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Förord 

Som brukligt är, vill jag i början av denna uppsats, rikta ett tack till ett antal personer: 

-min handledare Louise Limberg: för många goda råd, stöd och uppmuntran 

-mina föräldrar, övrig släkt samt vänner (ingen nämnd ingen glömd): för delaktighet i 

diskussioner och frågandet om denna uppsats grad av fårdighet vid alla möjliga (och 

omöjliga) tidpunkter 

- informanter (lärare och bibliotekarie): utan Er hade denna uppsats aldrig kunnat 

förverldigas 

l Inledning 

Under min gymnasietid, som inte är alltför avlägsen, var gyronasiebiblioteket en lokal dit 

man gick på kortare eller längre raster. Där satt jag ofta och läste dagstidningar eller 

studerade inför kommande prov. Någon gång på historia- och svenskalektionen skickade 

lärarna iväg oss för att leta efter litteratur. Men det hände mer sällan än ofta. Efter 

föreläsningar och kurslitteratur på Bibliotekshögskolan om hur skolbibliotek skulle kunna 

användas blev jag intresserad av detta område. När, till vad, och hur använder lärarna på 

en gymnasieskola dess bibliotek. Efter att ha fått tips och studerat en del litteratur, bl. a. 

Malmström (1989) samt Limberg (1993), dök ytterligare en intressant aspekt upp. 

Litteraturen visar att det finns skillnader i användandet av biblioteket mellan olika ämnen. 

I de samhällsvetenskapliga ämnena utnyttjas det mer än i de naturveten-skapliga. Det bör 

dock påpekas att jag ej har valt min gamla gymnasieskola, p.g.a. att jag då förmodligen 

skulle varit tvungen att göra intervjuer med några av mina f d. lärare. Jag var rädd att 

dessa intervjuer då skulle påverkas av lärare-elev förhållandet. 

l l Syfte och problemställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka natur- och samhällskunskapslärares 

uppfattningar om användning av gyronasiebibliotek Undersökningen genomförs 

med hjälp av kvalitativa intervjuer av lärare och gymnasiebibliotekarie. Min 

problemställning är: 

Hur integrerar och använder natur- och samhällskunskapslärare 

gymnasiebiblioteket i ochför sin undervisning? 

Med integrering avses" ... att biblioteksresursen används som pedagogiskt 

redskap direkt integrerat i undervisningen, innefattande såväl planering, 
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genomförande som utvärdering." (Hansson 1991, s.l). För att kunna besvara 

problemställningen har jag följande delfrågor: 

-Hur används biblioteket, när lärarnaförbereder sin undervisning? 

-Hur används biblioteket, när de genomför sin unden,isning? 

-finns det något samarbete med bibliotekarien? Hur sker det, i så fall? 

-Vilka skillnaderfinns mellan hur natur- och samhällskunskapslärare använder 

gymnasiebiblioteket? 

-Hur arbetar gymnasiebibliotekarien för att möta lärarnas användning av 

biblioteket? 

l 2 Material 

För denna uppsats har jag studerat material som läroplaner, kursplaner för de två aktuella 

ämnena samt litteratur om skolbibliotek. Dessutom har jag använt mig av didaktisk 

forskning (om de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnena) samt litteratur 

om naturvetares och samhällsvetares informationsbehov och biblioteksanvändning. I det 

sistnämnda fallet har jag främst sökt litteratur som jämfört dessa olika grupper. Speciellt 

när det gäller skillnader melllan natur- och samhällsvetenskapliga forskare, har jag läst 

igenom betydligt mer litteratur än som redovisas i uppsatsen. Jag är medveten om att en 

stor del av litteraturen, som ligger till grund för kapiteldel2.4 och handlar om samhälls

och naturvetares informationsbehov och beteende är av äldre datum. Troligtvis har bl. a 

IT -utvecklingen påverkat och förändrat en del sedan dess. Men jag har haft svårt att hitta 

något aktuellare, som är relevant för min undersökning. 

Mitt sökande och val av litteratur har även kommit att gälla det som rör grundskolan 

( frarost högstadiet) och högskolan eftersom material enbart om den utbildningsnivå jag 

valt d . v. s. gymnasieskolan har varit svår att hitta. Jag har sökt i Libris, ERIC, Nordiskt 

BD I-index, Artikel-sök och LISA. De begrepp jag har använt mig av är gymnasie

bibliotek, skolbibliotek, lärare, information, samhällsvetenskap och naturvetenskap i olika 

kombinationer och former samt dess engelska motsvarigheter. När det gäller den 

didaktiska forskningen har jag även använt mig av termen pedagogisk metodik. 

1.3 Definitioner och uppläggning av uppsatsen 

skolbibliotek används i uppsatsen som en benämning på grundskolans bibliotek samt 

som ett samlingsnamn för både grundskolans och gymnasieskolans bibliotek. 
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Kapitel 2 - innehåller litteraturgenomgången. I första delen redogörs för 

gymnasiebibliotekets historik och undervisningens utformning. I kapiteldel2.2 

redovisas litteratur om bibliotekets roll i undervisningen. Arbetssätt och svårigheter, 

bibliotekets funktioner samt lärares och bibliotekariers uppfattningar är vad som tas 

upp. Didaktisk forskning och kursplaner samt natur- och samhällsvetares infor

mationsbehov och beteenden tas upp i kapiteldel2.3 respektive 2.4. 

Kapitel 3 - presenteras den undersökta skolan, dess bibliotek och lärarna. 

Kapitel 4 - beskriver hur undersökningen genomförts. 

Kaptel 5 och 6 - redovisar det empiriska materialet i form av kvalitativa analyser av 

intervjuerna med lärarna (kapitel 5) och av bibliotekarieintervjun (kapitel6). 

Kapitel 7- innehåller diskussionen och slutsatser, som dragits av undersökningen. 

Kapitel 8 - består av en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Litteraturgenomgång 

2 l Gyronasiebiblioteken och undervisningens utformning 

I denna kapiteldel ger jag först en kort historisk tillbakablick på gymnasieskolans 

bibliotek. Därefter tas läroplanen för gymnasieskolan från 1970 (Lgy 70) upp, i upplaga 

från 1983. Trots att den inte längre gäller, har jag valt att ta med den eftersom man 

arbetade efter den ända fram till 1994. Dessutom är de undersökningar från 1970-talet 

om gymnasieskolans bibliotek, somjag i denna och kommande del redovisar, relaterade 

till Lgy 70. Även "Skola för bildning" och "Läroplaner för de frivilliga skolformerna 

199411 beskrivs. Läroplanen för gymnasieskolan från 1970 och läroplanen för de frivilliga 

skolformerna 1994 förkortas i denna kapiteldel till Lgy 70 respektive Lpf94. 

2 l l Historik 

skolbiblioteken på grundskolan och gyronasiebiblioteken har ingen gemensam historia, 

som man kan tro. Gyronasiebiblioteken har samma ursprung som forskningsbiblioteken 

(Skoglund 1981, s. l). I 1724 års skolordning nämndes för första gången officiellt att det 

vid varje gymnasium borde finnas ett bibliotek (ibid, s. 3). Det man fram till slutet av 

1800-talet kallade gymnasiebibliotek, var mer ett museum, där man förvarade sina gamla 

böcker och hade litet eller inget med undervisningen att göra. Under 1800-talet 

inrättades ett fåtallärljungebibliotek vid vissa läroverk och senare i och med 1905 års 

läroverksstadga blev de många fler och efter ytterligare 15 år kunde man konstatera att 

det fanns vid nästan alla statliga högre läroverk. Då började den process, som påminner 

om hur vi idag vill att biblioteket ska användas. De stora förändringarna kom under 

1960- och 70- talen i och med nya gyronasieutredningar och läroplaner. I dessa kom det 

fram att i gymnasieskolan skulle eleverna arbeta undersökande och själva söka 

information. Därmed skulle gyronasiebiblioteket vara en viktig enhet. skolöverstyrelsen 

rekommenderade 1965 att fackutbildade bibliotekarier skulle finnas på biblioteken (ibid, 

s. llfi). 

Lgy 70: s mål och riktlinjer säger bl.a. att eleverna skall utveckla sin förmåga att kritiskt 

granska information och ifrågasätta. Eleverna skall tidigt vänja sig vid ett arbetssätt som 

ger fårdigheter i att se sammanhang och riktighet i det de läser (skolöverstyrelsen 1983, 

s. 19f). I läroplanen nämns biblioteket flera gånger i avsnittet "läromedel" i de allmänna 

anvisningarna. Det står att med hjälp av bl. a. biblioteket kan undervisningen bli mera 

engagerande för eleverna (ibid, s. 65). Man skriver även att "Utrymme bör finnas för 

elevernas egen planering och de bör få tillfålle att på egen hand söka rätt på relevant 

material. Detta kräver kompletterande läromedel och ett bibliotek med tillgång till olika 

läroböcker och jämförelse i information u (ibid, s. 67). Vidare betonar man i de allmänna 
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anvisningarna att eleverna på egen hand skall klara av att genomföra en arbetsuppgift. 

Det betyder att efter sin tid på gymnasieskolan skall de bl. a. kunna " ... samla, tolka och 

värdera information, sammanställa och bearbeta materialet. .. " (ibid, s. 44). 

"Gymnasieskolans bibliotek: Uppgifter, organisation och resursbehov" (allmänt kallad 

"Gula boken") ger en beskrivning av hur det var i slutet av 1970-talet och bidrar även 

med förslag på hur gymnasiebiblioteket skulle kunna stärka sin roll. Det främsta 

problemet, som projektgruppen upptäckt, är det dåliga finansiella läget och resurser som 

inte finns i tillräcklig utsträckning. Dessutom finns det kunskapsluckor hos lärarna om de 

möjligheter som finns för att söka information i gymnasiebiblioteket samt hur man skulle 

kunna använda det i undervisningen (Projektgruppen för gymnasieskolans bibliotek 1978, 

s. 1ft). Man anser också att mer och djupare samarbete mellan lärare och bibliotekarie 

bör utvecklas vid mediaurvalet och planering av elevers grupparbeten. För att förbättra 

situationen föreslås gemensamma fortbildningskurser för de båda yrkesgrupperna (ibid, s. 

42). 

2 l 2 Nuläge 

Hösten 1992 kom ett betänkande från läroplanskommitten, som hette "Skola för 

bildning" (Jarlen 1993, s. 9). Där nämns fyra kunskapsformer: faktakunskap, 

förståelsekunskap, fårdighet och förtrogenhetskunskap. Dessa är sammanbundna och 

fungerar inte utan varandra. "Faktakunskaper är kunskap som information, regler och 

konventioner" (Läroplanskommitten 1992, s. 65). Den är mätbar i och med att man om 

denna bl.a. kan säga att antingen minns man det eller inte. Förståelsekunskap går 

däremot inte att mäta i mer eller mindre, utan innebär att fenomen kan begripas på 

kvalitativt olika sätt. Till skillnad från förståelsekunskap, som är teoretisk är fardighet av 

mer praktisk art och denna kunskap betyder att vi vet hur något ska göras och kan göra 

det (ibid, s.65f). "Förtrogenhetskunskapen är ofta förenad med sinnliga upplevelser" 

(ibid, s. 66). Genom sinnena t. ex. synen ''vet" vi rent instinktivt när något är på gång. 

Förutom kunskapsförmedling, där de fyra kunskapsformerna ingår, består skolans 

uppgift av att ge eleverna möjlighet till utveckling av sin kunskapande förmåga. Med 

kunskapande, menar Läroplanskommitten, att eleverna ska kunna ställa upp problem, 

göra bedömningar utifrån den sakkunskap som finns tillgänglig och att de ska komma 

fram till något resultat. Kunskapsformerna fardighet och förtrogenhet ingår i kun

skapaodet I skolans teoretiska ämnen har processen (kunskapande) som sker vid 

inhämtning av kunskaper blivit åsidosatt i förhållande till kunskapsförmedlingen (ibid, s. 

67t). I betänkandet nämns också riksdagsrevisorernas undersökning om gymnasieskolan 

och den visar att eleverna har svårt att på egen hand planera sina arbeten och värdera 

information. Man föreslår således att det måste finnas tid för självständigt arbete för 

eleverna så att de ska få en grund inför högskolestudier och arbetslivets krav (ibid, s. 
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2 9 5). Läroplanskommitten drar den slutsatsen att det i läroplanen bör poängteras " ... att 

eleverna skall ta ansvar för sina studier, kunna arbeta självständigt, överblicka större 

kunskapsfålt, utveckla kritiskt tänkande och ett alltmer vetenskapligt sätt att arbeta och 

tänka ... " (i b id, s. 31 O). För att undervisningen och utbildningen skall bli bra krävs att det 

finns lokaler och utrustning, som är modern på skolorna. En av förutsättningarna är bl .a. 

att man har tillgång till ett skolbibliotek (ibid, s. 298). 

Enligt den nya läroplanen, Lpf94, som trädde i kraft den l juli 1994, är det en av skolans 

huvuduppgifter att ge eleverna 11 
• •. förmåga att finna, tillägna sig och använda ny 

kunskap ... " (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet... 1994, s. 25, 37). Målet med 

de kunskaper eleverna får är att de skall kunna utföra uppgifter både på egen hand och i 

grupp. Precis som i Lgy 70 betonar man bl. a. det kritiska tänkandet och självständiga 

arbetssättet. Det sägs också att skolan skall sträva efter att eleverna med hjälp av 

kunskaper skall kunna formulera och testa hypoteser samt lösa problem. I läroplanen 

pekar man på skolans ansvar att se till att eleverna, när de är färdiga med sina studier, vet 

hur man kan hitta bl.a. facklitteratur för att bygga på sina kunskaper. Riktlinjer för 

läraren finns upptagna och innebär bl. a. att eleverna ska få bok- och bibliotekskunskap 

och att läraren i undervisningen tar upp det senaste inom ämnesområdet samt låter 

eleverna arbeta på varierande sätt och ta ansvar (ibid, s. 29ff, 33). Biblioteket nämns i 

Lpf94 under rektorns ansvar. Där sägs att bibliotek skall finnas till elevernas förfogande, 

till hjälp i studier och självständigt arbete (jbid, s. 36). 

A v denna kapiteldel framgår att eleverna skall ges möjligheter att utveckla sin 

kunskapande förmåga och att det måste finnas tid för självständigt arbete i 

undervisningen. Till detta skall det finnas ett skolbibliotek till elevernas förfogande. 

2.2 Bibliotekets roll i undervisningen 

I denna kapiteldel tar jag upp aktörer och bibliotekets funktioner, arbetssätt 

och svårigheter, samt lärares och bibliotekariers syn på användningen. 

Kapiteldelen bygger främst på undersökningar som gjorts i Sverige. Men jag 

har även hämtat en del från amerikansk forskning. 

2 2 l Aktörer och bibliotekets funktioner 

skolbiblioteket har tre funktioner skriver Louise Limberg (1990). Den pedagogiska, som 

innebär att det skall fungera som en arbetsplats med möjligheter till studier och infor

mationssökning. Kulturella funktionen betyder att skolbiblioteket skall vara en plats för 

eleverna att uppleva kultur och uppmuntras till egna kulturaktiviteter. Den tredje 

funktionen är den sociala, där biblioteket fungerar som en trivsam plats även på raster 

och håltimmar. Dessa tre funktioner kräver att skolbibliotekets lokal är tillräckligt stor 
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och att öppettiderna är väl tilltagna. Undervisningen har behov av ett varierat 

mediabestånd, d. v. s. det bör innehålla facklitteratur, skönlitteratur, AV-media, tidningar 

samt tidskrifter. De två sistnämnda har betydelse för att tillgodose senaste nytt ifråga om 

t. ex. ekonomi och politik. En fördel för undervisningen är att alla sorters medier, som 

finns på skolan, sammanförs och förvaras på skolbiblioteket. Det ökar mediernas 

tillgänglighet för eleverna, ger dem större möjligheter till individualisering och stimulerar 

till nya ideer (Limberg 1990, s. 69ft). En förutsättning för att elever och lärare ska få 

bästa utbyte av biblioteket, är att det under hela skoldagen finns utbildad personal, som 

bl. a. kan hjälpa dem i arbetet samt ordna och registrera medierna (ibid, s. 75). 

Den amerikanske forskaren David Loertscher har gjort fyra taxonomier1, som tar upp 

skolbibliotekets roll i skolarbetet, bl.a. för lärare och bibliotekarier (bilaga l och 2). 

Varje taxonomi är indelad i flera nivåer, där var och en är accepterad samt kan vara 

berättigad i en speciell situation (Hansson 1993, s. 90). På första· nivån, i lärarens 

taxonomi, har han/hon inget behov av biblioteket utan använder läromedelspaket. Andra 

nivån innebär att läraren har en egen samling av material och i den tredje lånar han på 

biblioteket utan hjälp från bibliotekarien. I den fjärde tas informella kontakter och läraren 

ber bibliotekarien om råd angående t. ex. nytt material. På femte nivån fungerar biblio

teket och dess resurser som ett komplement och i sjätte är det en del i undervisningen. På 

både sjunde och åttonde nivån utnyttjas biblioteket fullt ut med ett nära samarbete med 

bibliotekarie och en noggrann planering görs. Men på den åttonde tas i ett tidigt stadium 

hänsyn till förändringar, som kan gälla t. ex. inköp och användande av en ny lärobok, för 

att anpassa stödet till undervisningen (Loertscher 1988, s. 23ft). 

skolbibliotekariens taxonomi är uppdelad på 11 nivåer. På nivå ett och två håller sig 

bibliotekarien utanför undervisningen men ser till att biblioteket hålls i ordning genom 

förvärv, urval och upprätthållande av materialsamlingen. Tredje nivån innebär att 

bibliotekarien delar med sig av sina fackkunskaper och ger service tilllärare och elever. 

På fjärde nivån börjar ett utnyttjande av biblioteket växa fram, som är av spontan 

karaktär. Det utvecklas sedan undan för undan på nivåerna fem till elva, för att slutligen 

hamna på den högsta nivån där lärare och bibliotekarie fungerar som kollegor. 

När alla nivåer i respektive taxonomi är representerade, anser Loertscher att den 

idealiske läraren eller bibliotekarien har uppnåtts (ibid, s. 9ft). 

Den amerikanska forskaren Carol Kuhlthau skriver att en etablerad service som finns på 

biblioteket är undervisning för infonnationsanvändare. Den har, under senaste åren, 

förändrats från att enbart ange platsen för informationen till att mer anpassas efter 

användaren. Dessutom har strategier för att förmedla informationsanvändandet 

framkommit. Men det bibliografiska paradigmet kvarstår som de primära. Det betyder en 
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koncentration på att samla, organisera och återvinna material samt även på avancerad 

teknologi, som ökar tillgängligheten till omfattande informationskällor (Kuhlthau 1993, 

s. 9). Kuhlthau beskriver tre mönster i skolbibliotekets undervisning. "source approach" 

är att eleverna skall få kunskaper i att orientera sig och använda det "egna" biblioteket 

och informationskällor. "Path-finder approach" fokuserar på att sökstrategier lärs ut, som 

täcker in flera källor och ger förståelse för hur dessa förhåller sig till varandra. I de två 

ovannämnda mönstren finns nackdelen att de är svåra att överföra till andra sammanhang 

(ibid, s. 11 ). "The theory-based process approach involves using, interpreting and 

finding meaning in information" (ibid, s.11 ). Det primära i detta undervisningsmönster är 

att lära ut hur man skall utnyttja bibliotekets resurser för att utforma ett ämne, istället för 

att hitta svaret på en fråga (ibid, s. 12). 

I referensservicen kan bibliotekarien ha olika roller gentemot användaren för att kunna 

hjälpa till på bästa sätt. Rollerna måste kunna kännas igen och Kuhlthau har identifierat 

fem nivåer av informationsförmedling. Den första benämner hon "organizer" och innebär 

att direkt mänsklig kontakt saknas och att inget ingripande sker. Målet är att organisera 

och samla informationsmaterial för att användarna lätt skall hitta det de söker. På andra 

nivån har användaren en klar fråga, där svaret tas från en enda rätt källa. Frågan kräver 

enstaka fakta som lätt tas fram genom en enkel sökning. Bibliotekarien kan här ha rollen 

som ''locator". På tredje nivån har användaren ett problem som skalllösas eller ett ämne 

som skall undersökas. För detta identifieras en grupp av källor som är anpassade till 

ämnet. "Identifier", som Kuhlthau benämner nivån, förväntar sig bara att se användaren 

en gång. "Advisor" identifierar en grupp av källor och föreslår användaren en väg genom 

informationen. Användaren skall först titta i källa A, sedan i källa B o. s. v. och föreslås 

återkomma. På denna nivå ges samma råd oavsett användare eller ämne. Användaren har 

en komplex fråga eller vill ha information om ett ämne. Den sista nivån är "counselor" 

som upprättar en dialog med användaren och den leder till att de tillsammans utformar en 

sökstrategi. Användaren kornmer tillbaka regelbundet för att ta upp diskussionen igen 

och förslag på källor grundar sig på användarens kunskaper. Informationssökningen är en 

individuell process som är unik för varje person (ibid, s. 137ft). 

2 2 2 Arbetssätt och svårigheter 

"LBS Lärare och bibliotekarie i samverkan "beskriver ett utvecklingsprojekt med avsikt 

att se hur gyronasiebiblioteket kunde utnyttjas bättre, främst i ämnena samhällskunskap, 

historia och svenska. Projektet ägde rum under läsåren 1973/74- 1975/76 på ett antal 

gymnasieskolor, vars bibliotek hade skiftande resurser beträffande lokaler och personal 

(Odenstam 1977, s. 10). Det utarbetades modeller och den slutgiltiga versionen går ut på 

att eleverna lär sig alltmer om informationssökning allteftersom de behöver. Samtliga 
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parter (lärare, bibliotekarie och elever) planerar tilsarnmans hur biblioteks- och 

bokkunskap skallläggas upp (ibid, s. 22). Modellen består av fyra steg: 

Steg l - Lärare och elever gör gemensamt upp vad som skall gås igenom och hur det 

skall behandlas. I det självständiga arbetet väljer, begränsar och bestämmer eleverna sig 

för en frågeställning. Läraren handleder hela tiden under denna fas för att undvika att 

inget grundläggande har förbisetts . Tillsammans med bibliotekarien skall han/hon hjälpa 

till och upplysa om vilka möjligheter och svårigheter som finns av det valda områdets 

materialtillgång. Steg 2 - Informationssökning, som innebär att biblioteksträning bör 

starta tidigt och ske stegvis. Det skallleda till kunskaper i att söka på olika sätt och 

använda sig av olika slags material. Viktigt är också att eleverna lär sig att hämta 

information från t. ex. andra samhällsinrättningar. 

Steg 3 - Eleverna bedömer och värderar materialet med hjälp av kritiskt tänkande. 

Steg 4- Eleverna redovisar arbetet (ibid, s. 25f). 

I projektet pekar man på att lärare och bibliotekarie måste samarbeta för att biblioteket 

ska kunna integreras mer i undervisningen. Läraren är, i detta undervisningssätt, 

beroende av någon som kan hitta material och vet användningen av dem. Lärarens roll 

blir mer en handledares istället för kunskapsförmedlare . Lärarnas synpunker efter 

projektets genomförande var att de känt sig mindre beroende av läroboken, själva fått 

ökade kunskaper i att söka information men somliga ansåg att det tar för mycket tid för 

eleverna att lära sig söka (ibid, s. 29ft). Under projektets gång upptäcktes en del hinder, 

som försvårade användingen av biblioteket i undervisningen. Om läraren och bibliote

karien ser sin egen yrkesroll som kunskapsförmedlare respektive serviceperson är detta 

ett hinder. Elevens självständiga arbete skulle även underlättas om materialet var mer 

samlat och om allt fanns registrerat i bibliotekets katalog. Om biblioteket saknar 

materiella och personella resurser är detta ytterligare hinder (ibid, s. 48f). 

Ett annat projekt om elevers självständiga arbete i skolbiblioteket redovisas i Brigitte 

Kiihnes avhandling "Biblioteket- skolans hjärna?". Det s.k. "Barketorpsprojektet" 

genomfördes på grundskolan i Kalmar kommun läsåren 1988/89- 1990/91. Avhand

lingsarbetet var upplagt som en utvärdering av utvecklingsprojektet. Avsikten med 

utvärderingen av projektet var att se i vilken grad eleverna kan arbeta självständigt i 

biblioteket och hur man skulle kunna ge elever och lärare ökade kunskaper i informa

tionssökning. " ... vad händer egentligen med alla inblandade, när man arbetar 

"undersökande" i ett bibliotek?" ( Kiihne 1993, s.71). Kiihne har på grundval av 

erfarenheter i projektet gjort ett förslag på en undervisningsmodell att använda i det 

undersökande arbetssättet oavsett ämne. Kortfattat innehåller den följande delar: 

l. Läraren inleder som ämnesexpert 
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2. Läraren undersöker elevernas utgångsläge, d.v.s. kunskaper som redan finns och vad 

de vill veta mera 

3. Bibliotekarien visar bibliotekets hjälpmedel och går med eleverna igenom hur man 

använder dem 

4. Eleverna söker information, bygger på sina kunskaper och fårdigställer sitt arbete. Till 

sin hjälp har de lärare och bibliotekarie, som samarbetar 

5. Eleverna redovisar sina arbeten 

6. Lärare och elever sammanställer gemensamt en helhet (Kiihne 1993, s. 211ft). 

För det mesta möttes skolbibliotekarierna, under projektets gång, av positiva reaktioner 

till arbetssättet hos olika berörda personer och de deltagande lärarnas goda erfarenheter 

spred sig till deras kollegor (ibid, s. 144). Men ibland meddelade lärarna ej i förhand att 

klassen inte skulle komrna till skolbiblioteket på överenskommen tid på grund av t. ex. 

studiebesök. I många fall pratade skolbibliotekarien med läraren efteråt om detta och 

kom fram till att det varit missförstånd. Men enligt författaren är detta inte på något sätt 

unikt utan det är ett problem som förekommer på många platser i landet. Det är därmed 

också vanligt att skolbibliotekarier i sitt arbete inte känner sig värdefulla (ibid, s. 112). 

Under ett och samma arbete, som förekom i projektet och som Kiihne beskriver, fanns 

det flera problem. Det började med att lärarna inte var överens sinsemellan, p. g. a. att 

vissa av dem (bl.a. en lärare i naturorienterande ämnen2) inte ville vara med. Nästa 

problem som dök upp var att eleverna blev upptagna med prov och studiebesök, vilket 

medförde att en del elever försvann, istället för att som tidigare planerats ägna dagarna åt 

arbetet i skolbiblioteket. Enligt författaren tyder detta på att några lärare inte ser arbetet i 

skolbiblioteket, som något speciellt betydelsefullt (ibid, s. 159ft). 

Andra faktorer som påverkar förhållandet undervisning-gyronasiebibliotek tar Louise 

Limberg och Lars Selden (1993) upp i sin artikel "Informationssökning och meningsfullt 

lärande" med hjälp av ett antal källor (bl.a. rapporter och utredningar) som grund. Några 

av dem är läromedlens stora inflytande, materialtillgängligheten på skolan och att det 

saknas en samlad registrering av skolans material. Ytterligare ett problem är att det är 

lätt för bibliotekarien att fastna i praktiska uppgifter, som t. ex. beställningar av artiklar 

och förvärv. Dessutom visar biblioteksundervisningen, som bibliotekarien ger, allt för 

sällan att eleverna verkligen lärt sig hur man söker information (Limberg, Selden 1993, s. 

28f). 

I sina studier av informationssökning och inlärning upptäckte författarna att det finns en 

motsättning när det gäller innehållets roll. Inlärningsforskaren Marton och hans 

medarbetare menar att innehållet spelar en stor roll vid inlärningen. Syftet är att man lär 

sig något (t.ex. om fotosyntesen) . Däremot är det vanligt inom biblioteks- och 
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informationsvetenskapsforskningen att man inte knyter an till ett visst innehåll. Det kan 

t. ex. ses hos Kuhlthau, som studerat användarnas informationssökning. Hon har upptäckt 

sex stadier vid informationssökningen. Dessa är: inledning, ämnesval, inledande 

informationssökning, fokusering, informationsinsamling och avslutande 

informationssökning (Limberg 1993, s. 28ff). Men hon har inte undersökt vad eleverna 

kan i ämnet efter informationssökningen. Denna motsättning kan, enligt författarna, 

överföras till olika uppfattningar som finns mellan lärare och bibliotekarie. Synen på 

bibliotekets uppgifter och hur t. ex. informationssökningen, handledningen och 

undervisningen skall göras skiljer sig åt. De båda yrkesgrupperna har olika uppfattningar 

om vad som är viktigast, läraren ser innehållet i uppgiften som det mest betydelsefulla 

medan bibliotekarien anser att det är sökprocessen. Detta leder till att den ena eller andra 

biten blir åsidosatt. För bibliotekarien kan det innebära att hon inte intresserarar sig för 

vad eleverna innehållsmässigt lärt sig, som resultat av informationssökning (ibid, s. 43f). 

2 2 3 I .ärares och bibliotekariers syn på användningen 

Tio år efter utredningen om gymnasiebibliotek, "Gula boken", gjorde gyronasie

bibliotekarierna Inger Malmström och Hannah Stein en uppföljningsstudie i form av en 

enkätundersökning. Detta är en av få studier som gäller lärares syn på och användning av 

skolbiblioteket. Författarna angav i en fråga tre alternativ om i vilket syfte lärarna 

använde gymnasiebiblioteket mest. Resultatet blev att det klart vanligaste var för grupp

arbeten och dylikt följt av hitta eget material och det användes minst för fritidsläsning. I 

enkäten fick lärarna också kryssa för tre av åtta alternativ, som de ansåg vara gyronasie

bibliotekets betydelsefullaste funktioner. Informationssökning blev det klart vanligaste 

svaret (nästan 90%) och därefter följde lässtimulering. Sedan ansågs användningen av 

biblioteket som läromedel, lånebibliotek och plats för enskilda studier vara lika viktiga. 

Bibliotekets uppgift att vara ett stöd i lärarnas fortbildning var minst betydelsefullt 

(Malmström 1989, s. 5f). Malmström och Stein skriver sammanfattningsvis bl.a. att 

många lärare ser bibliotekarien som en serviceperson och när ett samarbete sker dem 

emellan, gäller det oftast inköpsfrågor. Vanligtvis meddelas inte bibliotekarien om vad 

eleverna skall jobba med, när de kommer till biblioteket. Belåtenheten med gyronasie

biblioteket och att lärarna inte ser svagheterna i fråga om resurserna visar, enligt för

fattarna, på att biblioteket inte utnyttjas på rätt sätt (ibid, s. 17). 

I en annan mindre undersökning, som gjordes vid vårdhögskolan i Örebro 1991, 

intervjuades sex lärare om bur biblioteket användes i undervisningen. Lärarna utnyttjade 

biblioteket för att söka information till sig själva och den service de fick i sambanp med 

detta ansåg de vara bra. Om biblioteksintegrationen i undervisningen skriver författarna 

följande: "Kopplingen till att använda biblioteket som ett pedagogisk redskap sker inte 

automatiskt. Man framför önskemål om ett ökat samarbete med biblioteket, t ex. att 
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bibliotekarien rar ökade resurser att undervisa och handleda studerande. Även ett behov 

av stöd från bibliotekarien inför den egna undervisningen framförs." (Hansson 1991, s. 

25). 

Ett av de problem som lärarna ser är att de inte vet hur man skall kunna använda 

biblioteket i undervisningen, men att de gärna skulle vilja veta mer om ett bättre ut

nyttjande. Andra hinder är bl. a. stressen av allt som skall göras, att det inte finns någon 

tradition av att använda biblioteket och att det är svårt att ändra sitt undervisningssätt 

Ibland kan det även vara så att biblioteket glöms bort (ibid, s. 25). Lärarnas intervjusvar 

jämfördes i undersökningen med Loertschers taxonomi (Jämför med avsnitt 2 .2.1 ). Det 

visade sig att det samarbete som förekom mellan de flesta av lärarna och bibliotekarien, 

var av den typen som tilldrar sig på de lägre nivåerna i taxonomin. Det fanns en lärare 

inom intervjugruppen som samarbetade med bibliotekarien, enligt den näst högsta nivån i 

Loertschers taxonomi ( ibid, s. 22t) . 

Malmströms (1989) undersökning tar även upp gyronasiebibliotekariernas synpunkter 

och av dessa var det mer än hälften som svarade att, i deras arbete är det informations

sökningen som är betydelsefull. Men det är inte så vanligt att de ser sig själva som 

handledare i detta utan de upplever sig själva mer som en "upplysningsbibliotekarie", som 

svarar på frågor. Till detta hör också att 115 av dem uppfattar sig till största delen som 

servicepersoner. Drygt 1/5 av bibliotekarierna, som deltog i undersökningen, tycker att 

det är viktigt att kontakten med eleverna är bra, medan ytterst få betonar samarbetet med 

lärare (Malmström 1989, s. 7). Samarbetet med lärarna är oftast sprunget ur att en 

informell kontakt tagits, i t. ex. personalrummet. När det gäller förhandsinformation om 

kommande arbete är det hälften av bibliotekariena som får det. Men endast hälften av 

dessa uppger att det sker regelbundet. Vid planering av framtida projekt, där biblioteket 

och dess material ska ingå, är det l O% av bibliotekarierna som är med och samma andel 

är aldrig med. Den övervägande delen ( 65%) gör det ibland eller sällan och de åter

stående 15% hade inte angett något svar. Det vanligaste på de undersökta skolorna var 

att bibliotekskunskapen gavs i årskurs l och bestod av genomgång och uppgifter (ibid, s. 

11). 

Biblioteket har olika roller i skolarbetet och det kan vara allt ifrån att fungera som en 

organiserad samling av material till att det sker ett utvecklat samarbete mellan lärare och 

bibliotekarie. Av tidigare forskning, som nämnts, framgår att det är viktigt med sam

arbete. En del svårigheter har dock upptäckts t. ex. att lärare och bibliotekarie har olika 

uppfattningar om vad som är mest viktigt att eleverna lär sig. 
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2 3 Kursplaner och didaktisk3 forskning 

Ämnena samhälls- och naturkunskaps historik och omfattning på gymnasieskolan 

redovisas först i denna kapiteldel. Sedan tas den didaktiska forskningen om de sam

hällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnena upp var för sig. Det mesta om den 

didaktiska forskningen, som redovisas är hämtat från ett antal olika bidrag, som finns i 
11Fackdidaktik''(1986). Även kursplanen för samhällskunskap respektive naturkunskap 

beskrivs i denna kapiteldel. 

2 3 l Natur- och samhällskunskap på gymnasieskolan 

I 1960 års gymnasieutredning rekommenderades att samhällskunskap skulle bestå av 

nationalekonomi, statskunskap, sociologi o~h kulturgeografi d.v.s. en sammanföring av 

de etablerade vetenskapliga disciplinerna (Englund 1986, s. 529).Naturkunskap kom med 

i läroplanen 1965, som ett sammansatt ämne, där stoff hämtats från biologi, fYsik, kemi 

och geovetenskap (Niklasson 1995, s. 1). Men i de nya kursplanerna (från 1994) är 

geovetenskapen ej med längre. Detta avsnitt har flyttats till ett rent geografiämne, som 

läse.s på den samhällsvetenskapliga grenen (ibid, s. 25). Ämnena samhällskunskaps och 

naturkunskaps A-kurser ingår, i dagens gymnasieskola, i den grupp som kallas för 

kärnämnen. Det innebär att A-kurserna för dessa ämnen läses på gymnasieskolans 

samtliga 16 nationella program och består av 30 poäng4 naturkunskap och 90 poäng 

samhällskunskap. B-kursen i ämnet naturkunskap (70 poäng) läses på samhälls

vetenskapliga programmet. Om man sedan väljer den samhällsvetenskapliga grenen läser 

man där samhällskunskapens B- och C-kurs, som består av 110 respektive 100 poäng. 

Samhällskunskapens B-kurs finns också som ett alternativ på den humanistiska grenen. 

Dessutom finns möjlighet att fördjupa sig i humaniora eller samhällsvetenskap både på 

den humanistiska och samhällsvetenskapliga grenen (Gyvux1994: 17 ... 1994, s. 53 fl). 

2 3 2 Samhällsvetenskapliga ämnen 

I de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena diskuteras och behandlas ämnenas 

berättigande och mål, den s.k. varför-frågan, som är en läroplansteoretisk aspekt. Marton 

skriver att metodiken i dåvarande lärarutbildning {1986) inte vilar på någon vetenskaplig 

grund utan tar sitt innehåll från de övriga tre delarna i utbildningen: ämnesteorin, prak

tiken eller pedagogiken. Marton tänker sig att metodiken i den nya lärarutbildningen skall 

vila på pedagogikens vetenskapliga grund och knyter an till Comenius och hans definition 

av begreppet didaktik Där beskriver han det som läran om hur man väljer (vad) och 

hanterar (hur) undervisningens innehåll. Marton delar utifrån detta upp didaktiken i ett 

läroplansteoretiskt och ett undervisningsmetodiskt område, vad- respektive hur-frågan. I 

båda dessa områden finns allmän- och fackdidaktik (Marton1986, s. 70ft). Det sist

nämnda definierar Marton som" ... frågor om val och behandling av undervisningens 

innehåll inom olika kunskaps- och fardighetsområden." (ibid, s. 72). Det behöver inte 
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bara vara skolämnen, utan kan även röra sig om t. ex. stadier, teman eller blockämnen. 

När andra vill utvidga och lägga till en varför-fråga anser Marton att denna finns med i 

vad-och hur-frågan. Inom pedagogiken diskuteras ofta elev och innehåll var för sig. Men 

Marton förordar didaktikens sätt att ta fasta på förhållandet mellan dessa och att det hela 

går ut på att någon skalllära sig något. Lika viktigt är att innehållet blir som en länk i 

relationen mellan lärare och elev (ibid, s. 72ft). 

Folke Vemersson gjorde 1990 en enkätundersökning med sju gymnasielärare och 15 

högstadielärare, som undervisade i samhällskunskap (Vemersson 1994, s. 14, 20). Syftet 

var att få en bild av deras tankar kring undervisningens innehåll och metod (ibid, s. 120). 

Vemersson har utifrån detta valt att försöka ta reda på ämnets identitet, val av 

kunskapsområden, ämnets legitimitet samt hur undervisningen skall gå till (arbets

former/arbetssätt) (ibid, s. 14f). Författaren utreder, enligt min uppfattning, därmed det 

som Marton definierar som vad- och hur-frågan. Arbetsformerna och arbetssätten 

varierar stort, från lärarstyrda genomgångar till aktivt elevdeltagande (ibid, s. 80). När 

det gäller det undersökande arbetssättet har Vemersson studerat vilken betydelse 

begreppet har för lärarna. En uppdelning har med svaren som grund gjorts i s.k. 

ospecificerade svar - uppgifter och kontroll görs av läraren - unifunktionella svar -

elevernas frågor styr undervisningen - samt multifunktionella svar - elevinflytande i flera 

delar av undervisningen. Resultatet var jämt fördelat mellan de tre olika kategorierna, 

förutom i den unifunktionella, där endast en gymnasielärare fanns med. Fördel och 

nackdel med det undersökande arbetssättet är att det blir ett större engagemang 

respektive att det är tidskrävande (ibid, s. 75ft). Främst med hjälp av senaste nytt från 

massmedia försöker lärarna väcka elevernas intresse (ibid, s. 65). Lärarna fick i en 

omfattande frågekonstruktion gradera, med tanke på undervisnings- och inlärnings

processen, mellan de fyra ytterligheterna elevstyrning-lärarstyming, konkretion

abstraktion, praktik-teori samt induktion5 -deduktion6. De skulle fylla i både det 

önskvärda och faktiska läget (ibid, s. 87ft). Sammantaget har lärarna i den faktiska 

verkligheten ett undervisningssätt som är placerat mellan de båda ytterligheterna, d.v.s. 

en mellanform (ibid, s. 130). Visionen ligger däremot närmare den progressivistiska 

handlingsstrategin, som går mot praktik, induktion, konkretion och elevstyrning (ibid, s. 

97f). Vemersson drar, utifrån lärarnas svar, slutsatsen att ämnet samhällskunskap har en 

oklar identitet, när det gäller innehållet. I gymnasielärarnas fall troligen beroende på att 

kursplanen man arbetar efter var relativt ny (från 1988) (ibid, s. 53, 129). I frågan om 

legitimitetsperspektivet läggs tonvikten på en bred demokratisk medborgarfostran (ibid, 

s. 130). 

I kursplanen för gymnasieskolan står att ämnet samhällskunskap skall "stödja och 

utveckla elevernas förmåga att bearbeta och analysera viktiga samhällsförhållanden och 
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samhällsfrågor" ( Gyvux 1994: 16 ... 1994, s. 65). Av betydelse är att eleverna kan välja ut 

och kritiskt granska den information, som kommer från olika källor och medier. Till 

grund för detta ligger en kunskap om vilken sorts källa det är och mediers olika grad av 

fullkomlighet. Mål för A-kursen är bl. a. att eleverna får tillfålle att mera ingående titta på 

en särskild samhällsfråga, som har anknytning till deras inriktning på utbildningen. Det 

står även att eleverna skall 11 
.•. kunna använda olika kunskapskällor och verktyg för att 

analysera och diskutera samhällsfrågor ur olika infallsvinklar. .. "(ibid, s. 66). Ämnes

områden som skall tas upp under kursen är bl.a. politiska ideologier, svenska 

säkerhetspolitiken, internationella relationer och globala förhållanden. Samhällskunskap 

B är en fördjupningskurs och bygger vidare på A-kursens mål. Eleverna skall i denna 

kurs få en förståelse av mer omfattande samhällsfrågor och träna sig i att ställa upp 

problemformuleringar. I betygskriterierna för A- och B-kursen står det bl. a. att eleverna 

skall kunna söka fram fakta som är betydelsefulla (ibid, s. 66ft). C-kursens mål redovisas 

inte p.g.a. att ingen av de intervjuade lärarna har eller hade haft en sådan på 

gymnasieskolan. 

2 3 3 Naturvetenskapliga ämnen 

För att eleverna skall förstå ett speciellt innehåll, på det sättet skolan anser vara viktigt, 

är det betydelsefullt att först studera hur eleverna tänker om innehållet i fråga. Det är 

främst i matematik och i de naturvetenskapliga ämnena detta undersöks enklast 

(Svensson, 1986, s. 237). Svensson m.fl. anser att fårdigheter och kunskaper i ett 

speciellt ämne har sin grund i 11 
••. alla dessa sätt att analysera, uppfatta, reflektera över 

och handla i relation till fenomenen och inte endast den rätta kunskapen eller fårdigheten. 

Det är denna faktiska kunskap och färdighet, som måste vara utgångspunkt för de 

didaktiska besluten .... " (ibid, s. 199). Beskrivningar av de uppfattningar människor har 

och hur de utför något behövs och är av stor betydelse. I undervisningen kan det 

emelllertid bli ett problem för läraren som känner sitt ansvar att tala om att något är fel, 

istället för att lyssna och försöka förstå (ibid, s. 202). När beskrivningar av människors 

kunskaper och fårdigheter gjorts har man fått en uppfattning om hur skolans mål skall se 

ut för att vara uppnåbara och kan bestämma vilket håll utbildningen strävar mot. Be

skrivningarna kan dessutom utgöra en bas när frågor dyker upp som rör val och 

behandling av innehållet (ibid, s. 205fl). 

EKNA (Elevtänkande och Kurskrav i NAturvetenskaplig undervisning) är ett forsknings

projekt med inriktning på fysik- och kemiämnet (Andersson 1986, s. 119). Andersson 

kom fram till att eleven ofta har ett kausaliskt tänkande, samband mellan orsak och 

verkan, och önskvärt är att få eleven att gå från den konkreta till den abstrakta för

ståelsen (ibid, s. 147). Genom elevernas egna upptäckter och undersökningar kommer 

elevens tidigare uppfattning om ett fenomen fram och kan utifrån denna åstadkomma nya 
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ideer (ibid, s. 127). Lärarens roll är att ta reda på och förstå hur eleverna tänker och 

sedan hjälpa och uppmuntra dem. Läraren skall även stimulera eleverna att skapa ideer. 

För att undvika tomrummet, mellan skolans mål och elevernas tänkande, kan läraren 

lägga upp undervisningen så att den bygger på elevens utgångsläge (ibid, s. 147). 

Syftet med ett arbetssätt ur konstruktivismens perspektiv är att eleven skall komma 

underfund med hur han själv tänker med sina tidigare erfarenheter uppfattade 

naturvetenskapliga fenomen och inse att det går att kritisera. När eleven upptäcker detta 

eller ser att det inte går ihop med resultatet av experimentet kan en klasskamrats 

tankesätt verka mer logiskt. Allt detta gör att elevens vilja att skapa ett nytt kunnande 

ökar och är vad Andersson kallar för en " .. . förberedelse för en begreppslig förändring ... " 

(ibid, s. 127). 

Björn Andersson var även projektledare för NUNA-projektet (Nationell Utvärdering 

NAturvetenskap) som genomfördes i grundskolans årskurs 9 under åren 1990-93. Ingrid 

Jansson (1994b) har ställt samma frågor om materia, som förekom i NUNA-projektet, till 

gymnasieelever. När dessa svar sedan analyserats upptäckte Jansson, precis som 

Andersson, att eleverna hade brister i förståelsen av de vetenskapliga begreppen. Därför 

är det, anser Jansson, av stor betydelse att gymnasielärarna lägger stor vikt vid att 

försöka åtgärda detta genom att behandla det i undervisningen och inte tro att detta 

gjorts färdigt på grundskolan (Jansson 1994b, s. 3). Jansson (1994a) har skrivit 

ytterligare en rapport som är gjord på samma sätt men som tar upp vad gymnasieelever 

vet om ekologi och människokroppen. Resultat och slutsatser av dessa ämnen blev 

samma som i den andra rapporten men med en del specifikt för dessa ämnesområden. F ör 

att begripa t. ex. fotosyntesen krävs att elevernas förståelse av begreppen i ämnes

avsnitten gaser och fasövergångar förbättras. Dessutom fordras att fenomenen som 

förekommer i vardagslivet knyts ihop med de vetenskapliga begreppen i undervisningen 

(Jansson 1994a, s. 85). 

Om elevernas förhållande till fenomenen skriver också Lybeck. Det är en fördel för 

undervisningen om man kan få fram hur eleverna tänker kring naturvetenskapliga 

fenomen (Lybeck1986, s. 154). Alla de olika individuella uppfattningarna kan man göra 

till ett innehåll i undervisningen (ibid, s. 156). I ett försök med problemorienterad 

undervisning på naturvetenskaplig linje på gymnasieskolan i fysik, gav läraren eleverna 

tid och möjlighet att framföra sina synsätt och läraren lät dessa konfronteras mot 

varandra. Därefter gjordes gemensamt en sammanfattning. Ur motsättningarna, som kom 

fram mellan elevernas olika tankeformer bildades förhoppningsvis nya mera komplexa 

tankeformer (ibid, s. 164). I ett inlärningsförsök med en högstadielärare kom Lybeck 

fram till att ett hinder för att nå skolans uppsatta mål är lärarens begränsade förståelse för 

att det bland eleverna finns många variationer i uppfattningar av ett visst fenomen (ibid, 
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s. 174). Syftet med denna studie var först att läraren skulle rikta uppmärksamheten på 

sina egna uppfattningar och därigenom lägga upp undervisningen på ett annat sätt för att 

få höra elevernas olika tankar och uppfattningar (ibid, s. 177). 

Lybeck tar även upp naturkunskap, som är en sammanföring av biologi, fysik, kemi och 

geovetenskap. Men integrationen har varit svår att överföra till verkligheten, enligt 

Lybeck, beroende på att det inte finns någon direkt lärarutbildning för detta ämne. Det 

som behövs för en sammanföring av flera ämnen är en didaktisk ämnesteori och en sådan 

har ännu (1986) inte utvecklats. Forskningen har varit obetydlig när det gäller innehållet i 

innehållsmässigt avgränsade områden som består av flera ämnen t.ex. naturkunskap. Mer 

tid behöver läggas på integrationsproblemet och speciellt behöver studier göras av 

integrationsbegreppet i kursplanerna. Då krävs också specialister inom filosofi och 

vetenskapsteori (ibid, s. 188). 

I kursplanen för naturkunskap från 1994, under rubriken "karaktär och struktur" 

(gällande för både A- och B-kursen), står det följande "Undervisningen ska utformas så ... 

att eleverna utvecklar sin förmåga att söka och tillgodogöra sig naturvetenskaplig 

information" (Gyvux 1994:16 1994, s. 55). Det nämns också något om arbetssättet i 

målbeskrivningen för A-kursen, att det är observationer, experiment och få.ltstudier som 

skallligga till grund för inlärningen. I målformuleringen betonas miljöaspekten, men även 

energi- och resursfrågor tas upp. Kursplanen redovisar även de delar som eleverna skall 

ha fä.tt kunskaper i efter ha gått A-kursen. De är ekosystemet, det naturliga kretsloppet, 

energiflödet, miljöproblemen samt miljö- och resursfrågor m.fl . I B-kursen är miljöfrågan 

inte längre lika framträdande i målbeskrivningen utan man vill att eleverna genom kursen 

skall få en allmän naturvetenskaplig kunskap. Även här betonas ett experimentellt 

arbetssätt. Efter kursen skall eleverna bl. a. ha fått kunskaper om materia, energifonner 

samt om livets uppkomst och utveckling (ibid, s. 5Sff). 

Sammanfattningsvis kan sägas att fackdidaktik betonar vikten av att någon lär sig något 

och behandlar förhållandet mellan elev och innehåll. Innehållet kan fungera som en länk 

mellan lärare och elev och läraren skall försöka förstå samt lyssna på elevernas tankar 

och tidigare erfarenheter om ett fenomen. 

2 4 Natur -och samhällsvetares informationsbehov och beteende 

Bland litteraturen, som redovisas i denna kapitel del, finns en del som är relativt gammal 

och förhållandena kan ha förändrats . Men denna litteratur är ändå av intresse. Först 

beskrivs natur- och samhällsvetenskapens speciella behov av information och beteende 

vid sökprocessen. Jag tar sedan upp undersökningar som visar på skillnader mellan natur

och samhällsvetares användning av och uppfattning om biblioteket. Till stor del bygger 
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de två sista avsnitten på samma undersökningar som redovisats i kapiteldelen bibliotekets 

roll i undervisningen d.v. s. studier gjorda på grundskolan eller gymnasie-skolan. 

Dessutom redogör jag för några studier som genomförts på högskolan. Grundskolans 

naturorienterande och samhällsorienterande 7 ämnen förkortas i detta kapitel till NO- och 

SO- ämnen. 

2 4 l Informationssökning i vetenskaperna 

I min litteraturgenomgång finns flera texter som refererar till Kuhn. Lars Höglund skriver 

att det finns flera undersökningar som visat på att olika ämnen, t. ex. samhälls- och 

naturvetenskap, har olika behov av information. Detta beror på kunskapens uppbyggnad 

och var i utvecklingen vetenskapen befinner sig (Höglund 1978, s. 2f). Kuhn menar, 

enligt Brittain, att det finns tre olika sätt att arbeta inom vetenskaperna: normal, pre

normal och tillämpad. Kemi och fysik tillhör de normala vetenskaperna, som innebär att 

det finns ett övergripande paradigm. De pre-normala vetenskaperna, sociologi och 

statskunskap, saknar samstämmighet när det gäller den teoretiska ramen. Ingenjörs

vetenskap, kallar Kuhn för tillämpad vetenskap. 

Brittain menar att om Kuhns teori stämmer används information på olika sätt av 

studenter beroende på vilken vetenskap det gäller. Följden blir att de som studerar 

naturvetenskap inte har samma behov av den senaste forskningen, utan klarar sig med 

standardtexter. Däremot inom samhällsvetenskapen är det viktigt att kunna skumläsa och 

att det finns litteratur med stor spridning och bredd. Det är även betydelsefullt att det 

finns all sorts litteratur. Vidare menar Kuhn enligt Brittain, att i en disciplin, där 

paradigm saknas är det svårt att få klarhet i och bedöma materialet. Även det som inte 

verkar användbart kan komma att ligga till grund för ny kunskap eller också leder det 

bara till ett sidospår. Detta till skillnad från naturvetenskaperna som har ett paradigm och 

där man kan ta bort det onödiga och motsägelsefulla samt plocka ihop det betydelsefulla. 

I väntan på att samhällsvetenskapen skall få ett paradigm är informationsbehoven svåra 

att definiera (Brittain 1970, s. 43ft). För att förstå samhällsvetenskapens krav och behov 

av information måste man, enligt Brittain, vara insatt i dess forskning och litteratur (ibid, 

s. 34). 

Annan litteratur som tar upp skillnader i informationsbehoven är Höglund (1980b) som 

skriver att monografier används mer av samhällsvetare än av naturvetare, som däremot 

utnyttjar tidskrifter i högre grad. Detta pekar på att naturvetarna har ett större behov av 

och krav på att hålla sig ajour samt få reda på de senaste resultaten i forskningen. 

Höglund refererar även han till Kuhn. Behovet av information varierar och är svårt att 

bedöma p. g. a. de förändringar av stoffet som sker i det samhällsvetenskapliga materialet. 

Ett problem som finns för kunskapstillväxten i vetenskaper, som är i ett pre-paradig-
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matiskt skede, är att det finns flera sidospår man kan komma in på. Kunskaper utvecklas 

genom att man testar och provar. Då gäller det även att det finns ett informationssystem 

som klarar av det. 

Enligt Höglund, delar Storer upp vetenskaperna efter deras hårdhet, vilket bedöms efter 

disciplinens användande av matematik. Det innebär att användare från olika vetenskaper 

ställer olika krav på informationsystemet Naturvetare kräver att man kan söka efter 

något bestämt och för samhällsvetare är det viktigt att man i systemet kan bläddra sig 

fram och använda frågor som inte är så preciserade (Höglund 1980b, s. 34f). 

Beroende på disciplin och period är det olika villkor för hur man på bästa sätt kan 

använda den kunskap som redan finns . Men med de tekniska möjligheterna som finns, 

menar Höglund (1980a), att det inte behöver vara något problem att hitta i informations~ 

systemen även om det inte existerar några specifika frågor (ibid, s. 34f). 

Undersökning av skillnader finns också i Barbara Skeltons jämförelse utifrån totalt 14 

engelska användarstudier där både forskare och praktiker tillfiågats. Därav är det 13 

mindre studier av naturvetares informationsbehov och den 14:e gäller en större under

sökning av samhällsvetare (INFROSS, se s. 23). Skelton betonar att det finns en rad 

problem med att jämföra olika användarstudier. Hon nämner bl. a. att de är olika stora 

ifråga om antalet deltagande personer (Skelton 1973, s. 140). När det gäller innehållet i 

undersökningen såg Skelton att det fanns små avvikelser mellan natur- och samhälls~ 

vetare i fråga om materialanvändandeL Båda utnyttjar monografier och tidskrifter, men 

för naturvetarna överväger tidskriftsanvändandet något (Skelton 1973, s. 143). Skeltons 

undersökning visar dessutom att det inte är några större skillnader i beteendet angående 

informationssökning mellan natur- och samhällsvetare. Det är bl .a. samma metoder och 

källor som används (ibid, s. 154). 

Sedan omkring 1980 har användarstudierna börjat inrikta sig mer på användarna och 

deras beteende, till skillnad från som tidigare när man undersökte deras behov. En 

förändring har, enligt Wilson, därmed skett från "system studies" till ''person~centred 

studies" (Wilson 1994, s. 17, 41). Detta har också medfört att kvalitativa undersökningar 

görs i större utsträckning än tidigare (ibid, s. 35). 

Ett exempel på en personorienterad studie är den Ellis m. fl. gjort där de koncentrerar sig 

på användarnas beteende i sökprocessen (ibid, s. 33). De har gjort en jämförelse mellan 

naturvetenskapliga (fysiker/kemister) och samhällsvetenskapliga forskare om deras vanor 

i informationssökning ( Ellis 1993, s. 3 56). Man har utgått från en modell av Ellis, som 

förklarar sökprocessen i flera steg. Dessa är: starting, chaining, browsing, differentiating, 

monitoring, extracting, verifying och ending. Det som inleder sökandet och görs i 
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samband med detta kallas för "starting". Nästa kategori, 11Chaining", innebär att olika 

material förbinds med varandra genom att t. ex. följa upp -citat. "Browsing" betyder att 

det finns en ungefärlig uppfattning om i vilket område man skall söka för att få använd

bar information. För att avgöra materialets karaktär och om det kan vara användbart 

studeras det som skiljer källorna åt. Detta är vad Ellis kallar för "differentiating". 

"Monitoring" innebär att forskarna bevakar den senaste forskningen och utvecklingen 

genom att studera vissa källor. En noggrann genomgång görs av t. ex. en serie av 

monografier för att få fram information som är relevant. Detta benämns "extracting". 

Ovan redovisade kategorier förekommer hos samtliga forskare som var med i studien. 

Ytterligare två kategorier tas upp för att beskriva kemisternas beteende vid informations

sökning. Den ena är "verifying'', som innebär att de granskar informationen så att inga fel 

förekommer. "Ending", som är den andra kategorin, är när sökningen av information 

görs i det skede när forskarens projekt nästan är slutfört (ibid, s. 359). 

Författarna drar slutsatsen att det inte finns några utmärkande skillnader mellan fysikerna 

och samhällsvetarna, utan deras beteende i informationssökning är i stort sett lika. De 

skillnader som framkommit, mellan kemister och samhällsvetare, är att det hos kemister 

tillkommer två kategorier: "verifying" och "ending". Vid jämförelse av alla tre grupperna 

(fysiker, kemister och samhällsvetare) kommer författarna fram till att de grundläggande 

beteendet är likartat. Det enda som egentligen skiljer är intensiteten i de beskrivna 

aktiviteterna (ibid, s. 365f). 

2 4 2 Lärares. forskares och praktikers användning av biblioteket 

I Nobels avhandling (1979) jämförs läroböcker med 11vanliga" böcker. Hon kommer fram 

till att de sistnämnda, som finns på skolbiblioteken, oftast skrivs av personer aktiva och 

engagerade i ämnet (Nobell979, s. 127f, 132). Nobel menar att tryckta medier, utöver 

läroböcker, med fördel skulle användas i alla ämnen i skolan (ibid, s. 132f). I avhand

lingen redovisas också undersökningar som har gjorts bland elever och bibliotekarier i 

Uppsala kommun. Intervjuerna med skolbibliotekarierna visade att högstadieeleverna 

gick (tillsammans med läraren), i samband med undervisning, till bokrummet i främst 

ämnet svenska. Relativt vanligt var också att det besöktes vid undervisning i SO-ämnen, 

men det var sämre i NO- och övriga ämnena (Nobel1979, s. 115). 

Även på gyronasienivå dominerar svenska följt av samhällskunskap, historia och 

socialkunskap. Det kommer fram i gyronasiebibliotekarierna Inger Malmström och 

Hannah Steins undersökning av gymnasielärarnas och gyrnnasiebibliotekariernas 

uppfattning om bl.a. vilka ämneslärargrupper som använder biblioteket mest. I det fallet 

var de två yrkesgrupperna ganska väl överens (Malmström 1989, s. 11). Även Limberg 

och Selden skriver att gyronasiebiblioteket utnyttjas i varierande grad beroende på vilket 
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ämne det är. När man t .ex. i de naturvetenskapliga ämnena har ett informationsbehov 

använder man sällan de möjligheter och resurser som biblioteket har (Limberg, 1993, s. 

28). I NO-ämnena förlitar sig grundskolelärarna hellre på egna artikel- och bokbestånd 

än att använda bibliotekets material. Det redovisar Kiihne ( 1993 ), i sin avhandling om 

"Barketorpsprojektet" i vilket de deltagande skolbibliotekarierna stötte på ett motstånd 

främst från dessa lärare (Kiihne 1993, s. 222). 

Om forskarellärare har förändrat sitt informationsbeteende mellan åren 1983 och 1993 

har undersökts av Lars Höglund och Annika Sjölander. Dessutom har man tittat på om 

det hänt något angående Umeå universitetsbiblioteks service och organisation (Höglund 

1995, s. 270). Författarna drar slutsatsen att informationsvanorna inte har påverkats 

markant trots IT -utvecklingen. När det gäller jämförelse mellan de olika vetenskaperna 

har författarna kommit fram till att samhällsvetarna utnyttjar biblioteket mer än 

forskarna/lärarna i naturvetenskap och matematik, där användandet av institutions

bibliotek är vanligare (ibid, s. 284f). 

Skelton (1973), som tittat på användarstudier av både praktiker och forskare, kom fram 

till att biblioteket inte spelar så stor roll, vare sig för naturvetare eller samhällsvetare, 

jämfört med andra sätt att hitta referenser. Orsaken till detta, tror Skelton, är att många 

har en uppfattning att biblioteket är en institution, där man endast hittar belagd 

information i stället för att göra det med bibliotekets hjälp (Skelton s. 144, 147). 

En stor undersökning av engelska samhällsvetare, både praktiker och forskare 

genomfördes i slutet av 1960-talet. Denna benämndes INFROSS ( Information 

Requirements Of Social Scientists). Maurice B. Line nämner att av de tillfrågade 

forskarna var det en fjärdedel som svarade att de aldrig använde bibliotekskataloger eller 

sökte på bibliotekshyllor. Knappt hälften utnyttjade aldrig bibliotekarien (Line 1971, s. 

417). Enligt Line behöver mer köp av egna böcker inte betyda att man lånar mindre. 

Dessa utesluter inte varandra, utan följs istället åt, d.v.s. vissa både lånar och köper mer 

än andra (ibid, s. 422). I undersökningen har det också tagits fasta på hur sökandet av 

information till undervisningen går till. Man upptäckte att när forskarna letar efter 

information för undervisning kan resultatet iställlet bli att det passar till forskningen och 

tvärtom. I detta sammanhang upptäcktes också att biblioteket visade sig vara mer till 

nytta för undervisning än för forskning (ibid, s. 428). Det finns dock svagheter med 

INFROSS, dels som Wilson (1994) skriver, den låga svarsfrekvensen, lägre än 50%, 

vilket inte kan sägas vara tillräckligt representativt (Wilson 1994, s. 25). Dels, för min 

undersökning, att det är många år sedan den genomfördes. 
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2 4 3 Elevers och studenters uppfattning om biblioteket 

Efter "Barketorpsprojektets" genomförande gjorde Kuhne (1993) en stor enkät

undersökning, där urvalet bestod av samtliga elever i årskurs l på gymnasiet i Kalmar 

och av dessa hade en del av dem deltagit i projektet på högstadiet. Det kom bl. a. fram att 

det är främst svensklärarna (81%) i grundskolan som tar med eleverna till biblioteket och 

visar dem vilka möjligheter som finns. Bland de övriga är detSO-lärarna (43%) som gör 

detta mest, följt av lärare i NO-ämnen (22%) och övriga (20%) ämnen. Författaren tror 

att det kan vara svårt att övertyga om det betydelsefulla i att man på biblioteket kan ta 

fram olika fakta för alla ämnen (Köhne 1993, s. 175f). I enkäten frågades det också om i 

vilka ämnen eleverna trodde att de skulle använda sig av gymnasiebiblioteket. Svaret blev 

att drygt 2/3 angav svensk-ämnet, knappt hälften SO-ämnena och mindre än 1/4 NO

ämnena (flera alternativ kunde anges) (ibid, s. 188). I en annan fråga i enkäten skulle 

eleverna ange hur de såg på materialtillgången i olika ämnen. Det var enligt eleverna, 

bäst i ämnet svenska, följt av SO-ämnena. De var minst belåtna med materialtillgången i 

NO-ämnena och övriga ämnen. En bakomliggande orsak till resultatet kan, enligt Kuhne, 

vara att det verkligen skiljer sig åt angående materialtillgången. Den andra orsaken är att 

svaret påverkats av att eleverna oftast får undervisning om biblioteket i ämnet svenska 

och därför inte känner till bibliotekets möjligheter i de andra ämnena (ibid, s. 175). 

Kuhne menar att samarbetssvårigheterna med NO-lärarna och skillnaderna som framkom 

i enkäten kan bero på att bibliotekarien oftast har en humanistisk bakgrund och därmed 

är sämre på de naturvetenskapliga ämnena. Detta leder lätt till att material prioriteras 

inom det område hon behärskar (ibid, s. 222f). 

Lars Höglund m.fl (1 995) tar upp studenternas uppfattning och användning av högskole

eller universitetsbibliotek, som studerats med hjälp av enkäter och intervjuer (Studen

ternas bibliotek. .. , s. 7, 9) . Undersökningen visade bl.a. att det finns skillnader i studen

ternas uppfattningar, beroende på ämnena, vilka lärare som ''absolut" eller "ganska 

mycket" uppmuntrar studenterna till att utnyttja biblioteket och söka information. Inom 

samhällsvetenskapen är det 26,2% av studenterna som upplever en uppmuntran från 

lärarna, medan bara 12,2% av de studerande inom de tekniska och naturvetenskapliga 

ämnena angav svaren "absolut" eller "ganska mycket" (ibid, s. 23). 

Jag har sett att gemensamt för undersökningar, där användning av skol- och högskole

bibliotek studerats och som redovisats, är att det används mer i de samhällsvetenskapliga 

ämnena än i de naturvetenskapliga. I andra undersökningar syns skillnader i informations

behovet, som beror på vetenskapens utveckling medan beteendet i informationssökning 

är i stort samma i de båda ämnena. 
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2 5 Översikt av litteraturgenomgången 

Bibliotek 
Kap 2.1 

Kap. 2.4 

Fig. 1 . Litteraturöversikt 

Informationsbehov 

Kap 2.2 
Undervisning 

Kap 2.3 

Modellen visar hur de olika litteraturkapitlen hänger samman. Biblioteket och under

visningen, behandlas i var sitt kapitel (2.1 respektive 2.2). Det som knyter ihop dessa är 

kapitel 2 .3, som behandlar bibliotekets roll i undervisningen. I avsnitt 2.4.2 beskrivs bl. a. 

lärames användning av biblioteket och i 2.4.3 elevers och studenters uppfattning om 

detsamma. Gemensamt är att dessa användare har med undervisningen att göra och det 

handlar om deras informationsvanor och informationsbehov. Litteraturen tar, i kapitel 

2.4, upp hur användarna i de olika ämnena tillgodoser sina informationsbehov på 

biblioteket. 
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3 Presentation av skolan och biblioteket 

Detta kapitel bygger på observationer som utfördes under FSA (Fältanknutet Själv

ständigt Arbete) samt muntliga uppgifter jag fått från bibliotekarien. Dessutom har en 

examinationsuppgift, som gjordes i kursen "Verksamhetens organisation", varit 

användbar. 

Gymnasieskolan, där jag har valt att göra min undersökning, hade läsåret 1994/95 c: a 

1600 elever varav 600 studerade på KomVux. På skolan arbetade ungefår 140-150 

lärare. De program som fanns att välja mellan, höstterminen 1994, var: barn- och fritids-, 

bygg-, el-, fordons-, handels- och administrations-, industri-, livsmedels-, media-, 

naturvetenskaps- samt samhällsvetenskapsprogrammet och det individuella programmet. 

Dessutom fanns två specialutformade program. 

Lektionssalarna för de teoretiska ämnena ligger i en byggnad med två våningar och är 

formad som ett U och därifrån går det sedan ut längor där matsalen, aulan och expedition 

m. m. är beläget. I U: et finns institutionen för samhällskunskap på andra våningen, nära 

biblioteket och på första våningen ligger bl. a. institutionen för de naturvetenskapliga 

ämnena. Biblioteket med sin lokal på 500 kvm finns på andra våningen längs en av 

sidorna i U: et och har öppet hela skoldagarna. Lokalen är ljus med fönster på en av 

långsidorna. Framför dessa och längs den andra långsidan står monografierna uppställda 

på gråa plåthyll or. Mitt i lokalen ligger personalens "kontor", som är avskärmad med två 

väggar och en skjutdörr, och som står öppen när personal finns där. Personalen består av 

två personer: en fackutbildad bibliotekarie och en kanslist, med var sin tjänst på 80%. 

Runt omkring "kontoret" finns tidskrifter, tidningar och datorer uppställda. Det finns gott 

om stolar och bord för att kunna sitta i biblioteket vid grupparbeten och enskilt arbete. 

Ett tyst läsrum har man placerat i en korridor med lärosalar. Enligt min be-dömning 

ligger biblioteket centralt i skolan och en dörr leder direkt in till personal-rummet 

(lärarrummet). Det finns ytterligare två ingångar till biblioteket. Dessa ligger utmed en av 

långsidorna, där monografierna är uppställda. 

Biblioteket datoriserades, under perioden då intervjuerna genomfördes, d . v. s beståndet 

höll på att katalogiseras på dator. Elever och lärare kunde ändå söka på det som var 

inlagt. När allt material finns på dator skall även Jånesystemet ändras så att kortsystemet 

försvinner. I lokalen finns ytterligare tre datorer som lärare och elever kan använda. En 

är avsedd för Skol-Sök8 och den andra för CD-ROM. Den tredje använder eleverna för 

att söka i länsbibliotekets katalog på orten. Bibliotekarien har även möjlighet att söka i 

Artikei-Sök på sin dator i arbetsrummet. Läsåret 1994/95 satsade bibliotekarien mycket 
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på att köpa in tidskrifter, tidningar,uppslagsverk och CD-ROM skivor. De skivor hon 

hade var Focus, Book Shelf, CD Europa, Information Finder, samt World Atlas. Vid 

inköp av monografier samråder hon med länsbiblioteket på orten. 
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4Metod 

Det empiriska materialet bygger på nio kvalitativa intervjuer med åtta lärare och en 

bibliotekarie på en gymnasieskola. Det fanns flera orsaker till att jag valde en kvalitativ 

metod för min studie. Syftet var att av informanterna få djupare beskrivningar av samt 

deras uppfattningar om gymnasiebibliotekets användning i sitt arbete. Jag var inte 

intresserad av hur det utnyttjas för privat bruk t. ex. lån av skönlitterära böcker för 

läsning på fritiden. Mitt beslut att undersöka biblioteket på en gymnasieskola istället för 

grundskolans har främst två orsaker. Gymnasieskolan har kommit längre än grundskolan 

i fråga om att driva biblioteksverksamhet utifrån undervisningens behov. Dessutom finns 

på de flesta gymnasiebibliotek fackutbildad personal (Limberg 1990, s. 13). Praktiska 

skäl avgjorde vilken skola som undersökningen skulle äga rum på. 

Valet av lärare som skulle intervjuas bestämdes av två kriterier: vilka ämnen de under

visade i och i hur hög grad de använde biblioteket. Flera undersökningar, som jag har 

redovisat tidigare har visat att det finns skillnader i utnyttjandet av skolbiblioteket 

beroende på vilket ämne det gäller. I studierna är det oftast en uppdelning gjord på 

svenska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga samt övriga ämnen (Se avsnitt 2.4.2 

och 2.4.3). Att mitt val inte föll på ämnet svenska berodde på att biblioteket kommer in 

som en naturlig del där, i och med att bibliotekskunskapen ofta ingår i detta ämne. Detta 

var avgörande för mitt beslut att ta ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt 

ämne. Utifrån detta valdes sedan ämnena naturkunskap och samhällskunskap, som båda 

är kärnärnnen. Ytterligare en viktig faktor, gällande urvalet, är att båda ämnena har 

behov av aktuell information, om de senaste upptäckterna och händelserna. Personligt 

intresse hade också betydelse för att det blev dessa två ämnen. 

På den aktuella skolan pratade jag först med gyronasiebibliotekarien och hon var positivt 

inställd till min planerade undersökning. Sedan togs kontakt med skolans rektorer dels 

för att få deras tillåtelse att göra undersökningen och dels för att få reda på antalet natur

och samhällskunskapslärare. Det fanns sju respektive åtta lärare. Av dessa valdes åtta 

lärare ut, fyra personer från varje ämneslärargrupp. På vilka kriterier dessa valdes ut är 

en fråga som dyker upp i detta sammanhang. Jag bestämde mig för att tala med de lärare 

som ansågs använda biblioteket i något större utsträckning. Tanken var att resultatet 

skulle bli mer givande genom ett sådant urval. Den som i första hand bistod mej för att 

välja intervjupersonerna var gyrnnasiebibliotekarien. Hon uppgav tre till fyra namn på 

personer som kunde vara bra att börja med. Sedan fick jag i samband med vissa av 

intervjuerna tips, d.v.s. läraren nämnde någon/några av sina kollegor han tyckte jag borde 

intervjua. Kontakt med lärarna togs, löpande, via telefon och samtliga tillfrågade ställde 
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upp. Vissa sa visserligen att de inte trodde de hade något av intresse att berätta för mig. 

Men det visade sig att de hade en hel del värdefull information. 

Lärarna, som intervjuats för undersökningen, består av sex män och två kvinnor. Majori

teten av manliga informanter innebär att jag hädanefter använder han, när en lärare be

nämns i tredje person. Den korta presentationen, som följer, tar upp vilka kurser i natur

kunskap respektive samhällskunskap samt vilka andra ämnen lärarna undervisade i under 

höstterminen 1994. Av de intervjuade lärarna undervisade lärare 1-4 i samhällskunskap 

men hade olika kurser. Lärare l hade A-kurser och undervisade i tredje årskursen på 

den samhällsvetenskapliga linjen i den "gamla11 gymnasieskolan. Båda dessa kurser hade 

även lärare 2, som dessutom hade en B-kurs. Lärare 3 hade ansvar för en B-kurs på 

KomVux, där även 4 undervisade i C-kurs. På gymnasieskolan hade han även A- och B

kurser. Utöver samhällskunskap hade dessa fYra lärare fler ämnen. Informanten, somjag 

betecknar med l, var lärare i barn- och fritidspedagogik samt psykologi medan lärare 2, 

3 och 4 undervisade i geografi. Lärare E-H undervisade i naturkunskap. I detta ämne 

. hade lärare E flera A-kurser, en B-kurs samt var lärare på KomVux. Lärare F och G 

hade, under den terminen då intervjuerna genomfördes, både A- och B-kurser. Lärare H, 

slutligen, undervisade i en A-kurs på gymnasieskolan och i en B-kurs på KomVux. I 

lärare E och F: s tjänster ingick även undervisning i ämnena biologi och kemi. Lärare G 

och H hade, förutom naturkunskap, även fYsik och matematik respektive biologi, kemi 

och matematik. 

Intervjuerna genomfördes mellan den 7:e november och den 2:e december 1994. De 

flesta tog 30-45 minuter förutom den med gymnasiebibliotekarien, som tog drygt en 

timma. Samtliga spelades in på band och skrevs sedan ut ordagrant. Intervjuerna med 

lärarna skedde i ett grupprum och under två av dem stördes samtalet av att det kom in en 

person som skulle hämta en TV eller liknande. Men enligt min uppfattning inverkade inte 

dessa avbrott allför mycket på samtalet. Problem med bandspelaren gjorde att ett samtal 

inte blev inspelat och därför fick jag kontakta och intervjua ytterligare en lärare. Inter

vjun med bibliotekarien, som ägde rum sist, förlöpte ostört i ett arbetsrum. Jag har vid 

intervjuerna utgått från intervjumanualer, som återfinns som bilagor (bilaga 3 och 4). 

Frågorna tilllärarna gällde syftet med undervisningen, förberedelser och genomförande 

av de självständiga arbetena, hur de rar tag på material till undervisningen samt när och 

till vad gyronasiebiblioteket används. Bibliotekarien tillfrågades om arbetsuppgifter, sam

arbete med lärarna, hur hon uppfattar lärarnas användning av biblioteket och om det 

skiljer sig åt i de olika ämnena. Dessutom ställdes frågor om vad hon hjälper eleverna 

med och om det finns några hinder för biblioteksanvändandet 
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Intervjumanualerna har vid intervjutillfåll ena inte följts till punkt och pricka utan har mest 

fungerat som ett stöd för att täcka in alla områden. Ofta utvecklade sig följdfrågorna 

efterhand. Ibland fick jag avbryta informanten, speciellt lärarna, för att återgå till de för 

undersökningen relevanta frågorna. Intervjuer kan ha den nackdelen att lärarna vill visa 

på något som är positivt (särskilt när det kommer en student från BHS) och ger sken av 

bättre utnyttjande än vad det verkligen är. Jag har i mitt material sett sådana tendenser 

och i analysen tagit hänsyn till detta. Men i stort tycker jag att mina samtal med lärarna 

och bibliotekarien förlöpte bra samt att de genomfördes under en ledig och avspänd 

stämning. 

Det empiriska materialet kompletterades med lärarnas undervisningsmaterial. Önske

målet att få något av deras undervisningsmaterial formulerades i samband med intervjun. 

Detta undervisningsmaterial skall ha fungerat som ett stöd för eleverna till ett själv

ständigt arbete och lärarna fick själva välja vad de ville lämna. Eftersom flera av lärarna i 

samband med större självständiga arbeten inte lämnade ut någon skriftlig information till 

eleverna, består detta material även av prov, mindre självständiga uppgifter samt lärarens 

egna förda anteckningar av ett större arbete. 

I detta sammanhang bör också redovisas att jag går in i den här undersökningen med 

föreställningen att det finns klara skillnader mellan samhälls- och naturkunskapslärarnas 

användning av gyrnnasiebiblioteket (se också avsnitt 2.4.2). Det innebär, med min 

kvalitativa metod, att jag tror samhällskunskapslärarna är mer insatta i hur man gör för 

att använda de möjligheter som finns på biblioteket och att det finns ett djupare sam

arbete mellan dessa lärare och bibliotekarien. 
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5 Analys av lärarintervjuerna 

Detta kapitel bygger på mina intervjuer av lärarna. Jag presenterar dem i form av olika 

kategorier, som grundar sig på olika mönster jag sett i intervjumaterialet och som vuxit 

fram efter flera genomläsningar och avlyssningar. Först redovisas ett antal under

kategorier och dessa har legat som grund för de två överkategorierna, som sedan 

beskrivs. I detta kapitel används bibliotek i betydelsen gyronasiebibliotek och biblio

tekarien i stället för gymnasiebibliotekarien. För att skilja på elevernas olika slags arbeten 

används benämningarna självständiga arbeten för de mer omfattande och uppgifter för de 

mindre. 

5 l Vad anser läraren att eleverna skalllära sig med biblioteket som hjälp i 
undervisningen? 

Lärarna vill genom sin undervisning att eleverna får kunskap om olika fenomen för att 

kl!nna ta ställning och fatta beslut. Med hjälp av en god kunskapsgrund skall eleverna 

kunna ifrågasätta information, som de kommer i kontakt med. Samtliga lärare, som jag 

har intervjuat, ser biblioteket som en tillgång och låter eleverna använda det mer eller 

mindre regelbundet i undervisningen. Alla lärare som är med i min studie är positivt 

inställda och nöjda med biblioteket och bibliotekarien. I den kvalitativa analysen har jag 

kommit fram till att lärarna har olika syn på bibliotekets roll i undervisningen, främst när 

det gäller elevernas självständiga arbeten, och p.g .a. det kan delas upp i två mönster 

faktakunskap och sökkunskap. 

5 l l Faktakunskap 

När jag studerat intervjuerna framstår en grupp lärare, som hamnar i den kategori jag 

kallar faktakunskap Gämför med faktakunskap i "Skola för bildning" avsnitt 2 .1.2). Dessa 

lärare ser biblioteket som en resurs till sin undervisning. Undervisningen bygger på att 

eleverna också skall utöka sina kunskaper och här är ämnesinnehållet viktigt. När 

eleverna söker själva går det ut på att samla in mer fakta. Det gäller att hitta material som 

innehåller för ämnet meningsfulla uppgifter och här spelar lärarens erfarenheter och i 

vissa fall även bibliotekariens kunskaper en stor roll. 

Jag har gjort det någon gång förut och jag satt igår och skrev ut en bruksanvisning. Det kan du 
få se sedan och den har jag lämnat till bibliotekarien idag så hon vet om att vi ska hålla på med 
det. Men däremot tror jag inte hon behöver springa och samla ihop en massa för lite av 
utgångsmaterialet har jag pekat på ... De har nämligen inte bara fått statsskicket att beskriva, 
utan de ska också ta upp aktuella politiska spörsmål i de här länderna. Då får de gå till Artikel
Sök o s v. De som har fått Italien t ex de måste ju gå tillbaka till ska vi säga våren då det stod 
väldigt mycket artiklar om Italien ..... (Lärare 2) 
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De låter eleverna använda olika möjligheter att hämta material och fakta t. ex. från 

myndigheter och bibliotek. Jag ägnar min uppmärksamhet endast åt biblioteket. Lärarens 

handlande tyder på att han uppfattar biblioteket som en lokal där en samling material 

finns tillgängligt. Biblioteket tjänar som en bredare bas för att klara de spridda upp

gifterna. Denna kategori domineras av de samhällskunskapslärare, som intervjuats i 

undersökningen . 

. . . och då de använde i huvudsak partiernas egna skrifter i form av partiprogram och en del 
annan speciallitteratur, som finns i biblioteket på den samhällsvetenskapliga hyllan ... 
... och vi har ju en hel hylla i biblioteket där nere med massa pärmar. Där har vi mängder av 
tidskriftsmaterial, kortare saker om olika frågor och där har vi inventerat det här materialet, vi 
har tittat på det och arbetat med olika frågeställningar. (Lärare 3) 

5 l 2 Sökkunskap 

I kategorin, som jag benämner sökkunskap, präglas undervisningen av att lärarna lär ut 

en arbetsmetod (jämför med fardighet i 11 Skola för bildning11 avsnitt 2.1.2). Eleverna f'ar 

kunskaper och inblick i ämnet, men på ett annorlunda sätt, nämligen genom att skapa 

arbetsprocesser. Här präglas undervisningen av att eleverna med bibliotekets hjälp ökar 

på sina kunskaper i att söka information. Läraren har en stödjande funktion under 

processens gång. Det gäller hela tiden för eleverna att finna former för hur man söker, 

både för att finna en bra frågeställning och för att kunna lösa problemet. 

Och det är det här som är viktigt tycker jag med grupparbete att poängen kanske inte är att 
kunna väldigt mycket om fusion t ex när de är klara med detta även om det är intressant kanske 
att de, har sin lilla bit av intresse. Framförallt veta hur man tar reda på någonting, hur man 
löser ett problem. Metoden är minst lika viktig som det andra. Att man lär sig 
metoden ... (Lärare G) 

När eleverna skall praktisera sökandet av information låter läraren biblioteket fungera 

som en träningslokal. De skalllära sig hur de kan gå vidare. Sökandet fortsätter sedan 

och informationen byggs på t. ex. genom att kontakter tas med myndigheter. Lärarna, 

som har denna syn, undervisar i naturkunskap. 

Det fick de söka själva, det började med att söka i uppslagsverk och sedan fick de söka själva 
efter material varefter de frågade efter ... de ringde till olika energiproducenter och fick fakta 
tillsänt sig. Det fick de själva söka fram och sedan så var det viktigt att de kunde jämföra, de 
tittade efter vem som producerat material om energi och om det är någon som är negativ till 
kärnkraft, som skrivit någonting eller någon som är väldigt positiv om kärnkraften så skriver 
man på olika sätt. (Lärare E) 

52 Vem styr och över vad? 

Jag har även tittat på lärarens roll när det gäller elevernas uppgifter och självständiga 

arbeten. I det förstnämnda, uppgifterna, är det läraren som har ett stort inflytande i och 

med att det är ett snävt område, som läraren bestämt ska behandlas. Styrningen beror på 
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att kort tid finns till förfogande och att uppgiften är av mindre omfattning. Koncentration 

sker här på de självständiga arbetena i de två följande avsnitten. 

5 2 l Lärarstyrning 

När man ser på lärarnas sätt att låta eleverna arbeta med självständiga arbeten ser jag en 

grupp som här benämns lärarstyrning Det betecknas av att läraren har en styrande roll i 

och med att han talar om vad eleverna skall ta reda på. De lärare som tillhör denna kate

gori ger först eleverna förslag om ämnen som de kan arbeta med. Denna styrande roll 

innebär alltifrån att läraren bestämmer mycket till att eleverna är delaktiga till en viss 

gräns. Det kan förekomma i form av brainstorming i klassrummet eller att läraren visar 

de olika möjligheterna som finns. 

Det som ligger till grund för de olika ämnesförslagen är vetskap om materialtillgång 

och/eller ett samarbete med en lärarkollega. Därefter :far eleverna välja fritt men i vissa 

fall måste alla områden täckas in och finnas med. Ytterligare något som kännetecknar 

. denna kategori är att läraren utformar frågeställningar som eleverna skall besvara eller 

beskrivningar av vad de skall ha med i sin framställning. Ett i intervjuerna beskrivet 

arbete gjordes utifrån både samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt perspektiv. 

Denna grupp domineras av samhällskunskapslärare. 

Ja, vi gjorde så att vi listade ämnen. Ja, det var energi speciellt och då fick de fundera en stund 
och så tog vi bara och skrev upp allt som de kunde komma på och sen tog jag och strukturerade 
det lite vad som var stora och små ämnen och så tänkte vi ut hur många elever ska vara i varje 
som tar ett sånt här ämne. Och sen fick de välja ... 
Det mesta gjorde de på naturkunskapstimmarna, men vi (lärarna, min anmärkning) snacka ur 
vilka aspekter de titta på de här energiformerna och sen innan jag delade in dem, innan vi lät 
dela in oss tittade vi på de olika områdena, hur stora de kunde vara, hur många som borde 
jobba med det. (Lärare H) 

5 2 2 Elevstyrning 

Den andra kategorin, elevstyrning, innebär att eleverna själva är med i en stor del av 

förberedelseprocessen. Eleverna är aktiva både när det gäller val av ämne och avgör 

också själva vad det skall innehålla. Lärarna betonar vikten av att eleverna ska lägga ner 

mycket tid på att ha en väl utarbetad problemformulering, som de ska lösa. Det finns 

olika sätt att arbeta fram problemställningen. Det första steget i mönstret hos vissa lärare 

är att eleverna får klart för sig vilka områden som ingår i ämnet och där tar upp det de 

redan vet. Genom att läraren och elever gemensamt diskuterar, kommer de fram till och 

får ta ansvar för vad som ytterligare krävs i grundkunskaper. Efter brainstormingen väljer 

eleverna ett ämne och skaffar sig ytterligare kunskaper om detta för att slutligen komma 

till en avgränsad problemställning. Det andra mönstret är att läraren låter eleverna ta 

läroboken till hjälp för att bygga upp sin problemformulering. Jag konstaterar att dessa 

lärare är naturkunskapslärare. 

31 



... Det som är viktigt tycker jag där är det lite mer grundliga arbetet, hur de fonnulerar ett 
problem som de försöker lösa om de nu skriver om vindkraft inte bara rabblar upp vad som står 
i böckerna ... Så till exempel om vindkraft skulle kunna ersätta ett kärnkraftverk i Sverige ... De 
måste vara lite insatta i frågan innan de kan ställa någon bra fråga. Så att i början försökte vi 
ta reda på och besvara de frågor. Då vart det inte så jag lämnande ut en lapp med frågor utan 
tillsammans fråga vi oss vad som är intressant och kan vara nyttigt att ta reda pä ... (Lärare G) 

5 3 Vilka informationsbehov har läraren och hur tillgodoses dessa på biblioteket? 

I detta avsnitt beskrivs hur lärarna skaffar underlag till sina ämneskunskaper och var dom 

söker och letar för detta ändamål. Dessutom visar jag på vad bibliotekets material an

vänds till. Under rubrikerna biblioteksöverblick och bibliotekariesamarbete behandlas 

bl. a. lärarnas sätt att ta reda på vad som finns i bibliotekets samling inför elevernas själv

ständiga arbete . 

Lärarna har behov av material och information både för att bygga på sina egna kunskaper 

och för att ge eleverna komplement till läroboken. Detta hämtas på flera olika ställen: på 

biblioteket, folkbiblioteket, institutionen och i hemmet. Exempel på detta kan vara tid

skrifter som de prenumererar på och läser hemma. För att få ytterligare bredd när det 

gäller nyheter finns det ett större mediautbud på skolan, både på biblioteket och pä 

institutionen, som de utnyttjar. De egna ämneskunskaperna som hämtas på biblioteket 

används för olika syften. När läraren bedriver sin undervisning bygger han den till största 

delen på kunskaper han skaffat sig tidigare. Flera av de intervjuade lärarna har lång 

erfarenhet av yrket. Denna grundläggande kunskap, som finns, behöver ibland repeteras, 

byggas på, kompletteras med ändringar och nyheter, men även för att få variation i 

undervisningen. Jag har här inte kunnat sätta in lärarna i olika kategorier beroende på att 

samtliga lärare gör allt eller det mesta av detta, men jag anser ändå att det, för min 

problemställning, är en viktig del. Genom lärarens kontinuerliga inläsning vinklar han 

undervisningen på olika sätt för att eleverna skall få fler möjligheter att förstå. Ett sätt att 

fånga intresset i början av ett kursavsnitt är att ge olika perspektiv och förklaringar eller 

läsa ett stycke ur en skönlitterär bok, som lånats på biblioteket. En annan sorts variation 

innebär att det plockas fram tidnings- och tidskriftsartiklar, som används som underlag 

vid diskussion i klassrummet . 

.. .jag ska börja med något nytt olllTåde, jag vet för lite om det här. Det som står i läroböckerna 
det är inte tillräckligt det känns inget vidare att undervisa om saker man inte behärskar man vet 
ungefår vad som står i läroböckerna då måste man ha någonting mer att komma med för att 
det är att hitta några andra infallsvinklar som det gör ju det roligare för eleverna att se vad 
det här kan användas till eller var man träffar på det. Exempelvis i kemi med T3 så satt jag och 
tittade i Nationalencyklopedien i förrgår och slog upp olika kentiska föreningar som vi skulle 
gå igenom och för att få lite runt den, var de används och hur. Sådana saker som inte står i 
boken, men som kan både hjälpa dem att ntinnas och göra det hela intressant. (Lärare H) 
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Läraren går även till biblioteket för att fräscha upp kunskaper som behövs för en "ny" 

kurs eller detaljer som behöver byggas på. Denna repetition gäller då enstaka fakta som 

behöver byggas på den kunskapsgrund läraren har. Genom att leta på de hyllorna, för 

områden som är aktuella, får han en uppfattning om det är något ytterligare som kan tas 

upp och vara till hjälp i förmedlandet av kunskap. 

Det är väldigt många gånger jag får titta efter. Saker och ting somjag inte har aktuellt. Behöver 
ta reda på. Jag får frågor av elever ibland somjag inte kan svara på då måste jag gå och kika, 
ta reda på hur det hänger ihop och försöka ge ett svar sedan ... (lärare 3) 

Dessutom måste läraren ständigt hålla reda på de ändringar som sker inom ämnet. Det 

kan vara lagar eller statsskick som förändras eller att det kommit fram några nya forsk

ningsrön . 

. . . och så är det på biblioteket som har artiklar som man beställer och från tidningsartiklar och 
Artikel·Sök. Vad som står reportage i tidningar och sådant där brukar jag hålla aktuellt. För det 
har ändrats mycket sen när jag själv läste i de här ämnena, otroligt mycket. Ena året är det bra 
med kolesterol nästa år är det dåligt med kolesterol och året därefter spelar det ingen roll. Man 
måste hela tiden hänga med och veta hur det är med kolesterolet. (Lärare E) 

5.3 l Biblioteksöverblick 

Jag har gjort en uppdelning med tanke på lärarnas orientering i hur materialtillgången ser 

ut och hur materialet används i kategorierna biblioteksöverblick och bibliotekarie

samarbete. Biblioteksöverblick betyder att lärarna själva går runt och tittar i biblioteket, i 

hyllorna eller söker på datorn. Besöken kan ha två syften och det ena är som en del i 

förberedelserna till elevernas självständiga arbeten. För detta ändamål studerar och 

planerar han med tanke på vad som finns tillgängligt i bibliotekets samling. I och med att 

läraren har bestämt vad eleverna skall ta upp och har uppställda frågor som ska studeras 

hör han tilllärarstyrning och han vet genom överblicken att möjligheter finns för eleverna 

att besvara frågorna. Ibland kan det vara så att läraren lämnar skriftlig information till 

bibliotekarien om kommande arbete. En lärare i denna kategori bestämmer en tid med 

bibliotekarien när eleverna skall få bok- och bibliotekskunskap. Här dominerar sam· 

hällskunskapslärarna . 

. . . dels tittade jag i de olika naturkunskapsläroböckerna som vi hade här ( institutionen, min 
anmärkning) och tittade i gamla pärmar och sen finns det ganska mycket material dels om 
olika företag eller förvaltningar sänder ut om kärnkraft t.ex. Vattenfall skickar ut en hel del och 
sen var jag uppe hos bibliotekarien, hon visade mej då på de olika litteratursökningsgrejor 
man kunde använda sig av Artikel·Sök och sånt där. Då visste jag vad som fanns ungefår ... 
(Lärare H) 

En annan anledning till biblioteksbesöket är att de behöver få något mer till under

visningen i klassrummet. Ofta och regelbundet är lärarna tvungna att öka på sina ämnes

kunskaper. Inom denna kategori görs detta på två olika sätt. En dellärare går till gym-
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nasiebiblioteket och studerar tidningar samt tidskrifter där på plats. Detta underlättas av 

att biblioteket är lättillgängligt tack vare dess centrala placering i skolbyggnaden. skol

biblioteksläsning innebär att vissa lärare kopierar av direkt, när de ser något intressant. 

Genom denna läsning håller sig lärarna ajour och har material för utdelning till eleverna. 

Kopiorna sparas för att sedan komma till användning där det passar in i kursen. Denna 

grupp består endast av samhällskunskapslärare . 

. . . det är de (tidningar och tidskrifter, min anmärknimg) som jag har hemma som jag läser 
mest. Jag brukar sätta mej därinne (biblioteket, min anmärkning) och läsa i andra tidningar. 
Jag brukar här på skolan läsa dels Dagens Nyheter dels Dagens Industri, brukar jag titta på. 
(Lärare 2) 

Andra lärare, inom kategorierna biblioteksöverblick och bibliotekariesamarbete, som 

beskrivs nedan, bevakar sitt område genom att på andra ställen än på biblioteket läsa och 

hämta material. Bevakningen görs oftast på institutionen med dess farska material. Det är 

tidskrifter och utskick från olika myndigheter. Lärarna går även till folkbiblioteket för att 

förse sig med information, beroende på att det tidsmässigt passar bättre. I och med att 

lärarna, enligt min mening, representeras av både kategorierna biblioteksöverblick och 

bibliotekariesamarbete är det också en blandning av naturkunskaps- och 

samhällskunskapslärare. 

Jag har haft miljövårdsteknisk linje och beställer från Naturvårdsverket alla deras skrifter en 
massa olika litteratur som de skickar ner. Det har inte varit något problem att hitta material det 
finns ju massor. Det kommer från naturvårdsverket alla deras skrifter får vi, det kommer en 
tidskrift om det och man kan beställa. (Lärare F) 

5 3 2 Bibliotekariesamarbete 

Den andra kategorin kallar jag bibliotekariesamarbete och där arbetar lärarna på litet 

annat sätt. I denna grupp sker vissa förberedelser inför det självständiga arbetet, genom 

att läraren diskuterar med bibliotekarien i varierande grad. Det avgörande för denna 

kategori är att det diskuteras hur eleverna skall arbeta vidare. I vissa fall förekommer ett 

nära samarbete där en lärare tillsammans med bibliotekarien går igenom vad som skall 

göras, vilket material som kan tänkas behövas. Båda är med som handledare och stöd till 

eleverna under hela arbetets gång. De andra lärarna berättar för bibliotekarien först vilket 

område som behandlas t. ex. energi. Sedan diskuteras tid för biblioteksundervisning och 

hur eleverna skall förbereda sig. Lärarna, i denna kategori, anser att bibliotekarien i för

väg bör få reda på arbetsområdet. Annars kan belastningen bli stor på bibliotekarien och 

att det i sin tur påverkar elevernas behandling av arbetet. Här finns naturkunskapslärare. 

Pratade igenom hur vi skulle göra och så. Och sen har ju bibliotekarien pratat igen, sett vad 
som varit rimligt att fä tag i material. Nu är ju energiområdet ganska lätt att få tag på material 
men vissa av energiformerna finns det inte så mycket om. Men hon hade en känsla för vad som 
kunde vara rimligt att ha för det tycker jag är viktigt att ha, att man pratar igenom vad, så att 
jag inte bara hittar på något och så kommer eleverna upp och så finns bara, så går det inte att fä 
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tag på material. Utan bibliotekarien måste vara förberedd på art nu kommer de upp och det här 
är vad vi skall hålla på med, med de här uppgifterna, som de har fatt är rimliga, det tror jag är 
en viktig synpunkt. ( Lärare E) 

De flesta av lärarna i detta mönster använder sig av bibliotekets informationssökning när 

de behöver ha mer uppgifter om något visst område. På biblioteket finns tillgång till 

Skol-Sök dit lärarna går när de är i behov av en artikel i ett ämne, som de vet att de läst 

något om tidigare. De vet dock inte exakt när eller var men utnyttjar tekniken som finns 

för att plocka fram när det blir aktuellt. De går även dit och söker igenom vad som finns i 

ämnet. I denna kategori ingår endast naturkunskapslärare. 

När de kommer, ögnar man igenom dem och sedan har man i bakhuvudet, är inte så ordentlig 
art jag katalogiserar det skulle jag göra. Så det ligger för, jag har inte ert sådant temperament. 
Jag har bara ambitioner, men inte temperament så art ambitionen räcker inte till. Vid något 
tillfälle sägjag någonting någonstans och så går jag till datorn och söker reda på var den fanns. 
Faktiskt sä går det till.(lärare E) 

5.4 Hur hjälper läraren eleverna vid materialinsamlingen? 

I detta avsnitt behandlas materialinsamlingen vid elevernas självständiga arbeten och 

andra mindre uppgifter. Läraren och eleverna förser sig med material från många olika 

platser: institutionen, myndigheter, företag och biblioteket. Som tidigare utgår jag från 

utnyttjandet av biblioteket när jag analyserat intervjumaterialet i denna fråga. 

5 4 l Framplockare 

En sort kallar jag för jramplockare . Det innebär att läraren planerar med tanke på vad 

som finns tillgängligt i biblioteket och skaffar sig i och med detta en överblick för att veta 

vad han skall plocka fram. Det kan även vara så att läraren lämnar över framplockandet 

av materialet till bibliotekarien. Materialet kan exempelvis vara ihopsamlat på en bok

vagn eller att läraren stencilerar upp några sidor ur en bok. Genom lärarens styrning över 

ämnesval och frågeställningar tas ett visst material fram. Läraren gör allt detta, vilket är 

betydelsefullt för att eleverna skall få ett bra urval samt att det är avsett endast för dem. 

Då är han ganska säker på att eleverna får en bra start och har lättare för att komma 

igång samt att arbetet blir effektivt. Men eleverna söker även på egen hand efter att i 

inledningen ha fått hjälp om de så önskat. 

Det första var mer förberett på så särt att bibliotekarien var med ... Hjälpte till att plocka fram i 
alla fall så att de kom igång med en del material. Var ganska inblandad ... lite grann i alla fall 
som startar det hela. (Lärare l) 

För att få underlag till diskussioner i klassrumsundervisningen väljer läraren ut artiklar, 

som han fått genom att läsa tidningar och tidskrifter på bl. a. biblioteket. Ibland avviker 

läraren från detta mönster och låter eleverna på egen hand plocka fram material i biblio-
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teket då det gäller en viss typ av uppgifter t. ex. när de ska lära sig slå i tabeller. Kate

gorinframplockare består av samhällskunskapslärare. 

När de är inne i biblioteket annars så är det när de tränar grejor annars alltså, ren 
fårdighetsträning också i samhällskunskap . För ibland så , jag vet inte, det är lite olika 
klasser, men ibland så kör man sådana där pass då de skall träna vissa saker. De skall träna att 
leta fram vissa saker, de skall kanske analysera vissa tabeller, göra lite grann lära sig att, de 
skall kanske belysa någonting, göra diagram eller någonting och då får de plocka fram vad de 
vill för stödmateriaL (Lärare l) 

5 4 2 Hänvisare 

Den andra gruppen är hänvisare. I förberedelserna skaffar man sig också en överblick 

över det som finns på biblioteket och på institutionen. I det självständiga arbetet ger de 

sedan eleverna förslag om var de kan leta t. ex. på vilka hyllor och i vilka tidskrifter. 

Dessa instruktioner lämnas antingen muntligt eller skriftligt till eleverna innan de går till 

biblioteket. Även hos hänvisarna dominerar lärarstyrningen d. v. s. eleverna f'at en del 

frågor att besvara och en lista med förslag på ämnen. Orsakerna till hänvisarnas 

handlingssätt kan vara flera och varierande. En av dem är att eleverna har olika svår

ighetsgrad på arbetena och utifrån det ger råd och hjälper eleverna när det gäller 

informationssökningen. Man försöker undvika att alla elever behöver ha hjälp samtidigt i 

början av deras materialinsamling. Vid vissa mindre självständiga uppgifter och när 

eleverna har frågor som läraren inte kan svara på hänvisar läraren och låter eleverna 

använda biblioteket. 

... har jag givit dem dels sidor i alternativa läroböcker ... T.ex. När-Var-Hur, det är en guldgruva 
i såna här sammanhang och naturligtvis den här Artikel-Sök och en del artiklar ur skolans 
Artikelservice och i ett par fall har jag angivit häften eller böcker för dem i biblioteket. 
(Lärare 4) 

I andra fall ger läraren, som ingår i gruppen hänvisare, sina elever ett material för 

genomläsning, bestående av artiklar, som han stencilerat upp eller av egenhändigt gjorda 

uppgifter, som är en blandning av fakta och frågor. Ett sådant här fårdigt utgångs

material, där läraren har valt ut och plockat fram det som behövs, kan också leda till 

diskussioner. Här dominerar samhällskunskapslärarna . 

.. . Jag har just nu suttit och gjort en sak om marginalskatterna på 80-talet och då gör jag helt 
enkelt exempel från verkligheten då och så får de själva räkna ut t. ex. marginalskatter och så 
fundera på vad fick det för verkningar, både positivt och negativt. Jag försöker få dem att själva 
fundera sig fram till detta .... ~r de läsa och det här med spärrad stil, understruket, det skall de 
själ\'a besvara innan de går vidare . .. Jag försöker bygga upp det i trappstegsform. (Lärare 4) 

5 4 3 Biblioteksorientering 

En tredje variant är den jag kallar för biblioteksorientering Det är att material

insamlingen i biblioteket lämnas helt och hållet över till eleverna. Eleverna f'ar genom 
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biblioteksundervisningen hjälp innan man börjar arbetet. Denna ges av bibliotekarien och 

underlättar sökandet i olika sorters material. Läraren har tidigare förberett arbetet genom 

sitt samarbete med bibliotekarien. Inom kategorin förekommer det att läraren låter biblio

tekarien ge eleverna antingen en grundläggande genomgång av informationssöknings

processen eller en enklare variant av biblioteksundervisning. I och med dessa för

beredelser har det självständiga arbetet inletts. Sedan fungerar läraren endast som ett 

stöd, som står till förfogande om eleverna behöver tips och råd. Dessa kan bestå av 

upplysningar om att eleverna skall titta i böckers källförteckningar, eller att de kan ta 

kontakt med organisationer ochfeller myndigheter. I vissa fall har läraren, åt eleverna, 

tagit fram material, som de hämtat på institutionen eller utanför skolan t .ex. från en 

myndighet. En lärare ger, utan inblandning av bibliotekarien, eleverna en mindre uppgift, 

som ska ge träning i att bl. a. hitta och söka i biblioteket. När övningen redovisas ser 

läraren vad som behöver påpekas och rättas till t. ex. att eleverna inte bara skriver av från 
någon bok. Syftet med uppgiften är att det följande större arbetet skall fungera bättre. En 

dellärare ger även sina elever en skriftlig information, utarbetad av bibliotekarien, om 

vilka olika hjälpmedel för litteratursökning, som de kan tänkas ha användning for. Det är 

en heltäckande förteckning över var de kan söka t. ex. Svensk Bokförteckning, utan att 

ange exakt källa. F ömtsättningen är att eleverna skall veta bestämt vad, vilka fakta de vill 

söka fram ur materialet. Eleverna har redan från början haft möjligheter att vara med och 

bestämma över vilken speciell fråga man skulle vilja lösa. Flera lärare i denna kategori 

låter eleverna självständigt söka fram fakta i biblioteket även for de mindre uppgifterna. 

Lärarna som har detta arbetssätt är samtliga "sökkunskapare". 

Bibliotekarien var med från början och vi gick igenom hur och berättade lite om hur själva 
bildningsprocessen går till och använde då en som heter Kuhlthau .... och hur den går till och 
den brukar vi ta upp för eleverna och berätta om den och hur man känner förvirring .... Och då 
har de i bakhuvudet en modell för det här arbetat som vi har arbetat ut hur man kan göra. Vad 
man ska tänka på och att man ska hålla på lång tid med frågeställningar och fundera ... 
(Lärare E) 

I andra sammanhang avviker somliga lärare från detta mönster och delar ut fardigt ut

gångsmaterial för vissa uppgifter. Anledningen är att underlätta för eleverna genom att 

ge mindre ansträngande uppgifter emellanåt. Lärarna i kategorin "biblioteksorientering" 

använder sig också i olika grad av TV, instuderingsfrågor och framtagna artiklar i sin 

undervisning. I denna kategori finns endast naturkunskapslärare. 

. . . lite studieträning och därför ger jag dem instuderingsuppgifter just på läroboken och att de 
verkligen får titta på bilderna, för de glömmer bort ... Jag har faktiskt en övning: vad visar 
bilden? och då får de titta på bilden och beskriva vad de kan få ut av bilden ... (Lärare F) 

37 



S S Hinder och svårigheter 

När det gäller hinder och svårigheter vid självständiga arbeten och uppgifter, där 

eleverna bl. a. använder biblioteket, ser jag två olika mönster. I avsnittet behandlas även 

lärarnas försök tilllösningar på en del av problemen. 

S. S l Materialinsamling 

Den ena benämner jag materialinsamling. Problemen består, ur lärarnas synvinkel, av att 

eleverna har svårt att välja ut material och plocka fram fakta som är relevanta. När 

eleverna hittat något material de är nöjda med slutar de sökandet och missar kanske 

därför övrig information som kan ha en annan vinkling. Ytterligare ett hinder är att för 

stor del av den totala tiden, avsedd för arbetet, går åt till att söka efter material, trots att 

eleverna i ett annat ämne (naturkunskap) har fått undervisning i detta. Det drar ut på 

tiden och blir inte effektivt. För att komma runt detta problem skaffar läraren fram 

material, ber bibliotekarien förbereda en del av materialinsamlingen eller hänvisar till 

vissa böcker. Allt detta tycker jag tyder på att problemen i denna kategori kretsar kring 

insamling och tolkning av materialet. Här dominerar samhällskunskapslärama. 

När t. ex. alltså mycket spilltid går ju åt att hitta något material och det material de hittar, om de 
nu letar fritt, kan ju alltså vara dåligt material. Man märker ju själv många gånger att man 
kommer till ett, vad skall jag säga, ett om man själv har ett bra material, som de kan få. Bättre 
det än att de letar och sliter sig fram till något som dessutom är dåligt material. (Lärare l) 

S S 2 Förberedelser 

I kategorinj6rberedelser berättar lärarna om hur svårigheter för eleverna kan uppstå 

under arbetets gång. I elevernas förberedelser för arbetet finns flera hinder, som måste 

fDfceras. Ett problem är att det kan gå åt för mycket tid i början när eleverna själva skall 

sätta sig in i ämnet. En annan svårighet för eleverna kan vara att komma fram till en 

problemformulering på egen hand. Att eleverna helt och hållet skall sköta sig själva 

kräver mycket av eleverna och därför använder läraren inte detta undervisningssätt hela 

terminerna. Erfarenheter finns av att elevernas självständiga arbeten har känts menings

lösa och ineffektiva, för båda parter. Detta har lösts genom att införa ett nytt arbetssätt, 

där förberedelser bestående av klara och tydliga frågeställningar har arbetats fram innan 

man går till biblioteket. Denna grupp består endast av naturkunskapslärare. 

Så det kan man plocka fram och lägga på katedern och sedan har jag då slängt upp den här 
halva klassen, då kan några gå upp till biblioteket och det har blivit lite virrigt. De har gått upp 
och inte vetat riktigt var de skulle söka. Nu har jag lärt mig att samarbeta med bibliotekarien. 
Jag har förberett eleverna en del och de får inte gå till biblioteket förrän de vet vad problemet 
är. För de har haft en något diffus föreställning om att jag skall söka efter det och det har blivit 
en väldig belastning på biblioteket. .. (Lärare F) 
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5 6 Helhetsmönster av kategorierna 

Fig. 2. Helhetsmönster av lärarkategorierna 

Biblioteket utnyttjas av lärare för att de skall bli mer insatta i sitt ämne och i samband 

med elevernas större arbeten. Sammanfattningsvis har jag upptäckt två mönster. Det ena, 

materia/hämtare, bygger på att lärarna låter eleverna utnyttja biblioteket vid själv

ständiga arbeten för att samla in mer fakta (faktakunskap). Dessa lärare har även ett 

speciellt förfaringssätt, som innebär att de med sitt inflytande ställer upp frågeställningar 

till eleverna (lärarstyrning). De har även kontrollerat och sett över vad som finns att 

använda i biblioteket innan elevernas arbete sätts igång. Detta som en försäkran om att 

eleverna skall kunna jobba effektivt och få rätt material. Dessa lärare har dock olika 

tillvägagångssätt för att hålla sig ajour och veta vad som händer. Det sker antingen 

genom biblioteksläsning eller anskaffande av nyheter på annat ställe (överblick) . Samtliga 

dessa plockar fram eller hänvisar till en del material som kan vara användbart till det 

självständiga arbetet eller uppgifter (jramplockare och hänvisare). Materialhämtare 

domineras av samhällskunskapslärare. 
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Hos lärarna i den andra gruppen, som jag benämner undersökare, går det ut på att 

eleverna med bibliotekets hjälp skalllära sig en metod som i huvudsak skall ge kunskaper 

i hur man skalllösa problem och till det söka information (sökkunskap) . Lärarna ger här 

eleverna möjlighet att föra fram sina frågor och funderingar i ämnet som behandlas och 

utifrån det söka "sin" information (elevstyrning) . Inför det självständiga arbetet före

kommer ett samarbete med bibliotekarien. Även bland dessa lärare förekommer 

nyhetsanskaffning på annat ställe än biblioteket, men till skillnad frän de i det andra 

mönstret ser vissa lärare fler möjligheter på biblioteket genom att använda teknike~ t. ex. 

Skol-sök för detta ändamål (bibliotekariesamarbete) . Lärarna låter eleverna få under

visning av bibliotekarien om bibliotekets möjligheter och lämnar sedan över infor

mationssökandet till eleverna. För en del uppgifter får eleven av vissa lärare framtaget 

material (biblioteksorientering). I överkategorin undersökare finns endast natur

k:unskapslärare. Samtliga lärare i båda mönstren går också till biblioteket för att fä 
uppslag till variation i undervisningen. Besök görs även i repetitionssyfte och när de är i 

behov av senaste nytt. 
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6 Analys av bibliotekarieintervjun 

Detta kapitel bygger på intervjun med bibliotekarien. Jag väljer i denna analys att redo

visa utan citat. Även här används bibliotek i betydelsen gymnasiebibliotek och biblio

tekarien som benämning på gymnasiebibliotekarien. 

6 l Kontaleter med lärare och elever 

Bibliotekarien vill att biblioteket skall vara en plats där besökarna snabbt och lätt hittar 

exakt den information de är i behov av. En förutsättning för att biblioteket skall användas 

är, enligt bibliotekarien, att den yttre verksamheten sköts och fungerar. Det innebär att 

det skall finnas ett bra system med bl. a. kartor och pilar som gör att man hittar material. 

Att bygga upp och planera mediabestånd samt göra informationsmaterial tillgängligt är 

en grundläggande del av biblioteksverksamheten och bibliotekariens ansvar. I arbetet 

ingår även att beställa hem artiklar. Det som bibliotekarien ägnar mest tid åt är att hjälpa 

eleverna t. ex. att hitta material och visa dem hur man söker i katalogerna. 

Jag har i bibliotekarieintervjun upptäckt tre aspekter i fråga om bibliotekariens roll vid 

kontakter med lärare och elever. Bibliotekarien anpassar sig till dessa tre olika kontakter 

och det leder till tre olika handlednings- och undervisningsformer. Dessa är spontan 

handledning, spontan och planerad undervisning. En variant, som förekommer speciellt i 

samhällskunskap, kännetecknas av att den första kontakten ofta tas av elever. Detta 

medför att bibliotekarien ger en spontan handledning för ett fåtal elever. Elever kommer 

och frågar efter en exakt källa t.ex. "Länder i fickformat" . Utifrån denna kontakt visar 

bibliotekarien fram till det efterfrågade materialet. Bibliotekarien tycker att det är bra om 

eleverna får tips i början, men hon menar samtidigt att man utnyttjar henne dåligt om 

lärarna gör på detta sätt. Ibland hör hon eleverna resonera om hur de skall hitta material 

med hjälp av de råd som läraren gett och även detta leder till en spontan handledning från 

bibliotekariens sida. Bibliotekarien inser då att det finns behov av hjälp för att styra in 

eleverna på rätt väg. Ett annat exempel på elevkontakt är när elever vill ha hjälp med att 

tyda ut vad det självständiga arbetet eller uppgiften innebär. De har inte förstått vad de 

skall ta reda på. I de två senare fallen får bibliotekarien till:fulle att diskutera med enstaka 

elever om vad de vill ta reda på och sedan förklara hur hon tycker att man ska gå tillväga 

i biblioteket för att på ett effektivt sätt hitta användbar information. 

En annan variant, lärar kontakt, innbär att bibliotekarien av läraren får information om 

vilket ämne som skall behandlas. Av detta följer en spontan undervisning, som på 

bibliotekariens initiativ ges till samtliga elever i klassen. Informationen ges vid ett fåtal 

tillfållen och den ges alltifrån en vecka i förväg till att beskedet kommer samma dag. När 
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hon från en samhällskunskapslärare får reda på att hans elever skall arbeta i biblioteket 

ber hon att få prata lite som inledning. Hon tar på detta sätt initiativ till att alla elever i 

klassen skall få biblioteksundervisning och försöker även påverka lärarna till att biblio

teket skall utnyttjas bättre. Jag uppfattar detta som en spontan undervisning i och med att 

det är bibliotekarien som tar initiativet. Bibliotekarien tycker att hon, speciellt i ämnet 

samhällskunskap, saknar det problematiserande i de självständiga arbetena och upp

gifterna och önskar att hon hade möjlighet att påverka till ett annat arbetssätt, så att 

frågorna ställdes på ett annat sätt. Då skulle risken att flera elever behöver en viss bok 

samtidigt undvikas. En annan form av lärarkontakt är då bibliotekarien f'ar i uppdrag av 

dessa lärare att plocka fram material t. ex. skönlitteratur som tar upp samhällsfrågor. 

Den tredje varianten av kontakt, som jag kallar för samarbete, kännetecknas av att 

bibliotekarien från de flesta naturkunskapslärare får reda på att ett visst ämnesområde 

skall behandlas och när de i samband med detta diskuterar tillsammans hur eleverna skall 

jobba sig fram med det självständiga arbetet eller uppgiften. Det medför en planerad 

undervisning vilket innbär att de kommer överens om att bibliotekarien skall ha biblio

teksundervisning. Ett annat sätt är när bibliotekarien tar initiativ till ett samarbetsprojekt, 

som har till syfte att sätta in biblioteksundervisningen i ett praktiskt sammanhang och där 

lärare och bibliotekarie samarbetar. Det innebär att hon är med från början och ger 

besked om hur materialtillgången ser ut. I den planerade undervisningen ingår biblioteks

undervisning för eleverna och tiden hon får till förfogande varierar. Hon visar uppslags

böckerna och hur man sedan går vidare till tidnings- och tidskriftsartiklar, samt därefter 

datakatalogerna. Hon uppmanar också eleverna att tänka efter vad de vet, vad de vill 

veta och hur de ska fortsätta. Eleverna får sedan öva sig på detta genom att ta reda på 

något som de själva tycker är intressant eller som har samband med det arbete som skall 

göras. I det djupare samarbetet får hon längre tid på sig för undervisningen så att hon 

även kan berätta om informationssökningsprocessen. Hon har dock upptäckt att när 

eleverna kommer till biblioteket i andra ämnen har de haft svårt att överföra kun

skaperna de fått i projektet. Bibliotekarien fungerar i projektet som en handledare både 

när eleverna bygger upp sina frågeställningar och när de söker information. När eleverna 

får möjlighet att arbeta med frågeformuleringar, som kräver olika slags materialleder det 

till att biblioteket kommer in som en naturlig del. Detta ser bibliotekarien som viktigt för 

att hon och biblioteket skall användas på ett fördelaktigt sätt. 

I samhällskunskap ser bibliotekarien sällan någon lärare komma dit ensam (utan elever) 

och titta på bibliotekshyllorna. Däremot ser bibliotekarien att naturkunskapslärarna 

ibland vistas i biblioteket ensamma och tittar vad som finns på hyllorna, söker i datorerna 

samt lånar med sig vissa böcker. Speciella uppslagsböcker ser hon också att de använder. 
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Naturkunskapslärarna kommenterar och tar upp sina åsikter om materialtillgången inom 

sitt ämnesområde med henne. 

Bibliotekarien upplever att det från många av lärarna inte ställs några krav på henne och 

vill i framtiden att det skaU bli ett djupare samarbete (som skedde i projektet) med fler 

lärare. Hon vill också fä biblioteksanvändarna uppmärksamma på att det är viktigt att 

arbeta efter en rutin som går ut på att stegvis med hjälp av bibliotekets material, komma 

fram till den egentliga frågan. De skall även lära sig att använda de hjälpmedel som finns 

där. 

43 



7 Diskussion och slutsatser 

I överkategorin "materialhämtare" ingår ti11 övervägande delen samhällskunskapslärare 

och i "undersökare" finns endast naturkunskapslärare. Diskussionen utgår från denna 

uppdelning. Först i detta kapitel ställs, utifrån min undersökning, bibliotekariens syn

punkter mot lärarnas, gällande användningen av biblioteket. Med undersökningen som 

grund och med anknytning till litteraturen behandlas i följande avsnitt läramas behov av 

biblioteket och dess material, samt hur det tillgodoses. Därefter diskuteras arbetssätt och 

vad eleverna skalllära sig när biblioteket är inblandat, med litteraturen som utgångs

punkt. Därefter diskuteras bibliotekets betydelse och bibliotekariens roller. I sista 

avsnittet redovisas de slutsatser jag kommit fram till i min undersökning. 

7.1 Bibliotekariens perspektiv och lärarkategorierna 

Bibliotekariens uppfattning stämmer mest överens med de kategorier där natur

kunskapslärarna finns. I intervjun med bibliotekarien ser jag likheter med lärarna i 

kategorin "sökkunskap" . Eleverna bör ha ett speciellt tillvägagångssätt, arbeta efter en 

metod, för att de skall få bästa utbyte. Bibliotekarien har samma tankar som lärarna i 

kategorin "elevstyrning", som betonar vikten av väl genomtänkta frågor. De strävar åt att 

eleverna skall bli medvetna om att tänka efter vilka ytterligare kunskaper som behövs för 

att arbeta vidare. Detta tolkar jag som att både lärare och bibliotekarie anser det viktigt 

att ha kunskaper i ämnet för att eleverna skall kunna skapa en avgränsad frågeställning. 

Möjligheterna finns och utnyttjas på biblioteket för att förbättra kunskaperna och bygga 

vidare. Biblioteket har en funktion i att hjälpa eleverna att bygga upp problem

formuleringen och besvara den. Den kontakt med vissa lärare, som jag i analysen av 

bibliotekarieintervjun kallar för samarbete, kan jämföras med kategorin "bibliotekarie

samarbete", som sker i olika grad och omfattning. Detta leder till att bibliotekarien ger 

en planerad undervisning och görs för att sökandet efter material skall fungera bra, precis 

som lärarna i kategorin "biblioteksorientering" framhåller. Biblioteksundervisningen kan 

vara allt ifrån en kortfattad information till en mer grundläggande genomgång. Det kan 

t. ex. innebära en förklaring av Kuhlthaus modell över informationssökningsprocessen. 

Det sistnämnda, tror jag, läraren och bibliotekarien anser att eleverna behöver för att få 

förståelse för hur arbetet utvecklas. Tanken är, enligt bibliotekarien, att eleverna skall 

lära sig en rutin vid användandet av biblioteket och vid sökning av information d. v. s. 

efter att först ha sett i uppslagsverken, sedan gå vidare till tidnings- och tidskriftsmaterial 

samt datakatalogerna. Bibliotekarien vill gå ett steg längre och ser helst att hon också får 

medverka under hela arbetets gång, som skedde i samarbetsprojektet. Hon anser att det 

är betydelsefullt, eftersom hon är angelägen om att användarna skall finna rätt infor

mation snabbt. Hennes åsikt är att bibliotekarien skall komplettera läraren när eleverna 

arbetar i biblioteket. I jämförelse med kategorin t1förberedelsesvårigheter" tror biblio· 

44 



tekarien att det kan underlätta för eleverna om hon blir ännu mer inblandad. Medan 

läraren anser att svårigheterna kan lösas annorlunda, t. ex att inte använda samma 

arbetssätt hela tiden. I lärarnas användning av biblioteket för variation, påbyggnad, 

repetition och ändring har jag inte kunnat dela in dem i olika kategorier. Här skiljer sig 

således lärarnas uppfattning från bibliotekariens. Bibliotekarien märker att natur

kunskapslärare t. ex. använder uppslagsböcker. Hon f'ar också synpunkter på 

materialtillgången från dem. 

Hos de lärare som tillhör kategorin "faktakunskap", med övervägande delen samhälls

kunskapslärare, och bibliotekarien finns det i mitt empiriska material tecken som tyder på 

att de har skilda uppfattningar. Läraren anser att ämnesinnehållet är mest betydelsefullt 

medan bibliotekarien mer framhäver sökprocessen. Men trots detta använder lärarna 

biblioteket och bibliotekarien anpassar sig beroende på hur och när hon blir inblandad. 

Lärarna i kategorin "lärarstyrning" och bibliotekariens uppfattning om hur eleverna bör 

arbeta är olika. Frågorna är inte anpassade för biblioteksanvändande, enligt biblio

tekarien. Lärarna kommer runt detta genom att leda eleverna till material i böljan. I 

intervjuerna med både bibliotekarien och samhällskunskapslärarna framkommer 

betydelsen av att hitta den "rätta" informationen och att det skall ske snabbt. Men de två 

yrkesgrupperna har löst och villlösa det på olika sätt. Bibliotekarien anser, som jag 

skrivit tidigare i detta avsnitt, att det sker genom att eleverna lär sig en metod att söka i 

biblioteket och lär sig ställa frågor. Detta arbetsätt, menar bibliotekarien, leder till att 

sökandet av material underlättas . Lärarna i kategorin "framplockare" och "hänvisare" 

löser det genom att hjälpa eleverna i inledningsskedet med att hitta material och läraren 

har därmed styrt in eleverna på rätt material. Läraren använder sina egna kunskaper om 

material och hjälper till. Men hur vet läraren att det är "rätt" material? Innebär detta en 

begränsning för elevernas sökande efter material när de gör på detta sätt? Leder det till 

att eleverna inte behöver leta själva så mycket efter material? Med anknytning till 

kategorin "hänvisare", som innebär att lärarna ger eleverna förslag på material, menar 

bibliotekarien att hennes specifika kunskaper dåligt tas tillvara. För lärarna i kategorin 
11 överblick" är det särskilt viktigt att ett av bibliotekariens mål med arbetet uppfylls, 

nämligen att den yttre verksamheten fungerar. Lärarkontakten, ur bibliotekariens 

perspektiv, kan jämföras med kategorin "framplockare" och "biblioteksöverblick". Det är 

vid dessa tillfallen hon får reda på vad som skall behandlas och får möjlighet att ge en 

spontan undervisning. Vid elev kontakt, som sker i samband med kategorin "hänvisare", 

ges spontan handledning t. ex. i form av att bibliotekarien visar eleven hyllan där den 

efterfrågade källan skall finnas. Bibliotekarien får också hjälpa eleven att tyda ut vad det 

självständiga arbetet eller uppgiften innebär. Detta till skillnad från lärarna i kategorin 

"materialsvårigheter", som ser att elevernas problem bl.a. ligger i att värdera infor

mation. 
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För övrigt finns det, i den grupp som domineras av samhällskunskapslärare, olika upp

fattningar om hur de skaffar sig ärnneskunskaper, d. v. s. variation, påbyggnad, repetition 

samt ändring. Jag har i lärarintervjuerna tätt fram att de går till biblioteket i syfte att leta 

på hyllorna och läsa tidningar samt tidskrifter, som kan leda till att t.ex. artiklar delas ut i 

klassrummet. Bibliotekarien menar dock att hon inte ser dessa lärare utföra detta på 

biblioteket. Men ändå säger hon att det finns tillfållen när hon hjälper till med det. Finns 

det möjligheter för bibliotekarien att bli mer inblandad när kontakt tas vid t. ex. behov av 

hjälp? Tyder lärarens behov av hjälp från bibliotekarien på att lärarna i denna kategori 

själva saknar tillräcklig kunnighet i att söka information? Eller är det bara en rationell 

handling när man ber om hjälp? 

Om man ser på helheten av kategorierna betonar samhälls- och naturvetarna olika saker. 

När jag ser på kategorierna där samhällskunskapslärare överväger, märker jag att mate

rialet är betydelsefullt och mycket av svårigheterna och användandet av biblioteket 

kretsar kring detta. Att materialet är av rätt kvalitet. Denna tanke kan spåras i kate

gorierna. Lärarna ser biblioteket som en lokal med material ( faktakunskap ). De går och 

tittar vad som finns och gör sig en överblick över materialet (biblioteksöverblick) för att 

sedan kunna hänvisa eleverna tillubra11 material (hänvisare, framplockare). Dessa lärare 

ser också att elevernas svårigheter till stor delligger i deras sökande efter material 

(material svårighet er). 

Användandet av biblioteket, speciellt då eleverna skall arbeta där hänger starkt ihop med 

hur lärarna arbetar i sin helhet, särskilt i naturkunskapslärarnas fall. Kategorierna åter

speglar att det är arbetssättet som är det avgörande. Naturkunskapslärarna anser biblio

teket vara en träningslokal för att lära sig ta reda på någonting ( sökkunskap ). De disku

terar tillsammans med bibliotekarien i varierande grad hur eleverna ska arbeta i biblio

teket (bibliotekariesamarbete) och ser till att eleverna får undervisning i hur man skall gå 

till väga för att det skall vara till största nytta (biblioteksorientering). Förutom detta be

tonar naturkunskapslärarna att det är viktigt med förberedelserna och att eleverna vet 

vad de skall ta reda på. Beror det på att ett undersökande arbetssätt, som förekommer 

vid laborationerna, redan finns i ämnet och leder det till att de också har lättare för att 

arbeta undersökande i biblioteket? 

7 2 Behov och anskaffande av material på biblioteket 

Kuhne (1993), Nobel (1979), Malmström och Stein (1989), Höglund (1995) samt 

Limberg och Selden (1993) visar samtliga på att biblioteksbehovet eller biblioteks

användandet är mindre i de naturvetenskapliga ämnena. Av ltBarketorpsprojektetlt 

framgår, enligt Kuhne, att bibliotekarierna hade samarbetssvårigheter med lärarna i 
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naturorienterade ämnen. Hon förklarar det med att lärarna har ett eget bok- och 

artikelbestånd och därför inte har något behov av biblioteksmaterial samt att skol

bibliotekariens humanistiska bakgrund gör att vissa ämnens material prioriteras (Kuhne 

1993, s. 222). Limberg och Selden skriver att naturvetare inte alltid känner till vad det 

finns för möjligheter på biblioteket (Limberg 1993, s. 28). 

Jag har, till skillnad från litteraturen, i min undersökning inte kunnat avgöra om det är 

någon ämneslärargrupp som använder biblioteket mer än andra. Det kan bl a. bero på att 

min population består av lärare som använder biblioteket mycket. Men, som nämnts i 

tidigare avsnitt har natur- och samhällskunskapslärare, olika tillvägagångssätt när biblio

teket används. Resultatet visar, till skillnad från min förförståelse (se kapitel 3), att det 

är naturkunskapslärarna som har ett djupare samarbete med bibliotekarien och mer 

utnyttjar bibliotekets resurser. Däremot ser jag att samtliga lärare i min undersökning 

tillgodoser en del av informationsbehovet på gyronasiebiblioteket för variation i 

kunskapsförmedlandet, repetition för att aktualisera kunskaper samt för att hålla reda på 

senaste nytt när det är frågan om förändringar samt vid självständiga arbeten och 

uppgifter. 

Höglund och Brittain visar på skillnader mellan natur- och samhällsvetare utifrån Kuhns 

paradigmer. Brittain har, i fråga om studenters informationsbehov, kommit fram till att 

samhällsvetarna behöver en stor spridning av 11 Sitt" material och har problem med att 

klargöra sitt behov. Brittain menar också att det är en fördel om det finns möjlighet att 

skumläsa. Naturvetarna klarar sig däremot med standardtexter (Brittain 1970, s. 43ft). 

I min undersökning framkornmer att alla lärare är i behov av att hålla sig ajour och veta 

vad som händer i sitt ämne. Jag kan se att båda lärargrupperna, som undervisar i 

samhälls- respektive naturkunskap, använder biblioteket. Men de går tillväga på olika 

sätt och därmed skiljer det sig också åt i deras behov och beteenden. Den övervägande 

delen av samhällskunskapslärare hamnar i kategorin "biblioteksöverblick". De har behov 

av att skaffa sig t. ex. nyheter och ideer till det eleverna skall behandla i sina självständiga 

arbeten. De besöker biblioteket för att se vad som finns och gör sig en uppfattning om 

vad som kan vara passande i undervisningen och i förmedlandet av kunskaper. Jag tolkar 

det som att de har ett obestämt behov. Betyder det i sin tur att ett stort och varierat 

material, på biblioteket, underlättar för samhällskunskapslärarna? Naturkunskapslärarna 

förekornmer i kategorin "bibliotekariesamarbete". De har ett sådant arbetssätt, som 

innebär att de samarbetar med bibliotekarien och det gäller t. ex. hur biblioteket skall 

användas för att eleverna skall få träna på en metod att söka information. Lärarna är ute 

efter att eleverna skall ha klart för sig vad de vill ta reda på när de går till biblioteket. I de 

fall dessa lärare går dit ensamma, utan elever, har de oftast behov av material till ett 
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ämnesområde. Det kan t. ex. vara en speciell artikel de sett tidigare. Är det för dessa 

lärare viktigt att biblioteket har hjälpmedel som t. ex. Skol-sök? Detta tyder, enligt min 

mening, på att de anser det vara betydelsefullt att ha ett bestämt behov. 

När det gäller beteendet skriver Skelton att samma källor och metoder används av både 

samhälls- och naturvetenskapliga forskare . Skelton ser inte att biblioteket överväger i 

letandet efter referenser och bakom detta ligger, menar Skelton, en uppfattning om att 

man på biblioteket bara kan få tag på belagd information (Skelton 1973, s. 143f, 147). 

Ellis m. fl. har gjort en jämförelse av samhällsvetares och naturvetares (fysiker och 

kemister) mönster vid informationssökning och den visade inte heller några större skill

nader när det gällde metoder och tillvägagångssätt (Ellis 1993, s. 365f). 

I min undersökning har det framkommit vissa likheter i fråga om läramas sätt att skaffa 

underlag för variation, repetition, bygga på kunskaper samt hålla reda på förändringar. I 

övrigt har jag sett att det i kategorierna "biblioteksöverblick " och "bibliotekarie

samarbete" skiljer sig åt i beteendet mellan de två olika grupperna av ämneslärare. Sam

hällskunskapslärare läser tidningar och tidskrifter på biblioteket, medan naturkunskaps

lärarna använder datorn för att söka fram artiklar. Har de sistnämnda lärarna lärt sig 

använda hjälpmedlen vid samarbetet med bibliotekarien, som de sedan använder sig av 

när de går dit ensamma? 

Jag ser att i kategorierna "framplockare", "hänvisare", och "biblioteksorientering" 

förekommer användande av biblioteket och bibliotekarien för att förse eleverna med 

material och tips. Det finns också skillnader mellan samhällskunskapslärare och 

naturkunskapslärare i beteendet i dessa kategorier. De som ingår i ''framplockare11 och 

"hänvisare", där samhällskunskapslärarna dominerar, har till eleverna plockat fram eller 

gett förslag på titlar eller material innan eleverna går till biblioteket. Detta för att eleverna 

skall hitta den "rätta" informationen och för att de skall komma igång snabbt. I kategorin 

"biblioteksorientering", där endast naturkunskapslärare finns, ges undervisning i hur man 

söker för att hitta material, som är användbart. Jag tolkar detta som att lärarna låter 

eleverna använda biblioteket och dess hjälpmedel för att bl. a. belägga information. 

7.3 Arbetssätt och elevernas kunskaper 

Samtliga av de i min undersökning intervjuade lärarna är nöjda med biblioteket och 

bibliotekarien. Detta upplever också bibliotekarien, men säger att hon gärna ser att det 

ställs mer krav på henne. Därmed skulle också eventuella brister bättre upptäckas, menar 

hon. Enligt Malmström och Stein är lärarna belåtna med biblioteket, trots att det finns 

svagheter och detta tyder på att biblioteket inte används på rätt sätt (Malmström 1989, s. 

17). Men vem avgör hur ett bibliotek bäst används? Det tror jag, beror på vem man 
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frågar och kan, ur lärarens synvinkel, variera för olika uppgifter och arbeten. Kommer 

uttalandet om det mest lämpliga biblioteksanvändandet enbart ur ett biblioteks

perspektiv? 

I litteraturen finns beskrivit vilket arbetssätt eleverna skall använda och där förespråkas 

ett visst arbetssätt när biblioteket integreras i undervisningen. Kiihne har gett förslag på 

en modell att följa vid det undersökande arbetssättet i biblioteket. Den innebär bl. a. att 

läraren undersöker vad eleverna redan vet och vad de vill veta mer, bibliotekarien ger 

biblioteksundervisning, samt att bibliotekarie och lärare samarbetar under elevernas 

informationssökning (Kiihne 1993, s. 211ft). I LBS-projektet utarbetades en liknande 

modell, som säger att eleverna skall välja, begränsa och bestämma en frågeställning i 

inledningsskedet. Ett annat steg i den modellen är att det ges träning i informations

sökning i biblioteket, vilket ska sättas in i början och ske etappvis. LBS lägger stor vikt 

vid det samarbete som bör utvecklas för att biblioteket ska kunna integreras i under

visningen och då är bibliotekariens erfarenheter av material och dess användning 

betydelsefull för läraren (Odenstam 1977, s. 25). De ovan beskrivna modellerna liknar 

naturkunskapslärarnas arbetssätt i min undersökning. Dessa lärare och bibliotekarien 

anser att det behövs ett samarbete, vilket de också har (bibliotekariesamarbete). De 

betonar även ett arbetssätt, som ger eleverna möjlighet att utifrån sina erfarenheter och 

intresse arbeta fram en frågeställning. Arbetet inleds med en gemensam brainstorming, 

för att strukturera de kunskaper som redan finns och tala om vad de vill veta mera 

( elevstyrning). I EKNA-projektet kom man fram till att läraren skall ta reda på hur 

eleverna tänker och lägga upp undervisningen utifrån elevens utgångsläge (Andersson 

1986, s. 147). Lybeck skriver att lärare bör tänka på att i sin undervisning ge eleverna tid 

och möjlighet att framföra sina synsätt i ett ämne och av detta kan de sedan göra en 

gemensam sammanfattning (Lybeck 1986, s. 164). 

Men vad är det som är rätt arbetssätt vid biblioteksanvändning? Samhällskunskapslärarna 

arbetar efter ett annat mönster, som jag benämnt "lärarstyrning" och "biblioteks

överblick". Även de är nöjda med resultatet av sitt sätt att utnyttja biblioteket och anser 

att det fungerar bra. Detta tyder, enligt min mening, på att lärarna anser att eleverna får 

den kunskap de behöver och lärarna iar ut vad de vill, vilket leder till att de fortsätter att 

arbeta på sanuna sätt. Vemersson har i en undersökning av samhällskunskaplärare 

kommit fram till att det finns olika uppfattningar om vad ett undersökande arbetssätt 

innebär. Det kan bl. a. vara att läraren gör uppgifter och kontrollerar eller att under

visningen styrs av elevernas frågor (Vernersson 1994, s. 75ft). 

I "Skola för bildning" sägs att kunskapsförmedlingen, med bl. a. kunskapsformerna fakta 

och fardighet, bara är en av skolans uppgifter. Skolan skall också se till att utveckla 
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elevernas förmåga att skaffa sig kunskaper, där det är arbetet som är målet. Läroplans

kommitten uttrycker " Flera av skolans teoretiska ämnen har setts som i huvudsak 

bestämda av de kunskaper de skall ge eleverna, medan den process som dessa kunskaper 

är ett resultat av inte har fått något större utrymme." (Läroplanskommitten 1992, s. 67). 

I den didaktiska forskningen, speciellt i de naturvetenskapliga ämnena, diskuteras 

elevernas tankar om innehållet (Svensson 1986, s. 237). Det betonas att undervisningen 

ska utgå från en process, där hänsyn tas till elevernas ursprungliga uppfattningar och 

tankar (Andersson 1986, s. 127). Denna litteratur, tycker jag, poängterar betydelsen av 

både innehållet (att någon lär sig något) och processen (att man utgår från elevernas upp

fattning). Limberg och Selden har i sina studier av inlärningsforskningen och biblioteks

och informationsvetenskapsforskningen sett att det finns olika uppfattningar om inne

hållets betydelse. Detta anser de leder till skilda synsätt mellan lärare och bibliotekarie. 

Läraren sätter innehållet främst och bibliotekarien lägger störst vikt vid sökprocessen, 

med stor risk för att någon av dessa delar får för lite utrymme (Limberg 1993, s. 43f). 

Men vad vill de intervjuade lärarna och bibliotekarien att eleverna skall få ut av 

undervisningen när biblioteket är inblandat? I min undersökning har naturkunskaps

lärarna, i kategorin ''sökkunskap" , samma åsikt som bibliotekarien, båda betonar 

sökprocessen d.v.s. en metod för att söka information. Samhällskunskapslärarna betonar 

däremot ämnesinnehållet ("faktak:unskap'') och saknar uppfattningen om vikten av sök

processen. Befinner sig samhällskunskapslärarna och bibliotekarien på var sin kant, 

ämnesinnehåll respektive sökprocess? Betyder det att de behöver ändra uppfattning och 

se att även den andra delen är viktig" Leder detta till svårigheter i samarbetet, ifråga om 

bl.a. handledningen, mellan samhällskunskapslärare och bibliotekarie? Kategorin "lärar

styrning", där samhällskunskapslärarna dominerar, innebär att läraren bestämmer ur vilka 

perspektiv ämnet ska behandlas. Detta tillsammans med att de flesta samhällskunskaps

lärarna är i kategorierna "framplockare" och "hänvisare", tror jag, gör att det begränsar 

behovet av olika slags informationskällor, som utnyttjas i biblioteket. Risken är stor, tror 

jag, att många elever drar sig till samma hyllor eller t.o.m. samma monografi. Betyder 

detta också att eleverna anser sig nöjda med den litteratur som de fatt framplockat eller 

hänvisats till och inte känner något behov av att söka vidare? 

Trots att naturkunskapslärarna poängterar vikten av sökprocessen, så anser de att även 

ämnesinnehållet är av betydelse. De har ett arbetssätt, som består i att eleverna har 

inflytande (kategorin "elevstyrning"). Det innebär att eleverna själva väljer ett som de 

tycker intressant perspektiv. Därmed arbetar eleverna utifrån eget val och formulerar 

problem. För användandet av biblioteket betyder det att en mängd olika informations

källor används i och med att det blir flera olika vinklingar inom ämnesområdet. Lärarnas 

arbetssätt innebär också ett samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Gav det sam-
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arbetsprojektet, som genomfördes mellan en naturkunskapslärare och bibliotekarien, 

tillfälle till diskussioner om betydelsen av sökprocessen? Har detta lett till en gemensam 

uppfattning och har det sedan spridit sig tilllärarens kollegor på samrna institution? Är 

det lättare om en kollega, ur den egna yrkesgruppen, kommer med förslag på ett för

ändrat arbetssätt? Bibliotekariens arbetssätt och bibliotekets utnyttjande styrs av att hon 

samarbetar med lärarna och ger biblioteksundervisning. Tänker bibliotekarien på att det 

öppnar ännu fler möjligheter att uppmärksamrna lärarna på bibliotekets resurser? 

Vad vill bibliotekarien att eleverna skalllära sig med bibliotekets hjälp? Bibliotekariens 

uppfattning och hur hon gör i praktiken skiljer sig åt. Jag ser i ena fallet likheter med 

Kuhlthaus "theory-based approach". Bibliotekarien i min undersökning anser att eleverna 

med hjälp av bibliotekets resurser undan för undan skall begränsa sitt valda ämnes

område. I andra fallet genomför hon undervisningen på så sätt att eleverna skall arbeta 

efter ett visst mönster i biblioteket, d.v.s. först använda uppslagsverken och sedan gå 

vidare till annat material. Detta stämmer överens med vad Kuhlthau benämner "path

finder approach" . Bibliotekarien, liksom Kuhlthau, märker dock att eleverna har haft 

svårt att överföra dessa kunskaper till andra ämnen. Tyder svårigheterna, som biblio

tekarien är medveten om, på att hon måste anpassa undervisningen efter olika situationer 

och personer? Finns det någon generell metod och är det i så fall den hon lär ut? 

7.4 Bibliotekets betydelse och bibliotekariens roller 

I detta avsnitt jämför jag vad som framkommit i lärarintervjuerna och bibliotekarie

intervjun med Loertschers (1988) taxanomier och Kuhlthaus (1993) beskrivning av 

bibliotekariens roller i referensarbetet Jag börjar med lärarna, där jag från min under

sökning använder de två huvudkategorierna: "materialhämtare" och "undersökare". Det 

betyder att det finns en skillnad från början, i och med att kategorin "användare" 

domineras av samhällskunskaplärare samt att det endast finns naturkunskapslärare i 

kategorin "undersökare". 

"Materialhämtarna" arbetar på mellannivåerna. De integrerar inte biblioteket i under

visningen men berikar den däremot med bibliotekets material. Biblioteket och dess 

resurser fungerar som ett komplement. "Undersökarna" arbetar på de högre nivåerna i 

Loertschers taxonomi. De har ett pedagogiskt samarbete med biblioteket och biblio

tekarien. En lärare, tillhörande kategorin "undersökare", arbetar enligt Loertschers näst 

högsta nivå, som innebär ett nära samarbete. Jag tycker mig kunna se att alla lärare i 

denna kategori integrerar biblioteket i undervisningen. Beroende på att lärarna arbetar på 

olika nivåer i taxonomin, varierar det även för bibliotekarien. Det innebär att hon på de 

lägre och mellersta nivåerna ger service och det sker spontana kontakter. På de högre 

nivåerna sker ett planerat samarbete med lärarna. När det gäller bibliotekarien ser jag, 
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liksom Kuhlthau, att hon har olika roller i fråga om referensservice för elever. Vid 

förfrågan från "materialhämtarnas" elever kan det röra sig om en rak enkel fråga, som 

innebär att hon t. ex. visar fram till den avdelning där materialet finns. I andra fall behöver 

och får eleven hjälp med att hitta något material som passar till ett visst änme. Till 

"undersökarnas" elever får hon möjlighet att ge förslag på ett visst tillvägagångssätt 

genom informationen. 

7.5 slutsatser 

Hur integrerar och använder natur- och samhällskunskapslärare gymnasie

biblioteket i ochför sin undervisning? 

Av min undersökning framgår att natur- och samhällskunskapslärarna genom bibliotekets 

material breddar och fördjupar sina kunskaper, som ligger till grund för deras under

visning. Dessutom används biblioteket direkt i undervisningen, då de låter eleverna söka 

efter material. Men det finns inte bara ett sätt att beskriva hur natur- och samhälls

kunskapslärarna använder gymnasiebiblioteket eftersom det är skillnader i tillväga

gångssätt mellan dem. Även av litteraturen framgår att det finns skillnader, men i andra 

avseenden. I min undersökning har jag fått fram följande: 

- ''Materialhämtarna", som består av mest samhällskunskskapslärare, har ett obestämt 

behov och använder biblioteket för att se vad som kan vara till nytta för undervisningen. 

De tittar över bibliotekets samling samt läser tidningar och tidskrifter som kan leda till att 

de hittar artiklar för kommande undervisning. "Undersökare", naturkunskapslärare, visar 

på ett bestämt behov och poängterar att eleverna skall veta vad de är ute efter. Lärarna 

använder bibliotekets hjälpmedel för att t. ex. söka fram en artikel i ett ämne. 

- "Materialhämtarna" tar hjälp av bibliotekarien för att plockafram material eller lämnar 

besked om arbetet/uppgiften. Mellan "undersökarna" och bibliotekarien finns ett 

samarbete, som består av diskussioner om hur eleverna skall arbeta. Samarbetet gäller 

också när biblioteksundervisning skallläggas in eller planering av gemensam handledning 

under hela arbetets gång. 

- "Materialhämtarna" ger förslag på material, som eleverna får innan de går till biblio

teket. Det förekommer också att de i förvägplockar fram material. De anser det viktigt 

att förse eleverna med rätt information. "Undersökarnas" eleverfår undervisning i hur 

man söker för att hitta material d. v. s. belägga information. 

Min slutsats, enligt av vad som kommit fram i undersökningen och jämfört med 

litteraturen, är att ''materialhämtarna" berikar undervisningen med hjälp av biblioteket. 

"Undersökarna" integrerar biblioteket i undervisningen. Undersökning visar att det finns 

hinder för integrering av biblioteket i undervisningen. Olika uppfattningar finns mellan 
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bibliotekarie och "materialhämtare", som leder till att det ges olika instruktioner till 

eleverna om tillvägagångssättet i biblioteket. Även hos .. undersökare" finns problem i och 

med att biblioteksundervisningen inte leder till önskat resultat. Eleverna tillämpar inte 

dessa kunskaper vid besök i biblioteket i andra sammanhang. 
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8 Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur natur- och samhällskunskapslärare integrerar och 

använder gymnasiebiblioteket i och för sin undervisning. Med hjälp av Lena Skoglund 

( 1981) ges i litteraturgenomgången en kort beskrivning av hur gymnasiebiblioteken har 

vuxit fram. Vidare talas om bibliotekets roll och elevernas arbetssätt, enligt den gamla 

läroplanen (Lgy 70). Till den historiska bakgrunden har också en undersökning, om 

gyrnnasiebibliotek, som gjordes under 1970-talet, knutits. "Gymnasieskolan bibliotek. .. ", 

tar upp dåvarande användning och hur den skulle kunna förbättras. För att skildra 

nuvarande mål för undervisningens utformning redovisas "Skola för bildning" och 

"Lpf94". 

Sedan behandlas skolbibliotekets roll i undervisningen. Bibliotekets funktioner finns 

beskrivna, Limberg (1990), liksom Loertschers (1988) taxonomier. Även Kuhlthaus 

(1993) olika mönster av biblioteksundervisning och bibliotekariens roller redovisas. 

Arbetssätt och hinder för att få biblioteket integrerat i undervisningen diskuteras med 

Limberg (1993), Kuhne (1993) och Odenstam (1977) som grund. Från de två 

sistnämnda har jag hämtat modeller om hur eleverna alltmer lär sig om informations

sökning. Utifrån Malmström (1989) och Hansson (1991)redovisas, sist i kapiteldel2.2, 

lärares och bibliotekariers uppfattning om och användning av skolbiblioteket. 

De studier som beskrivs i boken 11Fackdidaktik", ligger till stora delar som grund för 

kapiteldel2.3. Det belyser den didaktiska forskningen i de natur- och samhälls

vetenskapliga ämnena. Kapiteldelen tar också upp vad kursplanerna i natur- och 

samhällskunskap säger. 

Flera undersökningar påvisar skillnader mellan samhälls- och naturvetares behov av 

information. Brittain (1970) och Höglund (1980), som knyter an till Kuhn, förklarar att 

det är beroende av var vetenskapen befinner sig i utvecklingen. Skelton ( 1973) och Ellis 

(1993) har inte funnit några skillnader i beteendet mellan forskare inom olika veten

skaper. Därefter redovisas ett antal undersökningar om skillnader vid lärares, forskares 

och praktikers användning av samt elevers och studenters uppfattning om biblioteket. De 

flesta kommer fram till att biblioteket används mer inom samhällsvetenskapen än inom 

naturvetenskapen. Litteraturgenomgången avslutas med en modell som illustrerar sam

bandet mellan de olika delarna. 

I kapitel 3 presenteras den undersökta skolan och dess bibliotek. Uppsatsen bygger på 

kvalitativa intervjuer med åtta gymnasielärare och en gymnasiebibliotekarie, på den 
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undersökta skolan. Dessutom redovisas, i kapitel4, att lärarna främst valdes ut på 

grundval av att de, under höstterminen 1994, undervisade i antingen natur- eller 

samhällskunskap. 

En kvalitativ analys av lärarintervjuerna, beskrivs i kapitel 5. Jag har efter flera genom

läsningar och avlyssningar av banden fått fram ett antal kategorier. Första uppdelningen 

av kategorierna "sökkunskap" och "faktakunskap" gäller vad läraren anser eleverna skall 

lära sig med biblioteket som hjälp i undervisningen. Vem styr och över vad är nästa 

rubrik. Där benämns kategorierna "lärarstyrning" och "elevstyrning". I kapiteldel 5.3 be

skrivs vilka behov läraren har och hur dessa tillgodoses på biblioteket. Detta gäller i sam

band med lärarnas variation, påbyggnad, repetition, ändring samt kategorierna "biblio

teksöverblick" och "bibliotekariesamarbete". Hur läraren hjälper eleverna vid material

insamlingen delas in i kategorierna "framplockare", "hänvisare" och "biblioteks

orientering". I analysen tas även hinder och svårigheter upp, vilket lett till kategorierna 

"materialinsamling" och "förberedelser" . Samtliga ovannämnda kategorier sammanfattas 

sedan till två överkategorier, "materialhämtare", där samhällskunskapslärare dominerar, 

och "undersökare", som består av endast naturkunskapslärar e. 

Analysen av intervjun med bibliotekarie redovisas i kapitel 6. Ur analysen har fram

kommit tre varianter av kontakter som medför tre olika handlednings- och under

visningsformer. Elevkontakt leder till en spontan handledning och av lärarkontakt blir det 

spontan undervisning. Dessa förekommer speciellt i samhällskunskap. Den tredje 

varianten, samarbete leder till en planerad undervisning och dessa finns i naturkunskap. 

l diskussionen ställs analysen av lärarintervjuerna och bibliotekarieintervjun mot 

litteraturen, som redovisats. I diskussionen redovisas också de slutsatser som under

sökningen givit. Det finns inte bara ett sätt att beskriva hur natur- och samhälls

kunskapslärarna använder gymnasiebiblioteket. Undersökningens slutsatser visar att det 

finns skillnader mellan dessa lärargrupper. "Materialhämtare", där samhällskunskaps

lärare dominerar, har ett obestämt behov och ser över bibliotekets material för sin 

undervisning. Med bibliotekariens hjälp plockas material fram till elevernas arbeten. Det 

förekommer också att läraren själv plockar fram eller ger förslag på material. Dessa 

lärare berikar undervisningen med hjälp av biblioteket. "Undersökarna", med endast 

naturkunskapslärare, har ett bestämt behov och använder bibliotekets hjälpmedel. Ett 

samarbete sker med bibliotekarien och eleverna får biblioteksundervisning av henne. 

Dessa lärare integrerar biblioteket i undervisningen. Uppsatsen visar att det finns problem 

beroende på olika uppfattningar mellan yrkesgrupperna. Dessutom finns svårigheter med 

biblioteksundervisningen, som innebär att de kunskaper eleverna f'ar inte automatiskt 

överförs till andra situationer. 
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N otfdrteckning 

l. betyder systematik inom vissa vetenskaper (Hansson 1993, s. 90) 
2. orienteringsämnen i grundskolan, som består av biologi, kemi, fysik och teknik 
(Nationalencyklopedin, Band 14, s.64) 
3. underavdelning av pedagogiken (Nationalencyklopedin, band 4, s.562) 
4. l poäng motsvarar 60 minuter 
5. generell slutledning av gjorda iakttagelser (Bonniers lexikon, band 8, s. 283) 
6. slutledning där slutsatser följer från förutsättningar (Bonniers lexikon, band 4, s.l60) 
7. orienteringsämnen i grundskolan, som omfattar geografi, hembygdskunskap, historia, 
religionskunskap och samhällskunskap (Nationalencyklopedin, band 16, s.227) 
8. är en databas, som innehåller artiklar ur ca 200 tidskrifter och ungefår 20 årsböcker, främst 
på svenska men även på engelska. Användaren kan söka på antingen ett eller två ämnesord 
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Käll- och litteraturfOrteckning 

Otryckta källor 

Borås (arkivort) 
Institutionen Bibliotekshögskolan (arkiv) 
9 intervjuer utförda november-december 1994 

GyVux 1994:16 : Samhällsvetenskapsprogrammet : programmål, kursplaner, betygskriterier 
och kommentarer. - 2 :a uppl..- Stockholm: Statens Skolverk, 1994. - Stencil 

GyVux 1994:17 : Programhandledning : programöversikter samt förteckning över ämnen och 
kurser. - 2: a upp l.. - Stockholm : Statens Skolverk, 1994. - Stencil 

Wilsson, Veronica, Examinationsuppgift i kursen verksamhetens organisation. - BHS : Borås, 
1994 

Tryckta källor och litteratur 

Andersson, Björn, Elevtänkande och kurskrav i naturvetenskaplig undervisning. Il 
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Bilaga l 

Library Media Specialisfs Taxonomy 

l. N o 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 information or materials for specific needs. 

4. Spontaneons 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 teachers and students for library media center involvement 
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 I get you a 
film?) 

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

7. Evangelistic outreach 
A concerted etTort is made to promete the philosophy of the library media center program. 

8. Scheduled planning in the support role 
Formal planning is don e with a teach er or a group of students to supply materials or activities 
for a previously planned resource-based teaching unit or project. 

9. lnstructional 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 considered as enrichment or 
as supplementary. 

10. Instructional design, level II 
The library media center statT participates in resource-based teaching units where the entire 
unit content depends on the resources and activities of the LM C-program. 

11. Curriculum developmet 
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. 

Hämtat från 'Taxonomies ofthe schoollibrary media program" (Lortscher 1988, s. lO) 
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The Teacher's Taxonomy ofResource-Based Teaching 

l. Self-contained teaching 
The teacher uses texts and workbooks or instructional packages with no real need for library 
media center facilities or materials. 

2. Teaching with a private collection 
The teacher collects/purchases materials of all types to form a permanent room collection. 
There is little need to interact with the schoollibrary media center. 

3. Teaching with a borrrowed collection 
The teacher borrows materials from the library media center, the public library, or other 
sources for u se in the dassroom during a unit of instruction. 

4. U sing the library media statT as an idea resource 
The teacher relies in the library media stafffor ideas and suggestions for new materials to use, 
activities to pursue, training on the u se of audiovisual and print media, reference information, 
what materials are available (when, where, and how), and professional materials and 
information. 

5. U sing the library media center staff and resources for earichment af a unit 
The teach er u ses the library media center facilities, materials, activities and staff to supplement 
unit content-to provide the "icing on the cake" for a unit. 

6. U sing library media resources as a part of u nit content 
Library media center materials/activities are integral to unit content, rather than supplementary 
in nature. Students are required to meet certain objectives while using library media materials. 

7. Teacher/library media specialist partnership in resource-based teaching 
The teacher and the library media staff work as teaching partneers to construct a unit of 
instruction that will use the resources of the library media center fully. Joint activities 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 will be used, 
e. creating activities which will meet the unit obecjtives, 
f presenting the unit (library media specialist participating whenever possible ), 
g. evaluating the unit together. 

8. Curriculum development 
Teachers consult with library media specialists as curriculum changes are being considered. 
Advance planning for changes and their impact in library media center materials, facilities, and 
activities are considered. 

Hämtat från "Taxonornies of the schoollibrary media program" (Loertscher 1988, s. 23) 



Frågor som j ag utgick från vid intervjuerna med lärarna 

l Vad är syftet med undervisningen i ditt ämne? 
2 På vilket sätt ska eleverna skaffa sig kunskap? 
3 Vad sker på lektionerna? 

Kan du nämna några olika sorters uppläggning av en lektion? 
Vem agerar? 

4 Vad har läraren för roll (i undervisningen) gentemot eleverna? 

5 Berätta utförligt om ett större självständigt arbete som någon klass haft 
6 Hur förberedde du dig? 
7 Hur skaffade du dig kunskap om det? 

Vilket materialläste du? 
8 Vem skaffade fram material? 
9 Hur gick eleverna till väga i stort? 
l O Hur fick eleverna tag på material? 
Il Hur lång tid fick de på sig? 
12 Hur redovisade de? 
13 Vad är fördelen - nackdelen med 

- självständigt arbete 
- katederundervisning 

14 Hur många större självständiga arbeten brukar du ha per termin? 

15 Vilket materialligger som till underlag för det du pratar om under lektionerna? 
16 Vad använder du för läromedel i undervisningen? 
17 På vilket sätt används läroboken? 
18 Vad använder du för annat material? Varifrån hämtar du det? 

Är det för några speciella ämnesområden? 
Vilket material delas ut till eleverna? 
På vilket sätt används annat material? 

19 Har ni någon institutionssamling? Använder du/eleverna den? Till vad? 

20 När använder du gyrnnasiebiblioteket? 
Vad gör du där? Använder du något annat bibliotek? 

21 Hur låter du eleverna utnyttja det? 
Ge ett konkret exempel 

22 Går eleverna dit i grupper eller individuellt? 
23 Vad hjälper bibliotekarien dig/eleverna med? 

Bilaga 3 



Frågor som jag utgick från vid intervjun med bibliotekarien 

1. Vad har verksamheten (biblioteket) för mål, enligt din mening? 
Når du upp till målen? Hur l Varför inte? 
Vilka är skolans mål? Hur ser du på dessa? 

2 . Vad har gyronasiebibliotekarien för roll? 
Hur ser du på detta? Illustrera med några exempel. 

3. Vilka är dina vanligast förekommande arbetsuppgifter? 
Vilken betydelse har det du gör i den faktiska verkligheten? 
Hur bedömer du betydelsen (effekten) av vad du gör? 

4. När kommer lärare för att söka information till sin undervisning? 
Hur vet du det? 
Ge några exempel. 
Vad får lärarna för information om möjligheter att söka information? 

Bilaga 4 

5. Ser du några skillnader i natur- och samhällskunskapslärarnas sätt att använda biblioteket? 
Arbetar de på olika sätt? 
Använ~er de olika sorters material? 

6. Hur sker samarbetet mellan dig och samhällskunskapslärarna när eleverna har självständiga 
arbeten? 
7. Hur sker sarnarbetet med naturkunskapslärarna? 
8. Vad förbereder du tillsammans med läraren ? 
Vilken del förbereder du tillsammans med läraren? 
Vilken del förbereder du ensam? 
Vad bidrar du med under arbetets gång? 
9. Hur ofta är du med i förberedelserna inför självständiga arbeten? 

10. Vad vill eleverna ha hjälp med vid självständiga arbeten? 
11 . Vad får eleverna för information om möjligheter att söka information? 
Skiljer det sig åt beroende på ämnet (samhällskunskap/naturkunskap)? 

12. På vilket sätt kan biblioteket användas bättre av samhälls- och naturkunskapslärare? 
13. Vilka hinder finns? 
Ge exempel. 
14. Vad är det som är svårt? 
15. Vad är det som är bra? 
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