteknik. 
Kategorin "Läromedel" liär inte ut någon sådan arbetsmetod alls och orsaken till 

det är sannolikt det stora inslaget av läromedel i deras undervisning. 
En viss form av arbetsmetod syns i arbetssättet hos kategorin "Arbetsgång" och 

lämren anser att elevernas; arbete underlättas av att eleverna behärskar denna. Här 
finns större behov av en sådan arbetsmetod eftersom läraren låter eleverna 
använda många olika kallor. 
Kategorin "Beredskap" låter eleverna triina arbetsmetoden som en fardighet. 

Även här arbetar eleverna med många källor. 

I den sista kategorin "Beredskap" finns lärarna som har en problemorienterad 
undervisningsmetod och tiarför kunde man dra slutsatsen att 
undervisningsmetoden sklapar behov av att utveckla en fardighet hos eleverna for 
hur de ska söka kunskap i olika källor. Dessutom visades detta i analysen av 
undervisningsmetoden. Dock finns även i kategorin "Beredskap" en lärare ifran 
undervisningens metod "ECursorientering" och vad tyder detta på? Det måste 
innebära att en lärare kan lagga stor vikt vid att lära eleverna att arbeta efter en 
sådan arbetsmetod utan att därför ha en problemorienterad undervisning. 



8.6 Hur hör de olika kategorierna samman ? 
Jag vill med nedanstående figur visa hur de tre kategorigrupperna forhåller sig 

till varandra. Jag anger enbart spridningen och inte hur många av lärarna som 
återfinnes i respektive kategori. 

Var hiimtar lär 
sitt material? "Q 

X = kategori "Pr~oblemorienteringtl 

O = kategori "Kiirsorientering" 

"Samhallet" 

"Skolan" 

"Klassrummet" 

"Läro- "Arbets- "Bered- Vilken arbetsmetod 
medel" ghg" skap" l a s  ut till eleverna? 

Fig. l Hur de tre kategorierna förhåller sig till varandra. 

Den "typiske" Iäraren med 'Problemorienterad" undervisning liter eleverna 
arbeta med många olika kallor. Eleverna formulerar egna fragor och söker sedan 
svar på dessa. Kallorna som eleverna använder finns på många olika platser 
exempelvis ämnesinstitutionen, skolbiblioteket, stadsbiblioteket, radio, TV m.m. 
Lärarna lär ut en arbetsmetod till eleverna for hur de ska söka :;in kunskap i dessa 
källor. Arbetsmetoden tränas som en fardighet. Större självständiga arbeten 
bedömshetygsätts. 
Ovanstående är en kombination av kategorierna Problemorieritering 1 Samhället / 

Beredskap. 

I 

t 

Den "typiske" Iäraren med "&ursorienterad" undervisning amränder läroboken 
ganska mycket i sin undervisning och har olika former av prov for att se att 
eleverna inhämtat kunskaperna. När läraren låter eleverna arbeta med 
självständiga arbeten så finns källorna antingen i klassrummet och närliggande 
grupprum, eller andra lokaler i skolan t.ex. skolbiblioteket. Läraren lär inte ut 
någon speciell arbetsmetod för hur eleverna ska söka sina kunskaper i en mångfald 
av källor. 
Beskrivningen visar kategorierna Kursorientering / Klassniminet eller skolan / 

Läromedel. 
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8.6.1 Hur är förhållandet mellan "typlärarna" och skolbiblioteket? 
Den "typiske" läraren med "Problemorienterad undervisningsmetod lär eleverna 

att arbeta efter en arbetsrrietod som innebär att de på egen hand kan söka efter det 
material som hanhon behöver i sitt arbete. De är inte beroende av att läraren eller 
någon annan plockat frani just det materialet. Detta talar for att skolbiblioteket 
skulle vara värdefullt att :;öka sitt material i. A andra sidan ingår väldigt lite 
bibliotekskunskap i arbetsmetoderna så att eleverna kanske inte hittar sitt material 
i skolbiblioteket utav den anledningen. Det finns heller ingen koppling mellan 
lärarnas planering och skolbibliotekariens inköp av böcker sa det är tänkbart att de 
böcker som eleverna söker, inte finns. 

Bibliotekskunskap innebär att eleverna lär sig att hitta sitt material på biblioteket 
genom att använda bibliotekskatalogen, och även lär sig en del om SAB-systemet 
som böckerna är uppställtia efter. Det kan också innefatta kunskap om hur 
eleverna hittar uppgifter inuti en bok med hjälp av t.ex. innehållsförteckning, hur 
en uppslagsbok fungerar osv. 

Den "typiske" läraren mled "Kursorienterad" undervisning låter inte eleverna 
använda så många källor i sin undervisning. Eftersom läroboken är ganska central 
så är inte skolbiblioteket viktigt. Källor som finns i klassrummet eller 
ämnesinstitutionen betydtx mycket när eleverna gör självständiga arbeten. Lärarna 
lär inte ut någon arbetsmetod for hur eleverna ska söka kunskap i olika källor 
viket också gör det svårare för dem att använda skolbiblioteket. 
Bibliotekskunskapen anses inte heller här så viktig. 

8.7 UtvecklingsmöjIligheter för skolbiblioteket 
Jag jämför skolbibliotekariens nuvarkde arbetssituation med Loertschers 

taxonomi for skolbibliote.karierollen (1988, p 10). Den redovisas i bilaga 2. 
Därefter diskuterar jag på vilka nivåer lärarnas och skolbibliotekariens visioner 
om ett framtida skolbibliotek finns. (jfr också avsnitt 3.4) 
Idag består skolbibliotek.ariens dagliga uppgifter till stor del av att hålla ordning i 

hyllorna, sortera bokkort och skriva påminnelser till elever dvs. nivå två i 
Loertschers taxonomi. Lärare och elever framf6r önskemål om lån av böcker som 
inte finns på skolbib1iotek;et. Skolbibliotekarien har då möjlighet att låna fiån 
andra skolor eller fran stadsbiblioteket. Detta visar nivå tre. Ibland lyckas 
skolbibliotekarien ordna material till lärares undervisning med kort varsel, nivå 5. 
Skolbibliotekarien har oclsså tillsammans med en del lärare en längre planering för 
när man behöver en viss typ av material, nivå 6.  Skolbibliotekarien framfor i 
många sammanhang skoll~ibliotekets betydelse t.ex. i lärarrummet, vid spontana 
möten med lärare eller i det arbetslag som hon deltar. Om detta kan betecknas som 
ett missionerande arbetssfitt är svårt att bedöma, men i så fall skulle det visa på 
nivå sju. Ett projekt i so har genomförts som placeras på nivå nio. 
Skolbibliotekarien och en lärare har tillsammans planerat och genomfört ett försök 
att integrera bibliotekskuriskapen i s o - h e t .  



Lärarnas visioner om det framtida skolbiblioteket riktar in sig på olika nivåer i 
Loertschers taxonomi. 
Kategori "Konservering" ser inte skolbibliotekets roll i framtiden så annorlunda 

mot idag. Några lärare betonar dock vikten av skolbib1iotekarie:ns arbete med att 
hjälpa enskilda elever, dvs. nivå tre. 
Kategori "Data" riktar in sig på att göra skolbiblioteket tillgängligt med hjälp av 

ett datorbaserat söksystem som skildrar nivå två i Loertschers taxonomi. 
Att utveckla skolbiblioteket till ett mediotek medför förstärkning av olika nivåer. 

Kategori "Mediotek" förstärker skolbibliotekets roll som lagerlokal för olika slags 
material, nivå två, och även här ser lärarna fördelar med ett datorbaserat 
söksystem. Skolbibliotekets roll är viktig for att hjälpa eleverna att hitta sitt 
material, nivå tre. När man talar om att samordna ämnenas läromedelsinköp med 
skolbiblioteket narniar sig samarbetet nivå åtta, i alla fall vad galler materialet. 
Kategori "Samarbete" funderar kring ett gemensamt arbete mellan läraren och 

skolbibliotekarien under ett helt arbetsområde och det illustrerar nivå nio. 

Skolbibliotekarien önskar utveckla skolbiblioteket både till ytan och vad gäller 
datoriserat söksystem. Där är nivå två. En bättre samordning mellan lärarnas 
planering och skolbiblioteket gäller nivå sex. Hennes önskemål vad gäller 
uppläggningen av bibliotekskunskapen för eleverna placerar sig på nivå nio. 

Önskemål vad gäller Loertschers nivå två i taxonomin, där biblioteket används 
som lagerlokal med självbetjäning, finns en stor samstämmighe:t omkring. Det 
nämner tre av de @ra lärarkategorierna och även skolbibliotekarien. 
Skolbibliotekarien tar upp samordningen i planering mellan skolbiblioteket och 
lärarna, nivå sex, men det är det ingen av lärarkategorierna som1 nämner. Kategori 
"Mediotek" betonar vikten av en samordning av skolans material, nivå åtta. Det 
tas dock inte upp vare sig av någon annan lärarkategori eller skolbibliotekarien. 
Skolbibliotekarien och kategori "Samarbete" är ensamma om titt fundera kring att 
lärare och skolbibliotekarie skulle gemensamt genomföra ett uridervisningsavsnitt, 
nivå nio. 

8.7.1 Var finns lärarna som i sin undervisningsmetod valt att arbeta med 
"Problemorientering"? 
Lärarna som arbetar enligt undervisningsmetod "Problemorieritering" finns i 

kategori "Data" och kategorin "Mediotek". (se nedanstående figur) 

"Samarbete" I I X 
I 

"Mediotek" 

"Konservering" I 
E'ig.2 Visioner for det &amtida jämfört med undervisningsmetod. 

x 
"Data" X X 



Ingen av lärarna som undervisar enligt kategori "Problemorientering" talar om att 
utveckla samarbetet mellan läraren och skolbibliotekarien där man arbetar 
tillsammans under ett hell: undervisningsavsnitt på nivå nio. Där finns 
skolbibliotekarien och en av lärarna fran undervisningsmetoden 
" Kursorientering". Lärare i kategori "Problemorientering" betonar olika satt att 
göra materialet som finns i skolbiblioteket tillgängligt för eleverna att arbeta med. 
Flera lärare vill också smila mera av skolans material till skolbiblioteket. Lärarna 
vill göra olika insatser för. att eleverna ska hitta materialet i form av ett 
datorbaserat söksystem och utökad tid för skolbibliotekarien. Däremot ser lärarna i 
kategorin "Problemorientirring ingen koppling mellan sin egen undervisning, 
eller planeringen for densamma, och skolbibliotekariens arbete. 

8.7.2 "Arbetsmetoder" och visioner 
Den definition jag har gjort i uppsatsen av arbetsmetoder for hur elevema ska 

arbeta med en mångfald av kallor (jfi avsnitt 7.3) är egentligen 
informationssökning, hur eleverna ska hitta sitt material och även hur de ska 
bearbeta detta. Skolbibliotekarien är också intresserad av att lära eleverna att hitta 
material, fastän hennes intresse är centrerat kring skolbibliotekets miljö, och då 
gäller det bibliotekskunskap (jfi avsnitt 7.4.2). Lärarna och skolbibliotekarien har 
olika mål för sin informationssökning. Lärarna vill lära ut en generell metod, och 
skolbibliotekarien vill anpassa den till bibliotekets situation. Det är intressant att 
då titta på visionerna om det framtida skolbiblioteket i perspektivet av om de olika 
kategoriernas visioner skulle innebära att lärarnas och skolbibliotekariens mål 
kunde närma sig varandra.. Kategori "Konservering" tar jag inte upp eftersom 
likarna där inte har några funderingar om hur skolbiblioteket skulle kunna 
utvecklas förutom att några lärare anser att skolbibliotekariens tid skulle utökas. 
Kategori "Data" har ideer om en gemensam datorbaserad bibliotekskatalog där 

både skolbiblioteket och ~esintitutionernas material skulle vara inlagt. Här 
sammanfaller lärarnas och skolbibliotekariens mål i att lära eleverna att använda 
denna katalog. Skolbibliotekarien tror ocksa att skolbiblioteket skulle bli mera 
intressant for elevema omi där fanns datorer. I botten finns dock skillnaden kvar att 
lärarna vill lära elevema €:n generell metod och skolbibliotekarien vill nog 
komplettera med att eleverna ska kunna hitta från den datorbaserade katalogen till 
den aktuella hyllan i skolbiblioteket. 
Kategori "Mediotek" vil'l också ha en datorbaserad katalog men vill också att 

ämnesinstitutionemas material och skolbiblioteket ska slås samman. Det skulle få 
effekter på samplaneringen mellan skolbiblioteket och skolans organisation därför 
att då skulle man se på sklolbiblioteket och ämnesinstitutionerna som en samlad 
resurs och gemensamt diskutera vilka behov som fanns. Jag utgår fiån att 
böckerna skulle bibliotek!sutrustas, registreras i den datorbaserade katalogen och 
sedan ställas i medioteket enligt SAB-systemet. Troligen skulle visionen som 
kategori "Mediotek" har, iskapa större förståelse från lärarnas sida för att lära 
eleverna att hitta aven inne i skolbiblioteket eftersom där nu finns sa mycket 
material som används i uridervisningen. 



Kategori "Samarbete" innebär att skolbibliotekarien arbetar tillsammans med 
läraren under ett helt arbetsområde. Här kan man tänka sig att skolbibliotekarien 
får en större förståelse för lärarens arbetsmetod. Den går ut på att lära eleverna att 
hitta sitt material, och att bearbeta detta, och ska ge dem möjligheter att söka 
kunskap generellt. Kategori "Samarbete" skulle kunna skapa ein dialog mellan 
lärare och skolbibliotekarie och skapa förståelse fdr de olika yrkesgruppernas 
specifika behov. 

8.7.3 Brist på visioner - varför? 
En kategori av de intervjuade lärama hade inga tankar om hur skolbiblioteket 

skulle kunna utvecklas. Några funderingar kring tankbara orsalcer kan göras. 
Skolbibliotekariens tid på skolan är i nuläget 7,5 timmar i veckan vilket inte 

skapar så stora möjligheter att planera ett djupare samarbete och darför kan lärarna 
ha svårt att tänka sig en förändrad situation. 
En svårighet finns också alltid när man diskuterar visioner oclh det är att frigöra 

sig från verkligheten, att tänka sig att något kan fungera annorlunda mot idag. 
Detta var markant i intervjuerna med lärarna. Man hade aldrig tänkt sig 
skolbiblioteket på något annat sätt. Kanske har man inte heller hört talas om att 
skolbiblioteket kan ha en annan roll än de egna erfarenheterna visar. En av lärarna 
i kategorin "Mediotek" hade hört talas om att skolbiblioteket kiunde fungera som 
ett mediotek, och var intresserad av en sådan förändring. 
En annan fundering är att vi manniskor har olika lätt att frigöra oss fran vad som 

är möjligt att åstadkomma i nuvarande ekonomiska situation. L,ärarna vet att 
ekonomin i kommunen är ansträngd och Skolbibliotekscentra1ic:n fick for några år 
sedan minska sin verksamhet av denna orsak. Då kan det vara svart att tänka sig 
att skolbiblioteket på Mariebergsskolan skulle kunna utvecklas och detta skulle 
förklara varför nästan häiften av lärarna inte såg någon framtidta utveckling för 
skolbiblioteket. 

8.8 Slutsatser 
Vad innebar då en problemorienterad undervisning för 

skolbiblioteketsanvändningen på Mariebergsskolan? 

Detta talar för en ökad skolbibliotelrsanvändning: 
Jag anser att intervjuerna på Mariebergsskolan visar att en prc~blemorienterad 

undervisning innebär att lärama i liten utsträckning arbetar med enbart en viss 
lärobok som källa utan har en mångfald av källor. Lärarna lägger stor vikt vid att 
lära eleverna en arbetsmetod för hur de ska använda dessa källor. Lärarna och 
eleverna söker sitt material i klassrummet, ämnesinstitutionen, skolbiblioteket, 
huvudbiblioteket, radio och TV m.m. 
Lärarna som har en "kursorienterad" undervisning låter eleverna använda 

läroboken ganska mycket i sibi undervisning och många lär inte ut någon 
arbetsmetod for hur elevernaska söka efter kunskap i en mångifald av källor. 
Lärarna och eleverna söker största delen av sitt material i klass:nimmet, 
ämnesinstitutionen och skolbiiblioteket. 



Hinder.. . 
Lärarna som har en problemorienterad undervisning lär visserligen ut en 

arbetsmetod för hur eleverna ska använda en mångfald av källor, men den är inte 
inriktad pil att elevernas arbete med att söka sitt material på skolbiblioteket 
underlättas, Orsaken till detta är att inte arbetsmetoden innehåller någon nämnvärd 
bibliotekskunskap. Lärarria tränar inte bibliotekskunskap som en fardighet vilket 
man gör med t.ex. sättet att ställa fiågor for att söka sin kunskap, eller att värdera 
och jämföra texter. 
Lärare som har en prob1i:morienterad undervisning har inte heller mycket mera 

samarbete med skolbibliotekarien än lärare som har en "kursorienterad" 
undervisning. 
Eftersom samordning saknas mellan skolbiblioteket och lärarna vad gäller 

undervisningsplanering och inköp av material, så kan inte skolbibliotekarien 
prioritera material som lärare och elever saknar i skolbiblioteket. 
Framtiden.. . 
Lärare som har en prob1e:morienterad undervisning, har visioner om det fiamtida 

skolbiblioteket som skulle underlätta för eleverna att hitta sitt material, och som 
kunde innebära att skolbiblioteket och skolans organisation skulle närma sig 
varandra med t.ex gemensamma diskussioner om vilka inköp som skulle göras till 
medioteket. 
I gruppen av lärare som .har en "Kursorienterad undervisning har många inga 

funderingar alls kring skolbibliotekets framtid. Det finns dock även exempel på 
visioner om ett samarbete mellan lärare och skolbibliotekarien i den praktiska 
undervisningssituationen som skulle kunna skapa en större förståelse för varandras 
specifika behov. 

8.8.1 Vilken kunskap har undersökningen gett oss? 
Den genomförda undersbkningen på Mariebergsskolan pekar på att 

problemorienterad undervisning kan skapa stora förutsättningar for skolbiblioteket 
att bli en viktig plats för eleverna att söka sin information, men 
undervisningsmetoden är inte det som enbart avgör skolbibliotekets roll. De 
intervjuade lärarnas visioiier om det fkamtida skolbiblioteket ger oss ytterligaretvå 
viktiga pusselbitar. Om aven ämnesinstitutionemas material placerades på 
skolbiblioteket, så skulle det innebära mera samordning av t.ex. inköp av material. 
Ett samarbete mellan laraire och skolbibliotekarie under ett längre 
undervisningsavsnitt kuncie aven ge en större förståelse for de olika 
yrkesgruppernas syn på vilka hjälpmedel eleverna behöver för att söka och 
bearbeta sin information. 

Undersökningen är naturligtvis särskilt intressant for Mariebergsskolan eftersom 
den skildrar situationen di&, men paralleller kan säkert dras till andra skolor och 
kan peka på faktorer som är av betydelse för hur skolbiblioteket kan bli en resurs 
for undervisningen. 



9. Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att studera om en problemorienterad undi:rvisning f"ar 
effekter p6 skolbiblioteksanvändningen. 
En bakgrund ges till hur skolbiblioteken i gnindskolan har vuullt fkam i Sverige 
fran sitt gemensama ursprung med folkbiblioteken. 1962 års Idroplan för 
grundskolan och Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) betonade starkt skolbibliotekets 
roll for elevens sökande efter kunskap medan andra läroplaner inte pekade ut 
skolbiblioteken lika tydligt. Skolbibliotekets roll hörde också ihop med synen på 
läromedel. Under 1960-talet fanns ett läromedelstänkande som innebar att skolan 
arbetade med läromedelssystem och läromedelspaket. Skolbibllioteket spelade en 
mycket liten roll och existerade heller inte som tenn i Läroplan för grundskolan = 

Lgr 69 (Skolöverstyrelsen 1969). Med Utredningen om skolans inre arbete (1 974) 
fick skolbiblioteket en viktigare roll än någonsin både för den isamlade skoldagen 
och som en resurs i utbildningen. 
Agnes Nobel och Brigitte Kuhne har doktorerat i ämnen som berör 

skolbiblioteket i grundskolan. Nobel (1 979) ifrågasatte de heltiickande 
läromedlens funktion och menade att skolbiblioteket skulle furigera mycket bra 
som läromedel i grundskolan. Kiihne (1 993) redovisade ett projekt där 
skolbiblioteket fungerade som resurs i ett undersökande arbetssätt. Hon utarbetade 
också en undervisningsmodell for lärarens och skolbibliotekariens gemensamma 
arbete i klasserna. 
Problemorienterad undervisning definieras i uppsatsen som en metod som bygger 

på elevernas erfarenheter, och utgår fran ett problem som ska ldsas med hjälp av 
att eleverna söker svar på sina fkagor. Påverkan på denna undei-visningsmetod syns 
fiamförallt fran John Dewey, Jean-Jaques Rousseau och Célestin Freinet. 
Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) betonar i många avsnitt ett undersökande 

arbetssätt men Gunilla Svingby ser en motsättning mellan kursplanerna och 
avsnittet Mål och riktlinjer (MOR) (Svingby 1984, s 24). Hon rnenar att MOR 
uppmanar ett undersökande arbetssätt medan de omfattande kursplanerna kan göra 
det svårt att hinna med alla kursmoment och samtidigt ha ett undersökande 
arbetssätt. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna : Lpo 94 : Lpf 94 betonas kunskaperna mera än det undersökande 
arbetssättet. 
I Uppsatsen beskrives Mariebergsskolan, som är platsen för dlen genomförda 

undersökningen. Skolans historik, organisation, skolbibliotek cich 
ämnesinstitutioner är de punkter som tas upp. 
Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer med nio lärare soni redogjort for sin 

uppfattning om undervisningens mål och de arbetssätt man valit för att nå dessa 
mål. Lärarna har även beskrivit vilket material de och eleverna använt, och var 
man hämtat detta. De har också redogjort for ett exempel på ett. sjalvständigt 
arbete som de genomfört med eleverna och lämnat en planering for detta. 
Dessutom har man beskrivit hur man använder skolbiblioteket, samarbetar med 
skolbibliotekarien och funderat över skolbibliotekets utvecklin,gsmöjligheter. 
Skolbibliotekarien har också i en längre intervju beskrivit sitt arbete på 
skolbiblioteket, samarbetet med lärarna och berättat om sina visioner om 
skolbibliotekets utveckling. 



Materialet analyseras enlligt kvalitativ analys - exemplet fenomenograii. Metoden 
innebär att man med utgångspunkt i intervjumaterialet försöker se mönster över 
hur intervjupersonerna uppfattar sin omvärld. De olika mönstren bildar olika 
kategorier och i d y s e n  redogörs för hur dessa kategorier skiljer sig fran 
varandra. 
I analysen av undervisningsmetod så delas materialet in i kategorierna 

"Problemorientering" och "Kursorientering". Kategori "Problemorienteringl' är de 
lärare som har en undexviisningsmetod som liknar den definition som gjorts 
tidigare i uppsatsen. Kategori "Kursorientering" består av övriga lärare. 
Vilket material lärarna och eleverna använder, och vari* man hämtar det är 

nästa rubrik. Där beskrivs kategorierna "Klassrummet", "Skolans lokaler" och 
"Samhället". I diskussion:;avsnittet j amförs med Loertschers taxonomi över 
skolbibliotekets roll i undervisningen (1993, p 23). Kategori "Klassrummet" 
skiljer sig från de andra kixtegorierna eftersom lärarna där enbart arbetar med tre 
av Loertschers nivåer. De två andra kategorierna "Skolans lokaler" och 
"Samhället" använder ungefar samma nivåer. Detta är anmärkningsvärt eftersom 
kategori "Samhälletu visar en stor bredd av olika källor där eleverna söker sitt 
material. Lararna har dock inte mycket mera samarbete med skolbibliotekarien än 
kategori "Skolans lokaler" fastän lärarna där är mera knutna till läromedel och i 
mindre utsträckning arbetar med självständiga arbeten. 
När lärare berättade om 11ur de arbetade, framkom att vissa lärare hade utarbetat 

speciella arbetsmetoder fc~r hur eleverna skulle gå tillväga när de sökte 
information w en mångfald av kallor. 
Eftersom uppsatsen redovisar olika kategorier under olika avsnitt så ges en bild 

av hur de olika kategorierna förhåller sig till varandra. Den "typiske" läraren med 
"Problemorienterad" unde:rvisning låter eleverna arbeta med många olika kallor. 
Eleverna formulerar egna fiågor och söker sedan svar på dessa. Källorna som 
eleverna använder finns på många olika platser t.ex. ämnesinstitutionen, 
skolbiblioteket, huvudbib:lioteket, radio, TV m.m. Lärarna lär ut en arbetsmetod 
till eleverna för hur de ska söka sin kunskap i dessa kallor. Arbetsmetoden tränas 
som en fardighet. 
Den "typiske" läraren med "Kursorienterad" undervisning använder läroboken 

ganska mycket i sin unde~visning. När läraren låter eleverna arbeta med 
självständiga arbeten så finns kallorna antingen i klassrummet och närliggande 
grupprum, eller andra lokider i skolan t.ex. skolbiblioteket. Läraren lär inte ut 
någon speciell arbetsmetod för hur eleverna ska söka kunskaper i en mångfald av 
kallor. 
Lärarna fick också beskriva hur de tänkte sig en framtida utveckling av 

skolbiblioteket. Ur materialet utkristalliserade sig *a olika visioner som bildade 
var sin kategori. I diskuss:ionen jämförs med Loertschers taxonomi för 
skolbibliotekarierollen (1 988, p 10). Kategori "Konservering" ser inte 
skolbibliotekets roll så annorlunda mot idag. Kategori "Data" riktar in sig på att 
göra skolbiblioteket tillggngligt med hjälp av ett datorbaserat söksystem. Kategori 
"Mediotek förstärker skolbibliotekets roll som lagerlokal för olika sorter av 
material och aven här ser 'lärarna fördelar med ett datorbaserat söksystem. Man 
talar också om att samordna ämnenas läromedelsinköp med skolbiblioteket. 
Kategori "Samarbete" funderar kring ett gemensamt arbete mellan läraren och 
skolbibliotekarien under ett helt arbetsområde 



Skolbibliotekarien önskar utveckla skolbiblioteket både till yllan och vad gäller 
datoriserat söksystem. Bättre samordning mellan lärarnas planering och 
skolbiblioteket och önskemål om samordning av bib1iotekskun.skapen i samband 
med att eleverna behöver uppgifter till ett eget arbete är andra visioner. 
En teori framförs i uppsatsen om att läraren och skolbibliotekarien har olika mål 

för vad inforrnationssökningsmetoden, som lärs ut till eleverna, ska innehålla. 
Läraren vill ha en generell metod och skolbibliotekarien vill aripassa den till 
skolbibliotekets situation. 

Sammanfattningsvis pekar den genomförda studien på att problemorienterad 
undervisning kan skapa stora firutsattningar för skolbiblioteket att bli en viktig 
plats for eleverna att söka sin information, men undervisningsrnetoden är inte det 
som enbart avgör skolbibliotekets roll. De intervjuade lärarnas visioner om det 
framtida skolbiblioteket ger oss ytterligare två viktiga pusselbitar. Ett samarbete 
mellan lärare och skolbibliotekarie under ett längre undervisningsavsnitt kunde ge 
en större förståelse for de olika yrkesgruppernas syn på vilka hjälpmedel eleverna 
behöver for att söka och bearbeta sin information. Om aven ärmesinstitutionernas 
material placerades på skolbiblioteket, så skulle det innebära niera samordning av 
t.ex. inköp av material. 
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Notforteckning 

Folkbiblioteket och skolbiblioteket samordnar sin verksamhet vad gäller bokbestånd, 
lokaler och i vissa fall aven personal. 

Utvecklingsarbeten utnyttjar nya kunskaper och ideer för att iistadkomma nya eller 
förbättrade metoder och verksamheter. 

Kognitiv utveckling innebär utveckling av de intellektuella fiinktionerna i vid mening, 
tänkande, förståelse, beslutsfattande, memorerande, problemlö!;ande, tolkande, 
jämförande, bedömande etc. 

Pragmatismen är en sorts nyttofilosofi som lanserades och fick sitt namn av Charles S 
Pierce (1 839-1914) 

Byggd på erfarenhet 
Kommer i* induktion som är en slutledning där man sluter sig till ett generellt 

samband från ett antal enskilda fall. 
Ordet användes i nya läroplansförslaget och förklaras där enligt följande: vara 

verksam som kunskapssubjekt, att ha något till kunskapsobjekt. Den aristoteliska 
uppfattningen (av kunskapens natur) innebär att kunskapen är ett slags intellektuellt 
agande av de "kunskapade" objekten. * Eleverna filler i namn och klass på lånekortet i boken och lägger det i en låda. Eleven 
tar sedan ett datumkort och sätter det i sin bok. 

En lärobok definieras som ett läromedel som är utdelat till alla elever i en klass och 
disponeras av eleverna under läsåret. Eleverna tar med sig matr:rialet till lektionerna i 
detta ämne. 
lo Jag definierar här grundkurs som avsnitt som ger orientering i ett visst område och 
som används som utgångspunkt för ytterligare studier. 

Tankekarta eller spindel som är ett annat namn på svenska f6r mind-map, en speciell 
anteckningsteknik. 
l2  Skillnaden mellan fackböcker och läroböcker definierar jag till att fackboken tar upp 
ett begränsat fenomen t.ex. djur, länder, ekologi osv. medan laroboken täcker ett 
skolämne som då är bredare. 

Lära eleverna hur det går till att hitta material på skolbiblioteket, efter vilket system 
böckerna är uppställda och hur katalogen fungerar. 
l4 En samling skönlitterära böcker inom en litterär genre t.ex. fantasy eller som ansluter 
till ett avsnitt i ett skolämne t.ex. andra världskriget eller 1 Soo-talet. 

Lärobok i historia 
Datorbaserat läromedel i geografi 
Vardagligt uttryck för Östgöta Correspondenten, en dagstidning med 

spridningsområde västra Östergötland. 

Ett forrd som skolbibliotekscentralen har på huvudbiblioteket. 
l9 Ett antal ord som är utvalda att beskriva bokens huvudsakliga innehåil. Med hjiilp av 
dessa ämnesord kan man söka efter ett material eller en bok med ett visst innehåll. 



Bilaga 1 
The Teacher's Taxoriomy of Resource-Based Teaching 

1. Self-contained teachiing 
The teacher uses texts and workbooks or instnictional packages with no 
real need for library media center facilities or materials. 

2.Teaching with a private collection 
The teacher collects/purchases materials of d types to form a permanent 
room collection. ?'here is little need to interact with the school library 
media center. 

3. Teaching with a borirowed collection 
The teacher borrows materials from the library media center, the public 
library, or other sources for use in the classroom during a unit of instruction. 

4. Using the library media staff as an idea resource 
The teacher relies on the library media staff for ideas and suggestions for 
new materials to me, activities to pursue, training on the use of 
audiovisud and print media, reference information, what materials are 
available (when, where, and how), and professional materials and information. 

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

The teacher uses the library media center facilities, materials, activities, 
and staE to suppleiment unit content- to provide the "icing on the cake" 
for a unit. 

6. Using library media resources as a part of unit content 
Library media center materialslactivities are integral to unit content, 
rather than supple.mentary in nature. Students are required to meet certain 
objectives while uising library media materials. 

7. Teacherhibrary media specialist partnership in resource-based teaching 
The teacher and lilbrary media staffwork as teaching partners to constmct 
a unit of instructioln that will use the resources of the library media center 
fully. Joint activitiles include: 

a. analyzing of students (their needs and abilities), 
b. preparing unit objectives together, 
c. deciding; what content will be covered, 
d. planning; and preparing the materials that wiil be used, 
e. creatin a~ctivities which will meet the unit objectives, 
f. presentirig the unit (library media specialist participating 

whenevea possible), and 
g. evaluatilng the unit together. 

8. Curriculum developiment 
Teachers consult 7Nith library media specialists as curriculum changes are 
being considered. Advance planning for changes and their impact on 
library media center materials, facilities, and activities are considered. 

Utdrag ur Taxonomies qf the school library media program (Loertscher 1988, p. 23) 



The Library Media Specialist's Taxonorny 
Bilaga 2 

1. No involvement 
The library media center is bypassed entirely. 

2. Self-help warehouse 
Facilities and materials are available for the self-starter. 

3. Individual reference assistance 
Students or teachers retrieve requested infonnation or materials for specific 
needs. 

4. Spontaneous interaction and gathering 
Spur-of-the-moment activities and gathering of materials occur with no 
advance notice. 

5. Cursory planning 
Informal and brief planning with techers and students for library media center 
involvernent-usually done in the hall, the teachers' lounge, the lunchroom, etc. 
(Here's an idea for an activity and new materials to use. Have you seen ... ? Can 
1 get you a film?) 

6. Planned gathering 
Gathering of materials is done in advance of class project upon teacher request. 

7. Evangelistic outreach 
A concerted effort is inade to promote the philosophy of the library media center 
program. 

8. Scheduled planning in the support role 
Forma1 planning is done with a teacher or group of students to supply materials 
or activities for a previously planned resource-based teachiing unit or project. 

9. Instructional design, level I 
The library media specialist participates in every step of the development, execution, 
and evaluation of a resource-based teaching unit. LMC 
involvement is considerad as enrichrnent or as supplementary. 

10. Instructional design, leve1 II 
The library media center staff participates in resource-based teaching units 
where the entire unit content depends on the resources and activities of the 
LMC prograin. 

11. Curriculum development 
Along with other educators, the library media specialist contributes to the planning 
and structure of what will actually be taught in the school or district. 

Utdrag ur Taxonomies of tlze school library media program (Loertscher 1988, p. 10) 



Bilaga 3 

Interviuer med lärare nå Marieber~sskolm 

Jag som ska intervjua eti: antal lärare på Mariebergsskolan heter Ulla Eriksson. Jag 
studerar på Bibliotekshögskolan och intervjuerna är en del av mitt magisterarbete. 
Mitt intresseområde är slkolbibliotek och jag vill på Mariebergsskolan studera: 
Hur lärare planerar större självständiga arbeten med eleverna, vilken typ av material 
som används, hur eleverna söker sin information, om skolbiblioteket medverkar och i 
så fall hur. 

Varje intervju beräknas ta en timma. De genomförs under veckorna 46 - 49. 
Överenskommelse om tid för intervjun görs mellan mig och respektive lärare, jag är 
disponibel måndag - torsdag 8 - 16 och fredag 11 - 16. 

Jag är också intresserad iav att se material som används i undervisningen. 
Tag gärna med till intervjun: 
Planering och exempel på material som Du och Dina elever använt vid ett större 
sj älvständigt arbete. 
Materialet kan bestå av planeringsskiss, arbetsinstruktioner, stenciler, exempel på 
böcker (ev litteratur lista]^, tid för genodrande och krav inför redovisningen. 

Det är inte meningen att Du ska göra några nya fina planeringar utan ta med 
planeringarna som de är. 

Ulla Eriksson 



Bilaga 4 
Frågor jag utgick ifiån vid intervjuer med lärare vid Mariebergsskolan 
hösten 1994 

Arbetssätt 

Vilka mål har du för din undervisning? 

Vilka metoder använder du när du undervisar? 

Arbetar eleverna med större självständiga arbeten? 

När? (I vilka av dina ämnen?) 

Hur stor del av din undervisning bedömer du används till detta? 

Fördelarlnackdelar med arbetssättet? 

Beskriv hur du planerar och genomfor ett sådant arbete? (Egen förberedelse - 
elevernas arbete) 

Hur ser du på samarbetet mellan olika ämnen i form av temaarbeten? 

(Fördelarlnackdelar) 

Använder du ett annat arbetssatt när ni arbetar med temaundervisning än du gör 

annars? VarförIvarfor inte? 
. . 

&faten- 

Är det svårt att hitta material till ett större självständigt elevarbete? 

(För dig - eleverna) Hur gör du? 

Hur lär du eleverna att söka sin information? 

Hur stor del av det totala arbetet far insamling av information ta? 

Hur går detta till steg för steg i ett konkret exempel? 

Söker eleverna på samma sätt i olika ämnen? Varför? 

Ett större självständigt arbete kräver mycket material utöver Iiiiroboken. Vilken/vilka 

typer av material tycker du är mest användbart? 

Ge exempel på hur du väljer material till ett visst självständigt. arbete. 

Varför föredrar du den typen av material? 

Vem skaffar fram materialet? 

Är det annorlunda att skaffa fram material till ett temaarbete än ett större självständigt 

arbete som ryms inom ett ämne? VarförIvarför inte? 

Samarbete med skolbibliotek 
. . et 

När utnyttjar du skolbiblioteket? 

När låter du dina elever utnyttja skolbiblioteket? 

Går eleverna gruppvis eller individuellt till skolbiblioteket? 

Vilken hjälp får du/ni av skolbibliotekarien? 

Hur skulle du vilja att skolbiblioteket fungerade? 



Bilaga 5 

Inf~mantfortecknin~g for intervjuer vid Mariebergsskolan hösten 1994 

Skolbibliotekarie 
Lärare i svenska och sanahallsorienterande ämnen 
Lärare i samhallsorienterande ämnen 
Lärare i specialundervisiaing 
Lärare i svenska som anldraspråk 
Lärare i biologi 
Lärare i engelska och h m k a  
Lärare i naturorienterancie ämnen 
Lärare i svenska, och sviznska som andraspråk 
Lärare i svenska och engelska 
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