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Guided Inquiry + Gy 11= sant? 

Inledning 

 

I oktober 2010 besökte jag Gill St Bernhard i New Jersey USA. Gill är en skola där 

skolbibliotekarier sedan tio-femton år tillbaka försökt att bygga en praktik utifrån Carol 

Kuhlthaus teori om informationssökningsprocessen. Skolbibliotekarierna, bl a Randi Schmidt, 

har haft stöd från forskare på Rutgers bl a Ross Todd och Carol Kuhlthau i sitt 

utvecklingsarbete och Rutgers har också använt sig av Gill för att pröva idéer och samla 

material för sin forskning. 

Jag har känt till Kuhlthaus teorier sedan slutet av 90-talet då jag påbörjade min 

magisterutbildning här i Borås och fortsatt att läsa texter av henne, men också följt svenska 

forskare som Louise Limberg och Olof Sundin. 

Studiebesöket i USA var oerhört välorganiserat och av yppersta kvalitet på alla sätt. Jag 

funderade mycket över hur jag skulle kunna förmedla det jag erfarit till min skola på 1100 

elever och 80 lärare. Jag ställde mig frågan redan i USA och fick några förslag varav jag 

valde att bjuda in ett antal lärare till en sorts referensgrupp. Och det är vår utveckling sedan 

dess som jag ska försöka beskriva. 

 

Problemställning 

 

Hur kan ett utvecklingsarbete på en gymnasieskola bedrivas om målsättningen är att 

undersöka eventuella kvalitetsförbättringar av elevers lärande om inslag av guided inquiry 

används? 

Ett av grundantagandena som prövas är: Är det möjligt att uppnå hög kvalitet på elevernas 

lärande om de får välja stoff fritt inom en ämnesram med stöd av tydliga instruktioner för 

arbetet och där handledningen tar intryck av guided inquiry? 
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Metod 

 

Jag beslutade mig för att lita till samtalet som metod. Ett samtal mellan mig och till att börja 

med sex lärare. Jag frågade lärare som jag tidigare i olika sammanhang diskuterat frågor med 

som jag bedömde hängde samman med de koncept som ISP och GI berör. Rådet jag fått från 

USA var att skapa en grupp av ”naturally inclined teachers”. För mig var det också viktigt att 

jag upplevde att det fanns en förtroendebas mellan mig och den här gruppen. Gruppen bestod 

av lika många män som kvinnor och hade spridning över de olika ämnena vi har på vår skola. 

Syftet för mig med den första gruppen var att helt enkelt presentera begrepp som instructional 

teams, guided inquiry och third space, berätta om konkreta situationer från mitt studiebesök, 

visa elevarbeten och instruktionsmaterial och ställa frågan till gruppen:  

Tycker ni att det verkar finnas tillräckligt mycket som är intressant i detta för vår skola så att 

jag ska fortsätta jobba med detta eller tycker ni det inte? 

Jag försökte dokumentera våra samtal och förde också en egen logg. 

 

Teoretiska perspektiv 

 

De texter vi refererat till under våra samtal är dels texter av Kuhlthau, Limberg och Schmidt 

som i första hand jag läst, referat eller kopierat delar av. Men under arbetets gång tillkom först 

förberedande texter inför Gy 11 och sedan den färdiga nya läroplanen. 

 

Process och nuläge 

 

Utvecklingsarbetet har gått i etapper och jag har inte kontroll över de olika vägar processen 

tagit. Den första referensgruppen upplöstes efter en tid och därefter önskade ett antal lärare 

fortsätta samtalen. Den gruppen fylldes på med några nya personer för att behålla en jämn 

könsfördelning och spridningen på våra ämnen. Samtalen fortsatte alltmer kopplat till Gy 11 

och bl a instruktionerna för gymnasiearbetet. 

Gruppkonstellationerna har varit transparanta för hela skolan liksom lägesrapporter. 

Först en och sedan flera lärare – någon från referensgrupperna men i huvudsak lärare som 

idéerna spridit sig till  -  beslutade sig för att pröva att genomföra projekt av mer 

undersökande karaktär med stöd av idéer från GI. Dessa initiativ kom inte från mig eller vårt 

skolbibliotek men däremot diskuterade lärarna upplägget med oss och vi bidrog med en del 

undervisningsinsatser. 

Jag bad lärarna föra någon form av logg för att dokumentera sina tankar kring vad de såg och 

hörde under arbetets gång. Utvärderingar sker rutinmässigt så det behövde jag inte be dem 

göra. 

Underlaget från lärarnas loggar och elevutvärderingarna samlade jag till en presentation som 

jag höll på The Third International CiSSL Symposium arrangerat av Rutgers i april i år. En 

liknande konferens som den vi har idag: mötesplats mellan forskare och praktiker. 

Jag kom stärkt från den konferensen vilket är betydelsefullt i vardagsarbetet. 

I det fortsatta arbetet med Gy 11 nämns ofta de här idéerna som intressant stöd, men vi vet 

ännu inte vart det kommer att ta oss. 
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Beskrivning av lärarnas projekt  

 

Eftersom jag var genuint intresserad av lärarnas perspektiv på ISP och GI var det centralt för 

mig att lärarnas frågor var vår utgångspunkt. Så några inledande frågor från lärarna var: 

 

1. Kan jag tillräckligt om detta för att starta en sådant här projekt? 

2. Kan verkligen elever välja ett ämne utifrån personligt intresse? Vad händer om alla 

väljer samma ämne? 

3. Hur får vi dem att inte bara presentera sina egna åsikter men verkligen referera till 

andra källor? Hur hjälper vi dem att hitta mindre ytliga texter? 

4. När eleverna blir oroliga och frustrerade – vad ska jag (läraren) göra då? 

5. Hur får vi eleverna att skumläsa för att hitta idéer till en frågeställning? 

6. Kommer eleverna att uppnå hög kvalitet om jag (läraren) inte kontrollerar hela 

processen? 

 

Oron som avspeglar sig är bl a kopplad till Gy 11:s krav på ett ökat vetenskapligt 

förhållningssätt som ska förbereda elever för högskolestudier. Katedralskolan i Linköping har 

enbart högskoleförberedande program. 

 

Minst sex lärare och 200 elever deltog i de pilotprojekt som oberoende av varandra 

genomfördes under läsåret 2012-2013. ”Minst” eftersom flera lärare provade idéerna och 

samtalade med mig men där hade jag inte full tillgång till elev- och 

lärardokumentation.”Oberoende” eftersom det inte fanns en gemensam plan utan varje lärare 

tog själv initiativ till att genomföra sitt projekt, men de tog helt klart intryck av idéer som 

prövades. 

 

De fanns tre olika temaramar för dessa projekt: Läsande, Engelsktalande länder och 

Språksociologi. 

 

Projekten varierade men alla innehöll: 

 

1. Skrivna instruktioner från lärarna där tidsplan, redovisningsform, lektioner för 

informationssökning och gruppdiskussioner fanns med. 

2. Eleverna kunde välja ämne fritt inom den givna temaramen. 

3. Eleverna dokumenterade sin sökprocess och sammanfattar och refererade till källor i 

skriftliga och muntliga presentationer. 

4. Lärare och elever är medvetna om osäkerhetsfaktorn i inledningsfasen av arbetet. 

5. Biblioteket deltar i inledande lektioner. 

6. Lärare och elever utvärderar projektet. 

 

På jakt efter ett hållbart och trovärdigt samarbete mellan lärare och bibliotekarie 

 

Några reflektioner från mitt perspektiv från den pågående processen. 

 

Jag tycker mig se att lärarna behöver skolbibliotekarien som idétestare – bollblank och 

samtalspartner i initialskedet när de planerar ett arbete av den här karaktären.  

De behöver också någon som läser instruktionerna till eleverna innan de går ut till eleverna. 

De behöver en skolbibliotekarie – här menar jag någon som i sin vardag arbetar nära elever 

med att försöka förstå deras frågor och visa dem på källor som kan vara till hjälp. 
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De behöver ytterligare en läsare av elevutvärderingarna och en genuint intresserad läsare av 

deras egna loggar. 

Skolbiblioteket omskapas om elever och lärare använder biblioteket som sker i projekt av den 

här karaktären och då behövs en kraftfull beredskap för att delta i den utvecklingen. 

 

Flera citat från processen intresserar mig men har inte riktigt funnit sin plats än: 

 

Lärare förstår och tycker att bilden av third space är användbar för dem själva i samtal med 

eleverna. 

Lärare uttrycker entusiasm. Elever uttrycker entusiasm.  

Lärare säger ” nästa gång jag gör det här ska jag…” 

Elever säger ” mina erfarenheter i det här språksociologi-projektet känner jag redan kommer 

bli användbara i ett kemi-projekt vi ska ha snart”    

 

 

Resultat  

 

Så hur gick det då för oss? Vi följer lärarnas inledande frågor och använder citat från elev – 

och lärarutvärderingar. 

 

1. Var instruktionerna tillräckligt tydliga? 

Elever: 

Först var det inte alls tydligt vad vi skulle göra. 

Det hade varit bättre med tydligare instruktioner. 

 

Lärare: 

Det hänger helt på läraren. Att förstå syftet med den här typen av arbeten är av 

yttersta betydelse. 

 

2. Kunde eleverna välja sina ämnen baserat på intresse? 

Elever: 

Det var bra att man kunde välja ämne själv och att lärarna inte gav en förslag från 

början för då hade det varit svårt att hitta sitt eget ämne. 

Från presentationerna lärde man sig massor om läsning från alla möjliga perspektiv. 

Det finns många saker med läsning som man inte alltid tänker på. 

 

Exempel på ämnen valda inom tema läsning: Hur viktigt är läsning?,  Hur påverkas 

hjärnan av läsning? Finns det några fördelar med att vara dyslektiker?Är bloggen den 

nya dagstidningen? Vilka är möjligheterna med e-böcker? 

 

3. Hur gick det med sökprocessen? 

Elever:  

Vi fick mycket tid. Det var bra. 

Det var lektionerna när vi fick söka som drev arbetet framåt. 

Jag har lärt mig att det kan vara svårt att bara söka fritt. Nu har jag lärt mig att pröva 

olika ord för at hitta fler perspektiv. 

Jag har lärt mig att dokumentera alla mina tankar och vad jag undrade om under 

sökprocessen. Det gjorde det lättare för jag kunde tydligt se vad jag gjorde. 

 

4. Osäkerheten? 

Elever:  
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Det här arbetet var som en chock för mig först. När du sa: Här är ert ämnesområde – 

gör det bästa av det. 

Det var svårt i början när jag inte förstod någonting och bara kastades in i uppgiften. 

 

Lärare: 

När man genomför ett projekt som det här tycker jag att det är helt centralt att det 

finns en känsla av förtroende mellan läraren och eleven. Jag som lärare måste vara 

övertygad om att alla elever klarar av detta och jag måste förmedla det genom hela 

processen. 

Jag la märke till att om eleverna är utsatta för känslan av kaos i början ett antal 

gånger kommer de så småningom att utveckla en större självständighet och 

ansvarskänsla. 

 

5. Bibliotekets roll/elevernas skumläsning för att hitta idéer? 

Lärare: 

Jag bad bibliotekarien göra i ordning ett bord i biblioteket för inspiration med olika 

böcker, läroböcker, tidskrifter och tidningar. Det visade sig fungera väldigt bra. 

Elever som redan hade bestämt sig för ett ämne – lite för snabbt kanske – började 

bläddra bland böcker och tidningar och många fick idéer de annars inte skulle ha fått. 

Det här resulterade i en bredare variation av ämnen och att eleverna uppnådde målet 

med projektet i större utsträckning. 

 

6. Frågan om kvalitet? 

Lärare: 

Ett extra plus var att under presentationerna sas mycket om betydelsen av läsning för 

utbildningsresultat, personlig utveckling osv och det var inte läraren som sa det. 

Förutom att de fick höga betyg uttryckte eleverna förvånansvärt mogna reflektioner 

när det gällde sina lärprocesser. 

Det slog mig att de diskuterade språksociologi på en rätt hög nivå utan att de själva la 

märke till det. 

Otroligt bra presentationer. A – det mest vanliga betyget. Elever som hade varit lite 

osäkra förut är nu väl förberedda, trygga och framgångsrika. 

 

Elever: 

En bra sak med det här projektet är att jag har lärt mig saker jag inte skulle ha lärt 

mig utan det här projektet. Nu efter flera veckor tänker jag på språk på ett helt nytt 

sätt. 

Jag har förstått vikten av läsning. Innan det här projektet visst jag inte hur jobbigt 

analfabeter eller dyslektiker har det. Jag visste inte ens vad det var. 

 

Diskussion 

 

Vårt försök att starta ett utvecklingsarbete i samtal som har fått tagit tid har helt klart burit 

frukt.  

På samma sätt som GI och third space, enkelt uttryckt, handlar om att ta eleverna på allvar har 

jag försökt att ta lärarna på allvar. Lärarnas erfarenheter professionellt, för att inte tala om 

personligt och privat, påverkar givetvis deras öppenhet och nyfikenhet för att ta del av ny 

kunskap.  

Det har också varit viktigt för mig att inte utgå från att ISP och GI är ny kunskap för dem. De 

behöver inte ha de här termerna, men har troligen på många olika sätt upplevt processerna. 
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Samtal tar tid och det kräver tålamod. Det är stor risk att man upplever att ingenting händer, 

att vi bara pratar, men om tankarna och idéerna ska få fäste och omsättas i praktik är det 

användbart med uthållighet. 

 

Och ja, när lärarna prövade levererar både de själva och eleverna vittnesmål om att det är 

möjligt att skapa högkvalitativt lärande genom att ta intryck av GI i handledningen. 

 

Det jag ser som de för mig mest övertygande tecknen är: 

För det första att lärarna själva hittade ingångar i Gy11 där GI var ett reellt verktyg. Och 

genom att de själva initierade projekt ägde lärarna själva processen. De visste att de kunde 

examinera, de visste att de hade tid och de visste att det matchade kraven från 

styrdokumenten. 

För det andra var de högmotiverade att leverera sina egna loggar.  

För det tredje var de högmotiverade att ge mig kopior på elevutvärderingarna. Som dessutom 

innehöll relevanta frågor. 

För det fjärde fortsätter de med nya projekt själva inklusive frågor om förbättringar, 

omarbetningar, revideringar. 

För det femte tar de med sig idéerna in i nya sammanhang. 

 

 

Det finns en oändlig mängd utmaningar i det fortsatta arbetet. T ex är det oerhört svårt att 

basera sin praktik på forskning. Som praktiker läser jag texter, deltar på konferenser och 

återvänder sedan till en praktik som inte helt naturligt låter sig beskrivas i abstraktioner. 

Distansen till vardagsarbetet kan vara en styrka men också en svaghet eftersom en praktik är 

så oerhört mångfacetterad och så snart den ska teoretiseras måste avgränsningar göras. Ett 

vardagsarbete upplevs sällan som avgränsat, snarare som ett myller av frågor på en oändlig 

mängd nivåer. Och det gäller i allra högsta grad vardagsarbetet för lärare. 

 

 

Det är också svårt att vara en del av ett utvecklingsarbete själv och samtidigt samla in data 

och dokumentera. Om klimatet är gynnsamt på arbetsplatsen upplevs det som en styrka att ett 

sådant arbete pågår, men det kan också uppfattas som ett distanserande. 

 

Det som ändå ger oss mod och uthållighet att fortsätta är elevtexter som den här: 

 

 

 

Att välja ett ämne fritt och producera något var väldigt frustrerande för mig i början. Jag 

tycker om att ha full kontroll och vill förstå hela processen från start till mål. Den här gången 

var jag tvungen att släppa taget. Att söka efter information och läsa artiklarna jag hittade var 

det som skulle leda mig till mitt val av ämnesinriktning. Det var verkligen svårt och jag lärde 

mig så mycket. Jag var stolt och nöjd när jag var klar och kände att jag hade verkligen klarat 

av något på riktigt utifrån mig själv. Eftersom vi alla valde olika perspektiv lärde jag mig så 

mycket . Att redovisa muntligt när vi alla kände oss engagerade i våra ämnen var viktigt. När 

vi blir vuxna kommer det att vara så här: man håller presentationer om ämnen man kan och 

är intresserad av. Jag tror på mig själv! 
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