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information science. The empirical material has been 
collected through interviews with six recently qualified high 
school teachers in different subjects. The interviews have 
been analysed on two different levels; first on a descriptive 
level and then on a theoretical level. The major findings are 
that the academic context limited the student teachers’ 
information seeking and they did not have the opportunity to 
choose cognitive authorities on their own initiative. Through 
their education the student teachers learned which sources to 
use in order to succeed in their studies and it was mainly the 
use of scientific material that was rewarded. Academic 
libraries were used to a large extent. In occupational practice 
the pupils together with colleagues constitute new important 
conditions for the teachers’ information seeking. A great 
deal of information seeking is related to the pupils and 
colleagues become important as new cognitive authorities. 
Selection criteria change in occupational practice: it is 
considered more important that a material is useful in 
classroom situations than that it is scientific. An unexpected 
problem area also arose: the teachers felt unprepared for the 
responsibility of facilitating the development of pupils’ 
information seeking. 
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1. Inledning1 
 
Informationssökning är något som människor ägnar sig åt dagligen – i sina privatliv och 
i sina yrkesliv – ofta utan att reflektera över det. En betydande uppgift för biblioteks- 
och informationsvetenskapen är att synliggöra informationssökning som företeelse; 
detta görs bland annat genom utveckling av teorier och begrepp som används för att 
beskriva informationssökning och genom användarstudier som belyser de förut-
sättningar som finns för människors informationssökningsbeteenden. Denna uppsats 
utgörs av en användarstudie som synliggör innebörden av den övergång från 
utbildningspraktik till yrkespraktik som 4-9-lärare genomgår avseende informations-
sökning. Den knyter an till forskningsområdet Information Needs Seeking and Use 
(INSU). Detta är ett omfattande område där det förekommer olika ansatser i studiet av 
informationsbehov, informationssökning och informationsanvändning – uppsatsens 
koppling till dessa ansatser diskuteras vidare i teoriavsnittet.  
 
Informationssökning utgör en viktig del av lärarprofessionens 2 yrkesutövning. Utöver 
att de ska kunna hantera sin egen informationssökning, är det även av stor betydelse att 
de kan hantera informationssökning i förhållande till sina elever. De senaste årtiondena 
har förutsättningarna för informationssökning dock förändrats för lärarprofessionen och 
för skolelever. En av dessa förutsättningar är de redskap som kan användas vid 
informationssökning. Genom utvecklingen av modern informations- och kommunika-
tionsteknik (IKT) har möjligheterna för lagring och återfinning av information avsevärt 
ändrats, vilket har betydelse inte enbart för enskilda yrkesgrupper, utan även för 
samhället i stort. Att kunna hantera informationssökning via IKT har blivit alltmer 
väsentligt både i utbildningssammanhang och i yrkeslivet.  
 
En annan förutsättning för informationssökning som har förändrats är den 
akademisering som flera utbildningar och yrkespraktiker har genomgått. Flera 
utbildningar som tidigare har varit tämligen praktiskt inriktade, såsom utbildningar för 
lärare för yngre elever, bibliotekarier, journalister och sjuksköterskor, har i allt högre 
grad kommit att bygga på vetenskaplig grund (Selander 1989b; Sundin 2004). 
Förhållandet mellan akademi och profession har därför blivit alltmer angeläget för dessa 
yrkesgrupper. I den förnyade lärarutbildningen, som beskrivs av Ivor F. Goodson & Ulf 
Numan (2003, s. 237-246), kan strävanden mot ett förvetenskapligande och ett tätare 
samband mellan utbildning och yrkespraktik skönjas. Förhållandet mellan akademi och 
yrkespraktik är dock sällan friktionsfritt. Till exempel kan det råda delade meningar 
inom respektive praktik kring hur specifika problem inom professionen ska lösas eller 
kring hur kunskapsutveckling inom yrkesgruppen ska ske. För en student kan 
övergången från utbildningspraktik till yrkespraktik upplevas som konfliktfylld då de 
normer och värderingar som finns inom respektive praktik möts och sätts på prov. 
Denna konflikt kan även bli märkbar gällande informationssökning.  
 

                                                 
1 Denna uppsats är skriven inom ramen för BIKT-programmet vid Högskolan i Borås och dess projekt 
"Informationssökning i övergången från utbildningspraktik till yrkespraktik".  
 
2 Begreppet profession diskuteras mer utförligt i kapitel 3.  
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En tredje förutsättning för informationssökning handlar om de pedagogiska 
arbetsmetoder i grundskolan som de senaste decennierna har förändrats och som 
beskrivs av Mikael Alexandersson och Louise Limberg (2004). Arbetssätt där eleverna 
själva i hög grad förväntas ta ansvar för sin egen inlärning har blivit vanligare. 
Traditionell katederundervisning, där läraren förmedlar ett kunskapsinnehåll till 
eleverna enligt en enkelriktad kommunikationsmodell, har fått ge alltmer plats åt 
inlärningsmetoder som bygger på att eleverna själva ägnar sig åt så kallad ”forskning”. 
Genom sådana arbetssätt blir elevers egen informationssökning av allt större betydelse 
för deras inlärning, då de inte längre enbart arbetar med läroböcker och annan 
information förmedlad av lärare. Detta, tillsammans med utvecklingen inom IKT ställer 
nya krav på både elever och lärare avseende hantering av informationssökning.  
 
Vad som framgår ovan är således förändrade redskap för informationssökning, en 
alltmer akademiserad lärarutbildning, samt en pedagogisk utveckling i grundskolan där 
elevers informationssökning har blivit alltmer betydelsefull. Dessa tre förutsättningar 
innebär att 4-9-lärares förmåga att hantera informationssökning med hjälp av IKT har 
blivit mycket angelägen. Både för sin egen och sina elevers kunskapsutveckling är det 
av vikt att 4-9-lärare behärskar de nya redskapen som modern IKT erbjuder. Lärares syn 
på informationssökning, liksom deras egen informationskompetens 3 formas bland annat 
genom den lärarutbildning de genomgår. Precis som kring andra företeelser kan 
skillnader finnas mellan utbildningspraktik och yrkespraktik avseende informations-
sökning och dess förutsättningar. De informationssökningsbeteenden som grundläggs 
inom ramen för lärarutbildningen är inte nödvändigtvis användbara inom yrkes-
praktiken. Potentiella konflikter mellan utbildning och yrkespraktik kan således även 
komma till uttryck genom nyutexaminerade lärarstudenters informationssökning. I 
uppsatsen eftersträvas en utvecklad förståelse för vad övergången mellan studier och 
yrkesliv, två praktiker med olika förutsättningar, kan innebära avseende 4-9-lärares 
informationssökning.  
 
Uppsatsen har till stor del influerats och inspirerats av Olof Sundins avhandling 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter (2003) samt av kunskapsöversikten 
Användarundervisning inför informationssökning i yrkeslivet (2004) av samme upp-
hovsman. Kunskapsöversikten ingår i BIKT-programmet vid Högskolan i Borås och det 
är utifrån denna som idén att studera informationssökning i övergången från studier till 
yrkespraktik har grundats. I Informationsstrategier och yrkesidentiteter studeras 
sjuksköterskor och deras sökning och användning av fackinformation. Sjuksköterske-
yrket är en profession som på många vis påminner om den del av lärarprofessionen som 
studeras i denna uppsats: den är kvinnodominerad, den fick stor betydelse genom 
utvecklingen av välfärdssamhället och den har alltmer kommit att akademiseras. Sundin 
visar i avhandlingen hur fackinformation kan användas som ett redskap i utvecklingen 
av en ny yrkesidentitet där det egna akademiska kunskapsområdet vårdvetenskap är av 
stor betydelse. Avhandlingen har till stor del inspirerat teorivalet i föreliggande uppsats. 
Uppfattningen om att fackinformation kan ha ett symbolvärde och därmed kan till-
skrivas innebörder utöver sitt konkreta kunskapsinnehåll har också varit en betydelsefull 
                                                 
3 Informationskompetens är inget entydigt begrepp, men kan kortfattat beskrivas som ”Förmågan att 
effektivt söka och använda information” (Alexandersson & Limberg 2004, s. 24). För vidare diskussion 
kring begreppet se exempelvis Alexandersson och Limberg (2004, s. 24f), Limberg, Hultgren och 
Jarneving (2002, s. 96ff) och Sundin (2004, s. 281ff). 
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grundtanke för hela uppsatsarbetet, liksom att informationssökning är en aktivitet som 
sker i ett socialt sammanhang. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mot bakgrund av de inledande resonemangen är uppsatsens syfte att skapa en fördjupad 
förståelse för vad övergången från utbildningspraktik till yrkespraktik kan innebära för 
4-9-lärares informationssökningsbeteende. Uppsatsen utgår från följande fråge-
ställningar: 
 

- Hur beskriver ett mindre antal nyutexaminerade 4-9-lärare sina upplevelser av 
informationssökning under sin utbildning? 

- På vilka sätt skiljer sig dessa beskrivningar från lärarnas beskrivningar av sina 
upplevelser av informationssökning i yrkespraktiken? 

- Vilka förutsättningar för informationssökning kan urskiljas i deltagarnas 
utbildnings- respektive yrkespraktik? 

 
De två första frågeställningarna kommer att besvaras genom en deskriptivt inriktad 
analys av intervjuer gjorda med sex nyutexaminerade 4-9- lärare. Denna analys 
redovisas i kapitel 5. Den sista frågeställningen bygger på de två första och besvaras 
genom en mer tolkande analys utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. Denna analys 
presenteras i kapitel 6. Med förutsättningar avses här snarare förhållningssätt till 
informationssökning som kan finnas inom en social praktik, än exempelvis rent tekniska 
förutsättningar för informationssökning. Då analysen utgår från ett visst teoretiskt 
ramverk, som presenteras i kapitel 3, kommer vissa förutsättningar för informations-
sökning att fokuseras framför andra. För- och nackdelar med detta tillvägagångssätt 
diskuteras vidare i metodavsnittet.  
 
I uppsatsen används begreppen utbildningspraktik respektive yrkespraktik för att 
beskriva de sammanhang som intervjudeltagarna har deltagit och deltar i genom sin 
lärarutbildning respektive sin yrkesverksamhet. Vad som åsyftas är två skilda sociala 
praktiker som är knutna till två olika typer av verksamheter. Genom att ha gått en 
lärarutbildning vid en högskola eller ett universitet ingick deltagarna i det jag kallar för 
utbildningspraktik och genom sin anställning som lärare vid en grundskola ingår de i en 
yrkespraktik. Att vara student eller yrkesverksam lärare innebär således ett deltagande i 
en verksamhetsanknuten social praktik som skapar förutsättningar för handling (jfr 
Wenger 1998, s. 45ff). Deltagarna i denna studie har således tämligen nyligen övergått 
från en praktik till en annan. Som ny deltagare i en social praktik genomgår individen 
en socialisationsprocess där denne tar del av, tar ställning till och blir medskapare av 
praktiken. Begreppet praktik i detta sammanhang ska således inte förväxlas med praktik 
i betydelsen verksamhetsförlagd utbildning som för lärarstudenter i regel innebär att de 
inom ramen för sin utbildning är verksamma på en skola där de till exempel får 
undervisa och följa en handledare. I uppsatstexten förekommer dock citat där intervju-
deltagarna talar om praktik i denna betydelse. I övriga avsnitt, som inte består av citat, 
används begreppet praktik i betydelsen social praktik. 
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1.2 Avgränsningar 
 
Ett centralt begrepp i uppsatsen är informationssökning. Begreppet har dock inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen ingen entydig definition, vilket gör en diskus-
sion kring hur begreppet används i denna studie nödvändig. Sundins (2004) förklaring 
av begreppet är en utgångspunkt i uppsatsen: 
 

Med informationssökning som teoretiskt begrepp avses i texten den process där information 
anskaffas genom individers mer eller mindre aktiva handlande. Informationssökning ges 
därmed en vid definition som både inkluderar riktad informationssökning i till exempel 
datorbaserade informationssystem och en mer indirekt form av informationssökning som 
exempelvis även inkluderar kommunikation i sociala nätverk […] (Sundin 2004, s. 273) 

 
Till benämningarna i citatet ovan, ”riktad informationssökning” respektive ”indirekt 
form av informationssökning”, går det att dra paralleller till Lars Höglunds och Olle  
Perssons (1985, s. 45f) indelning av informationskällor i informella källor och formella 
källor. Formella källor är i regel tryckta och går att söka på ett mer riktat sätt, medan 
informella källor oftast är personliga och muntliga och söks således på ett mer indirekt 
vis. I uppsatsen ligger tyngdpunkten på formella informationskällor, men den berör 
även informella källor och mer indirekt och socialt inriktad informationssökning.  
 
Det är av vikt att påpeka att det är informationssökning relaterad till utbildnings-
praktiken respektive yrkespraktiken som fokuseras i uppsatsen – inte all den 
informationssökning som lärarna ägnar sig åt i sina liv. Till exempel kan det handla om 
informationssökning inför ett uppsatsarbete, inför lektionsplanering eller då det uppstått 
problem mellan två elever som måste lösas. Av mindre intresse för studien är sådan 
informationssökning som grundar sig i andra behov som kan uppstå då lärarna kommer 
ut i yrkeslivet, till exempel information som har med löneförhandlingar och fackliga 
rättigheter att göra. Informationssökning ses således som en del av de problemlösnings-
processer som lärarna genomgår under sina studier och i yrkeslivet, men inte enbart. I 
uppsatsen ses informationssökning även som ett kommunikativt deltagande i en social 
praktik (jfr Sundin 2004, s. 273f). Informationssökning betraktas i studien inte som en 
process som kan frikopplas från den kontext som individen utgör en del av. I denna vida 
definition av informationssökning som används i uppsatsen blir avgränsningen mot 
informationsanvändning otydlig, vilket är avsiktligt. En absolut åtskillnad mellan 
sökning och användning av information anses inte vara meningsfull, då dessa två är så 
intimt sammanknippade (jfr Limberg 1998, s. 20).  
 
I studien undersöks lärare som är utbildade för att arbeta med elever i årskurs 4-9. Dock 
undervisar inte någon av de deltagande lärarna i årskurs 4-5, utan de fungerar i stort sett 
som det som tidigare kallades högstadielärare. Beteckningen 4-9-lärare används dock i 
uppsatsen eftersom högstadielärare inte längre stämmer överens med den utveckling 
mot stadielöshet som har skett inom grundskolan. I uppsatsens analysdel beskrivs 
intervjudeltagarna som lärarna, intervjudeltagarna, deltagarna och så vidare. I de fall 
där andra lärare avses, till exempel sådana lärare som intervjudeltagarna själva haft 
under sin utbildningstid, framgår detta tydligt i texten. 
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2. Bakgrundsteckning och tidigare forskning 
 
För att ge en bakgrund till den egna studien tecknas i detta kapitel en bild av några av de 
förutsättningar som finns kring lärarstudenter och lärare. Detta görs dels genom en 
kortfattad beskrivning av dagens svenska grundskola och framväxten av dagens 
lärarutbildning, dels genom en genomgång av ett urval av tidigare forskning kring 
lärarstudenters och lärares informationssökning. De tidigare studier som presenteras 
behandlar inte enbart svenska 4-9-lärare; även studier som tar upp andra lärartyper 
presenteras då de anses ha relevans för studiens vidkommande. 
 
2.1 Grundskolan och lärarutbildningen 
 
2.1.1 Grundskolan och dess styrdokument 
 
En skisserad bild av lärares förhållanden i dagens svenska grundskola kan ges utifrån 
Skolverkets lägesbedömning av barnomsorg, skola och vuxenutbildning 2003 
(Skolverket 2003). I rapporten framgår att andelen lärare utan behörighet, alltså lärare 
utan pedagogisk högskoleexamen, har ökat i grundskolan. En strategi för att komma till 
rätta med detta problem är att göra grundskolan till en mer attraktiv arbetsplats än vad 
den är idag (ibid., s. 52, 74). Samtidigt som många lärare upplever arbetsglädje, menar 
de att de ofta är stressade och att de har tung arbetsbörda, att de känner sig otillräckliga 
och att de inte har tillräckligt inflytande över sin arbetssituation. Lärare tillhör den 
grupp av yrkeskategorier som upplever störst besvär av stress och andra psykiska 
påfrestningar (ibid., s. 69ff, 74). Rapporten visar även att förändringar i skolans 
organisatoriska förutsättningar har varit i fokus alltsedan 1990-talet, framför skapandet 
av förutsättningar för reflektion kring den pedagogiska verksamheten. I många 
kommuner har alltfler skolor utvecklats till grundskolor för alla åldrar, alltså med 
klasser från förskolan upp till år nio. Lärare och annan personal har organiserats i 
arbetslag, vilket upplevs både positivt och negativt av lärarna. Många lärare tycker att 
arbetslagsmodellen fungerar som en god grund för pedagogisk utveckling, medan andra 
har svårt att se vilken funktion arbetslagen har att fylla. De organisatoriska 
förändringarna har sin grund i att grundskolans styrdokument, såsom läroplanen, 
förändrades under 1990-talet (ibid., s. 64f, 74f). 
 
Det finns tre typer av styrdokument som reglerar grundskolans verksamhet: Skollagen 
som innehåller grundläggande bestämmelser om svensk utbildning, Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (fortsättningsvis 
benämnd Lpo 94), som anger mål och riktlinjer för grundskolans verksamhet, samt 
kursplaner för varje undervisningsämne (Skolverket 2004). Dessa styrdokument utgör 
en del av de förutsättningar som finns kring lärares yrkesverksamhet. Dock bör det 
betonas att arbetet i grundskolan inte alltid fungerar så som det förespråkas i 
styrdokumenten. Till exempel menar Gunn Imsen (1999, s.175ff) att det är ett misstag 
att sätta likhetstecken mellan den faktiska tryckta läroplanen och skolans verklighet. 
Den senaste läroplanen, Lpo 94, kan ändock antas ha haft betydelse för hur grund-
skolans verksamhet ser ut idag. I Lpo94 betonas elevinflytande och vikten av att eleven 
lär sig att ta ansvar för sin egen inlärning, vilket inte ger särskilt stort utrymme för 
traditionellt pedagogiskt tänkande med undervisning där lärare förmedlar kunskap till 
eleverna i en envägskommunikation:  
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De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta 
alla elever. Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett större 
ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på 
utbildningens utformning. (Läroplan… 1998, s. 15) 

 
Lpo 94 är tämligen kortfattad och decentraliseringstanken bakom den är tydlig: ”I den 
nya styrningens idé ligger att detaljbestämmelser skall undvikas och att kommunernas 
och skolornas frihet skall vara så stor som möjligt” (Skolverket 2004). Anders 
Magnusson beskriver i Läraren och lärarkunskapen hur Lpo 94 kännetecknas av 
målstyrning till skillnad från tidigare mer detaljerade läroplaner; läroplanen anger mål 
som skolorna ska uppfylla, men inte några konkreta medel för hur de ska uppfyllas 
(1997, s. 20).  
 
Vad den decentralisering inom den svenska grundskolan, som bland annat tar sig 
uttryck i Lpo 94, innebär för grundskollärarna och deras professionella status 4 har 
diskuterats av flera. Magnusson (1997, s. 22ff) beskriver den utveckling som har skett 
avseende maktfördelning i skolan som en rörelse från det centrala mot det lokala, från 
politiker mot den professionelle, från processen mot produkten samt från regler mot 
mål. Denna utveckling kan innebära både att läraren ges mer frihet och läraren blir mer 
styrd menar Magnusson. Enligt Kajsa Falkner (1996, s. 23-32) har decentraliseringen 
inneburit att läraren har fått mer ansvar, men ändå inte mer makt. Målen formuleras 
centralt utan lärarens inflytande. Hos läraren ligger ansvaret att målen uppfylls, samt 
utformningen av de medel som krävs för att målen ska kunna uppnås. Goodson och 
Numan (2003, s. 37ff) visar i Livshistoria och professionsutveckling på problematiken 
kring decentraliseringen och inriktningen mot målstyrning inom grundskolan. De menar 
att synen på lärarna förändrades alltför drastiskt; från att traditionellt ha ansetts som en 
semiprofessionell grupp blev lärarna plötsligt betraktade som självständiga aktörer vars 
uppgift är att uppfylla centralt uppsatta mål med hjälp av begränsade ekonomiska 
resurser. Liksom Magnusson och Falkner ovan ser Goodson och Numan att 
decentraliseringen paradoxalt nog både har lett till professionalisering och av-
professionalisering. Professionalisering genom att lärarna har fått ett ökat ansvar över 
utformningen av skolans verksamhet, avprofessionalisering genom att målen formuleras 
på högre nivåer och inte av lärarna själva. 
 
2.1.2 Lärarutbildningen 
 
Den svenska lärarutbildningen har genomgått en rad förändringar sedan den 
institutionaliserades i mitten av 1800-talet. Den senaste reformen implementerades 
höstterminen 2001 och den innebar bland annat att ansvaret för lärarutbildningen blev 
hela högskolans eller universitetets, inte enbart den pedagogiska institutionens såsom 
tidigare. Ett gemensamt utbildningsområde läses i den nya lärarutbildningen av samtliga 
lärarstudenter, oavsett övrig studieinriktning (Goodson & Numan 2003, s. 237ff). De 
sex lärare som deltar i studien har dock alla gått den lärarutbildning som föregick 
dagens. Denna utbildning infördes 1988 där blivande grundskollärare antingen kunde 
inrikta studierna mot årskurserna 1-7 eller mot årskurserna 4-9. Inriktningen mot 4-9 
omfattade vanligen 180 poäng, varav cirka 40 poäng utgjordes av praktisk-pedagogiska 
studier och övriga poäng av ämnesstudier. En alternativ utbildningsväg för 4-9-lärare 

                                                 
4 Lärares professionella status diskuteras vidare i avsnitt 3.2. 
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infördes 1993 och innebar att studenten kunde läsa 140 poäng fristående kurser i minst 
två undervisningsämnen och avsluta studierna med 40 poäng praktisk-pedagogiska 
studier (Gran 1993, s. 557).  
 
En av avsikterna bakom den nya lärarutbildningen som infördes 2001 är att lärarnas 
yrkesidentitet ska stärkas genom att alla lärarstudenter läser det gemensamma allmänna 
utbildningsområdet som bland annat innefattar studier kring läraruppdraget, läraryrkets 
huvuduppgifter, verksamhetsförlagd utbildning, samt ett examensarbete. I och med 
reformen får alla lärarstudenter, oavsett inriktning, en gemensam kärna i sin lärar-
examen (Goodson & Numan 2003, s. 238ff). Det lärargemensamma, som alltså betonas 
i den nya lärarutbildningen, är traditionellt sett något problematiskt. Falkner (1996, s. 
10ff) menar att det är svårt att tala om lärare som en enda enhetlig yrkesgrupp. Några av 
anledningarna till lärarkårens heterogenitet är, både idag och historiskt sett, olika 
utbildningsvägar, olika arbetsområden och även olika facktillhörighet. De historiska 
rötterna till lärarkårens oenhetlighet går att finna hos Christina Florin (1987) som visar 
hur den svenska folkskollärarkåren kom att delas upp i en kvinnligt dominerad 
småskollärarkår och en folkskollärarkår där de manliga lärarna fick högre status än de 
kvinnliga. Goodson och Numan (2003, s. 28ff) beskriver den uppdelning mellan 
folkskollärare och läroverkslärare som fanns före grundskolereformen. Folkskollärarna 
utbildades vid seminarier där tonvikten låg på det praktiska undervisningsarbetet, 
medan läroverkslärarna utbildades vid universiteten där de rena ämneskunskaperna var 
det centrala. Falkner (1996, s. 11) jämför lärarkåren med läkarkåren för att förtydliga 
avsaknaden av en gemensam grundkompetens inom lärarkåren. Innan läkare 
specialiserar sig läser alla läkarstudenter en lång gemensam utbildning, medan lärare 
specialiseras i vissa ämnen och åldersgrupper redan från början. Avsaknaden av en 
gemensam kärna framträder även i lärares möjligheter till forskning: ”Forskarutbildning 
med relevans för lärare och annan skolpersonal erbjuds såväl i ämnet pedagogik som 
andra universitetsämnen” (Gran 1993, s. 557). Det är alltså ingen självklarhet vilket som 
kan ses som lärares gemensamma universitetsämne. 
 
2.2 Studier av lärarstudenters och lärares informationssökning 
 
I den tidigare forskningen kring lärares och lärarstudenters informationssökning har två 
perspektiv kunnat urskiljas: dels ett elevcentrerat perspektiv där lärares förhållande till 
elevers informationssökning står i fokus, dels ett lärarcentrerat perspektiv där lärares 
egen informationssökning är mer centralt. I denna studie är det professionen lärare som 
studeras och elevers informationssökning är inte av primärt intresse. I studiens 
inledande skede upplevdes det som frustrerande att en betydande del av tidigare gjorda 
studier av lärares informationsökning sällan fokuserade på lärares egen informations-
sökning som en del av en professionell utveckling, utan främst var inriktade mot 
sambandet mellan lärares informationssökning och elevers informationssökning. Till 
slut skapades en insikt om att det är en omöjlighet att fullständigt särskilja lärare från 
sina elever då dessa med sådan tydlighet ingår i den kontext som lärare verkar inom. En 
viktig aspekt vad gäller lärares informationssökning påpekar Olof Sundin (2004, s. 
299ff); lärare söker information för andra – sina elever – precis som bibliotekarier söker 
information för sina låntagare och journalister för sina läsare. Detta kan vara en 
anledning till att så många studier tar fasta på elevers informationssökning även då de 
sägs undersöka lärares informationssökning. Samtidigt kan detta likhetstecken mellan 
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lärares och elevers informationssökning ifrågasättas, vilket görs i några studier som 
presenteras nedan. Även om föreliggande undersökning främst är lärarcentrerad 
redogörs även för mer elevcentrerade studier, då lärares och elevers informations-
sökning tycks vara så intimt sammanknippade. Presentationen för tidigare studier är 
uppdelad i tre avsnitt: i det första avsnittet presenteras två studier, en magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap och en avhandling i pedagogik, som får tämligen 
stort utrymme då de båda kan ses som exempel på lärarcentrerade studier. Studierna 
behandlar båda bland annat hur vetenskapliga forskningsrön används av yrkes-
verksamma lärare. I de två andra avsnitten redogörs för mer elevcentrerade studier där 
förhållandet mellan lärarstudenters och lärares informationssökning på olika vis kopplas 
till elevers informationssökning: dels diskuteras informationssökningens didaktik, dels 
presenteras studier kring lärares och lärarstudenters biblioteksanvändning.  
 
2.2.1 Informationssökning och informationsanvändning i yrkespraktiken 
 
I den biblioteks- och informationsvetenskapliga magisteruppsatsen Grundskollärares 
informationsbehov och informationsförsörjning (2003) av Petra Nilsson fokuseras 
lärares informationssökning. Nilsson utgår från en modell utarbetad av Gloria J. Leckie, 
Karen E. Pettigrew och Christian Sylvain (1996). I uppsatsen undersöks hur fem olika 
professionella roller skapar olika typer av informationsbeteende. Den första rollen, 
pedagog, innefattar själva undervisningen och planering av lektioner. Organisations-
medlem och kollega handlar om att läraren är en del av skolorganisationen och 
arbetsuppgifter kopplade till denna roll är framförallt deltagande i konferenser och 
möten. Den tredje rollen kallar Nilsson student och kopplar kompetensutveckling till 
denna roll. I rollen som elevvårdare ingår sociala frågor kring eleverna, ansvar över 
raster, föräldrakontakter och så vidare. Den femte och sista rollen är kopplad till diverse 
specialuppdrag som lärare kan få på sin skola (Nilsson 2003, s. 35, 86).  
 
Nilsson finner att lärarna, i rollen som pedagog samt organisationsmedlem och kollega, 
har regelbundna och återkommande informationsbehov. Här handlar det om information 
som krävs för att lärarna ska kunna lägga upp sin undervisning och nya ämnesområden, 
men också för att de ska kunna hålla sig à jour inom sina ämnen, för att de ska kunna 
svara på elevers och även föräldrars frågor. I rollen som organisationsmedlem och 
kollega behöver lärarna även information om vad som händer på skolan, till exempel 
om schemaändringar. I sin kompetensutveckling behöver lärarna både information kring 
pedagogik och sina undervisningsämnen och här kan det handla om nya vetenskapliga 
rön. I rollen som elevvårdare är informationsbehoven av mer tillfällig karaktär som 
beror på vilka elever lärarna har och vad som händer med dem. Informationsbehoven i 
samband med specialuppdragsrollen är många olika slag. Källorna lärarna använder sig 
av är till stor del muntliga och informella, men en rad olika skriftliga, formella källor 
används också. Bibliotek, databaser och Internet används dock inte i särskilt hög grad. 
Valet av källor beror till stor del på den tidsåtgång som krävs för att nyttja den, samt 
källans tillförlitlighet. Att det finns en vetenskaplig underbyggnad menar somliga – men 
inte alla – är viktigt. Ovana är en anledning till att vissa källor väljs bort. I regel tycker 
lärarna i studien att de får tag i den information de behöver, men det krävs olika mycket 
tid och energi beroende på vad de söker. Många gånger blir källan en annan än vad de 
från början har tänkt sig. Lärarna upplever en rad problem kring informations-
försörjning. Tidsbrist är ett stort problem. Andra upplevda problem är att 
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kommunikationen mellan personalen på skolorna fungerar dåligt, att den egna 
kunskapen om informationssökning på webben är bristfällig, att det är svårt att hantera 
information kring elevvårdsärenden, att det inte finns några fungerande bibliotek i 
anslutning till skolan och att det är svårt att hitta information som är avpassad till 
elevernas ålder samt att lärarna inte riktigt vet hur de ska få tag på aktuell forskning 
(ibid., s. 71-79). I sin slutdiskussion lägger Nilsson fram ett lösningsförslag kring 
lärares informationsförsörjningsproblem. Hon efterlyser ett skolbibliotek som både 
tillhandahåller material att använda i undervisningen och information och aktiviteter för 
lärares kompetensutveckling. Ett problem för lärarna i studien var att kompetens-
utveckling skedde utanför den dagliga verksamheten, på kvällskurser eller studiedagar. 
Genom att skolbiblioteket skulle fungera som en resurs även för lärarnas kompetens-
utveckling skulle denna bli en mer integrerad del i vardagen menar Nilsson (ibid., s. 
84).  
 
I en avhandling i pedagogik, Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken, undersöker 
Cristina Robertson Hörberg (1997) grundskollärares informationsanvändning. Framför-
allt behandlas lärares förhållande till pedagogiska forskningsrön och hur dessa används 
– eller inte används – i praktiken. I sin studie finner Robertson Hörberg att eleverna är 
den största påverkansfaktorn vad gäller kunskapsutnyttjande. Lärarna ser främst 
eleverna som sina uppdragsgivare vilka arbetet anpassas efter och den kunskap som 
lärarna utnyttjar för att få arbetet med eleverna att fungera är främst handlingsinriktad 
(Robertson Hörberg 1997, s. 95-121). Robertson Hörberg finner att lärares kunskap är: 
 

[…] personligt konstruerad och den är ofta specifikt inriktad på elev/er och elevers relation 
till ämne eller undervisning […] Sin kunskap använder läraren här och nu och den är ofta 
orienterad mot handling. Endast delvis är kunskapen verbaliserad och då ofta i form av 
berättelser och metaforer. Kunskapen är knuten till den kontext som utgör och definierar 
lärarlivet och den är i huvudsak baserad på egna erfarenheter. Lärare förevisar sällan 
formellt sina kunskaper för kollegor exempelvis i form av föreläsningar och de skriver 
sällan ner sina erfarenheter och sin kunskap. (Robertson Hörberg 1997, s. 208f). 

 
De källor lärarna i studien använder sig av är ofta informella, muntliga och personliga. 
Kollegor anges som en viktig källa, liksom den egna erfarenheten. När det gäller 
formella källor är det främst facklitteratur inom undervisningsämnena som används. 
Pedagogisk facklitteratur används mer sällan och anses ofta mer svårtillgänglig. 
Personligt stöd tycks vara viktigt för att lärare ska söka ny kunskap, då de ofta känner 
sig ensamma i sitt sökande (ibid., s. 123-152, s. 196-199). Forskningsbaserad kunskap 
används av lärarna i studien, men på ett mer indirekt vis. För lärarna är det svårt att 
urskilja forskning som en separat del i yrkesverksamheten och det tycks inte finnas 
någon vana att tänka i termer av vetenskaplig forskning. Det viktiga för lärarna i studien 
är att få den dagliga verksamheten att fungera och forskningsanvändning tycks inte 
ligga inom ramen för denna. Vilken typ av forskning lärarna kommer i kontakt med 
beror mer på slumpen än på aktivt sökande. För att forskning ska utnyttjas måste den 
vara praktiskt användbar på ett konkret plan. Pedagogisk forskning upplevs dock ofta 
som oklar och alltför teoretisk och presenteras i regel på ett svårtillgängligt språk. 
Eftersom yrkespraktiken är knuten till en viss kontext, blir den mer generella, teoretiska 
forskningen svår att tillämpa (ibid., s. 153-182, s. 201-203).  
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2.2.2 Informationssökningens didaktik  
 
Ett tema inom den mer elevcentrerade forskningen behandlar lärares förmåga att hantera 
elevers informationssökning och utveckling av informationskompetens. Inom detta tema 
diskuteras således informationssökningens didaktik; alltså hur undervisning i 
informationssökning kan gå till och vilka möjligheter och svårigheter det finns i med 
sådan undervisning. En betydande förutsättning är att informationssökning inte är ett 
undervisningsämne såsom exempelvis matematik eller engelska. Ingen lärare utbildas 
till att specifikt bli lärare i informationssökning, men elevers informationssökning är 
samtidigt något som alla lärare måste kunna förhålla sig till och hantera.  
 
Mia Karlsson (2001) har inom ämnet pedagogik genomfört en studie, IKT i 
lärarutbildningen5, som delvis tar upp informationsökningens didaktik. Studien utgår 
från ett antagande om att det är viktigt att lärarstudenter får möjlighet att lära sig hantera 
IKT inom sin utbildning då skolan idag alltmer präglas av datoranvändning. 
Undersökningen behandlar dock inte enbart informationssökning med hjälp av IKT, 
utan innefattar även sådant som hantering av olika datorprogram, e-posthantering och så 
vidare. Denna sammanblandning mellan datorkompetens och informationssöknings-
kompetens kan visserligen vara något problematisk, men undersökningens resultat är 
ändå intressanta. Karlsson fokuserar på två typer av IKT-lärande: ett där IKT ingår i 
lärarnas egen utbildning och lärande och ett där det handlar om IKT-didaktik, alltså 
lärande av hur studenterna kan använda IKT i undervisningen när de är utexaminerade. I 
undersökningen framgår att det just är den IKT-didaktiska delen som studenterna är 
missnöjda med. Däremot tycker de att de själva har lärt sig att söka information under 
utbildningen, bland annat genom högskolebibliotek. I Karlssons diskussion framgår att 
det är ett centralt problem att det inte finns någon IKT-didaktik i utbildningen och att 
lärarstudenterna därför inte är tillräckligt rustade för att använda IKT som ett redskap i 
undervisningen.  
 
Även Lucy Merchant och Mark Hepworth (2002) tar upp problematiken med att lärare 
inte vet hur de ska hantera elevers informationssökning. I sin studie undersöker de 
förhållandet mellan brittiska lärares informationskompetens och deras elevers 
informationskompetens. Studien genomfördes på två secondary schools, där eleverna är 
mellan 11 och 16 år. Merchant och Hepworth kunde inte finna något tydligt samband 
mellan lärares och elevers informationskompetens. Även om samtliga lärare ansågs vara 
informationskompetenta, fanns det problem med elevernas hantering av information. 
Elevernas svårigheter uppstod när det gällde att värdera, analysera och använda 
information som de funnit. Merchant och Hepworth menar att problemet inte ligger i 
lärarnas egen informationskompetens, utan i deras förmåga att undervisa eleverna på ett 
sätt så att de utvecklar informationsfärdigheter. Författarnas förslag för att avhjälpa 
problemen är bland annat att verksamma lärare borde få fortbilda sig kring hur de 
genom sin undervisning kan utveckla elevernas informationskompetens. Dessutom 
menar de att frågor om elevers informationskompetens borde uppmärksammas redan 
under lärarutbildningen.  
                                                 
5Mia Karlsson har under arbetet med denna uppsats även publicerat sin avhandling, An ITiS teacher team 
as a community of practice (2004), där ett lärararbetslag och dess arbete med kompetensutveckling kring 
pedagogisk användning av IKT studeras. 
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I en svensk forskningsrapport, Mikael Alexanderssons och Louise Limbergs Textflytt 
och sökslump (2004), undersöks svenska skolelevers lärande då de använder skol-
bibliotek som en resurs vid informationssökning. Studien har två viktiga utgångs-
punkter: dels att villkoren för lärande har förändrats genom utvecklingen mot ett 
elevcentrerat arbetssätt där eleverna själva ska ta ansvar för sitt lärande genom att 
”forska”, dels att redskapen för lärande har blivit annorlunda genom utvecklingen av 
IKT. Även i denna studie belyses elevers bristande förmåga att hantera källkritiska 
aspekter vid sökning och användning av information. Det undersökande arbetssättet 
reduceras ofta till ett klipp-och-klistra- förfarande där sökande efter ”rätt” svar blir 
viktigare än utvecklandet av förståelse. Ett annat problem är att varken elever eller 
lärare ser skillnader mellan allmän datorkompetens (såsom tekniskt datorkunnande, att 
kunna hantera e-post, chatta och så vidare) och informationssökningskompetens. Av 
rapporten framgår att för att elever ska kunna bilda kunskap genom ett elevcentrerat 
arbetssätt och med hjälp av modern IKT måste de få stöd av vuxna, som lärare eller 
bibliotekarier.  
 
I forskningsöversikten Informationssökning och lärande presenterar och sammanställer 
Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving (2002) forskning kring 
informationssökning i utbildningskontexter, främst då inom grund- och gymnasie-
skolan. I den forskning som tas upp i översikten framträder en rad brister i lärares 
kompetens vad gäller informationssökning och lärande. En studie uppmärksammar att 
elever anser sig själva vara bättre på att hantera datorer än sina lärare och därför inte 
frågar om hjälp då de söker information på webben (Watson 1998, se Limberg et al 
2002, s. 70f). Flera studier som tas upp i forskningsöversikten tar upp att lärare själva 
har svårigheter med informationssökning och har dålig insikt i vad informations-
sökningsprocessen egentligen innebär och därför har problem med att lägga upp sin 
undervisning så att eleverna kan utveckla informationskompetens (Limberg et al. 2002, 
s. 35ff, 95, 119f, 125). Ett exempel på hur lärare kan öka sin förståelse för vad 
informationssökning innebär är att de i sin egen lärarutbildning får sådan undervisning 
som kräver att de utvecklar sin egen informationssökningsförmåga och på så vis får 
exempel på hur de kan arbeta med sina elever (Best, Abbott & Taylor 1990, se Limberg 
et al 2002, s. 130f). Att redan yrkesverksamma lärare har stort behov av 
kompetensutveckling vad gäller informationssökning konkluderas i forsknings-
rapportens slutdiskussion (Limberg et al 2002, s. 169).  
 
2.2.3 Förhållande till och användning av bibliotek 
 
Ytterligare exempel på det perspektiv där lärarstudenters och lärares 
informationssökning studeras i relation till elevers informationssökning (se inledningen 
till avsnitt 2.2), går att finna i flertalet biblioteks- och informationsvetenskapliga 
magisteruppsatser. I uppsatserna studeras lärarstudenters och lärares inställning till 
bibliotekarier och bibliotek. Biblioteket ses i uppsatserna som en viktig del av problem-
baserat lärande och samverkan mellan lärare och bibliotekarier förespråkas. Kopplingen 
mellan lärares informationssökning och elevers blir mycket tydlig i dessa uppsatser.  
 
Matilda Böwes har i Bibliotek i lärarutbildningen (1997) intervjuat blivande gymnasie-
lärare i samhällskunskap angående deras syn på bibliotek och i synnerhet då skol-
bibliotek. Lärarkandidaternas användning av högskolebibliotek under utbildningstiden 
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kopplas i uppsatsen samman med deras syn på skolbibliotekets användbarhet i 
undervisningen. I uppsatsen framkommer att lärarna på olika vis har lärt sig att hantera 
högskolebiblioteket för sina egna studiers skull och även kommit till insikt om att 
skolbiblioteket kan användas i undervisningen. Dock har det under utbildningen inte 
tagits upp hur de kan använda skolbiblioteket i sin undervisning. Ändå visar lärar-
studenterna en positiv attityd mot skolbiblioteket och menar att de tänker använda sig av 
det i sin undervisning, under förutsättning att skolbiblioteket utvecklas i takt med den 
utveckling som sker inom IKT-området. Liknande resultat framkommer i Wiveca 
Uhlanders Lärare och skolbiblioteksutveckling (1998) där verksamma grundskollärares 
syn på skolbibliotek, skolbibliotekarier och sin egen roll i utvecklingen av skolbibliotek 
undersöks. Lärarna har en positiv inställning till skolbiblioteket, men har dåliga 
kunskaper i hur biblioteket kan användas i undervisningen och bristfällig IT-kompetens, 
något som delvis förklaras med brister i lärarutbildningen. Skolbiblioteket ses inte som 
en integrerad del av skolan där lärarna är delaktiga av dess utveckling.  
 
Även Mariann Ljungskog finner i magisteruppsatsen Skolbibliotek och 
informationsförsörjning i undervisningen (1997) att trots att de grundskollärare hon har 
intervjuat säger att biblioteket är en viktig informationsresurs i undervisningen så 
använder inte lärarna biblioteket i någon större utsträckning. Likaså Lotta Olson tar i 
Folkbibliotekets betydelse i skolan (1998) upp hur lärare framhåller folkbiblioteket som 
en viktig del i skolarbetet, fastän samarbetet med bibliotekarierna inte är särskilt väl 
utvecklat. Att samarbetet mellan bibliotekarier och lärare kring elevers utveckling av 
informationsfärdigheter inte är tillfredsställande kommer även Helen Gustafsson fram 
till i Informationsfärdigheter och dess främjande (1999).  
 
Gymnasielärares användning av skolbibliotek i undervisningen undersöks av Veronica 
Wilsson i magisteruppsatsen Gymnasiebiblioteket – i och för undervisningen (1997). 
Här uppmärksammas att undervisningsämne har betydelse för lärares utnyttjande av 
skolbibliotek. I uppsatsen studeras lärare i samhällskunskap respektive naturkunskap 
och Wilsson finner en skillnad mellan de två olika typerna av lärare i fråga om 
skolbiblioteksanvändning. Naturkunskapslärarna hamnar framförallt i kategorin 
undersökare, som innebär att de samarbetar med bibliotekarien och använder 
skolbiblioteket som en integrerad del i undervisningen. I kategorin materialhämtare 
ingår främst samhällskunskapslärare. Dessa använder biblioteket själva för att hitta 
material för sin undervisning och tar endast hjälp av bibliotekarien för att leta fram 
material till elevernas arbeten.  
 
2.3 Sammanfattande kommentarer 
 
Några konklusioner kan göras utifrån den skisserade bilden av dagens grundskola och 
lärarutbildning samt tidigare studier kring lärarstudenter/lärare och informations-
sökning. Vad som framkommit är bland annat att grundskoleorganisationen under de 
senaste årtiondena har förändrats från att vara regelstyrd till att bli målstyrd. Dessa 
förändringar har lett till att organisatorisk utveckling har prioriteras framför frågor kring 
till exempel pedagogisk utveckling. Vad den nya typen av styrning har inneburit för 
lärares professionalitet har diskuterats, bland annat hävdas det att läraren har fått mer 
ansvar men ändå inte mer makt.  
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Samtidigt med utvecklingen inom grundskolan har lärarutbildningen förändrats. I den 
förnyade lärarutbildningen som infördes 2001 betonades det lärargemensamma – 
yrkesgruppens gemensamma kunskapsbas. Traditionellt sett har yrkesgruppen lärare 
framstått som en tämligen heterogen grupp, bland annat genom indelningen efter 
elevernas åldrar och undervisningsämnen samt genom olika utbildningsvägar. Även om 
samtliga lärare som ingår i studien har gått den utbildning som föregick dagens, är det 
av vikt att poängtera den strävan mot en gemensam kärna som kan skönjas i den 
förnyade utbildningen. Betydelsen av denna strävan kommer att diskuteras vidare i 
teorikapitlet.  
 
Vad gäller lärares informationssökning har det framkommit att denna, liksom många 
andra företeelser i lärares vardagspraktik, är intimt sammanknippad eleverna. 
Forskningsrön inom pedagogik tycks inte användas i någon högre utsträckning. Bland 
annat handlar det om tidsbrist, men även en rad andra faktorer spelar in. En 
återkommande problematik har med den teoretiska kunskapens generella anspråk att 
göra – eftersom lärarnas yrkespraktik utgörs av en specifik kontext blir mer generella 
forskningsrön inte av intresse. Lärares relation till en abstrakt kunskapsbas framstår inte 
som självklar i yrkespraktiken, vilket även det diskuteras vidare i teorikapitlet. En studie 
(Nilsson 2003) påvisar vilka olika roller som finns inom läraryrket och hur dessa olika 
roller skapar förutsättningar för olika typer av informationssökningsbeteenden. Av de 
roller som Nilsson tar upp är det främst rollerna som pedagog, student och i viss mån 
elevvårdare som fokuseras i denna studie.  
 
Ytterligare en typ av problematik avseende informationssökning kan urskiljas i lärares 
yrkespraktik. Flera studier beskriver de svårigheter lärare upplever med att hantera 
elevernas informationssökning. I lärarutbildning tycks inte utveckling av metoder för att 
hantera elevers informationssökning vara prioriterat – under utbildningen förvärvar 
lärarna främst kunskaper för att själva kunna söka information. I flertalet biblioteks- och 
informationsvetenskapliga magisteruppsatser visas att lärarstudenter ofta ser bibliotek 
som något positivt, men har svårt att involvera det i sin undervisning. Av flera studier 
framgår att lärarna ofta saknar insikt i informationssökningens didaktik vilket framgår 
med tydlighet då eleverna i allt högre grad söker egen information, ofta via modern 
IKT, som en del av ett undersökande arbetssätt. Förhållandet mellan lärares egen 
informationskompetens och deras elevers är inte okomplicerat; att lärare själva under 
sin utbildning utvecklar informationskompetens leder inte med nödvändighet till att 
deras elever senare gör samma sak.  
 
I detta kapitel har det alltså tecknats en bakgrundsbild kring några av de förutsättningar 
som finns för lärarstudenter, lärare och informationssökning. Denna beskrivning utgör 
en fond utifrån vilken studien utvecklas. I följande kapitel presenteras uppsatsens 
teoretiska ramverk. Detta ramverk används i analysen för att skapa ytterligare förståelse 
för lärare och lärarstudenter samt de kontexter som de är delar av och som skapar 
förutsättningar för deras informationssökning. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Inom forskningsområdet Information Needs Seeking and Use (INSU) finns, vilket 
nämndes i kapitel ett, olika ansatser i studiet av informationssökningsbeteenden. En mer 
utförlig beskrivning av området görs, utifrån metateoretiska utgångspunkter, bland 
andra av Sanna Talja, Kimmo Tuominen och Reijo Savolainen (2005; jfr Sundin 2003, 
s. 21ff). Här kommer endast en kortfa ttad beskrivning att göras för att kunna placera in 
uppsatsen i en större forskningstradition. Grovt sett kan det inom fältet urskiljas åtmins-
tone två6 ansatser. Den ena är en mer individcentrerad ansats där informationssökning 
främst ses som en generell och problemlösande aktivitet i relation till en specifik uppgift 
och informationsbehov förklaras ofta med någon typ av brist i individens kognitiva 
struktur. Denna ansats finns företrädd hos exempelvis Nicholas J. Belkin, Peter 
Ingwersen och Carol C. Kuhlthau. Den andra är en mer kontextorienterad ansats där 
informationssökning inte enbart ses som en problemlösande aktivitet, utan också som en 
aktivitet som innebär ett deltagande i sociala praktiker. I denna ansats förskjuts fokus 
från individens inre till det kontextuella sammanhang som individen och dennes 
informationssökning är en del av. Uppsatsen står närmast den kontextorienterade an-
satsen, där deltagandet i olika sociala praktiker tillskrivs betydelse för lärarnas 
informationssökning. En viktig arena  för den internationella INSU-forskningen är 
konferensen Information Seeking in Context (ISIC) och i texter från denna konferens, 
liksom i forskningsområdets övriga litteratur, är det möjligt att urskilja ett allt större 
intresse för den mer kontextorienterade ansatsen.  
 
Inom den kontextorienterade ansatsen ryms flera olika teoretiska perspektiv, som 
hämtas både inom och utanför biblioteks- och informationsvetenskapen. Exempel på 
studier gjorda utifrån denna ansats och som har haft betydelse för denna uppsats är 
Seldén (1999), som tar sin utgångspunkt i Pierre Bourdieus teorier om olika 
kapitalformer och Sundin (2003), som använder sig av professionsteori samt biblioteks- 
och informationsvetenskaplig och sociokulturell teori. Föreliggande uppsats har sina 
utgångspunkter i teorier som presenteras i tre avsnitt: det första utgår från kring teorier 
om yrkessocialisation som har sin grund i den symboliska interaktionismen, det andra 
tar upp professionsteori samt kunskapssociologiska teorier som berör förhållandet 
mellan professioner, kunskap och informationssökning och det tredje berör dessa 
förhållanden ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv. Det är således 
något olika teoretiska utgångspunkter som har valts för att kunna analysera och belysa 
lärarnas övergång från studier till yrkespraktik avseende deras informationssökning. De 
olika perspektiven har det gemensamt att de kan användas för att belysa delar av de 
praktiker som lärarna har varit och är verksamma inom; delar som informationssökning 
skall ses som inbäddad i. Eftersom en grundläggande uppfattning i uppsatsen är att 
informationssökning sker i ett socialt sammanhang, fokuseras just sammanhangen – 
praktikerna – och inte informationssökning som en isolerad aktivitet. Därför har olika, 
kompletterande perspektiv valts för att kunna urskilja och belysa förutsättningar för 
informationssökning i lärarnas utbildnings- respektive yrkespraktik. Hur de teoretiska 
perspektiven kan användas för detta ändamål beskrivs mer ingående under respektive 
rubrik, samt i de sammanfattande kommentarerna i slutet av kapitlet.  

                                                 
6 Både Talja, Tuominen & Savolainen (2005) och Sundin (2003) urskiljer dock tre ansatser. I 
beskrivningen här har således en förenkling gjorts. 
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Avsikten med teorivalet är alltså att flera aspekter i de praktiker som lärarna har varit 
och är delar av ska kunna belysas. Det val av teoretiska utgångspunkter som gjorts 
innebär dock att vissa aspekter fokuseras framför andra. Att utgå från vissa teoretiska 
perspektiv innebär att analysen av det empiriska materialet inte är förutsättningslös – 
detta diskuteras vidare i metodavsnittet. Valet av flera olika teoretiska utgångspunkter är 
dock ett sätt att försöka motverka ensidighet. Det görs dock inga anspråk på att kunna 
ge en absolut och fullständig bild utifrån de teoretiska utgångspunkterna – däremot kan 
det utifrån dem skapas en fördjupad förståelse för vad övergången från utbildnings-
praktik till yrkespraktik kan innebära för 4-9-lärares informationssökningsbeteende. 
 
3.1 Yrkessocialisation och yrkesidentiteter 
 
I uppsatsen används begreppet yrkessocialisation för att beskriva den process som de 
intervjuade lärarna genomgått under sin utbildning och som fortgår under deras 
yrkeskarriär. Genom yrkessocialisationsprocessen skapar och utvecklar den enskilda 
läraren en eller flera parallella yrkesidentiteter i samspel med den övriga yrkesgruppen. 
Per Lauvås och Gunnar Handal (2001, s. 140-146) som behandlar begreppet 
yrkessocialisation menar att inträde i en profession inte enbart kräver genomgången 
formell utbildning. För att bli en accepterad medlem av en yrkesgrupp krävs en 
yrkessocialisationsprocess där nybörjaren lär sig förstå de informella normer som finns 
inom gruppen. Visserligen utgör utbildningen en form av socialisation, men där är den 
formell till sin karaktär och förmedlar ofta ett synsätt kring hur yrkesverksamheten 
borde fungera. Detta synsätt kan ofta stå i motsats till det som förmedlas via yrkes-
praktikens socialisationsprocess. För nykomlingen blir det då viktigare att agera som 
resten av yrkesgruppen, än att bete sig på det vis som förespråkades under utbildningen. 
Yrkessocialisationen måste dock inte vara tvingande till sin karaktär. Genom en 
medvetenhet om socialisationsprocessen hos novisen kan denna mer aktivt påverka den 
utveckling som sker. Motsättningen mellan utbildningsinstitutionen och yrkespraktiken 
i yrkessocialisationen får ofta karaktären av en motsättning mellan ett teoretiskt och ett 
praktiskt förhållningssätt. För studenten/novisen kan teorin ofta framstå som alltför 
kontextlös och generaliserande, medan kunskaper som förvärvas under verksamhets-
förlagd utbildning och i mötet med yrkespraktiken upplevs som mer konkreta och 
användbara. Detta är ett förhållande som även framgick i föregående kapitel.  
 
Camilla Thunborg (1999) har i en avhandling i pedagogik studerat lärande av 
yrkesidentiteter. Begreppet yrkesidentitet är enligt Thunborg användbart eftersom det 
fokuserar på ”samspelet mellan kulturella eller kollektiva identiteter och individuella 
identiteter” (1999, s. 5). Genom att använda begreppet yrkessocialisation skapas 
möjligheten att både se till individen och den sociala kontext som individen utgör en del 
av. Detta genom att begreppen yrkessocialisation och yrkesidentitet i denna uppsats 
används utifrån antaganden om socialt samspel som har sina rötter i den symboliska 
interaktionismen. Enligt sociologen och socialpsykologen Lars-Erik Berg (2003) 
används dessa antaganden om socialt samspel ofta inom studiet av arbetsliv (s. 167f, 
177). Det är dock av vikt att påpeka att detta endast är en av flera olika möjligheter, 
teorier om yrkesidentiteter och yrkessocialisation finns inom flera olika traditioner (jfr 
Thunborg 1999, s. 33-58). Berg (2003) menar att det inom den symboliska inter-
aktionismen finns en strävan att överbrygga dualismen mellan individ och struktur. 
Människan ses som en i grunden social varelse vars personlighet skapas i socialt 
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samspel med andra; individen är alltså aldrig fri från omgivande strukturer, men 
strukturerna determinerar inte fullständigt individens handlingar. Istället betonas inom 
den symboliska interaktionismen samspelet mellan individen och omgivningen och att 
människors handlande alltid innebär ett visst mått av oförutsägbarhet. En grundläggande 
uppfattning är också att individen genom rollövertagande skapar sin uppfattning av sig 
själv; genom mötet med andra lär sig individen att se på sig själv utifrån och skapar på 
så vis en egen identitet. I skapandet av den egna identiteten blir omgivningen och det 
som kallas den generaliserande andre viktiga för individen. Den generaliserande andre 
är ett begrepp som utvecklats av en av de tidiga gestalterna inom den symboliska 
interaktionismen, George Herbert Mead. Berg förklarar att: 
 

Den generaliserande andre betecknar hos honom [Mead] samhället i sin helhet som en 
abstrakt person, det institutionella nätverk som alla människor lever inom: familj, 
utbildning, religion, ekonomiska och politiska institutioner, i sista hand staten. (Berg 2003, 
s. 159f) 

 
Enligt Thunborg (1999, s. 33ff) är föreställningen om rollövertagande användbart i 
studiet av hur individer lär sig yrkesidentiteter: först ser individen sig själv genom den 
omgivande yrkesgruppens ögon och sedan, när individen alltmer uppfattar sig själv som 
en del av gruppen, även ser på resten av världen genom de antaganden som finns inom 
gruppen. Att lära sig en yrkesidentitet innebär att individen skaffar sig ett 
förhållningssätt både till sig själv och till den omgivande kontexten.  
 
Några, för uppsatsens vidkommande, användbara begrepp hämtas även från två studier 
om lärares yrkessocialisation gjorda ur ett mikropolitiskt perspektiv: en belgisk studie 
av Geert Kelcthermans och Katrijn Ballet (2002) och en amerikansk studie av Joseph J. 
Blase (1988). Med mikropolitik menas de maktstrategier som grupper och individer 
inom en organisation, såsom exempelvis en skola, använder för att driva sina intressen. 
Det mikropolitiska perspektivet bygger på den grundsyn som finns inom den 
symboliska interaktionismen: 
 

In essence, the individual is considered a social product shaped by the expectations of 
significant others but is capable of initiating action and maintaining distance from others. 
External factors are not viewed as deterministic. (Blase 1988, s. 126)  

 
Kelchtermans och Ballet (2002) använder begreppet praxischock för att beskriva 
nyutexaminerade lärares upplevelser då de kommer ut i yrkeslivet och deras tidigare 
föreställningar kring detta sätts på prov. I studien undersöks hur de nyutexaminerade 
lärarna tycker att de påverkades av, och själva påverkade, den organisation – skolan – 
som de mötte efter avslutade studier. Lärarna använder sig av två olika strategier i 
början av sin yrkessocialisation: i vissa fall handlar de för att skydda de förhållanden 
som råder, medan de i andra fall etablerar nya förhållanden. Kelchtermans och Ballet 
bygger dessa två strategier utifrån de som Blase (1988) förklarat genom en studie om 
lärares utsatthet. Blase har funnit sex strategier som lärare använder sig av och som i 
olika hög grad innehåller element av reaktivitet och proaktivitet. Ett reaktivt 
förhållningssätt innebär att läraren agerar så att rådande förhållanden kan fortgå, medan 
ett proaktivt förhå llningssätt innebär ett agerande som syftar till förändring. Blase 
menar att lärare som upplever stor utsatthet, från exempelvis skolledare och föräldrar, 
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tenderar att använda sig av reaktiva strategier, medan en mindre utsatt situation kan få 
lärarna att agera mer proaktivt.  
 
I denna uppsats är en utgångspunkt att yrkessocialisationsprocessen och utvecklandet av 
yrkesidentiteter även inbegriper utveckling av ett förhållningssätt till informations-
sökning. Genom att se intervjudeltagarna som delaktiga i yrkessocialisationsprocesser 
kommer de ovan presenterade begreppen och teorierna att användas i analysen för att 
skapa en förståelse för deltagarnas informationssökning. 
 
3.2 Profession och kunskap  
 
3.2.1 Professionsteori och förvetenskapligande av yrken 
 
Andra teoretiska utgångspunkter i uppsatsen behandlar förhållandet mellan 
lärarprofessionen, kunskapssyn och informationssökning. Som en ingång till dessa 
utgångspunkter används professionsteori. Professionsteorin, som under 1900-talet 
utvecklades och användes inom sociologin, men även inom andra discipliner som 
biblioteks- och informationsvetenskap, fokuserar på relationen mellan yrkesgrupper och 
deras teoretiska kunskapsbas (Sundin 2003 s. 45; Sundin & Hedman in print). Genom 
att använda professionsteori öppnas möjligheten att undersöka hur lärarprofessionens 
relation till ett teoretiskt kunskapsområde hänger samman med lärares informations-
sökningsbeteende.  
 
Den professionsteori som utvecklades från 1930-talet och fram till 1970-talet handlade 
till stor del om att ställa upp kriterier för vad som kännetecknar en profession och dess 
utveckling, för att på så sätt kunna särskilja professioner från andra yrkesgrupper. Några 
av dessa kriterier är att en profession ska bygga på en egen systematisk teori, att den har 
auktoritet och sanktioneras av samhället, att den har egna etiska regler för yrkes-
utövningen och att den har en egen kultur. Till professionerna räknades bland annat 
läkare och advokater. Denna tidiga professionsteori betecknas numera ofta som 
essentialistisk och har kritiserats bland annat för att den bortser från konflikter mellan 
och inom professionerna (Selander 1989a s. 14ff; Sundin 2003 s. 46f; Sundin & 
Hedman in print). I denna typ av professionsteori betecknas lärare ofta som 
semiprofessionella, alltså som en yrkesgrupp som statusmässigt hamnar någonstans 
mellan professionerna och övriga yrkesgrupper. En anledning till denna beteckning är 
enligt förordet i The semi-professions and their organization av Amitai Etzioni (1969) 
att lärare (och andra kvinnodominerade yrkesgrupper som blev allt mer betydelsefulla i 
och med välfärdssamhällets framväxt) inte har en abstrakt, teoretisk kunskapsbas att 
utgå ifrån. Begreppet semiprofession har kritiserats, bland annat av Ann Witz (1992) 
som menar att det grundas i ett biologistiskt könstänkande: ”because women are not 
men, ’semi-professions’ are not professions” (Witz, 1992, s. 60). Sedan 1970-talet har 
professionsteorin mer inriktats mot yrkesgruppers professionaliseringssträvanden än 
mot diskussioner kring vad som utgör professioners essens. Svenska lärares 
professionaliseringssträvanden har till exempel undersökts av Christina Florin i Kampen 
om katedern (1987) och av Steffan Lind i Lärares professionaliseringssträvanden vid 
skolutveckling (2000).  
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I denna uppsats är det inte relevant att diskutera huruvida yrkesgruppen lärare bör 
betecknas som en profession eller inte. Vad jag främst intresserar mig för inom 
professionsteorin är förhållandet mellan en profession, en gemensam teoretisk 
kunskapsbas och informationssökning. Att relationen till en abstrakt gemensam 
kunskapsbas inte alltid har varit självklar, vilket även framgår i föregående kapitel, är av 
intresse då förhållandet till en kunskapsbas antas ha betydelse för informationsöknings-
beteenden inom en yrkesgrupp. I The system of professions (1988) diskuterar Andrew 
Abbott just hur en professions gemensamma abstrakta kunskapsbas kan ha ett 
symboliskt värde som inte nödvändigtvis har med den abstrakta kunskapens användning 
i yrkespraktiken att göra. I kampen om samhällelig status, om vilka yrkesgrupper som 
ska få jurisdiktion inom ett visst problemområde, blir den teoretiska kunskapsbasen ett 
sätt att legitimera professionen (s. 52ff). Förhållandet mellan akademien, där den 
abstrakta kunskapen produceras, och professionen beror på den historiska, sociala och 
kulturella kontexten och är därmed inte självklar. Akademien och professionen kan ha 
täta samband och den akademiska utbildningen kan ha funktionen att utbilda för det 
professionella utövandet, men förhållandet ser inte alltid ut på detta vis. Den 
akademiska praktiken kan även ses som en verksamhet i sig, utan några givna relationer 
till den professionella verksamheten (ibid., s. 195-214). 
 
Att det funnits svårigheter att tala om lärare som en enhetlig profession med en 
gemensam kunskapsbas borde kunna ha betydelse för yrkesgruppens 
informationssökningsbeteende. Förhållandena för lärarprofessionen kan dock påstås ha 
ändrats något; i den förnyade lärarutbildningen betonas en lärargemensam kärna och en 
gemensam vetenskaplig grund. Staffan Selander (1989b) introducerar begreppet 
”förvetenskapligande av yrken” för att beskriva denna typ av förändring. Detta begrepp 
hänger samman med professionaliseringsbegreppet, men termerna är inte helt 
synonyma. Förvetenskapligande av yrken betecknar den utveckling som innebär att 
alltfler yrken kräver en vetenskapligt grundad högskoleutbildning och utvecklar en egen 
forskning. Förvetenskapligande av ett yrke behöver inte innebära professionalisering: 
 

Skillnaden mellan professionalisering och förvetenskapligande av yrken blir då den, att det 
förra begreppet syftar på en yrkesgrupp som försöker uppnå såväl status som kontroll över 
sitt yrkes- och kunskapsområde, medan det senare syftar på rationaliserad 
kunskapsanvändning och kunskapsproduktion. (Selander 1989b, s. 116)  

 
I uppsatsen är just förvetenskapligandet av läraryrket betydelsefullt. Att lärarkåren 
positionerar sig gentemot andra yrkesgrupper genom ett förvetenskapligande är inte det 
centrala. Snarare handlar det om att undersöka vad utvecklingen mot att skapa en 
gemensam kunskapsbas innebär för lärarstudenters och yrkesverksamma lärares 
informationssökning; intresset riktas sålunda mot vad som händer inom gruppen och 
mindre mot förvetenskapligandets större samhälleliga konsekvenser. Samtidigt kommer 
de konflikt- och maktaspekter som den professionsteoretiska ansatsen medför att 
beaktas; dock främst genom de konflikter som kan uppstå inom en profession, snarare 
än dem som uppstår mellan olika professioner.  
 
3.2.2 Andra kunskapssyner: praktikgrundad, personlig och tyst kunskap 
 
Utvecklingen mot ett förvetenskapligande av läraryrket har dock inte varit given och 
okomplicerad. 1990, alltså året efter det att Selander tagit upp tendensen att yrken 
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alltmer förvetenskapligas, utkom Praktikgrundad kunskap (Bergendal 1990a) där ett 
antal texter av forskare inom bland annat pedagogik samlats. I förordet förklaras 
bakgrunden till texterna: den vetenskapliga kunskapens allt starkare ställning i det 
västerländska samhället som antas bero på en ”tilltro till professionell forskning 
tillsammans med utbildningssystemets tillväxt och informationsteknologins uppsving” 
(Bergendal 1990b, s. 5). Det gemensamma i texterna är ett antagande om att det finns 
praktisk grundad kunskap som väsentligen skiljer sig från vetenskapens kunskap. 
Lärares kunskap sägs här vara praktikgrundad och det hävdas att denna typ av kunskap 
får en utsatt position i ett samhälle där alltmer yrkeskunskap förvetenskapligas. I 
Samhällets kunskap och högskolans ser Gunnar Bergendal (1990c) detta som en stor 
risk. Han menar att uppfattningen om att yrkespraktiker ska vila på vetenskaplig grund 
härstammar från en föreställning om en arbetsdelning i samhället där vissa tänker och 
andra gör. Detta visar sig enligt Bergendal genom att praktikgrundad kunskap och de 
som utövar den har lägre status än vetenskaplig kunskap och dess utövare. Vad 
Bergendal vill är att den praktikgrundande kunskapen, som inte går att separera från den 
situationsbundna kontext som den utövas i, uppvärderas i förhållande till den mer 
objektiva vetenskapliga kunskapen och att de båda kunskapsslagen får utrymme i 
högskoleutbildningar. Bergendal ser alltså en tydlig dualism mellan praktiskt grundad 
kunskap och vetenskaplig kunskap. Han för ett resonemang om sätten dessa kunskaps-
former förmedlas på, vilket är intressant i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
sammanhang. Teoretisk, vetenskaplig kunskap formuleras och nedtecknas för att sedan 
distribueras med hjälp modern informationsteknologi så att alla kan ha tillgång till den. 
Den praktiskt grundade kunskapen kan dock inte förmedlas på samma vis eftersom den 
alltid är förenad med en specifik verksamhet. Lauvås och Handal (2001, s. 104f) för ett 
liknande resonemang i Handledning och praktisk yrkesteori. De menar att ett yrke som 
inte har sin kunskapsbas nedtecknad i dokument är beroende av de enskilda 
yrkesutövare som bär kunskapen. Skulle dessa individer försvinna skulle även 
kunskapen försvinna. Mycket kunskap finns dock idag utanför bärarna, i dokument, 
vilket betyder att kunskapen inte är fullständigt beroende av enskilda individer. Detta 
innebär ändå inte att yrkeskunskapen går att förvärva enbart genom att studera 
dokument. Lauvås och Handal menar att för att en individ ska kunna förvärva 
yrkeskunskap måste den ingå i ett praxiskollektiv där kunskapen utövas. 
 
Vad som framgår i Praktikgrundad kunskap (Bergendal 1990a) är alltså en konflikt 
mellan ett förvetenskapligande av lärarutbildningen och en syn på lärares kunskap som 
praktisk och situationsbunden. I sin licentiatavhandling i pedagogik, Läraren och 
lärarkunskapen (1997), tydliggör Anders Magnusson dessa förekommande två synsätt 
på lärares kunskap och dess utveckling7. Det ena synsättet innebär att lärares kompetens 
ska utvecklas genom akademisk kunskap, inom universitet och högskolor, medan det 
andra betonar den personliga kunskapen som utvecklas inom den praktiska yrkes-
utövningen (ibid., s. 2, 8, 56f). Magnusson vill med sin studie undersöka hur lärare 
själva ser på sin kunskap, utan normativa inslag. I undersökningen av tio högstadie-
lärare finner Magnusson att det gemensamma för de flesta av lärarna är betoningen av 
ämneskunskapen, en stark anknytning till eleverna samt ett stort engagemang i 
yrkesutövningen (ibid., s. 75-119). Utifrån sin studie introducerar Magnusson idén om 
en lärarkunskapens personliga kontext (ibid., s. 140, 146). Denna innebär att lärar-
                                                 
7 1998 utkom även Anders Magnussons avhandling, Lärarkunskapens uttryck: en studie av lärares 
självförståelse och vardagspraktik .  
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kunskapen till stor del är oartikulerad och utvecklas genom praktisk erfarenhet i 
informella sammanhang. Magnusson betonar dessutom att lärarkunskapen just är 
personlig kunskap vars utveckling främst hänger samman med den enskilda personen 
och dennes utveckling.  
 
Intressant är att Magnusson inte ser ett fullständigt motsatsförhållande mellan 
vetenskaplig, akademisk kunskap och praktisk, personlig kunskap. I lärarkunskapens 
personliga kontext utgör ändå en vetenskaplig diskurs en del. För uppsatsen blir 
diskussionen kring lärarkunskap alltför onyanserad genom en fullständig polarisering 
mellan å ena sida en akademisk, vetenskaplig kunskapssyn och å andra sidan en syn på 
lärarkunskap som tyst, oartikulerad, praktisk och personlig. En mindre konflikt-
orienterad relation mellan professioner, vetenskap och tyst kunskap framställs i Bertil 
Rolfs Profession, tradition och tyst kunskap (1991). Här presenterar och analyserar Rolf 
den ungerske kemisten, filosofen och samhällsvetaren Michael Polanyis tankar kring 
bland annat professionell kunskap och så kallad tactic knowledge eller tyst kunskap. 
Rolf menar att det är alltför okomplicerat att sätta tyst kunskap i direkt 
motsatsförhållande till vetenskaplig kunskap och vill genom sin studie visa på att tyst 
kunskap är ett komplext begrepp (ibid., s. 13ff). I ett kritiskt efterord hävdar han att i 
Sverige har tyst kunskap blivit ett urvattnat modeord som oreflekterat används för att 
uttrycka misstro mot vetenskaplighet (ibid., s. 257). I Rolfs studie går det istället att se 
hur det kan ske en överbryggning mellan dessa till synes oförenliga kunskapssyner.  
 
Rolf visar på en viktig distinktion som finns mellan Polanyis sätt att se på tyst kunskap 
och Wittgensteins och hans efterföljares. Enligt Rolf tycks Wittgenstein mena att det 
finns kunskap som är osägbar – omöjlig att artikulera – och det är denna kunskap som 
kallas för tyst. Hos Polanyi finns inte denna osägbarhetsprincip. Polanyi menar att det 
alltid finns kunskap som är oartikulerad, alltså tyst, men inte att det finns kunskap som 
omöjligen går att artikulera. Detta är en väsentlig skillnad som får konsekvenser för 
synen på yrkesgruppers kunskap (ibid., s. 35-39). Genom att i Wittgensteins anda hävda 
att viss kunskap hos en yrkesgrupp inte går att artikulera menar Rolf att det finns risk 
för att gruppen hamnar i ”förtrogenhetsfällan” (ibid., s. 53-55). Om en viss kunskap inte 
går att artikulera, gå r det inte heller att kritiskt granska den. Förtrogenhetsfällan innebär 
att en osund praxis inom ett yrke kan fortgå då det hävdas att denna praxis bygger på en 
intuitiv och tyst kunskap som det inte går att reflektera över. Rolf hävdar att man gör en 
förtryckt yrkesgrupp en otjänst om man, för att återupprätta den, menar att gruppen 
bygger sin utövning på oartikulerbar kunskap. Att aldrig reflektera över sin tysta 
kunskap leder, enligt Rolf inte till någon utveckling.  
 
Istället för att se en persons tysta kunskap som oartikulerbar menar Rolf att det går att se 
den som en typ av kunskap som personen förhåller sig distanslös till. Detta innebär dock 
inte att kunskapen inte går att verbalisera. Genom artikulation och reflektion kan tyst 
kunskap bli reflekterad kunskap (ibid., s.100ff). Skillnaden mellan tyst och artikulerad 
kunskap är endast funktionen den har för oss (ibid., s.29). Tyst kunskap kan betraktas 
som en typ av bakgrundskunskap, ett intellektuellt redskap, som krävs för att den 
fokala8 kunskapen ska fungera. Tyst kunskap innebär att man har tagit del av en kultur 
                                                 
8 Med fokal kunskap menas den kunskap som är i fokus av en människas aktivitet. För att åskådliggöra 
skillnaden mellan fokal kunskap och tyst kunskap tar Polanyi en blind människa med käpp som exempel: 
Den tysta kunskapen är som käppen som den blinde använder som redskap för att utforska verkligheten 
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och tradition som man inte kan ställa sig utanför. Reflekterar man över den tysta 
kunskapen gör man det med hjälp av kunskapens egna redskap. Vad som är tyst 
kunskap beror dessutom på situationen (ibid., s. 63ff). 
 
Utbildning är enligt Rolf inte tillräckligt för att förvärva professionell kompetens. 
Istället framhävs att en person utvecklar sin professionella kompetens inom 
professionens tradition. Detta betyder dock inte att kompetensen enbart uppnås genom 
att studera mer erfarna yrkesutövare, utan att den förvärvas både genom lärlingsskap 
och genom reflektion och artikulation av tyst kunskap. Rolf menar att Polanyi ser på 
lärande inom en profession som en samtidig inhämtning av fokal kunskap och tyst 
kunskap. Man lär inom den professionella traditionen, men inom denna tradition finns 
det också redskap för att artikulera och kritisera professionens tysta kunskap. För att en 
profession ska kunna utvecklas krävs det både lokal kunskapsöverföring mellan mästare 
och lärling, där tyst kunskap ingår, samt global kunskapsöverföring där reflektion kring 
professionen ingår (ibid., s. 127, 138, 155, 227f). 
 
Av resonemanget ovan följer att det inte behöver finnas någon motsättning mellan den 
tysta, personliga och praktikgrundande kunskapen och den kunskap som är artikulerad, 
såsom vetenskaplig kunskap. Med Polanyis synsätt betyder inte erkännandet av att det 
finns tyst kunskap inom en profession att denna profession fungerar utan artikulerad 
vetenskaplighet.  
 
I detta avsnitt har teoretiska utgångspunkter som alla på något sätt berör lärarkunskap 
presenterats och diskuterats. Ett antagande som analysen utgår ifrån är att de 
föreställningar kring vad lärarkunskap bör utgöras av, inom den utbildnings- respektive 
yrkespraktik som lärarna i studien varit och är delar av är betydelsefulla förutsättningar 
för hur informationssökning inom respektive praktik fungerar.  
 
3.3 Kognitiv auktoritet 
 
Ett begrepp som hänger samman med teorier kring och diskussioner om professioner 
och deras kunskap är kognitiv auktoritet , så som det presenteras hos biblioteks- och 
informationsvetaren Patrick Wilson (1983). Wilson (1977; 1983) diskuterar och 
problematiserar förhållandet mellan professioner, deras kunskap och informations-
sökning. I Public knowledge, private ignorance (1977, s. 45-53) tar Wilson upp hur 
betydande samhällets uppdelning i olika yrkesgrupper och professioner är för 
samhällets gemensamma kunskapsmassa. Vad en individ vet beror till stor del på vilket 
yrke denne har och även vilka kunskaper som denne kommer att skaffa sig genom hela 
livet. En persons arbete avgör till stor del på vilket sätt denne söker information och 
skaffar sig nya kunskaper. Yrkesindelningen i samhället innebär också att det blir 
betydelsefullt för var och en att förstå hur kunskap hänger samman med olika 
yrkesgrupper, eftersom en enda person aldrig kan känna till hela samhällets 
kunskapsmassa, utan måste förlita sig på andras kunskap för att kunna hantera sitt liv 
och sin vardag. En persons yrke bestämmer således till stor del vad denne vet, men det 
skapar också förväntningar hos andra om vilken kunskap personen har.  
                                                                                                                                               
med. Käppen blir som en del eller en förlängning av människan och tas för given. Det som hamnar i den 
blindes fokalvetande är de saker som utforskas med hjälp av käppen. Eventuella hinder på vägen är i 
fokus i den blindes aktivitet, men utan käppen hade utforskandet inte fungerat (Rolf 1991, s. 63f). 
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Det faktum att alla måste förlita sig på andras kunskap – på andrahandskunskap – för att 
kunna hantera sin vardag diskuterar Wilson vidare i Second-hand knowledge (1983). 
Det är här som begreppet kognitiv auktoritet introduceras och som inledningsvis 
förklaras på följande vis: 

 
All I know of the world beyond the narrow range of my own personal experience is what 
others have told me . It is all hearsay. But I do not count all hearsay as equally reliable. 
Some people know what they are talking about, others do not. Those who do are my 
cognitive authorities. (Wilson 1983, s. 13)  

 
Kognitiv auktoritet handlar alltså om huruvida en källa, formell eller informell, kan 
betraktas som tillförlitlig.  
 
Begreppet är intressant i två avseenden för uppsatsen. För det första kan det diskuteras 
vad en profession ser som sina kognitiva auktoriteter. Enligt Wilson har val av 
kognitiva auktoriteter betydelse för huruvida en person blir en accepterad medlem av en 
grupp eller ej. Inom en profession kan traditionen föreskriva vad som bör betraktas som 
kognitiva auktoriteter och inte – att tillhöra en profession är att acceptera dess gemen-
samma kognitiva auktoriteter (ibid., s. 128ff). För den nyutbildade läraren betyder detta 
således att denne måste acceptera vad som inom professionen ses som tillförlitlig 
kunskap och inte. Detta för att läraren ska kunna bli en fullvärdig medlem av 
professionen. Wilson menar att:”What we come to think depends on what we want – not 
what we want to believe, but what we want to get” (1983, s. 129f). För att bli accepterad 
av gruppen kan läraren alltså behöva åsidosätta sin egen uppfattning om vad som är 
tillförlitlig kunskap. 
 
För det andra är begreppet kognitiv auktoritet intressant då Wilson använder skolan och 
lärare som exempel på kognitiva auktoriteter som tidigt kommer in i människors liv 
(ibid., s. 125ff). För en elev kan en lärares rekommendation om vad som är en 
tillförlitlig källa vara mycket betydelsefull (ibid., s. 177). Detta medför vissa svårigheter 
som har att göra med att lärare söker information åt andra, vilket även nämndes i avsnitt 
2.2. Wilson (ibid., s. 165-196) diskuterar just de problem som uppstår då bib liotekarier 
för andra ska avgöra huruvida en text ska tillskrivas kognitiv auktoritet eller inte. Detta 
åskådliggörs också på ett tydligt vis i Lars Seldéns avhandling Kapital och karriär 
(1999) som behandlar doktorander i företagsekonomi och deras informa tionssökning. 
Här visas hur informationssökning i denna miljö ofta är en socialt inriktad handling. En 
bibliotekarie kan inte för en doktorand bedöma en källas kognitiva auktoritet på samma 
vis som en erfaren handledare. Detta beror på att bibliotekarien inte är del av ett socialt 
nätverk inom disciplinen på samma vis som handledaren. Problematiken kan även 
överföras till lärare och deras roll då de själva fungerar som kognitiva auktoriteter eller 
som auktoriteter på kognitiva auktoriteter (jfr Wilson 1983, s. 179ff). Frågan är i hur 
hög utsträckning en professionell som hjälper andra med informationssökning kan 
hjälpa till med att avgöra källors tillförlitlighet. Vad som betraktas som kognitiva 
auktoriteter går aldrig att bestämma en gång för alla, utan beror på de sociala och 
historiska sammanhang individen befinner sig i. Att bedöma källors tillförlitlighet är 
komplext och kräver förståelse för den verklighet som den som ska använda 
informationen lever i.  
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3.4 Sammanfattande kommentarer 
 
Uppsatsen har sina teoretiska utgångspunkter i teorier om yrkessocialisation, 
professionsteori samt kunskapssociologiska och biblioteks- och informations-
vetenskapliga teorier. Detta teoretiska ramverk används för att kunna studera 
förhållandet mellan individuella lärare inom en skolorganisation, lärarprofessionen, 
lärarutbildningen, kunskapssyn och informationssökning. Intervjudeltagarna ses som 
verksamma inom en profession och inom ett kunskapsfält, det vill säga i större sociala 
sammanhang, samtidigt som de ses som delar av mindre sociala sammanhang som 
utgörs av arbetsplatserna där de är verksamma.  
 
Från professionsteorin har bland annat använts ett konfliktorienterat perspektiv där 
strävanden mot förvetenskapligande ställs mot en praktiskt grundad yrkesutövning där 
praktisk, personlig och tyst kunskap blir viktiga begrepp. Sättet att se på den egna 
kunskapsbildningen inom professionen antas vara en viktig förutsättning för gruppens 
informationssökning. Dessa utgångspunkter kombineras i uppsatsen med ett 
mikropolitiskt perspektiv där individen betraktas som en del av en organisation, i detta 
fall skolorganisationen, där de nyutbildade lärarna utvecklar sin yrkesidentitet genom en 
yrkessocialisationsprocess. I denna process kan de potentiella yrkesgrupps-
medlemmarna inta olika förhållningssätt till rådande normer inom gruppen. Även 
avseende informationssökning kan nykomlingarna anpassa sig efter de mönster som 
finns inom yrkesgruppen eller så kan denne göra motstånd och agera utifrån nya 
normer. Oavsett om en individ använder sig av proaktiva eller reaktiva strategier i sin 
yrkessocialisationsprocess måste hon inta ett förhållande till gruppens kognitiva 
auktoriteter.  
 
Uppsatsens teoretiska ramverk ger således utrymme för att studera individer, alltså de 
intervjuade lärarna, samtidigt som de så att säga betraktas som agerande inom en social 
kontext, en utbildningspraktik respektive en yrkespraktik vilka skapar förutsättningar 
för deras handlande. Att förutsättningarna tämligen nyligen har förändrats för lärarna, 
då de alla tidigare studerat vid universitet och högskola antas i uppsatsen ha betydelse 
för deras informationssökning. Till exempel kan det ha betydelse att lärarna då de blir 
verksamma i en yrkespraktik fungerar som kognitiva auktoriteter för sina elever. 
Övergången från utbildningspraktik till yrkespraktik och dess innebörd för lärares 
informationssökning kan studeras, beskrivas och förstås genom en fokusering på 
lärarnas yrkessocialisationsprocess, de kunskapssyner som finns inom respektive 
praktik samt synen på kognitiva auktoriteter inom praktikerna.  
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4. Metod 
 
I studien har sex relativt nyutexaminerade 4-9-lärare som alla är verksamma inom 
årskurs 6-9 på kommunala grundskolor intervjuats. Intervjumetoden är den mest 
lämpliga för att skapa en förståelse för lärarnas informationssökningsbeteende i den 
sociala kontext som de utgör och har utgjort en del av. Metoden innebär att det är 
språkliga utsagor kring upplevda sociala verkligheter som studeras – 
informationssökningsbeteenden och förutsättningar för dessa undersöks genom 
deltagarnas beskrivningar av dessa. Varje lärare har intervjuats en gång kring sin 
lärarutbildning, sitt yrkesliv och sin informationssökning inom dessa respektive 
praktiker. I studien studeras alltså deltagarnas övergång från högskoleutbildning till 
yrkespraktik gällande informationssökning genom tillbakablickar. Beskrivningarna av 
högskoleutbildningen och informationssökning under denna färgas av den yrkespraktik 
de var verksamma inom under intervjutillfället. Det är genom dessa återblickar som 
intervjudeltagarna beskriver förhållandet mellan utbildning och yrkespraktik, så som de 
upplever det. 
 
Steinar Kvales (1997) beskrivning av en kvalitativ forskningsintervju förklarar synen på 
intervjuförfarandet i denna uppsats väl: ”Den definieras som en intervju vars syfte är att 
erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening” (Kvale 1997, s. 13 kursiveringar i original). Studien tar sitt 
avstamp i ett hermeneutiskt förhållningssätt som medför att den fördjupade förståelsen 
för vad övergången från utbildningspraktik till yrkespraktik kan innebära för 4-9-lärares 
informationssökningsbeteende uppnås genom tolkning av intervjudeltagarnas be-
skrivningar av denna övergång. I en artikel från 2000 beskriver Sundin (2000) olika sätt 
att närma sig kvalitativt undersökningsmaterial i biblioteks- och informations-
vetenskapliga användarstudier. Ett tolkande synsätt innebär enligt Sundin att uttolkaren 
aldrig kan möta det som utforskas utifrån en neutral, förutsättningslös position, vilket 
gör medvetenhet om förförståelsen viktig. I tolkningsförfarandet, som beskrivs mer 
ingående i avsnitt 4.3, blir den teoretiska förförståelsen ett nödvändigt redskap för att 
tolka och förstå utsagorna. Avsikten med studien är inte att skapa en absolut kunskap 
om lärares informationssökningsbeteende, utan ett möjligt sätt att förstå detta. (Se 
Thomsson 2002, kap 2-5)  
 
4.1 Urval 
 
Deltagarna har kontaktats på olika vis: genom brev till rektorer (se bilaga 1) som har 
kunnat ordna kontakter med nyutexaminerade lärare, men också genom mer informella 
vägar som min egen bekantskapskrets. Denna urvalsmetod kallas enligt Thomsson för 
snöbollsmetod (2002, s. 64). Genom snöbollsmetoden tas det kontakt med fler personer 
än vad som sedan kommer att intervjuas. Utifrån det breda sökandet görs sedan ett 
ändamålsenligt urval. I denna studie har kriterierna för urvalet varit att deltagarna ska 
vara utbildade 4-9-lärare som maximalt arbetat fyra terminer efter avslutad utbildning. 
Detta för att lärarna fortfarande ska ha tämligen tydliga minnesbilder av sin utbildning, 
samtidigt som de kan relatera den till sin yrkespraktik. Alla deltagarna, förutom en, 
hade arbetat som lärare i ungefär ett och ett halvt år vid intervjutillfället. En av 
deltagarna arbetade dock sin första termin som lärare vid intervjutillfället. Detta är värt 
att notera, då en viss skillnad kunde märkas mellan de olika intervjuerna; de lärare med 
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mer erfarenhet hade hunnit reflektera mer över förhållandet mellan utbildningen och 
yrkespraktiken, än deltagaren med mindre erfarenhet. Dessa skillnader ses dock inte 
som ett problem i uppsatsen, utan som ett sätt att berika berättelserna om 
informationssökning i övergången från studier till yrkespraktik.  
 
Deltagarna har också olika ämneskombinationer i sin utbildning. Undervisningsämnens 
betydelse för lärares informationssökning har bland annat visats av Wilsson (1997) och 
syftet med att välja deltagare med olika ämneskombinationer var att skapa 
förutsättningar för varierade beskrivningar av informationssökning inom utbildningen 
och yrkespraktiken. Några generella slutsatser kring vad olika undervisningsämnen kan 
ha för betydelse kommer dock inte att dras, men exempelvis kommer betydelsen av 
skillnader mellan ett praktiskt ämne som idrott och hälsa och de mer teoretiska SO-
ämnena tas upp i analysen. Antalet intervjudeltagare, sex stycken, har bedömts som ett 
rimligt antal dels utifrån studiens syfte och dels utifrån magisteruppsatsens tämligen 
ringa omfång. Efter att ha fått tillgång till sex 4-9-lärares berättelser kring 
informationssökning i övergången från studier till yrkespraktik uppstod mättnad – 
intervjuerna hade gett en rad olika infallsvinklar, samtidigt som vissa tankar och 
uppfattningar upprepades från en intervju till en annan (jfr Thomsson 2002, s. 56f). 
Efter sex intervjuer bedömdes således det empiriska materialet som tillräckligt stort för 
att en analys utifrån uppsatsens syfte skulle kunna genomföras. 
 
4.2 Genomförande 
 
Inför intervjustudien genomfördes en provintervju med en 4-9-lärare med några års mer 
yrkeserfarenhet än deltagarna i själva intervjustudien. Under den tidsperiod som 
intervjuerna genomfördes följdes även den mer erfarna läraren under en arbetsdag. 
Denna intervju och observation har dock inte ingått i analysmaterialet, utan var avsedda 
som en förberedelse inför intervjuerna och analysarbetet. Min förförståelse utvecklades 
genom att jag fick en viss inblick i hur yrkesvardagen kan te sig för en 4-9-lärare.  
 
Varje deltagare fick innan intervjuns genomförande via brev eller telefon reda på vad 
intervjun skulle handla om, hur den skulle användas och så vidare (se bilaga 2). 
Intervjuerna utgick från den intervjumall som är bifogad i bilaga 3. Mallen utarbetades 
inför provintervjun och modifierades något därefter. Det första bladet i mallen var 
synligt både för intervjudeltagaren och för intervjuaren och användes för att 
åskådliggöra vilka teman intervjun rörde sig emellan. Frågorna som formulerats under 
respektive rubrik fungerade främst som en typ av checklista och användes sällan 
ordagrant. Varje intervju sågs som ett unikt samtalstillfälle och var inte ett sätt att få 
svar på färdigformulerade frågor. Mallen gav utrymme till att följa upp olika typer av 
resonemang inom ramen för intervjuernas teman.  
 
Intervjuerna tillkom under något olika praktiska förhållanden, som inte alltid gick att 
förutse, men som kan ha viss betydelse för hur de kom att se ut. För det första 
genomfördes intervjuerna på olika typer av platser. Fyra av dem, de med Bodil, Carl, 
Emil och Fredrika9 skedde under lektionsfri tid på de olika skolor där lärarna arbetade. 

                                                 
9 Dessa namn är fingerade. Intervjudeltagarna har getts namn efter den ordning som intervjuerna 
genomfördes: Anneli, Bodil, Carl, Daniela, Emil och Fredrika.  
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De två övriga intervjuerna, den med Anneli och den med Daniela skedde i mitt 
respektive Danielas hem, efter arbetstid. För det andra var tidspressen under 
intervjuerna något olika. Samtliga varade mellan 45 och 60 minuter, men några av de 
intervjuade skulle genomföra lektioner strax efter intervjun, vilket möjligtvis skulle 
kunna upplevas som något stressande. De något olika intervjusituationerna skulle kunna 
tänkas inverka på vad de intervjuade tar upp under intervjun och hur mycket de 
fördjupar sig i olika ämnen. Några avgörande skillnader i det empiriska materialet har 
dock inte kunnat härledas till själva intervjusituationerna. 
 
Några problem som uppstod när intervjuerna genomfördes bör även nämnas. Efter 
intervjun med Bodil visade det sig att några meningar, samt även ett något längre avsnitt 
inte upptagits tillräckligt på bandet, på grund av störande ljud och dylikt. Detta bortfall 
bedömdes dock inte vara så stort att intervjun blev oanvändbar; sammanhanget går på 
intet sätt förlorat. Under intervjun med Carl uppstod en situation som i hög grad 
förändrade förutsättningarna. I inledningen av intervjun framkom att Carl ännu inte var 
helt färdig med sin lärarutbildning, utan hade den pedagogiska delen kvar att läsa, något 
som kom som en överraskning. Intervjun genomfördes ändå, men diskussionen blev 
något annorlunda än de övriga eftersom den utgick från delvis andra grunder. Under 
intervjun framkom dock många intressanta aspekter kring frågeställningarna, bland 
annat kring hur lärarutbildningen fungerar som en förberedelse inför det kommande 
yrkeslivet. Misstaget förvandlades så att säga till något positivt för analysens 
utveckling. Därför behölls intervjun i analysen, trots att Carl egentligen inte helt 
passade in i urvalskriterierna.  
 
Intervjuerna togs upp på band och transkriberades därefter av mig själv. Personnamn 
har fingerats och namn på geografiska platser och institutioner har ersatts av NN för att 
deltagarna inte ska kunna identifieras. I transkriberingen har språket anpassats något till 
skriftspråkets konventioner, exempelvis har dom skrivits ut som de eller dem, funka har 
skrivits ut som fungera och så vidare. Samtidigt är det av vikt att påpeka att intervjuerna 
är samtal och att språket därför inte fungerar som konventionellt skriftspråk; läsning av 
transkriberade utdrag ur ett samtal kan därför aldrig riktigt jämföras med att lyssna på 
samma samtal. Det som låter förståeligt och logiskt kan i skrift te sig inkonsekvent och 
svårt att följa som läsare. Transkribering är problematiskt på så vis att betoningar, 
tonfall, pauser och så vidare kan vara svåra att göra rättvisa i den skrivna texten och för 
att talat språk inte fungerar som skriftspråk med tydligt avgränsade meningar, bisatser 
och skiljetecken. Mycket möda har dock lagts ned för att göra samtalen så stor rättvisa 
som möjligt vid transkriberingen, samtidigt som det har varit viktigt att den skrivna 
texten ska vara läsbar. Efter att intervjuerna skrivits ut har varje deltagare fått möjlighet 
att läsa utskriften av den intervju de deltagit i.  
 
4.3 Analys och tolkning 
 
I denna undersökning, som är förståelsegrundad, sker tolkning på olika nivåer 
genomgående. Intervjuerna ses i studien som semistrukturerade10 samtal där tolkning av 
                                                 
10 Med semistrukturerade samtal menas här intervjuer som utgår från vissa teman som intervjuaren och 
intervjudeltagaren samtalar kring. Denna typ av intervju fungerar således inte som en utfrågning där 
intervjuaren använder sig av färdigformulerade frågor som besvaras av informanten såsom är fallet vid 
mer strukturerade intervjuer.  
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deltagarnas beskrivningar påbörjas redan under själva intervjun. Utifrån Kvale (1997, s. 
192ff) och Sundin (2000) kan de nivåer som tolkning skett på beskrivas. I en första fas 
sker tolkning på ett mer deskriptivt sätt, där tolkningen utgår ifrån individen och dennes 
livsvärld. Här är deltagarens subjektiva redogörelse i fokus, snarare än yttre faktorer. 
Deltagarens berättelse möts tämligen förutsättningslöst, utan inblandning av andra 
teorier kring de fenomen studien rör. Som redan nämnts är det inte möjligt att vara helt 
förutsättningslös ens i dessa beskrivningar, men ambitionen är ändå att tolka med 
utsagan på en mer deskriptiv nivå, samtidigt som en viss tematisering görs. Intervjun 
beskrivs utifrån vad intervjupersonen själv tycks mena med sina uttalanden såsom det 
framträder för mig som intervjuare. Detta är vad som görs i kapitel 5, där intervjuerna 
presenteras utifrån gemensamma teman som framkommit under intervjuerna; teman 
som illustreras med en tämligen stor mängd citat.  
 
Därefter hamnar tolkningen på en annan nivå, där tolkningssammanhanget är teoretisk 
förståelse. Denna del av analysen och tolkningen beskrivs i kapitel 6. Här analyseras 
intervjuerna utifrån den teoretiska förförståelse som utgörs av de utgångspunkter som 
presenteras i teorikapitlet. Här förflyttas fokus från individerna till samspelet mellan 
individerna och de sociala kontexter som de är eller har varit en del av. I denna del blir 
övergången från utbildningspraktik till yrkespraktik och dess betydelse central. 
Tolkningen utvecklas således, samtidigt som den snävas av. Ett problem med att utgå 
från redan definierade begrepp och teorier är att uttolkaren förbiser viktiga betydelser 
som inte passar in i den teoretiska förförståelsen. Avsikten med tolkningen av intervju-
utsagorna i denna studie är inte att de måste passas in i definierade kategorier. I 
tolkningen ingår visserligen en teoretisk förförståelse som bidrar till viss fokusering i 
analysen. I studien har dock teori och empiri fått belysa varandra under undersöknings-
processens gång. Förklaringsansatsen i analysen är således varken induktivt eller 
deduktivt, utan kan kallas abduktivt. Abduktion utgår enligt Alvesson och Sköldberg 
(1994) både från empirin såsom induktionen, men även från teoretisk förförståelse 
såsom deduktionen (s. 41-51). Det teoretiska ramverk som används i uppsatsen har till 
stor del utvecklats samtidigt som det empiriska materialet samlats in. 
 
Vad som görs i analysen på de olika nivåerna är det Thomsson (2002, s. 152-160) 
beskriver som en vågrät analys, vilket innebär att intervjuerna inte analyseras en och en, 
utan i relation till varandra. Denna beskrivning av analys- och tolkningsarbetet är dock 
något schematiskt beskriven. Analysen innebär, såsom Thomsson (ibid., s. 37-45) 
beskriver det, en ständig reflektion och glidningar mellan olika tolkningsnivåer. 
Uppsatsens undersökningsprocess har inneburit en ständig analys, som inte enbart går 
att härleda till specifika tillfällen. Thomsson (ibid., s. 43) beskriver hur förståelsen av ett 
fenomen ständigt utvecklas genom en rörelse mellan helhet och delar i undersöknings-
processen. Hon hävdar även att den som gör en intervjuundersökning ofta får kunskap 
så att säga ”på köpet” (ibid., s. 64f). För denna undersökning innebär detta att 
förståelsen och förförståelsen ständigt har utvecklats; genom inläsning av litteratur och 
genom intervjuer, men även genom till exempel provintervjun som gjordes med en mer 
erfaren 4-9-lärare och genom att denna lärare följdes under en hel arbetsdag.  
 
Något om vilka resultat som kan förväntas utifrån den valda metoden bör nämnas. Att 
göra en studie av denna typ innebär att det inte går att ha anspråk på generaliserbarhet – 
men det är inte heller syftet. Intentionen är att bidra till ökad förståelse för lärares 
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informationssökning och inte att fastslå några lagbundenheter kring denna. De slutsatser 
som dras utifrån studien kommer inte vara av universell karaktär; de bör ses som en 
beskrivning och tolkning av en del av en verklighet, sedd utifrån en viss synvinkel. 
Därmed är det inte sagt att studiens resultat inte är användbara utanför sitt direkta 
sammanhang. Thomsson menar att ”en undersökning kan bidra till nya angreppssätt i 
försöken att förstå också andra grupper eller situationer än de undersökta och på så vis 
vara generaliserbar” (ibid., s. 33).  
 
I en kvalitativt och tolkande inriktad studie som den här är det svårt att tala i termer av 
validitet i traditionellt positivistiska termer. Enligt Thomsson kan validitet i den här 
typen av undersökningar ses som frågan om huruvida det som studeras och tolkas 
verkligen är de fenomen som avsågs (ibid., s. 31). En invändning mot undersökningen i 
detta sammanhang är att övergången inte studeras direkt genom exempelvis en studie 
där deltagarna följs från det att de gick sin utbildning till det att de varit 
yrkesverksamma en period. Möjligtvis skulle deltagarna ha beskrivit sin informations-
sökning under utbildningen annorlunda om de hade intervjuats under tiden de gick den. 
Det valda förfaringssättet, där intervjuutsagorna istället är tillbakablickande, kan dock 
motiveras med att informationssökningen under deltagarnas utbildning inte är intressant 
i sig i denna studie, utan just i relation till den informationssökning de ägnar sig åt i den 
yrkespraktik som de är verksamma inom. Thomsson beskriver även validitet i tolkande 
studier som att dess resultat framstår som ”välgrundade och hållbara för kritisk 
granskning” (ibid., s. 32). I denna studie är jag så öppen som möjligt med de tolkningar 
som görs, dels genom att illustrera resonemangen i analysen med rikligt med citat, dels 
genom att tydligt försöka redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter och hur dessa 
används i tolkningen. 
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5. Intervjuerna – presentation och analys 
 
I detta kapitel presenteras kort de sex intervjudeltagarna som har givits fingerade namn. 
Därefter beskrivs de genomförda intervjuerna utifrån fyra olika utgångspunkter: lärarnas 
utbildning, deras informationssökning under utbildningen, lärarnas yrkesliv och deras 
informationssökning i yrkeslivet. Denna presentation ska ses som en inledande analys 
av intervjuerna – här beskrivs likheter och skillnader i utsagorna utifrån de fyra utgångs-
punkterna. Var och en av de fyra huvudrubrikerna har delats in i underrubriker som 
beskriver några olika teman som framgår i intervjumaterialet. I detta kapitel får en 
tämligen stor mängd citat belysa resonemangen för att tolkningen av intervjuerna ska bli 
så tydlig som möjligt. I efterföljande kapitel kommer intervjuerna att belysas utifrån de 
teoretiska utgångspunkter som presenterades i kapitel tre. Föreliggande kapitel, som 
utgörs av en mer deskriptiv analys, ska ses som en grund för denna vidare tolkning.  
 
5.1 Intervjudeltagarna 
 
Anneli är 27 år gammal och har en vikarietjänst på en F-9-skola i en mellanstor 
kommun. Hon arbetar sin fjärde termin på skolan där hon har varit anställd sedan hon 
avslutade utbildningen. Anneli undervisar i matematik, biologi och kemi som hon är 
utbildad för, men även i fysik som hon enbart läst ett par didaktikkurser i. Anneli har 
gått ett sammanhängande lärarprogram som hon dessutom byggde på genom att läsa 40 
poäng extra i biologi.  
 
Bodil är 34 år gammal och arbetar sin fjärde termin på en 7-9-skola i en större kommun. 
Hon har arbetat på samma skola sedan hon avslutade sin utbildning, men den första 
terminen undervisade hon i textilslöjd, ett ämne som inte ingick i hennes utbildning. 
Numera undervisar hon i svenska och SO. Bodil har många års studier bakom sig och 
har inte gått något lärarprogram, utan läst ämnesstudierna först och sedan läst en ettårig 
praktisk-pedagogisk utbildning. I de ämnen som ingår i SO-blocket, har Bodil enbart 
läst historia på högskolenivå, men hon undervisar ändå i samtliga SO-ämnen. 
 
Carl, som är 33 år gammal, arbetar sedan ett och ett halvt år på en 7-9-skola i en större 
kommun. Han undervisar främst i idrott och hälsa, men han har även undervisnings-
tillfällen med två elever som behöver särskilt stöd i matematik. Carl är ännu inte helt 
färdig med sin lärarutbildning, han har läst matematik och idrott och hälsa, men har 
fortfarande den pedagogiska delen av utbildningen kvar. Han tänker dock läsa in 
pedagogiken på distans vid sidan av arbetet i framtiden för att kunna bli behörig lärare.  
 
Daniela är 25 år och arbetar sedan drygt ett och ett halvt år på en F-9-skola i en 
medelstor kommun. Hon undervisar i svenska och svenska som andraspråk i 
årskurserna 6-9, men är även utbildad för att undervisa i matematik. Daniela läste ett 
sammanhängande lärarprogram, som dock var tämligen tydligt uppdelat mellan olika 
institutioner.  
 
Emil är 27 år gammal och arbetar sin andra termin som idrotts- och SO-lärare på en 6-9-
skola i en mindre kommun. Han utbildade sig genom ett sammanhängande lärarprogram 
där terminer med pedagogik och verksamhetsförlagd utbildning varvades med terminer i 
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de olika ämnena. Av de ämnen som ingår i SO-blocket har Emil läst religion och 
historia under lärarutbildningen, men han undervisar ändå i alla SO-ämnen. 
 
Den 26 år gamla Fredrika arbetar sin första termin som matematik- och NO-lärare på en 
6-9-skola i en mindre kommun. Hon fick anställning direkt efter avslutad lärar-
utbildning på den skola som hon själv gick på under högstadiet och som hon även 
gjorde sin slutpraktik på. Fredrika gick ett lärarprogram där ämnesstudier varvades med 
pedagogiskt inriktade kurser och verksamhetsförlagd utbildning. 
 
5.2 Utbildningen 
 
5.2.1 Delar utan sammanhang  
 
Oavsett vilken typ av utbildning de intervjuade lärarna har gått – ett sammanhängande 
lärarprogram eller enskilda kurser – framgår en tydlig uppdelning mellan ämnes-
studierna och de lärargemensamma kurserna. Det handlar till viss del om utbildning-
arnas struktur och praktiska arrangemang, såsom att lärarstudenter läste sina ämnen 
tillsammans med exempelvis blivande ingenjörer, att ämnena lästes på institutioner 
geografiskt långt från dem där pedagogikstudierna skedde och så vidare. Men det finns 
också andra skillnader. Medan många kurser i lärarnas undervisningsämnen var tradi-
tionellt upplagda med storföreläsningar och tentamina, var de pedagogiskt inriktade 
studierna upplagda på andra vis med till exempel inlämning av papers, seminarier och 
gruppdiskussioner. Att de olika delarna i utbildningen – ämnesstudier, pedagogikstudier 
och verksamhetsförlagd utbildning – inte upplevdes som en sammanhängande enhet 
upplevs av flera som ett problem. I följande citat beskriver Fredrika problematiken: 
 

Intervjuare: Så det har varit en tydlig lärarutbildning ändå, så?  
 
Fredrika: Ja, det tycker jag väl. Jag är väl lite… jag tycker att det har varit lite så där på 
ämnena när vi har läst dem att vi inte har fått så mycket kopplat till vår utbildning, utan då 
har man läst bara rena ämnen och det har väl varit lite synd. 

 
Att ämnesstudierna i så liten utsträckning relaterade till den övriga utbildningen belyses 
även i citatet nedan. Daniela jämför sin utbildning med den förnyade lärarutbildningen 
där just helhetstänkande betonas: 
 

Daniela:  […] det låter som att de som varvar lite mer, att det blir, ja, att man kanske känner 
vart man är på väg hela tiden. Jag läste i NN [en stad], så där på NN [en institution] där 
man läste språk, där var det ju väldigt… där glömde man nästan bort att det var lärare man 
skulle bli. 

 
Även Anneli ser fördelar med en mer sammanhållen utbildning än den hon själv gick: 
 

Anneli: Men jag tror att, för nu är det ju mer så där att de, att man är knuten till en skola, 
jag upplevde att det var väldigt… man var på skolan i två år och sen så helt plötsligt skulle 
man ut på praktik då och sen så kunde man sitta på skolan ett år till innan man kom in på 
sin sista, så jag tror det är mycket bättre… de har nog tänkt där vad det gäller att man har 
kontakt med verkligheten […] 
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Citaten ger exempel på hur studierna vid högskola/universitet inte upplevdes som 
sammanhängande med den verksamhetsförlagda utbildningen och inte heller med 
det kommande yrkeslivet – trots att Fredrika, Daniela och Anneli alla gick 
sammanhängande lärarprogram och inte fristående kurser.  
 
5.2.2 Avsaknad av sammanhang mellan studier och yrkespraktik 
 
I ett mer praktiskt orienterat ämne som idrott och hälsa, vilket två av de intervjuade 
undervisar i, tycks det som om integrationen mellan ämneskunskaper och pedagogiska, 
didaktiska och metodiska kunskaper vävs samman i högre grad än i de mer teoretiskt 
orienterade ämnena. Carl berättar om de lärare på högskolan som undervisade i idrott 
och hälsa som i regel själva hade arbetat som lärare i grundskolan och om högskole-
lärarna i matematik som enbart var matematiker. Emil, som är lärare i både SO och 
idrott och hälsa ser ett samband mellan hur de olika ämnesstudierna var upplagda under 
hans studietid och hur han fungerar som lärare i de olika ämnena idag:  
 

Emil: Där [studierna i idrott och hälsa] kände man att där fick man verkligen… Det gick 
inte bara att plugga in en grej och sedan skriva av det så var det färdigt, utan där fick man 
verkligen mycket ledaruppdrag hela tiden, allt som du ska leda, hela tiden uppgifter som du 
ska leda och visa upp för andra och filma och titta på film och redigera, alltså titta vad du 
gjort för fel. Men inte i de teoretiska ämnena, var det inte alls upplagt så att de filmade när 
du stod framme och undervisade så.  
 
Intervjuare: Nej.  
 
Emil: Det är lite… det skulle inte skadat känner man nu när man kommer ut. Man är 
mycket säkrare i de praktiska ämnena än i de teoretiska.  
 

Ämnesstudierna upplevdes således som mer meningsfulla om de inte separerades från 
det sammanhang de skulle användas i inom intervjudeltagarnas kommande yrkes-
praktik. Flera av intervjudeltagarna menar dock att utbildningen i allt för liten 
utsträckning anknöt till den kommande yrkespraktiken. Inte enbart ämnesstudierna, utan 
även de pedagogiskt inriktade studierna upplevdes som frikopplade från den yrkes-
praktik som intervjudeltagarna sedan kom att verka inom. Den kritiska inställningen till 
kurser i pedagogik blir särskilt tydlig hos Carl som har börjat arbeta utan att läsa någon 
pedagogik alls. Hans uppfattning av dessa kurser är att de inte är av nytta för den egna 
undervisningen: 
 

Carl: Nej, jag tycker nästan det räcker så här. Alltså, jag tror inte jag blir bättre lärare om 
jag läser pedagogik, jag tror inte det.  
 
Intervjuare: Nej.  
 
Carl: Utan, man diskuterar så mycket här ändå liksom i… hur man jobbar och på så sätt. 
Och sedan är det ju verkligheten också man är i.  

 
Flera av de intervjuade nämner just den bristande kopplingen till ”verkligheten” när de 
diskuterar problemen med pedagogikkurserna. 
 

Anneli: Mm, ja alltså, ja, jag kan väl känna – jag kände redan då – att just de här teorierna 
och så inom pedagogiken är jättesvårt att applicera. […] Ja, svår att applicera på 
verkligheten. Det blir väldigt teoretiskt och väldigt så här… Vi hade någon professor som 
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föreläste för oss i, var vad det… kommunikationsteknik eller något sånt och han stod och 
läste innantill i sitt papper då, i sin rapport, så det kändes som att det var så väldigt litet 
kontakt mellan högskolan då och verkligheten. Det kunde jag känna väldigt många gånger. 

 
Daniela upplevde något liknande: 
 

Daniela: Och även de här pedagogik- och metodikkurserna, de som höll i dem, de sysslade 
med det, de jobbade ju inte ute i skolan. De hade kanske gjort det för femton år sedan eller 
någonting sådant, men det, det kändes inte som om de var riktigt medvetna om egentligen 
hur det fungerade.  
 
Intervjuare: Nej.  
 
Daniela: Utan de pratade om sina teorier och så, men sedan hur det verkligen fungerar, det 
går inte riktigt att översätta allt.  

 
Just att de lärare som undervisade i pedagogik under lärarutbildningen inte själva hade 
arbetat som lärare på länge och varit ute i ”verkligheten” ser även Fredrika som ett 
problem:  
 

Fredrika: Och sedan hade jag med gärna velat träffa mer lärare som arbetar ute i, ja ute i 
skolorna och hört liksom, som när vi läste den här konflikthantering till exempel, det… då 
hade man gärna velat haft lite exempel på vad som skulle kunna inträffa, vi läste ju allting 
bara teoretiskt, det står liksom inga, det står inga direkta exempel heller, så man hade 
egentligen ingen aning om vad det är man får handskas med när man kommer ut.  
 
Intervjuare: Nej.  
 
Fredrika: Så där har jag känt… alltså mer från verkligheten.  
 
Intervjuare: Okej, har det varit ganska teoretiskt då? 
 
Fredrika: Ja, det har varit, ja det har varit väldigt teoretiskt. Så gärna liksom mer 
föreläsningar hade jag nog haft med ja, pedagoger liksom som hade berättat 
erfarenhetsmässigt, både om undervisning och om skolverksamhet i sig. Så det är nog det 
jag har saknat. Det har varit en stor del, alltså, det skulle ju ha kunnat genomsyra hela 
utbildningen, på varenda kurs egentligen. 

 
Även Bodil, som själv tycker att vissa av hennes studiekamrater ställde omöjliga krav 
på att få färdiga lösningar till sin undervisning under pedagogikkurserna, ser att delar av 
problematiken i förhållandet till ”verkligheten” ligger i att skolverkligheten inte 
stämmer överens med den ideala bild av skolan som finns inom lärarutbildningen, vilket 
illustreras i nedanstående citat: 
 

Bodil: Nej, jag kände det att de har väldigt mycket… väldigt mycket vackra idéer och så 
där och många av de idéerna går inte riktigt att genomdriva för att det inte finns resurser 
och så och det finns inte tid, framförallt inte tid. Jag skulle väldigt gärna vilja använda 
portfolio och skriva långa omdömen istället för betyg, alltså jag skulle verkligen vilja jobba 
på det sättet egentligen, men ja… du vet. Tiden är… tiden och orken är… arbetspressen är 
ju ganska så tung… tycker jag.  
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5.2.3 Olika delar – olika kunskaper och förmågor  
 
Både i ämnesstudierna och i pedagogikstudierna upplevde de flesta av lärarna att det var 
teoretiska kunskaper som premierades framför andra kunskaper som exempelvis hade 
med social förmåga eller sätt att undervisa att göra. Följande citat visar just på detta, 
liksom att kopplingen mellan utbildningens olika delar inte var särskilt tydlig:  
 

Carl: Annars handlade det ju nästan enbart hur mycket kunskap vi skulle besitta liksom 
och när man kommer upp i 60-poängsnivån i matematik så är det, då är man och räknar på 
sådant som är så långt bortom det man kommer att ha användning för. Och det, hela tiden 
handlar det om hur mycket kunskaper som vi skulle ha själva och inte hur så mycket hur 
man blir som… eller hur man jobbar som mattelärare. 

 
Det framgår dock ingen entydig bild av vilken typ av kunskaper som krävdes för att 
lyckas med sina studier. Lärarna upplevde ofta att det skiljde sig mellan de olika 
delmomenten i utbildningen: i de teoretiskt inriktade ämnesstudierna liksom i 
pedagogikstudierna var det viktigt att förvärva teoretiska kunskaper, medan det under 
den verksamhetsförlagda utbildningen var viktigare att kunna bemöta andra människor 
och utveckla sin sociala förmåga. I mer praktiskt orienterade ämnen som idrott och 
hälsa var det som ovan nämnts en kombination av teoretiska kunskaper och praktisk 
förmåga att undervisa som uppskattades. Nedan förklarar Bodil skillnaderna mellan 
olika delmoment i utbildningen: 
 

Bodil: För ämnesstudierna, där är ju ändå teoretiskt… där bör man ju kunna fixa det 
liksom.  
 
Intervjuare: Mm.  
 
Bodil: Men jag kan känna att på NN [den pedagogiska institutionen] var det ju… handlar 
det mycket om vad man har för människosyn och… hur man möter människor bra. Sådant 
där, tycker jag.  
 
Intervjuare: Så det var en skillnad där mellan ämnesstudierna och pedagogikåret?  
 
Bodil: Ja, det blir det. Det blir ganska stor skillnad. […] 

 
I ljuset av sin nuvarande yrkespraktik tycker flera av lärarna att en viktig väg till 
kunskap var att lyssna till och diskutera med handledare under den verksamhetsförlagda 
utbildningen och medstudenter som arbetat inom skolan innan de påbörjade lärar-
utbildningen. Annelis beskrivning nedan visar hur betydelsefull en handledare under 
den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara. Citatet belyser även vilken typ av 
kunskaper och förmågor som kan vara viktiga i yrkespraktiken – detta diskuteras vidare 
i avsnitt 5.4.4. 
 

Anneli: Jag tror inte att eleverna lär sig någonting om jag står och mässar framför dem och 
de skriver anteckningar och sen har vi prov på det på fredag. Alltså, barn fungerar inte så, 
det gör ju inte vuxna heller, man stänger ju av efter en stund, särskilt om det blir för tråkigt. 
Jag hade en jättebra handledare som sa till mig på utbildningen, när jag var ute och 
praktiserade att, efter en lektion som jag hade haft då, med en väldigt snäll åtta som inte sa 
någonting, för tydligen så var… Ja, i alla fall så sa han till mig efter att Anneli, det här var 
alldeles för tråkigt, det var det värsta jag har varit med om! 
 
[Gemensamt skratt]  
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Anneli: Jaha, sa jag. Du måste vara mer clown! Och det hade han faktiskt väldigt, väldigt 
rätt i, för man måste vara lite skådespelare för att fånga eleverna och fånga liksom intresse 
och motivation. Du har inte en chans om man inte är det alltså… 

 
Bodil uttrycker hur möjligheten att diskutera med medstudenter som redan varit 
yrkesverksamma inom skolan var viktigare för hennes kunskapsutveckling än själva 
studierna under det praktisk-pedagogiska året hon läste: 
 

Bodil: Men det klart, jag försökte göra det till min grej ändå och i och med att jag gick den 
här praktiska pedagogiska utbildningen så var det många som gick den som hade jobbat 
som lärare så jag fick väldigt mycket kunskap och mycket… ett förhållningssätt mycket 
kan man väl säga genom diskussioner och så.  
 
Intervjuare: Ja, men det var via…? 
 
Bodil: Med studenterna. 
 
Intervjuare: Ja, just det. Så det var inte egentligen utbildningen i sig då som…? 
 
Bodil: Sedan klart hade vi mycket tid att sitta i diskussionsgrupper och det kan väl hända 
att det också födde någonting så att…  
 
Intervjuare: Men det var pratet med andra lärare, eller som hade jobbat som lärare tidigare 
som gav mest eller gav mycket i varje fall? 
 
Bodil: Ja, det var mycket det. 
 
Intervjuare: Ja, okej. Mer än själva undervisningen då? 
 
Bodil: Ja, ja. Mer än själva undervisningen. 

 
Även Daniela beskriver att diskussioner med medstudenter var givande: 
 

Daniela: […] En hel del av dem som gick på utbildningen hade varit ute och jobbat som 
lärare. 
 
Intervjuare: Jaha, ja.  
 
Daniela: Innan de började fast som outbildade då. Så att det var ju många som hade testat 
grejer redan och hade erfarenheter att dela med sig av så att den biten, där kan man väl säga 
att man fick en del från utbildningen. […] 

 
Vad som framstår är således en bild av lärarutbildningen som tydligt uppdelad i tre 
delar, där olika typer av kunskaper premieras olika mycket. Hos lärarna framgår även en 
skepsis mot denna uppdelning och framförallt då mot de teoretiska delarna av ut-
bildningen som de menar saknade koppling till den praktiska utövningen.  
 

Anneli: Ja, jag tror att många av de där nissarna [som undervisade under utbildningen] som 
undervisade de blir väldigt imponerade av liksom den… forskningen och det är liksom 
allenarådande på något sätt. Och jag märker att många gånger eller det märker man ganska 
väl inom pedagogiken, tycker jag då, att så fort det kommer något nytt så ja, då kastar allt 
annat som vi har lärt oss och så tar vi det här! 
 
Intervjuare: Mm.  
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Anneli: Och lite så är det liksom att man kanske, bara för att det har kommit något nytt så 
liksom… så ser man så väldigt… man respekterar det väldigt mycket.  
 
[…] 
 
Intervjuare: Hur ska man säga då… För att klara utbildningen bra, vilka kunskaper tyckte 
du krävdes då liksom? Vad behövde man vara bra på för att klara utbildningen? 
 
Anneli: Fy, nu kan jag bli riktigt lite ful tror jag.  
 
Intervjuare: Det gör ingenting… 
 
Anneli: Att man lär sig på vilket sätt de vill att man ska skriva ibland tror jag, det var 
mycket papers och så där, och om man plockade rätt saker så… och det lärde man sig 
ganska snabbt vad som gillades då och sen fick man väl tänka själv sen på sitt håll, så att 
säga. Men det klart att man utmanande dem ibland och så där, men det var nog det lättaste 
sättet.  

 
Detta citat belyser synen på vilken kunskap som intervjudeltagarna upplevde var giltig 
under delar av utbildningen; den teoretiska, vetenskapligt grundade kunskapen. Citatet 
belyser även hur kunskapssynen inom utbildningspraktiken fick implikationer för 
studenternas informationssökning, vilket diskuteras vidare i följande avsnitt.  
 
5.3 Informationssökning under utbildningen 
 
5.3.1 Mycket biblioteksanvändande – lite användarundervisning 
 
En betydande del av lärarnas informationssökning under utbildningstiden handlade om 
att hitta fastställd kurslitteratur – helst utan att det skulle anstränga den knapra 
studentekonomin alltför mycket. För detta ändamål, men även i andra avseenden 
användes bibliotek flitigt, främst högskole- och universitetsbibliotek, men i vissa fall 
även folkbibliotek. Under många kurser krävdes även att studenterna skulle söka eget 
material, särskilt på högre nivåer vid exempelvis uppsatsskrivande, och då användes 
bibliotek i hög grad. Högskole- och universitetsbibliotek framstår som ett självklart 
redskap att använda under utbildningen: 
 

Bodil: […] Jag tänker nog inte ens på hur mycket man använde bibliotek alltså, men det 
gör man ju hela tiden, för det gjorde vi ju där också. 
 
Intervjuare: Ute på NN [den pedagogiska institutionen] också? 
 
Bodil: Ja, de har ju kursboks… läromedelsbibliotek där ute och det klart ibland var man ju 
där varenda dag. [ohörbart] Men jag är nog… jag går alltid till biblioteket först. Jag är nog 
sådan jag går först till bibliotek, alltså jag sätter mig vid datorn också, men… någonstans 
finns det något automatiskt att först går man till biblioteket. 

 
Via bibliotek använde lärarstudenterna en rad olika källor såsom bibliotekens kataloger, 
böcker, tidskrifter, filmer och elektroniska databaser. Anmärkningsvärt är dock att 
högskole- och universitetsbibliotekens användarutbildningar inte upplevs som särskilt 
viktiga för utvecklandet av kunskaper kring informationssökning, trots att biblioteken 
flitigt användes. Intervjudeltagarna har främst minnen från korta presentationer av och 
rundvandring i sina respektive högskole- och universitetsbibliotek, men kunskaper i 
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formell informationssökning för sina studiers skull tycks de främst ha utvecklat med 
hjälp av exempelvis sina lärare och på grund av att utbildningens form tvingade dem till 
att göra det. Följande utdrag visar att högskolebiblioteket användes i hög utsträckning 
och att det gavs regelbunden användarundervisning; denna var dock fristående och inte 
direkt kopplad till studierna. 
 

Intervjuare: Okej. Mycket [informationssökning] via biblioteket då alltså? 
 
Anneli: Mm, jo det var ju en jättetillgång, så att där jobbade man mycket.  
 
Intervjuare: Fick du någon typ, fick du någon hjälp, gick du någon sådan där utbildning 
inom biblioteks… alltså användarundervisning? 
 
Anneli: Det kallades man till varje år, så att det… 
 
Intervjuare: Det hade ni? 
 
Anneli: Ja då.  
 
Intervjuare: Hur fungerade den då? 
 
Anneli: Ja det var ju… åh jösses nu ska man försöka minnas här. Det var ju då en 
bibliotekarie som gick igenom hur biblioteket var uppbyggt och vad det fanns för databaser 
och hur man sökte på olika sätt och hur det fungerade om man skulle beställa artiklar och 
ja… 
 
Intervjuare: Hur biblioteket fungerade och bibliotekets resurser…?  
 
Anneli: Ja. 
 
Intervjuare: Fic k ni någon hjälp… Alltså, sen, det var inte kopplat till själva skolarbetet då 
eller?  
 
Anneli: Nej, utan det var då en liten utbildning i bibliotek… ja.  
 
[…] 
 
Intervjuare: Hur tycker du, utvecklades du rent så informationssökningsmässigt under 
utbildningen? 
 
Anneli: Ja, absolut.  
 
Intervjuare: Det gjorde du? Var det utbildningen som uppmuntrande det eller var det 
biblioteket eller…? 
 
Anneli: Nej, det var ju att man, så att säga tvingades, alltså det var ju positivt, men alltså 
man var ju tvungen att utnyttja möjligheterna, man kunde ju inte, vad det gällde detta, vara 
kvar vid gymnasiekunskaperna. Alltså bara man går några år tillbaka, vi använde inte 
mycket datorer på gymnasiet vad jag kommer ihåg. Det har hänt väldigt mycket, så att det 
kan ju säkert varit en bidragande orsak att man liksom lärt sig mycket under den tiden.  

 
Emil, som själv tycker att han under utbildningen lärt sig hantera informationssökning 
på Internet, i elektroniska databaser och så vidare beskriver att det var genom sin 
handledare under det avslutande examensarbetet som han lärde sig använda elektroniska 
databaser:  
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Intervjuare: Ja, just det, ja. Du sa att du var på biblioteket mycket. Var du med om någon 
typ av undervisning där, alltså hur man använder… söker i databaser eller använder 
biblioteket eller den typen av… 
 
Emil: Ja, när du säger det så slår det en klocka att jag hade det faktiskt på någon, ja det var 
introduktion, första tio poängen vi läste. Då var det något besök på biblioteket där på någon 
timme där de gick igenom hur… vart arkiven fanns och hur man letade i dem och på hur 
man letade i vanliga biblioteket och så, det stämmer.  
 
Intervjuare: Ja, just det. Men det var enda gången? 
 
Emil: Ja, det var nog enda gången.  
 
Intervjuare: Ja, just det. Hur lärde du dig att söka i databaser och så sedan så? Var det 
något du fick lära dig själv? 
 
Emil: Det var någonting som vi… nu måste jag tänka efter. Det var väl… Det fick vi reda 
på när vi skrev examensarbete av handledaren där.  
 
Intervjuare: Jaha. 
 
Emil: När vi skulle leta efter nya artiklar och sådant från USA och England och sådant. Då 
berättade han att man kan söka i den och den och den databasen.  
 
Intervjuare: Okej.  
 
Emil: Så [det var] praktik… eller inte praktik, examensarbeteshandledaren som fixade åt 
oss. 

 
Det är bara en av lärarna, Fredrika, som säger sig ha haft stor användning för sitt 
högskolebiblioteks användarundervisning: 
 

Fredrika: Eller det var, gymnasieskolan var ju ett tag sedan, men… där hade man använt 
mycket Internet, så när vi liksom började söka information så kände man ju att nej [man] 
behöver inte veta riktigt biblioteket, det är väl bara leta upp i hyllan egentligen vad man ska 
ha och så kände man att nej, vi kan väl hitta information eller jag kan hitta information på 
Internet. Så jag tror inte att jag lyssnade så mycket på den när de gick igenom den här 
sök…, det man kunde göra. Men sedan, jag tror att det måste ha varit tredje året då hade vi 
en sådan till, eller vi bad nog om att få en sådan kurs då om hur, som gick igenom hur man 
kunde söka och vilka kataloger som fanns och så och det var ju, det var jättebra. Det finns 
ju ett väldigt stort utbud egentligen om man kan söka på rätt sätt. 

 
Fredrika menar att hon genom utbildningen och med hjälp av högskolebibliotekets 
användarundervisning insåg att olika tryckta källor, såsom böcker och tidskrifter, ofta 
var mer användbara då de var utgivna under mer kontrollerade former, än den 
information som hon tidigare fann via sökmotorer på Internet. Detta är ett exempel på 
hur vissa informationssökningsvanor och sätt att tänka kring informationssökning 
utvecklades under utbildningstiden.  
 
5.3.2 Utveckling av informationssökningsbeteenden 
 
Oavsett vilken typ av källor lärarna använde sig av i sin informationssökning under sin 
utbildningstid uttrycker samtliga att deras källkritiska förmåga och kunskaper i formellt 
orienterad informationssökning utvecklades, liksom deras kunskaper i att använda sig 
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av IKT. Flera deltagare, såsom framgår av citat av Anneli och Fredrika i föregående 
avsnitt, förklarar att de kunskaper i formell informationssökning de hade med sig från 
gymnasietiden inte var tillräcklig. Även Emil beskriver hur hans kunskaper i att 
använda IKT – inte enbart avseende informationssökning – utvecklades under 
högskoleutbildningen: 
 

Intervjuare: […] Tycker du, utvecklades din informationssökningsförmåga under tiden 
du… under utbildningen?  
 
Emil: Ja det måste jag säga. Ofantligt, för mig känns det så. För jag bodde uppe i, jag 
bodde sex år i NN när jag läste gymnasie- och eftergymnasiala studier, Komvux i NN. Där 
använde jag knappt Internet alls, jag visste knappt hur man gick till väga när man sökte.  
 
Intervjuare: Nej.  
 
Emil: Och det där med mail och sådant hade jag inte en susning om, varken mailadresser 
eller någonting. Så det var faktiskt direkt på högskolan som man började långsamt bygga 
upp det. Och nu är det liksom det mest naturliga som finns.  
 

Även Carl beskriver hur hans kunskaper i formell informationssökning utvecklades 
under utbildningstiden: 
 

Intervjuare: […] Kan man säga, utvecklade du din informationssökningsförmåga under 
tiden du pluggade? 
 
Carl: Ja, det vill jag nog tycka att jag gjorde.  
 
Intervjuare: Ja. 
 
Carl: Dels blev man mer träffsäker på Internet när man sökte, man blev liksom duktigare 
på det. Och sedan på bibliotek så tycker jag det är så lätt att söka där, faktiskt, på de 
datorerna som är liksom utstationerade.  
 
Intervjuare: Du menar själva bibliotekskatalogen?  
 
Carl: Ja, exakt. Så jag har egentligen aldrig tyckt att det har varit svårt, utan man… Liksom 
ihärdigt letande så hittar man ju det man vill ha, liksom, de flesta gångerna. Mm, ja för det 
vill jag nog tycka att jag utvecklade eller i varje fall tränade på.  
 

Användandet av Internet för informationssökning under utbildningstiden varierar 
mellan intervjudeltagarna. För till exempel Carl var sökmotorer och vissa sidor på 
Internet en självklar del i studierna, medan Bodil inte utvecklade någon förtrogenhet 
med den typen av informationssökning. Som belysts i avsnittet ovan valde Fredrika att 
inte använda sig av Internet i särskilt hög grad då hon upplevde att tryckta källor 
utgivna under mer kontrollerade former var mer tillförlitliga. Just upplevelser av 
källkritiska problem är en av anledningarna till att Internet inte användes i särskilt hög 
utsträckning av en del av intervjudeltagarna. Emil förklarar att:  
 

Emil: Vi behövde söka på bibliotek givetvis, ganska mycket, använde mycket litteratur. 
Även i gamla tidningsarkiv och sånt använde vi lite av. Givetvis på Internet. Fast det är så 
svårt det där. I databaser kan man ju söka och så och det gjorde vi en hel del då när vi skrev 
vårt examensarbete så, men just själva sökningen på Internet är så svårt att hitta om det… 
alltså källkritiskt är det ganska svårt, tycker jag, så jag… man använde det väl, men inte så 
mycket i så här vetenskapliga arbeten och sådant, utan då kändes det inte så bra.  
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Såsom framkommer i citatet av Emil ovan krävdes att material som användes i 
studenternas arbeten skulle vara vetenskapliga. Intervjudeltagarna beskriver hur de 
under utbildningens gång började fundera på källors ursprung och efter hand lärde sig 
att värdera olika typer av källor. Citatet nedan beskriver hur Daniela lärde sig vilka 
källor som var användbara och inte i utbildningspraktiken: 
 

Daniela: Men det klart att det måste vara… jag tror, jag har för mig att vi hade en kurs 
precis, alltså den allra första kursen var någon sådan här, ja, där man gick igenom käll… 
vad heter det? När man ska vara säker på om källorna är säkra och sådant där …  
 
Intervjuare: Källkritik?  
 
Daniela: … ja, och hur man lägger upp en rapport och vad man ska tänka på och vad det 
finns, sådär. Men jag kan inte säga att just det rekommenderade de, jag kommer inte ihåg.  
 
Intervjuare: Eller att det kändes så på något vis, det kanske inte var… det… du kände 
ganska fri i det material du kunde använda då? 
 
Daniela: Ja, fast man fick ju ändå vara säker på att det man använde sig av och tog med i 
sina rapporter fick man ju vet var det kom ifrån, så att säga. Och att det kändes säkert, att 
det inte var något elevarbete från gymn asieskolan eller någonting sådant [gemensamt 
skratt]. Att det var seriöst. 

 
Under utbildningstiden utvecklade lärarna en viss förståelse för sina respektive ämnen 
och deras struktur. Anneli utvecklade en vana att regelbundet läsa det senaste numret av 
vetenskapliga tidskrifter såsom Nature och Science. Inte någon av lärarna upplevde att 
det fanns uttalade krav från utbildningens sida att använda en viss typ av källor och 
referera till särskilda verk, institutioner och namn – men ändå framkommer att de 
utvecklade en förmåga att värdera källor utifrån deras anseende inom ämnet. Carl 
uttrycker det så här:  
 

Carl: Vi fick ju i och för sig förslag och så också på litteratur som man kunde använda sig 
av, det minns jag ju. Men, sedan det klart efter hand så lärde man ju sig vissa namn och så, 
ur det perspektivet då, som kanske vägde tyngre än andra, liksom, som var erkända. Men 
det var ju liksom inget krav så, det tycker jag inte att jag någonsin mötte. 

 
Bodil berättar om hur hennes studier i historia fick henne att utveckla sitt källkritiska 
tänkande:  
 

Bodil: Jo, det klart att jag kanske har tänkt på sedan [olika källors status], kanske mer på 
politisk inriktning, alltså sådana saker, det klart, jag tänker nog rätt mycket på sådant. I 
varje fall politik och… och om det är någon skrift som jag ska använda i mitt arbete på 
något sätt så tänker jag: vad har den här författaren för… eftersom det är sådana arbeten 
som kräver det. [paus] Jag funderar över det. Jag skulle inte lämna det åt slumpen.  
 
Intervjuare: Nej.  
 
[…]  
 
Intervjuare: Nej. [paus] Men hur har du kommit in i det här tänkandet då, kring källor och 
så? Alltså har du, hur ska man säga… har din informationssökningsförmåga eller vad man 
kan kalla det, har den utvecklats under tiden du har gått utbildningen?  
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Bodil: Ja, det har den.  
 
Intervjuare: Det har den? 
 
Bodil: Ja, det är mycket, det är mycket från historia tror jag… 
 
Intervjuare: Mycket från historia? 
 
Bodil: Ja, för de jobbar ju med källor hela tiden, det är ju det det går ut på där, man måste 
ha källbelägg för allting, man kan inte bara påstå något. 

 
De flesta deltagarna talar främst om den informationssökning som krävdes under de 
delar av utbildningen som var förlagda vid högskola och universitet. Emil urskiljer dock 
olika typer av informationssökning beroende på vilken del av utbildningen det handlade 
om: 
 

Intervjuare: […] Var det mest när ni gjorde egna arbeten och så där som ni sökte egen 
eller fick ni färdiga kurslistor i andra kurser eller behövde ni söka mycket egen information 
hela tiden? 
 
Emil: I, nu ska vi se… I praktiker och sådant fick man söka själv, för då behövde vi ju 
undervisningsmaterial, om man inte bara ville följa läroböcker och så, så vi ju gå utanför 
och det gjorde man ju, för man ju så pass ambitiös då under praktiken, så man gick ju 
ganska mycket utanför då. Nu… [paus] nej, jag tror att det var mest på praktik, även på, 
givetvis när man skrev arbeten och sådant, uppgifter, så fick man gå utanför också. 
Examensarbete. Men annars så gick man mycket till kurslitteraturlistor. 

 
Dels handlande det således om informationssökning för att finna föreskriven 
kurslitteratur och finna material för att kunna lösa ålagda uppgifter, dels om att finna 
material att använda i undervisningen i de verksamhetsförlagda delarna av utbildningen. 
Att denna sistnämnda typ av informationssökning skiljer sig från den som utgick ifrån 
ämnes- och pedagogikstudierna kommer att tas upp mer ingående då informations-
sökning i yrkeslivet beskrivs i avsnitt 5.5. 
 
5.4 Yrkeslivet 
 
5.4.1 Inte bara undervisning  
 
Även om samtliga lärare uttrycker att mötet med yrkeslivet har varit positivt på många 
sätt, menar de att det inte har blivit så som de hade tänkt sig. Framförallt är det mängden 
av olika typer av arbetsuppgifter utöver själva undervisningen som har förvånat lärarna. 
Följande intervjupassage uttrycker hur yrkespraktiken upplevdes i förhållande till de 
föreställningar som funnits kring den: 
 

Intervjuare: Nej… är det mycket som skiljer sig åt hur du tänkte att det skulle vara och så 
som det har blivit?  
 
Anneli: Mm, det är det och det är nog särskilt det, alltså som jag trodde att min 
huvudsakliga uppgift är att förmedla kunskap på något sätt liksom, men ja… att de ska 
utveckla sig på något sätt, att det var min huvuduppgift… och det är det ju i och för sig, 
men det är oerhört mycket runt omkring, det är det. Mycket administrativa saker.  
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Intervjuare: Ja. Är det mycket kring, liksom hur ska man säga… mer socialt kring 
eleverna också?  
 
Anneli: Mm, jag jobbar ju på ett ganska, vad ska jag säga, ett ganska, tufft område på NN-
området då, och det är ju väldigt mycket elevvårdsärenden och sen så som sagt har jag ju en 
så där lite småkritisk årskull nu då… så det är väldigt mycket och föräldrakontakter och 
sådär. 

 
Undervisning och planering inför undervisning – som lärarna hade tänkt att de framför 
allt skulle ägna sin arbetstid åt – är enbart en del av alla arbetsuppgifter. Utöver 
undervisningen ägnar sig lärarna, vilket tas upp i citatet, åt administration och åt en rad 
uppgifter som har med elevernas sociala liv att göra. Den lektionsfria tiden ägnas bland 
annat åt att försöka lösa konflikter mellan elever, vara med i mobbningsteam och 
planeringsgrupper, ha elevvårdskonferenser, ta kontakt med föräldrar, genomföra 
utvecklingssamtal och så vidare. Detta kom för flera som något av en överraskning – 
lärarutbildningen hade inte förberett dem inför alla arbetsuppgifter, vilket även citatet 
nedan visar.  
 

Daniela: Jag vet ju att jag tänkte på min, den slutpraktiken. Då hade jag ju… Jag hade inte 
riktigt så mycket undervisningstid som heltidslärarna hade, men nästan. Och jag vet… man 
har ju ändå ganska många timmar under arbetsveckan som är lektionsfri, som är 
planeringstid och så och då vet jag ofta satt och, jaha, vad ska jag göra nu och nästan 
kanske kan vara med någon på någon extralektion eller så. Det fanns inte så mycket att göra 
och man tyckte att alla verkade så stressade, jag tänkte, vad gör de hela tiden? Och det 
upptäckte man ju när man kom ut sedan, att det är ju inte bara, alltså planeringen blir ju 
annorlunda när man har hela ansvaret själv, än när man bara har ett litet område som jag 
hade när jag var där kanske då. Att det var mycket att tänka på hela tiden och att det uppstår 
andra saker, alltså, som man måste ta tag i när det händer grejer mellan elever och 
föräldrakontakt och alla sådana saker och alla organisationsgrejer som tar tid från sin 
planering då. Så att det var den största grejen som man kanske tänkte bara att oj då, jag 
behövde inte vara sysslolös. 

 
Samtidigt som några av lärarna efterlyser mer inslag av till exempel konflikthantering 
och sådant som inte direkt har med undervisning att göra i lärarutbildningen, finns det 
en förståelse för att lärarutbildningen inte kan förbereda för allt som möter en 
nyutexaminerad lärare i yrkespraktiken. Intervjudeltagarna menar också att de 
kunskaper de använder i sin yrkesutövning utvecklas på olika vis och inte enbart genom 
formell utbildning. Emil beskriver hur han har utvecklat ett visst förhållningssätt till 
sina elever genom kontakt med människor både utanför och inom utbildningen: 
 

Intervjuare: Men är det något som du har fått med dig alltså att du är som du är eller är det 
något som du har fostrats in i under utbildningen tror du? 
 
Emil: Det är nog en kombination tror jag. Man har tagit efter dels lärare som man har stött 
på i högskolan då och dels kanske praktikhandledare och dels människor utanför. Jag var 
ganska mycket engagerad i idrottsrörelsen utanför också som ledare och så, så då har man 
ju fått lite bilder därifrån också.  
 
Intervjuare: Ja, ja.  
 
Emil: Så att det är väl, det är väl en del böcker man har läst också kanske, faktiskt, att man 
har fått sig en tankeställare, att man inte ska… ta vara på alla och alla har olika 
förutsättningar beroende på hur de har det hemma och vad de är för personer och… Så det 
är nog en stor kombination tror jag. 
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Både läsning av kurslitteratur under utbildningen och mötet med andra människor inom 
och utanför skolans värld har varit betydelsefulla för hur Emil har utvecklat sin 
lärarkunskap. I yrkespraktiken blir kollegorna, precis som handledarna under den verk-
samhetsförlagda utbildningen, betydelsefulla för lärarnas egen utveckling som lärare. 
 
5.4.2 Kollegor – stöd och hinder 
 
Mötet med mer erfarna kollegor i yrkespraktiken har sett ut på olika vis. I många fall 
har mer erfarna kollegor varit ett viktigt stöd för de nya lärarna under den första tiden i 
arbetslivet. Flera berättar om enskilda personer som fungerat som mentorer och som 
varit mycket betydelsefulla för hur de utvecklats som lärare.  
 

Intervjuare: Så där [i terminsplanering] lär du någonting av kollegor som har varit här 
längre?  
 
Bodil: Absolut, jätte…, absolut. Det är så jag lär mig. Absolut.  
 
Intervjuare: Mm.  
 
Bodil: Jag tror… det får… det gör man ju, men sedan är det ju en del som man inte lär sig 
mycket av eller de har… det är en generationsgrej det där. Absolut, jag använder mina 
kollegor jättemycket i hela arbetslaget.  
 
Intervjuare: Mm.  
 
Bodil: Jag hade inte kunnat arbeta utan det.  

 
Ibland har det handlat om ett rikt utbyte där de mer erfarna lärarna har gett utrymme för 
de nya lärarnas idéer, samtidigt som de nya lärarna har fått ta del av de mer rutinerade 
lärarnas erfarenhet. De nya lärarna känner också att de fått stöd och hjälp när det gäller 
alla de arbetsuppgifter som de inte kände sig förberedda för, men även när det gäller 
själva undervisningen. 
 

Carl: Den, det har varit väldigt bra, vi har fantastiskt bra stämning här och jag tycker att 
man har jättebra dialog liksom allihop och alla är hjälpsamma liksom och måna om 
varandra, så det är bara positiva bilder har jag.  
 
[…] 
 
Intervjuare: Så det har varit positivt?  
 
Carl: Ja, jättepositivt. Tittar man då på som idrottslärare så har vi ju, har jag haft en äldre 
idrottslärare här som tyvärr har slutat nu då, för att jobba på NN som [ohörbart]. Och han ju 
varit liksom lite mentor så för mig och det samarbetet har ju fungerat hur bra som helst och 
jag har gett han lite så nya idéer kanske och så vi har stöttat varandra och vi har haft, även 
om han har jobbat liksom i ja, 30, 25 år liksom så har vi ändå ganska mycket samma tankar. 
Och han är liksom inte, han är inte så att, ja jag kör på mitt gamla sätt.  
 
Intervjuare: Nej, men ni hade utbyte av varandra? 
 
Carl: Ja, verkligen. Plus att jag känt att han, att jag ha kunnat ha han som lite stöd så och få 
bra tips och idéer och från hans rutin då, som han har.  
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Intervjuare: Lär du dig mycket av andra kollegor? 
 
Carl: Ja, när det gäller de här extragrejerna gör jag ju det. Men det… och idrotten av 
honom då. Men matte har jag ju inte haft så mycket ännu, så där, där är ju mer att jag har 
några elever och så har jag ett samarbete med deras ordinarie lärare så att säga i matte då. 
Så vi samarbetar så att vi hjälper dem liksom på någon slags utvecklingskurva då. 

 
Mötet med mer erfarna kollegor har dock inte alltid varit friktionsfritt. Trots att samtliga 
av de sex lärarna menar att de fått stöd av mer erfarna kollegor uttrycker de även att 
deras pedagogiska syn, förhållningssätt till eleverna och arbetet i stort i flera fall skiljer 
sig från somliga kollegor som arbetat längre. Emil berättar om hur han och några andra 
nya lärare är mycket mer entusiastiska i sitt arbete än kollegorna som visserligen inte 
motarbetar dem, men inte heller uppmuntrar dem.  
 

Emil: Det klart vi har ganska olika syn på det, vissa grejer då. Det har man ju märkt, men 
jag tror de respekterar… nu kan jag bara ta utifrån mig själv. 
 
Intervjuare: Mm! 
 
Emil: De respekterar mitt sätt att tänka också, även om de ibland kan tycka att vi lägger ner 
lite väl mycket tid ibland, att vi jobbar lite väl my cket tycker de. […] Så… Men de tycker 
nog att vi är lite för engagerade, även socialt tycker de nog det, känns det som. 
 
Intervjuare: Jaha.  
 
Emil: De tycker att vi, de vill nog att, de vill väl framhäva att det viktigaste är 
undervisningen och att det är det vi ska koncentrera oss på. Men, jag då har kanske en liten 
uppfattning om att det sociala är minst lika viktigt, om inte viktigare, för att fungerar inte 
det så fungerar nog inte inlärningssituationen heller och…  
 
Intervjuare: Nej.  
 
Emil: Så att… jag tycker de stoppar väl upp oss lite ibland och tycker att vi ska ta det lite 
lugnt och så, men… Känner man att okej, ibland så får man liksom att, ja det kanske man 
ska tänka lite på. […] Där kanske man har lärt sig en del av de gamla, men vad gäller just 
det här med sociala, de tycker att man engagerar sig för mycket, så tycker jag att… så 
lyssnar man på vad de säger, men sedan tar man väl inte vid sig vid det på det viset, man 
tycker fortfarande att man har rätt. Så länge de liksom inte har överbevisat en så eller 
övertygat en så kör man nog på ändå och ibland får man väl argumentera emot lite också så, 
men jag tror de, ja de kommer nog inse de också kanske att man… 

 
Ibland möter de nya lärarna mer en ovilja till samarbete när det gäller rent praktiska 
förfaranden. Fredrika förklarar: 
 

Fredrika: […] eftersom jag har teknik också så behöver man ofta grejer i slöjdsalarna till 
exempel och eftersom jag inte är slöjdlärare så får jag ju ingen nyckel till slöjdsalen. Och då 
kommer jag inte in där och då kan jag inte såga till grejer som behövs och då kan jag inte få 
tag i det materialet. Och då kan det vara lite så, det finns tre andra slöjdlärare här och de… 
de har ju sagt så att ja, ja, vi får fixa grejer till dig, men det kommer liksom inte, om jag ber 
dem om en vecka innan så får jag ändå inte mitt material. Så där, på den sidan kan jag säga 
att det är lite tungarbetat eftersom jag inte kan få material till mina klasser. Så kommer det 
två veckor efter, men då är det nästan för sent och eleverna har fått göra andra grejer och 
sådär. Så just tekniken har det varit… det är lite ett irritationsmoment.  
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Flera av de nya lärarna upplever att deras arbetsmetoder inte alltid uppskattas av andra 
kollegor, men att de ändå accepteras. Bodil nämner dock att hon kan känna sig kontrol-
lerad av mer erfarna kollegor, vilket får henne att tvivla på sig själv i sin yrkesroll: 
 

Bodil: Jag kan väl också känna ibland när någon äldre lärare kommer in när man står och 
kopierar och tar upp mitt papper: Jaha, gör du det nu. [Med osäker röst:] Ja, vad då då? Då 
känner jag mig jätteosäker. Men det handlar väl om den där osäkerheten som man har i 
början att: Herregud tog jag upp det nu, hon har ju jobbat i tjugo år och hon har alltid tagit 
upp det [det] året. 

 
De mer erfarna kollegorna är, oavsett om de fungerar som stöd eller är mer kritiska, 
något som de nya lärarna på något vis förhåller sig till.  
 
5.4.3 Elevansvar 
 
Som citatet ovan visar upplever Bodil stor prestationsångest inför sitt arbete. Hon 
reflekterar även mycket över det stora ansvar hon upplever att hon har för eleverna och 
deras kunskapsutveckling. Även Emil uttrycker att han funderar mycket över hur han 
bemöter sina elever och hur begreppet reflektion, som diskuterades under utbildningen, 
har blivit mycket levande i hans yrkesvardag: 
 

Emil: Nej, det känns som reflektion är ett sådant där ord som man fick tjatat mycket på 
utbildningen och det har man verkligen, eller jag har verkligen tagit efter det känner jag, för 
jag reflekterar nästan ihjäl mig själv ibland. Jag tänker alltid; oj, varför gjorde jag så, varför 
blev det så, varför blev det så? Så att, det är nog det viktigaste ordet som man lärt sig under 
utbildningen tror jag, det känns väldigt viktigt. Man drar nytta av erfarenheterna, man får 
reflektera hela tiden kring varför det blev som det blev och… 
 
Intervjuare: Okej, så det var ett av begreppen som fungerade då? 
 
Emil: Ett av begreppen fungerade väldigt bra. 

 
Flera av lärarna uttrycker att de känner ett ansvar över sina elever utöver deras 
ämnesmässiga utveckling. Lärarna uttrycker att det är viktigt att ha kontakt med 
eleverna i korridorerna, att finnas till hands om några problem uppstår och att eleverna 
lär sig att hantera sin vardag i frågor som inte alltid har en självklar koppling till skolans 
undervisningsämnen.  
 

Anneli: […] jag menar vi kan hålla på och räkna volymer på kuber och vi ska göra det och 
så där, men till exempel matte, man behöver veta: Okej, jag ska gå och handla de här 
sakerna och jag behöver veta behöver jag hundra kronor eller behöver jag tvåhundra kronor 
eller trehundra eller måste jag ta en tusenlapp när jag ska handla detta, räcker mina pengar 
som jag har på banken? Alltså, lite sådana… det är ju ganska enkla matematiska kunskaper 
du behöver ha i livet, men däremot så är man ju helkörd på alla områden om man inte vet 
hur man talar med en annan människa, hur man ringer upp i telefonen, sådana saker och det 
är… Vi har ju en fostrande skyldighet, den blir ju väldigt påtaglig om man har områden där 
du kanske knappt har någon mamma eller pappa som är… som klarar ta hand om dig i 
princip och det stöter man ju på. Alltså, absolut inte alla, men… 

 
Detta engagemang för eleverna, deras vardagskunskaper och sociala utveckling upp-
lever några lärare att deras mer erfarna kollegor inte har, såsom Emil i citatet i 
föregående avsnitt. Andra har upplevt det annorlunda: 
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Intervjuare: Har du lärt dig någonting av dina kollegor då? Det lät så. 
 
Daniela: Jo, det måste man säga att man gör hela tiden egentligen. För att, ja både kanske 
när det gäller undervisning, men mer i själva hanterandet av eleverna när det uppstår andra 
problem, konflikter och grejer. Det är väl främst det, för det var väl en sak som man också 
saknar från utbildningen att man inte fick någon direkt kunskap om hur man hanterar 
konflikter och så.  

 
Daniela menar alltså att hon har lärt mycket om detta förhållningssätt till eleverna 
genom sina mer erfarna kollegor. 
 
5.4.4 Ämneskunskaper och social förmåga 
 
Under samtliga intervjuer diskuterades vilka kunskaper som deltagarna tyckte att de 
behövde för att fungera väl i sin yrkespraktik, vilket även kort togs upp i avsnitt 5.4.1. 
Följande intervjupassage belyser två olika förhållningssätt som Emil tycker kan finnas 
hos lärare: antingen är lärarens ämnesmässiga och pedagogiska kunskaper det centrala, 
eller så är lärarens sociala förmåga i relationen till eleverna av större vikt. 
 

Intervjuare: […] Vad behöver man vara bra på för att vara en bra lärare?  
 
Emil: Jag [kan] säga att… Att man kan hantera olika människor, så känner jag framförallt. 
Är du uppskattad av eleverna och liksom de har respekt för dig och liksom de lyssnar på 
dig så, så känner jag att det nästan är det viktigaste, för även om du inte är en hyperduktig 
pedagog och så då så lyssnar de nog ändå på dig och liksom tar del av det du försöker 
uttrycka.  
 
Intervjuare: Mm.  
 
Emil: Är det däremot tvärtom så de tycker att du är en stor skit så tror jag inte att de tar in 
så mycket ändå.  
 
Intervjuare: Nej. 
 
Emil: Så jag känner att den delen är väldigt viktigt att man kan hantera eleverna, för mig 
då. Sedan kan det kanske vara tvärtom också om man är en väldigt duktig pedagog och har 
väldigt bra kunskaper, det blir i sig en grund till varför de respekterar dig.  
 
Intervjuare: Mm. 
 
Emil: Så det är väl… Jag brukar tänka så att, om man tänker på sina egna lärare, det fanns 
de som var jättekunniga och så där, men kanske inte så där jättesociala och så, men man 
gick dit ändå och lyssnade för de var så duktiga. Sedan fanns det de som var jättesociala 
och så, men när man tänker efter i efterhand så kanske de egentligen inte var sådär 
jättekunniga, men det spelade liksom ingen roll. Och man vill väl helst att man ska 
hamna… jag vill nog hamna mer på den sociala, men absolut inte okunnig!  

 
Denna syn går att finna hos samtliga intervjudeltagare; ämneskunskaperna upplevs av 
både som viktiga och mindre viktiga för yrkesutövningen, samtidigt som den sociala 
förmågan och sättet att bemöta eleverna betonas. Ibland upplever lärarna att deras 
fördjupade kunskaper i ett ämne är av stor nytta i undervisningen eftersom dessa 
kunskaper ger dem en säkerhet och ett utrymme att utforma sin undervisning på olika 
sätt. Samtidigt uttrycker flera lärare att de ämneskunskaper som de tillägnade sig under 
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sin lärarutbildning var på en alldeles för hög nivå för att de ska kunna vara användbara i 
yrkeslivet. Ingen av dem ser dock ämneskunskaperna som centrala då det gäller att 
beskriva vad som är viktiga kunskaper för en lärare. Istället betonas en rad personliga 
egenskaper och ett förhållningssätt till andra människor. Deltagarna nämner att det till 
exempel krävs påhittighet och flexibilitet, ett visst mått av skådespelartalang, 
samarbetsförmåga, tålamod och stresstålighet för att kunna fungera som lärare. Ämnes-
kunskaperna i sig blir inte det viktiga, utan sättet som dessa ska förmedlas på, vilket gör 
att egenskaper hos den enskilda läraren och dennes sätt att vara på blir mer betydande. 
Ingen av intervjudeltagarna kallar dessa egenskaper för pedagogisk förmåga, även om 
det kan framstå som om det är det som de talar om. 
 

Intervjuare: […] Vilka kunskaper och förmågor måste man ha nu? 
 
Daniela: [skratt] Då skulle jag vilja säga tålamod. Det är ju en sak. Att man kan behärska 
sig, kontrollera sig själv även om man blir jättearg, för att det har jag märkt, det har man ju 
också lärt sig både av sig själv och sina egna misstag och de andra då. Det hjälper inte att 
bli förbannad och börja skrika och gapa för det framkallar nästan bara mer kaos. Så att 
försöka liksom hålla sig lugn i alla lägen och så. Ja, vad ska man säga mer? [paus] Det har 
väl med tålamodet att göra också kanske, att man klarar av att förklara saker på olika sätt. 
Det är inte säkert att, om jag förklarar ett, hur man ska räkna ut det här mattetalet, på ett sätt 
så kanske inte det här barnet förstår ändå, då måste man liksom kunna se det från deras 
perspektiv på något vis och kanske hitta någon ny ingång till det. Ja, sedan måste man vara 
lite påhittig, fantasifull tror jag och komma på olika slags former för undervisning, man kan 
inte bara köra det här, stå vid tavlan och prata och skriva, utan man… För det passar vissa, 
men vissa behöver lära sig på andra sätt och man får vara lite kreativ och komma på… testa 
nya vägar hela tiden.  
 
[…] 
 
Intervjuare: Ja, hur ska man säga, de har kunskaperna eller förmågorna du pratade om, var 
det någonting du förvärvade under utbildningen eller fick någon hjälp därifrån eller har det 
kommit andra vägar? 
 
Daniela: Nej, jag tror att just de grejerna, det är inte så lätt att förvärva som du säger, utan 
det är nästan… det har ju lite med personligheten att göra, man får nästan ha en del av det i 
alla fall i sig från början. […] 

 
När det gäller hur lärarna vill vidareutvecklas inom sin yrkesutövning handlar det i 
första hand om att utveckla en säkerhet i sitt sätt att vara som lärare, framför 
ämnesmässig kompetensutveckling. Samtidigt tror de flesta att många av de kunskaper 
eller förmågor som de känner att de behöver för att fungera som goda lärare inte är 
något som går att utveckla under lärarutbildningen eftersom dessa har med lärarens 
personlighet att göra, vilket till exempel Daniela uttrycker i citatet ovan.  
 
Inte heller de pedagogiska teorier som lärarna studerande under utbildningstiden 
upplevs som särskilt användbara och levande i yrkeslivet. De metoder som lärarna 
använder sig av i sin undervisning tycks främst arbetas fram genom trial-and-error; 
lärarna får impulser från en rad olika håll till att utveckla nya sätt att arbeta med 
eleverna och de prövar sig fram vad som fungerar och inte. Emil uttrycker missnöje 
med att lärarutbildningen inte tog upp några konkreta modeller för hur undervisnings-
arbetet kan gå till, utan att det lämnas till den enskilde läraren att utveckla tillsammans 
med sina kollegor.  
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Emil: […] Så man försöker väl hitta modeller man jobbar… vi snackar ganska mycket. Vi 
är tre SO-lärare i vårt arbetslag så vi pratar ganska mycket om… utvärderar också med 
eleverna vad de säger; och nu har vi har jobbat igenom detta fyra-fem veckor och nu känns 
det som om att nu sitter det verkligen, nu har vi liksom repeterat, gått igenom igen, haft 
prov och tillbaka och haft redovisning, ja nu sitter det nog. Nu börjar man få sådana här, 
aha, det kanske är så man måste jobba, det är inte bara att trycka in till ett prov och sedan så 
lämnar vi det, utan att man kanske får gå tillbaka och vända på det och vrida och så.  
 
Intervjuare: Okej. 
 
Emil: Men det är ingenting som vi fick på utbildningen. 
 
Intervjuare: Nej, okej, utan det är modeller som ni har fått hitta själva då? 
 
Emil: Ja, det är som man… det blir ju bara så, oj det fungerade, och så får man kanske ta 
till vara på det. 
 
Intervjuare: Ja.  
 
Emil: Men vi fick inte några modeller på högskolan som… 
 
Intervjuare: Som ni hade användning av? 
 
Emil: Nej, tyvärr. 

 
Så här uttrycker Anneli förhållandet mellan pedagogiska teorier och den egna 
undervisningen: 
 

Anneli: […] jag kan inte säga att det här är Piaget eller det här är… liksom det är någonting 
som jag märker fungerar eller fungerar inte [...] 

 
Även om det finns en medvetenhet kring pedagogisk forskning är det svårt att se hur 
den går att applicera eller urskilja inom den egna undervisningen. I den vardagliga 
verksamheten handlar det om att få undervisningen och samspelet med eleverna att 
fungera – de metoder som läraren upplever fungerar är de som används.  
 
5.5 Informationssökning i yrkeslivet 
 
5.5.1 Nya uppgifter – nya informationskällor 
 
Lärarnas informationssökningsbeteenden i det nuvarande yrkeslivet skiljer sig på många 
vis från dem som de hade under studietiden. En avgörande skillnad mellan studierna 
och yrkeslivet är som tidigare diskuterats ansvaret över eleverna. Under studietiden 
hade en stor del av lärarnas informationssökning sin grund i att studieuppgifter skulle 
lösas; utgångspunkten var att lärarstudenterna skulle lyckas med tentamina, papers, 
rapporter, uppsatser, seminarier och så vidare. I yrkespraktiken flyttas fokus från lärarna 
själva till eleverna. En lärare, Bodil, har till och med svårt att tala om sin egen 
informationssökning och återkommer ständigt till eleverna och deras informations-
sökning. Vad lärarna söker är nu till stor del material som på ett direkt vis ska kunna 
fungera i undervisningen. I och med detta blir valet av källor annorlunda mot 
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utbildningstidens. Följande utdrag belyser hur förändringen av informationssöknings-
beteende kan se ut: 
 

Intervjuare: Men är det ändå, hur ska man säga, det du… alltså det låter som om du har 
bytt källor lite grann nu då… 
 
Bodil: Ja, det har jag ju om jag jämför med när jag skrev C-uppsatsen, det är självklart.  
 
Intervjuare: Ja.  
 
Bodil: Det blir ju aldrig lika… det skulle bli väldigt knastertorrt, det går ju inte. [skratt] Det 
är ju liksom, om man tänker, det skulle ju… jag läste Barnens Bibel om jag nu skulle läsa 
något utdrag ur något ur [ohörbart] där som… Jag skulle nog inte läsa Bibeln högt, men 
skulle jag läsa ur Bibeln högt skulle jag läsa Barnens Bibel i sjuan då till exempel. Så det 
klart att det ändrar sig. 
 
Intervjuare: Mm. Det anpassas efter eleverna det du söker nu då?  
 
Bodil: Ja, det gör det ju, eftersom jag har det i arbetet så är det ju självklart.  
 
Intervjuare: Mm. Men är det… 
 
Bodil: För att lägga sig på en viss nivå. 
 
Intervjuare: Mm.  
 
Bodil: Alltså och kanske [ohörbart] den nivån på något sätt.  
 
Intervjuare: Mm.  
 
Bodil: Ja. 
 
Intervjuare: Har ditt biblioteksanvändande sjunkit nu då?  
 
Bodil: Ja, det har det. 

 
Biblioteksanvändandet har sjunkit drastiskt för samtliga i och med att de börjat arbeta 
och i de fall där bibliotek fortfarande används handlar det om folkbibliotek. Ingen 
använder sig av något högskole- eller universitetsbibliotek och om lärarna har tillgång 
till bibliotek på sin skola anses dessa inte som användbara – inte någon av lärarna 
arbetar på en skola med anställda bibliotekarier. Särskilt en av lärarna – Fredrika – 
uttrycker verklig saknad efter det högskolebibliotek hon använde sig av under 
utbildningstiden och menar att avsaknaden av ett väl fungerande bibliotek utgör ett 
hinder för hennes informationssökning.  
 

Fredrika: Alltså, jag tog ju bort det [informationssökning via Internet] under min 
utbildning, men nu när jag har börjat jobba igen så blir man liksom för lat för att gå iväg på 
något konstigt sätt, jag vet inte hur man ska säga, men man orkar inte gå till biblioteket för 
att leta böcker eller så. Och då har det ju blivit så att jag har ju gått tillbaka till det lite mer 
som jag var innan jag började högskolan, tyvärr. Men jag tror också med… att då hade man 
tillgång till ett mycket större bibliotek än…  
 
Intervjuare: Mm. Så biblioteksanvändandet har sjunkit då? 
 
Fredrika: Ja, det har sjunkit betydligt. Och det är ju inte så bra.  
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Intervjuare: Nej. Men är det en tidsfråga där också? 
 
Fredrika: Ja, alltså… Ja, det är det ju på ett sätt, men sedan hoppas man ju också att detta 
biblioteket [stadsbiblioteket] här kan få lite bredare utbud. […] Sedan kan man kanske 
beställa böcker och sådana saker med, men så är det ju… jag känner så här, när man sugen 
på att läsa något så vill man gå dit och så vill man gärna hitta någonting om det. Ska man 
då beställa så tar allting lång tid. I NN [högskolebiblioteket] gick det väldigt fort, men här 
tar det längre tid. Och då blir ju allting bara genast så tråkigt.  
 
Intervjuare: Mm.  
 
Fredrika: Men jag hoppas ju att… alltså jag får ju inte ut någonting av Internet när jag 
sitter där, det är liksom det som är problemet, men man gör det, jag sitter där ofta, men jag 
har aldrig skrivit ut någonting nästan, man kanske möjligtvis läser någonting, men det har 
inte blivit någonting av det så… För min egen skull hoppas jag verkligen att jag använder 
mer av bibliotek så.  

 
Material att använda i undervisningen finner lärarna till stor del genom informella 
kanaler; genom sina mer erfarna kollegor som samlat ihop en mängd material under sina 
yrkesverksamma år och någon hör även av sig till sina gamla kurskamrater och får tips 
från dem. Emil beskriver: 
 

Emil: Mycket informationssökning blir också via kollegor.  
 
Intervjuare: Ja, okej.  
 
Emil: Det måste man… man får tips, man frågar har du något tips på det och ja, ja, ja, så 
får man… liksom den vägen får man. 
 
Intervjuare: Ja, just det.  
 
Emil: Det är smidigt.  

 
Lärarna använder sig även av en rad olika formella informationskällor: webbplatser, 
dagstidningar, läroböcker och skönlitteratur för att finna material till sin undervisning. 
Det gemensamma för den information lärarna söker i dessa källor är att den ska vara 
anpassad till elevernas behov. De källkritiska aspekterna blir annorlunda mot hur det var 
under utbildningstiden. Bodil, som bland annat undervisar i historia uttrycker det så här: 
 

Bodil: … så det har ju ändrat sig jättemycket. Nu kan jag ju gå ut på nätet och jag inte… 
visst jag är hela tiden källkritisk, som jag sa, jag har det hela tiden. Men man har ju också 
en förmåga att sortera: det har jag användning för, det går bort. Jag går kanske inte alltid till 
förstahandskällan, det är inte helt nödvändigt och att just att jag kan använda Arn och 
sådana grejer i undervisningen, alltså… och det skulle jag ju aldrig göra i min utbildning till 
exempel.  

 
I citatet framgår att valet av källor ändrats avsevärt; kriterierna förändras när det är 
eleverna som ska ha användning för informationen och inte enbart deltagarna själva.  
 
5.5.2 Informationssökning för eleverna 
 
Karakteristiskt för lärarnas informationssökning är att de söker information som är 
direkt applicerbar i undervisningen. Informationssökningen syftar till stor del att försöka 
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lösa de akuta behov som uppstår i undervisningssammanhang, snarare än att hålla sig à 
jour med exempelvis utvecklingen inom undervisningsämnena eller inom den 
pedagogiska forskningen, såsom var fallet under studietiden.  
 

Anneli: Alltså när man pluggade och så där så kände man att man hade mer tid, man var 
insatt i det nya i Science och Nature och hela den… Och nu tar jag mig inte tid, det är inte 
säkert att det är liksom yrkets fel eller så, men jag tar mig inte den tiden och åker ner på 
biblioteket och letar upp liksom vad står det i månadens… vad är de senaste rönen och så 
där. 

 
Visserligen uttrycker flera av lärarna att de skulle vilja ta sig mer tid till en mer 
långsiktig kunskapsutveckling hos sig själva, men det kommer inte i första hand.  
 

Intervjuare: […] Känner du att du har den tid du behöver till att söka information?  
 
Daniela: Ja, det beror ju på. Det är ju ofta att man… det beror väl på hur man tänker, ska 
jag ha det till någon specifik undervisningssituation eller så då räknar man väl in det i sitt 
planeringsarbete, så det har jag inte tänkt så mycket på att det tar extra tid eller så. Men 
man hinner ju inte göra något extra, sitta och läsa för sin egen skull, till exempel det vi 
pratade om innan, när man ska söka efter vad som finns, vad det finns för ungdomsböcker 
nu till exempel eller om jag vill läsa någon bok för att få se vad det är för någonting, så får 
jag ju mer göra det på min fritid.  
 
Intervjuare: Så det är mer det akuta eller hur man ska säga som du…? 
 
Daniela: Ja, det som är direkt kopplat till en lektion eller så eller ett undervisningsområde. 
Men vill jag på lite längre sikt läsa ungdomsböcker för att jag ska kunna presentera dem för 
en klass någon gång så kan jag ju inte sitta och göra det på min planeringstid, det hinner jag 
inte, utan då får det mer bli på fritiden. Men det är ju sådant som jag gör ändå för att jag 
ändå läser och tycker om att läsa för… privat om man säger så. [...]  

 
Lärarna använder sig således inte i särskilt hög grad av vetenskapligt publicerat 
material. I arbetsvardagen avsätts ingen tid till sådan fördjupning, utan vad som 
eftersöks är snarare material som ger omedelbara lösningar på akuta problem. Färdiga 
läroböcker används då de är avpassade till de nivåer som eleverna ligger på: 
 

Intervjuare: Men främst är det läroböcker? 
 
Anneli: Ja, jo det kan man väl säga, det blir ju… inte alltid! Men ibland blir det ju, om det 
är bra så känner jag att det är en bra kärna. Det är ganska tryggt för eleverna många gånger, 
även om vi har många invandrare som läser dåligt och så där, så det precis som att det är 
liksom är något att gå tillbaka till om saker… om ibland har man ju inte böcker så att det 
räcker till alla klasser samtidigt… Men märker att det liksom… Det beror helt på vad det är 
för något, som sexualkunskapen eller vad det kan vara då använder jag nästan inga böcker 
alls, medan man om det kanske handlar om kärn- och atomfysik så är det liksom väldigt 
pedagogiskt uppbyggt så att… de behöver höra mig säga det och skriva på tavlan och jobba 
med det och så även läsa om det då. Då ligger de på deras nivå. Så ja, jag tycker att det 
behöver jag i undervisningen, ja.  

 
Då lärarna vill gå utanför färdiga läroböcker upplever de en del svårigheter att finna 
sådant material som går att använda direkt i undervisningen och är avpassat till de 
nivåer som eleverna befinner sig på. Emil beskriver det som ett problem att han under 
utbildningen inte övades i att söka information som skulle kunna passa hans elever: 
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Emil: Ja, där känner man att man inte ligger riktigt rätt, utan man sökte ju som sagt 
vetenskapliga studier och på ganska hög nivå och nu ska man försöka hitta material då till 
eleverna, som passar dem och då blir det på en gång mycket svårare.  
 
Intervjuare: Ja.  
 
Emil: Då kan man ju… det kan man ju dra såhär att det saknar man ju då från utbildningen, 
kan man ju dra… nu då i efterhand när man får tänka efter, så blir det ju givetvis så att, det 
skulle man ju sakna, för det kör man ju ihop sig på varje gång, oj, vad ska vi nu använda för 
material där och jaha, nu har vi tre svaga elever där som egentligen kanske borde jobba med 
material från fyran, femman, oops, var ska vi nu hitta det någonstans, så det saknar man. 

 
Lärarna lägger ner stor möda och reflekterar över hur de ska kunna tillgängliggöra ett 
visst kunskapsinnehåll för sina elever och presentera sina egna kunskaper på ett sätt som 
är avpassat till elevernas nivåer. De tycks dock inte ha förberetts på uppgiften att söka 
information för andra – antingen lägger de mycket tid på att finna material som går att 
använda eller så håller de sig till läroboken. 
 
5.5.3 Lärare i informationssökning? 
 
I förhållande till eleverna upplever lärarna, förutom problemen med att finna 
information som passar elevernas nivåer, svårigheter med att hantera elevernas käll-
kritiska förmåga. De nämner att eleverna hyser stor tilltro till Internet och att de ofta 
använder sig av sökmotorer som Google då de får i uppdrag att själva finna material till 
sina skolarbeten. Lärarna uttrycker dock en oro för att eleverna mycket sällan använder 
sig av andra källor, såsom exempelvis uppslagsverk och framförallt för att eleverna har 
stora brister i sitt källkritiska tänkande.  
 

Daniela: Det är många som är väldigt vana vid datorer och de gör mycket annat, de spelar 
spel och sådant. Just det här med att sålla vad som är seriöst och vad som är något skumt, 
det är ju de inte alltid så bra på att särskilja. De tycker att jag hittade det här på Internet, då 
är det väl sant.  

 
Lärarna använder sig av olika metoder för att bemöta dessa problem; någon nämner att 
de har tagit kontakt med ett närliggande folkbibliotek, någon annan berättar att det 
anordnas särskilda sökkurser för elever på skolan, men de flesta verkar ha blivit 
tämligen överraskade av problematiken och har svårt att se hur den ska kunna hanteras. 
Ett ganska långt citat av Anneli belyser problemen kring elevernas bristande källkritik 
och kring ansvarsfördelningen i dessa frågor:  
 

Anneli: Det, alltså… det blir ju ofta då att man försöker verkligen liksom trycka på det här 
då med att de ska använda bibliotek och böcker, för man kan ofta se det här att de har 
nästan tappat, de vet inte hur man söker i en vanlig uppslagsbok för att de är så förtrogna 
med att ut och surfa på nätet. Så att det försöker man väl… men så är ofta texterna ganska 
svåra i uppslagsböcker och så där och böcker, eftersom det är en F-9-skola och du vet, det 
är lite pengar så finns det ju liksom inte inom alla specialområden och över huvud taget kan 
man mycket tydligt se att de söker väldigt brett, och sen så… de kan sitta med 1 120 000 
träffar då och ändå liksom så fort de får upp listan så börjar de klicka på den första och sen 
så klickar de på den andra, utan att liksom skumma igenom det, göra en mer specifik 
sökning och så där. Så det får man ju jobba ganska mycket med och vi har pratat om att vi 
verkligen skulle behöva att de skulle behöva liksom en introduktionskurs, att de fick… hur 
jobbar man med detta. Det är egentligen superviktigt, men så är det liksom lite trögt 
innan… vem ska göra och när och… 
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Hur denna problematik ska angripas och vems ansvar det är är dock intervjudeltagarna 
osäkra på. Flera av dem arbetar i sin egen undervisning med att försöka komma till rätta 
med problematiken; genom att de själva utvecklade sin källkritiska förmåga under sin 
utbildning försöker de nu få eleverna att göra samma sak: 
 

Bodil: Men ja, jag vill nog gärna komma till försthandskällan, alltså… 
 
Intervjuare: Ja.  
 
Bodil: Sedan går ju inte alltid det att göra, [ohörbart] och man det har man inte tid med. 
Men jag vill göra min tolkning av en text och jag tycker det är viktigt att framföra det, så att 
även eleverna ska veta skillnaden: Man kan inte gå på en MVG+-sida och ta något som 
någon annan redan har tolkat om, utan man får faktiskt försöka i första hand… Nu är det ju 
högstadiet så att… men just att de ska vara medvetna om… Jag är i varje fall väldigt 
medveten om, när vi har jobbat med Förintelsen och så, vad är det sida man är inne på? Hur 
formulerar… vem säger den här informationen och vem formulerade den? Att man hela 
tiden har det tänket och försöker få in det också. Men det är lite svårt, jag tror de är lite 
unga kanske, men någon gång.  

 
Intervjuerna har nu presenterats och tematiserats och resonemangen har belysts 
med en tämligen stor mängd citat. I följande kapitel ana lyseras intervjuerna på en 
mer tolkande, teoretisk nivå.  
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6. Analys av övergången 
 
I detta kapitel analyseras och diskuteras intervjumaterialet utifrån de teoretiska utgångs-
punkter som presenterades i kapitel tre. Denna analys ska förstås utifrån den mer 
deskriptiva analys som presenterats i föregående kapitel. Avsikten är att övergången 
från studier till yrkespraktik och dess innebörd för intervjudeltagarna och deras 
informationssökning ska ringas in och belysas ytterligare. Kapitlet är indelat i tre avsnitt 
som vardera har olika analytiska fokus. Då uppsatsen kan sägas ansluta till en kontext-
orienterad ansats inom forskningsområdet INSU (se kapitel 3), där individers och 
gruppers informationssökning ses som en del av ett kontextuellt sammanhang, fokuseras 
i analysen några av de förutsättningar för informationssökning som ingår i de sociala 
praktiker som intervjudeltagarna är och har varit delaktiga i. I det första avsnittet 
fokuseras den yrkessocialisationsprocess som intervjudeltagarna kan sägas genomgå  
genom inträdet i yrkespraktiken och även genom sin utbildning och vad denna process 
innebär för deras informationssökning. I det andra avsnittet diskuteras vilka kunskaps-
syner som finns inom deltagarnas yrkespraktik och hur dessa skiljer sig från 
kunskapssynerna inom utbildningspraktiken, samt hur dessa skillnader skapar olika 
förutsättningar för lärarnas informationssökning. I det sista avsnittet utgår analysen ifrån 
begreppet kognitiv auktoritet, som används på två sätt: dels diskuteras vad lärarnas egna 
kognitiva auktoriteter utgörs och utgjordes av, dels problematiseras lärarnas funktion 
som kognitiva auktoriteter för eleverna. Kapitlet avslutas med några reflektioner utifrån 
de tolkningar som gjorts i analysen.  
 
6.1 Yrkessocialisation och informationssökning 
 
Flera av lärarnas berättelser vittnar om att de i mötet med yrkespraktiken upplevde det 
Kelchtermans och Ballet (2002) benämner praxischock. De föreställningar om 
lärararbetet som intervjudeltagarna hade och utvecklade under utbildningstiden var inte 
fullständigt överensstämmande med den faktiska yrkespraktik de sedan hamnade inom. 
Framförallt var det föreställningen om att de främst skulle ägna sig åt renodlad 
undervisning som visade sig vara felaktig. Uppgifter av mer administrativt slag samt 
arbete kring elevernas sociala tillvaro tog långt mer tid och kraft i anspråk än vad 
lärarna hade föreställt sig. Samtidigt som flera av lärarna förvånades över att de inte 
enbart fick koncentrera sig på undervisning i sina ämnen tycks de ha utvecklat ett stort 
intresse för sådant arbete med eleverna som inte är direkt anknutet till undervisningen, 
utan som mer har med elevernas sociala utveckling i stort att göra. Det framstår som om 
mötet med eleverna överhuvudtaget ingår i praxischocken; de nyblivna lärarna kände 
sig till exempel överraskade av det ansvar som de upplevde att de har över elevernas 
utveckling. En viktig del i formandet av en yrkesidentitet tycks just vara att utveckla ett 
förhållningssätt till eleverna. Genom mötet med eleverna finner läraren sin yrkesroll; 
eleverna ingår i vad Mead (se Berg 2003) betecknar den generaliserande andre som 
intervjudeltagarna relaterar till i utvecklingen av sina läraridentiteter.  
 
En annan viktig aspekt i utvecklandet av lärarnas yrkesidentitet är relationen till 
kollegorna på arbetsplatsen. I förhållande till sina kollegor agerar de nyutbildade 
lärarna, med Blases (1988) terminologi, både proaktivt och reaktivt. Det är dock svårt 
att finna någon entydighet i de intervjuade lärarnas agerande; vissa upplever exempelvis 
en samstämmighet med kollegorna angående undervisningsmetoder, medan andra 
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upplever stora skillnader mellan sina och kollegornas inställningar. Flera av lärarna 
använder sig av proaktiva strategier till exempel när det gäller sättet att bemöta 
eleverna, de agerar annorlunda än kollegorna och står upp för sina åsikter. Andra 
upplever en stor osäkerhet och agerar reaktivt i fråga om exempelvis 
undervisningsmetoder och terminsplanering. Kollegorna ses både som viktiga förebilder 
och som hinder för utveckling – det beror till stor del på vilka individer det är fråga om. 
Som nämnts i avsnitt 3.2.2 hävdar Rolf (1991) att professionell kompetens förvärvas 
både genom formell utbildning och genom lärlingsskap i yrkespraktiken. De intervjuade 
lärarna ingår många gånger i förhållanden liknande dem mellan mästare och lärling, 
men de kan även kritiskt ifrågasätta somliga av sina kollegor som de exempelvis tycker 
använder sig av förlegade undervisningsmetoder. Oavsett relationen till de olika 
kollegorna utgör de, bredvid eleverna, en viktig förutsättning för skapandet av en 
yrkesidentitet – som en del av den generaliserande andre som de nyutbildade lärarna på 
något vis måste förhålla sig till.  
 
Avseende informationssökning är dock intervjudeltagarnas beteende genomgående 
reaktivt. Trots att de nyutbildade lärarna har läst en tämligen förvetenskapligad 
utbildning (jfr Selander 1989b), till skillnad från många av sina äldre kollegor, är de 
informationssökningsbeteenden de utvecklade under studietiden ingenting de agerar 
proaktivt för att behålla. De förhållanden som Robertson Hörberg (1997) beskriver, där 
lärare i liten utsträckning använder sig av forskningsresultat för sin yrkesutövning och 
främst fokuserar på sina elever, överensstämmer med de förhållanden som framkommit 
i denna studie. I yrkespraktiken är förhållandet till en teoretisk kunskapsbas ofta otydligt 
och de nyutexaminerade lärarna agerar inte för att förstärka denna relation med hjälp av 
sin informationssökning och sitt informationsanvändande. Intervjudeltagarna väljer att 
använda sig av en reaktiv strategi som innebär att de mer erfarna kollegornas 
beteendemönster tas efter – en vetenskaplig grund eftersträvas inte aktivt. Somliga 
kollegor fungerar som viktiga informationsförmedlare till vilka de nyutbildade lärarna 
förhåller sig på ett vis som inte syftar till förändring. Såsom konstaterats ovan: eleverna 
är de centrala för lärarna och elevernas direkta behov skapar mycket betydelsefulla 
förutsättningar för lärarnas informationssökning. Utbildningspraktiken och de förut-
sättningar för informationssökning som fanns där, fungerade som en inledande fas i 
yrkessocialisationsprocessen, men i yrkespraktiken fortsätter yrkessocialisationen 
utifrån andra villkor. Betydelsefulla skillnader mellan utbildningspraktiken och yrkes-
praktiken är skillnader i kunskapssyn, vilket diskuteras nedan.  
 
6.2 Kunskapssyn och informationssökning 
 
En betydelsefull förutsättning för deltagarnas informationssökningsbeteende är de 
kunskapssyner som finns inom utbildningspraktik respektive yrkespraktik. Skillnader 
som kan urskiljas inom respektive praktik avseende synen på vad som är giltig kunskap 
torde kunna skapa grund för olika typer av informationssökningsbeteenden. En skillnad 
mellan teoretisk, vetenskapligt grundad kunskap och praktiskt grundad kunskap är, 
vilket beskrivits i avsnitt 3.2.2 utifrån Bergendal (1990c) och Lauvås och Handal 
(2001), hur kunskapsinnehållet kommuniceras. Den förstnämnda typen av kunskap ned-
tecknas i långt högre grad jämfört med den sistnämnda. Relationen mellan kunskapssyn 
och informationssökningsbeteende är förvisso inte självklar – en viss syn på vad som 
giltig kunskap inom en viss praktik leder inte med nödvändighet till ett bestämt sätt att 
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söka information – men vissa mönster avseende denna relation går att urskilja i 
deltagarnas framställningar.  
 
I deltagarnas beskrivningar av sin utbildningstid blir bakomliggande strävanden av 
förvetenskapligande av den svenska lärarutbildningen påtagliga (jfr Selander 1989b). 
Lärarna beskriver sin utbildning som teoretiskt inriktad, där förståelse för begrepp och 
teorier inom pedagogik liksom ämneskunskaper på hög nivå var centrala. De blivande 
lärarna förväntades förvärva och utveckla sin kunskap till stor del genom akademiska 
studier. Utbildningen framstår inte som en ren yrkesutbildning med övning i praktiska 
färdigheter – den tycks till stor del syfta till utvecklandet av ett vetenskapligt 
förhållningssätt hos studenterna. Intervjudeltagarna har dock många gånger svårt att se 
fördelar med en vetenskapligt och akademiskt inriktad utbildning. De efterfrågar till 
exempel föreläsningar med praktiskt yrkesverksamma lärare och tycker att det är 
problematiskt att de lärare som undervisar på lärarutbildningen är akademiskt verk-
samma och inte arbetar inom grundskolan.  
 
Utbildningens utformning och inriktning skapade dock en betydelsefull grund för 
deltagarnas informationssökningsbeteende. I rollen som lärarstudenter initierades en 
stor del av deltagarnas informationssökning av ålagda uppgifter där användning av 
formella vetenskapliga källor var av stor vikt. De tog del av sina ämnesområdens 
forskningsmässiga utveckling genom tidskrifter, databaser och litteratur och 
universitets- och högskolebibliotek utnyttjades flitigt. Som studenter förväntades att de 
skulle lära sig och utveckla ett akademiskt skick vilket bland annat innefattade 
användning av och hänvisning till den vetenskapliga forskningen inom sina respektive 
ämnen. Självbestämmandet avseende användning av källor var begränsat – ramarna 
bestämdes av den akademiska kontext studenterna verkade inom.  
 
I deltagarnas utsagor kan urskiljas en konflikt mellan utbildningens vetenskapliga 
kunskapssyn och en mer praktiskt, personligt och tyst orienterad kunskapssyn. 
Deltagarna upplever svårigheter med att förena den mer generella teoretiska kunskap de 
förvärvade under utbildningen och den praktiska kunskap de behöver för att fungera i 
den specifika yrkespraktiken – en problematik som diskuterats av både Robertson 
Hörberg (1997) och Lauvås och Handal (2001). Deltagarna har till och med svårt att tala 
om kunskaper när de ska beskriva vad som krävs för att de ska kunna fungera väl på 
sina arbetsplatser, de uttrycker sig oftare i termer av förmågor och personliga 
egenskaper. Vilken typ av kunskap som har giltighet beror på det sammanhang de 
verkar inom: som student i högskole- och universitetssammanhang eller som praktiskt 
verksamma lärare i grundskolan.  
 
Deltagarna ger uttryck just för en personligt och praktiskt konstruerad kunskap som de 
tillämpar i yrkespraktiken; en kunskap som hänger samman med dem själva som 
individer. Lärarna utvecklar en stor del av sina kunskaper, till exempel de som krävs i 
mötet med elever i undervisningssituationer, direkt i den praktiska verksamheten. 
Lärarkunskapens personliga kontext som Magnusson (1997) diskuterar framgår tydligt. 
Samtidigt ska inte bilden av lärarnas kunskapsutveckling förenklas i alltför hög grad. 
Bland intervjudeltagarna framgår olika syner på vilka kunskaper som krävs för att de 
ska fungera som lärare, de rör sig mellan uppfattningen om att lärarkunskap främst 
utvecklas i klassrumssituationen och att teoretiserande av denna kunskap inte fyller 
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någon funktion till en uppfattning om att det krävs reflektion över den kunskap som 
utvecklas, med något slags grund i den teoretiska kunskap som förvärvades under 
utbildningen. I några fall framstår lärandet av professionen såsom Rolf (1991) 
beskriver; noviserna lär inom professionen, samtidigt som de reflekterar över den tysta 
kunskap de använder i sin yrkesutövning.  
 
De relationer till olika vetenskapsfält som deltagarna utvecklade under sin 
utbildningstid blir dock inte desamma när lärarna blivit verksamma inom en 
yrkespraktik – vilket har betydelse för sättet de söker information. Förändringen i 
förhållandet till den teoretiska kunskapsbasen kan ha flera tänkbara orsaker som verkar 
parallellt. En av dessa går att finna i lärarutbildningens struktur. Under utbildningen 
upplevde lärarna, både de som gick hela lärarprogram och de som läste praktiskt-
pedagogiskt basår, att det saknades samband mellan utbildningens olika delar. 
Ämnesstudier, teoretiska pedagogikstudier och verksamhetsförlagd utbildning 
uppfattades som separata verksamheter. I yrkespraktiken finns inte denna tydliga upp-
delning mellan de ämnen lärarna undervisar i och sättet de undervisar och bemöter 
eleverna på. Redan under utbildningen var kopplingen till en lärargemensam 
kunskapsbas otydlig (jfr diskussionen i avsnitt 2.1.2 och i avsnitt 3.2.1) och den blir än 
mer oklar i deltagarnas yrkespraktik. En konsekvens av detta blir att lärarna inte 
upplever någon större användning för material som behandlar enbart pedagogik i sig, 
utan någon direkt relation till något undervisningsämne. Resultat av pedagogisk 
forskning blir således inte av intresse för lärarna. Ytterligare förändringar i relationen 
till de ämnen deltagarna läste under sin utbildningstid kan urskiljas i yrkespraktiken. I 
det följande diskuteras dessa förändringar utifrån begreppet kognitiv auktoritet.  
 
6.3 Kognitiva auktoriteter 
 
Samtliga av de intervjuade lärarna menar att de under utbildningstiden utvecklade sina 
kunskaper i att söka formell information – något som de upplevde var nödvändigt för att 
kunna genomföra utbildningen. De utvecklade både sin förmåga att använda 
informationsresurser och en medvetenhet kring källkritiska aspekter. Det förefaller 
enligt deras beskrivningar som om de genom utbildningen övades in i ett visst sätt att 
förhålla sig till olika typer av informationskällor. Utvecklandet av detta förhållningssätt 
tycks dock ha skett genom en subtil process; ingen av deltagarna ansåg att de tvingades 
att använda en viss typ av informationskällor. Istället menar de att de under 
utbildningen till exempel lärde sig vilken typ av referenser som uppskattades i olika 
typer av skriftliga uppgifter, såsom uppsatser och hemtentamina. Att lära sig att fungera 
som student innebar bland annat att lära sig att förhålla sig på ett visst vis till olika typer 
av informationskällor. På utbildningen premierades användningen av vetenskapligt 
producerat material som fungerade i den akademiska kontext som utbildningen 
utgjorde. Studenterna fostrades in i ett sätt att förhålla sig till och acceptera vissa 
kognitiva auktoriteter (se avsnitt 3.3) där ett huvudkriterium innebar vetenskaplig 
förankring. Studenterna förväntades använda forskningsrön och vetenskapligt 
producerat material. Valet av kognitiva auktoriteter var inte enbart ett eget val under 
utbildningen; att acceptera vissa kognitiva auktoriteter var ett sätt att anpassa sig till 
utbildningens krav och på så vis skapa bättre förutsättningar för att lyckas väl med 
studierna. Även om studenterna inte alltid ansåg att det material de använde sig av i sina 
studier var relevant för sin egen del valde de att använda detta ändå eftersom det fanns 
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ett sådant krav från utbildningens sida. Wilson (1983, s. 128ff) beskriver hur 
medlemskap i en viss grupp eller gemenskap innebär ett accepterande av gruppens 
gemensamma kognitiva auktoriteter. Att studera vid universitet eller högskola innebar 
för deltagarna att söka och använda information på akademiens villkor.  
 
I och med att intervjudeltagarna började arbeta som praktiskt verksamma lärare i 
grundskolan skedde en förändring avseende förhållandet till kognitiva auktoriteter. 
Under utbildningstiden var valet i liten utsträckning lärarnas eget då uppgifterna till stor 
del innebar att producera text enligt akademiskt skick; i yrkespraktiken kan det tyckas 
som om valet av kognitiva auktoriteter för yrkesutövningens vidkommande är av en 
friare karaktär. I yrkespraktiken fungerar inte akademien – universiteten och högskolan 
och den kunskap som produceras där – som en självklar kognitiv auktoritet. Till-
förlitlighet bestäms i hög grad av lärarna själva; ett viktigt kriterium är att den 
information som lärarna söker ska vara direkt användbar i undervisningen som de sällan 
ser att vetenskapligt producerat material är. Samtidigt som akademien i allt lägre grad 
betraktas som en kognitiv auktoritet blir några av de mer erfarna kollegorna viktiga och 
tillförlitliga informationskällor för de nyutbildade lärarna. För lärarnas informations-
sökning, som till stor del har sin grund i frågor relaterade till kontakten med eleverna, 
spelar de mer erfarna kollegorna en stor roll som informationsförmedlare; de 
tillhandahåller både material som på ett direkt vis kan användas i undervisningen och 
konkreta råd. Några, dock inte alla, av de mer erfarna kollegorna fungerar som 
kognitiva auktoriteter av de nyutexaminerade lärarna; direkt erfarenhet tycks ha större 
betydelse för trovärdigheten än vad exempelvis en vetenskapligt genomförd studie om 
undervisning har.  
 
En central skillnad mellan lärarnas informationssökning under utbildningstiden och 
informationssökning i yrkeslivet ligger i förhållandet till eleverna. Övergången från 
lärarstuderande till yrkesverksamma lärare innebar bland annat ett ansvar över elever 
och deras undervisning och därmed kom intervjudeltagarna att söka information för 
andra på ett helt annat sätt än under utbildningen. Förutsättningarna för informations-
sökning blev annorlunda eftersom den sökta informationens användningsområde 
förändrades. Genom sina positioner som lärare har det skapats förväntningar kring 
intervjudeltagarna att fungera som kognitiva auktoriteter för sina elever, vilket 
diskuteras i avsnitt 3.3. Även om inte varje enskild elev betraktar intervjudeltagarna 
som kognitiva auktoriteter finns en sådan förväntning inbyggd i lärares yrkesroll. 
Lärarna förväntas kunna söka information som går att använda i undervisningen och 
således är anpassad till de nivåer som eleverna befinner sig på. Liksom exempelvis 
bibliotekarier ska lärarna kunna fungera som intermediärer, som en förmedlande länk 
mellan kunskapsinnehåll och användare, som i det här fallet är elever. Lärarna upplever 
dock svårigheter med denna roll. Under sin utbildningstid förbereddes de inte i särskilt 
hög utsträckning för att fungera som elevernas kognitiva auktoriteter. Utbildningen 
ledde bland annat till ett visst förhållningssätt till egna kognitiva auktoriteter – som 
visserligen kom att förändras efter utbildningen avslutats – men det tycks inte ha 
lämnats särskilt mycket utrymme för reflektion kring sin egen roll som kognitiv 
auktoritet. En näraliggande problematik är den som har med elevernas egen 
informationssökning att göra. Lärarna upplever att eleverna har ett dåligt utvecklat 
källkritiskt tänkande, men har svårt att se hur de ska kunna arbeta med denna 
problematik. En informationssökningens didaktik, som diskuteras i avsnitt 2.2.2 är inte 
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något som lärarna reflekterat över under sin utbildning, men som i yrkespraktiken 
uppfattas som mycket angeläget.  
 
6.4 Några reflektioner  
 
I analysen av lärarnas beskrivningar av sina studier, sin yrkespraktik och sin 
informationssökning framgår att övergången från studier till yrkespraktik kan innebära 
tämligen djupgående förändringar. Utbildningen och yrkespraktiken skiljer sig åt på 
många vis även när det gäller förutsättningarna för informationssökning. I analysen 
framgår ett nästan polemiskt förhållande mellan akademiens praktik och yrkeslivets 
praktik. I utbildningen finns tyd liga strävanden mot förvetenskapligande, vilket 
intervjudeltagarna ofta ställer sig något frågande inför. Framförallt har de svårt att se ett 
samband mellan utbildningens olika delar och dessutom ifrågasätter de vilken relevans 
studierna har för deras yrkespraktik. Samtidigt är det alltför en alltför grov förenkling att 
hävda att intervjudeltagarna efterlyser mer av en praktisk yrkesutbildning och inte alls 
kan se vad den vetenskapliga utbildningen har för relevans. Det förhållande mellan 
akademi och profession som intervjudeltagarna ändå ger uttryck för, och som utgör en 
viktig grund för deras sätt att söka information, är dock av vikt att diskutera.  
 
Av analysen av intervjudeltagarnas utsagor framgår att de upplever att utbildningen på 
många vis inte förbereder för den yrkespraktik de har kommit att verka i. Deltagarna har 
ställts inför uppgifter de inte förväntat sig och som de upplever att utbildningen, i varje 
fall delvis, kunde ha tagit upp i högre utsträckning. Det finns skillnader i förutsättningar 
för informationssökning mellan utbildningspraktiken och yrkespraktiken. En central 
skillnad är synen på vad lärarkunskap utgörs av och vad den borde utgöras av. Inom 
utbildningen betonas användning av forskningsresultat och vetenskaplighet, medan det 
inom yrkespraktiken fokuseras på att få den dagliga verksamheten med eleverna att 
fungera. Det är inte min uppgift att i denna uppsats argumentera antingen för att 
utbildningen borde anpassas mer efter yrkespraktiken eller att yrkespraktiken i högre 
grad borde bygga på vetenskaplig grund. Däremot är det av vikt att belysa att det finns 
en skillnad i synsätt kring vad lärarkunskap utgörs av inom respektive praktik. Dessa 
skilda synsätt kan diskuteras utifrån maktperspektiv: vem har egentligen rätten att 
definiera vad lärarkunskap utgörs av? Den syn som finns inom den praktik som 
lärarstudenter och lärare verkar inom utgör en viktig grund för de informationssöknings-
beteenden som individerna genom yrkessocialisationsprocesser utvecklar inom 
respektive praktik. Genom att synliggöra dessa perspektiv på lärarkunskap som finns 
inom respektive praktik ökar möjligheterna för förståelse av 4-9-lärares informations-
sökningsbeteende.  
 
De resultat som framkommit i denna uppsats kan vara av betydelse för biblioteks- och 
informationsvetenskaplig verksamhet. Till exempel kan användarundervisning för 
lärarstudenter som bedrivs vid högskolebibliotek problematiseras då lärarna i studien 
inte säger sig ha haft särskilt stor användning för användarundervisning, men kanske 
framförallt för att de informationssökningsbeteenden som utvecklas under lärarnas 
utbildning inte fungerar särskilt väl i den kommande yrkespraktiken. Frågan är i hur stor 
utsträckning användarundervisning bör vara inriktad mot lärarnas kommande 
yrkespraktik. Borde användarundervisning under utbildningen även inriktas mot frågor 
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som har med informationssökning för andra att göra? Borde den behandla den 
problematik kring elevers IKT-baserade informationssökning som lärarna möter? 
 
En annan viktig fråga som uppstår är hur lärarnas informationsbehov i yrkespraktiken 
ska kunna tillgodoses på ett bättre sätt än vad de gör nu. Om det är av stor vikt att lärare 
faktiskt bygger sin yrkesutövning på vetenskaplig grund, vilka möjligheter har de i sin 
yrkesvardag att använda databaser med vetenskapligt innehåll och dylika resurser? 
Skulle ett skolbibliotek göra någon skillnad genom att erbjuda en del av det utbud som 
högskole- och universitetsbiblioteken gör? Kan det vara en biblioteks- och 
informationsvetenskaplig verksamhets uppgift att ge bättre möjligheter till ett 
informationssökningsbeteende liknande det som lärare utvecklar under sin utbildnings-
tid? Inte någon av de lärare som intervjuas i denna studie har tillgång till välfungerande 
bibliotek på sin arbetsplats. I de fall det finns någon form av skolbibliotek används de 
varken i undervisningssyfte eller för den egna informationssökningen. Skulle deras 
informationssökningsbeteende vara annorlunda om de hade andra resurser att använda 
sig av? Måste yrkesgruppen själva ställa krav på välfungerande informationsförsörjning 
eller kan förändringar initieras utifrån? 
 
Detta är frågor som inte har besvarats i denna uppsats. De ställs för att visa på en 
problematik som framkommit genom undersökningen av de förutsättningar för 
informationssökning som finns i 4-9-lärares utbildning och yrkespraktik. Att över-
gången från utbildning till yrkespraktik kan vara konfliktfylld har visats. Diskussionen 
kring huruvida de olika praktikerna borde närma sig varandra och om biblioteks- och 
informationsvetenskaplig verksamhet har någon roll i sådan process hoppas jag 
fortsätter utanför denna texts pärmar.  
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7. Slutsatser och avslutande kommentarer 
 
I detta kapitel beskrivs de slutsatser som kan dras utifrån studien. Slutsatserna 
presenteras med utgångspunkt i uppsatsens övergripande frågeställningar. Avslutnings-
vis framförs några kommentarer utifrån studiens resultat.  
 
7.1 Konklusioner 
 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att skapa en fördjupad förståelse för vad 
övergången från utbildningspraktik till yrkespraktik kan innebära för 4-9-lärares 
informationssökningsbeteende. Sex 4-9-lärare har intervjuats och dessa intervjuer har 
analyserats och tolkats utifrån en teoriram med utgångspunkter teorier om yrkes-
socialisation, professionsteori samt kunskapssociologiska och biblioteks- och 
informationsvetenskapliga teorier. I tidigare studier, till exempel Nilsson (2003) och 
Robertson Hörberg (1997), har det framkommit att lärare har svårt att koppla sin 
yrkespraktik till en teoretisk kunskapsbas. Detta har även diskuterats utförligt i 
uppsatsens teorikapitel. Genom denna studie har en ökad förståelse för lärares 
informationssökning uppnåtts genom att innebörden av den övergång från studier till 
yrkespraktik som lärare genomgår har belysts och analyserats. Denna övergång har 
betydelse eftersom sökning och användning av vetenskapligt material är av större vikt i 
utbildningspraktiken än i yrkespraktiken. Studien är inte någon exakt kartläggning av 
lärares informationssökningsbeteende, till exempel att en viss bibliografisk databas 
används i högre utsträckning under studierna än i yrkespraktiken eller att faserna i deras 
informationssökningsprocesser förändras genom övergången. Vad som belyses är att 
övergången från en social praktik till en annan har innebörder för lärarnas informations-
sökningsbeteende. Nedan redogörs för de slutsatser som kan dras utifrån studien, utifrån 
uppsatsens frågeställningar.  
 

- Hur beskriver ett mindre antal nyutexaminerade 4-9-lärare sina upplevelser av 
informationssökning under sin utbildning? 

 
Denna frågeställning har besvarats genom en deskriptivt inriktad analys som presenteras 
i kapitel fem. Under utbildningen initierades en stor del av lärarnas informationssökning 
av ålagda uppgifter som behövde lösas för att de skulle klara utbildningen. Den 
information som eftersöktes skulle oftast användas av intervjudeltagarna själva och 
fungera i den akademiska kontext de verkade inom. Lärarna upplevde att deras 
källkritiska förmåga utvecklades under utbildningen och de skolades in i ett sätt att 
förhålla sig till olika informationskällor. Nya informationssökningsbeteenden kom att 
utvecklas. Det var av stor vikt att materialet låg på en vetenskaplig nivå. För detta 
ändamål användes universitets- och högskolebibliotek i hög grad.  
 
Under den del av utbildningen som var verksamhetsförlagd fick dock 
informationssökningen en annan karaktär som förebådade den typ av informations-
sökning de sedan kom att utveckla i sitt yrkesliv. Här handlade det mer om att söka 
information som kunde användas i undervisningen och som var mer anpassad till 
elevernas nivåer. 
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- På vilka sätt skiljer sig dessa beskrivningar från lärarnas beskrivningar av sina 
upplevelser av informationssökning i yrkespraktiken? 

 
Även denna frågeställning har besvarats genom analysen i kapitel fem. I övergången 
mellan studier och yrkespraktik har en rad förändringar skett avseende intervju-
deltagarnas beskrivningar av sin informationssökning. Informationssökningen beskrivs 
som mer inriktad mot eleverna, undervisningen och de akuta behov som uppstår i den 
vardagliga yrkesutövningen. Lärarnas uppgifter innebär att de nu söker information för 
andra i högre grad än vad de gjorde under utbildningstiden, något de känner sig ovana 
vid. Det material som eftersöks blir av en annan karaktär då det är viktigt att det är 
avpassat till elevernas nivå. Detta gör att de källkritiska aspekterna förändras, 
information värderas inte längre efter sin vetenskapliga relevans, utan efter sin 
användbarhet i undervisningssammanhang. Bibliotek används i mycket lägre ut-
sträckning än under högskolestudierna och mer erfarna kollegor blir viktiga 
informationsförmedlare. Det blir även viktigare för intervjudeltagarna att förhålla sig till 
eleverna och deras informationssökning. Lärarna känner ett ansvar över elevernas egen 
informationssökning, framförallt sådan som sker via IKT. 
 

- Vilka förutsättningar för informationssökning kan urskiljas i deltagarnas 
utbildnings- respektive yrkespraktik? 

 
Denna frågeställning bygger på de två andra och besvaras främst genom den tolkande 
analys som presenteras i kapitel sex och som bygger på den inledande analysen i kapitel 
fem. En förutsättning för lärarnas informationssökning är den yrkessocialisation de 
genomgår framförallt genom inträdet i yrkespraktiken. I mötet med yrkespraktiken kan 
intervjudeltagarna förhålla sig proaktivt i många frågor i förhållande till rådande 
normer, men när det gäller informationssökning är dock förhållningssättet reaktivt. 
Detta tycks hänga samman med de kunskapssyner som karakteriserar utbildnings-
praktiken respektive yrkespraktiken. I utbildningspraktiken, som karakteriserades av 
strävanden mot förvetenskapligande, fanns främst en vetenskaplig kunskapssyn som 
gjorde att användning av forskningsmaterial premieras. Trots att lärarna har fått en viss 
grad av vetenskaplig skolning under sin utbildning utvecklar de i hög grad personlig och 
praktisk kunskap i yrkespraktiken, vilket gör att forskningsrön utnyttjas tämligen lite. 
Detta kan även ha sin förklaring i att den tydliga uppdelning som fanns mellan 
utbildningens olika delar tenderar att försvinna i yrkespraktiken.  
 
Under utbildningstiden grundades en stor del av lärarnas informationssökning i de 
uppgifter de hade att lösa för egen del under utbildningen. Intervjudeltagarna hade inte 
själva särskilt stort inflytande över vilka som skulle ses som kognitiva auktoriteter; detta 
avgjordes till stor del av den akademiska kontext de befann sig inom. Att acceptera de 
kognitiva auktoriteter som fanns inom utbildningspraktiken var en förutsättning för att 
lyckas väl med sina studier. I yrkespraktiken kan det synas som om intervjudeltagarna 
har större frihet att själva välja kognitiva auktoriteter. Nya kognitiva auktoriteter blir 
ofta mer erfarna kollegor. En annan förutsättning av betydelse för lärarnas 
informationssökning är att de själva, genom sin yrkesroll, fungerar som kognitiva 
auktoriteter för sina elever. Informationssökning initieras således till stor del av 
elevernas informationsbehov, snarare än lärarnas egna.  
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7.2 Avslutande tankar 
 
Arbetet med denna uppsats har varit en intressant process, som skett parallellt med min 
egen övergång från utbildningspraktik till yrkespraktik. Det har under arbetets fort-
skridande uppstått en rad funderingar kring biblioteks- och informationsvetenskapen 
och dess förhållande till bibliotekarieprofessionen och hur detta förhållande inverkar på 
studenter som jag själv och mina kurskamrater. Därför ser jag med stor spänning fram 
emot det avhandlingsprojekt Jenny Hedman påbörjade våren 2004, där studenter i 
biblioteks- och informationsvetenskap och deras övergång mellan studier och yrkes-
praktik kommer att studeras.  
 
En rad frågor har även väckts kring den användargrupp som undersökts i denna uppsats. 
Alla har dock inte kunnat besvaras inom ramen för denna studie. I uppsatsen framgick 
att lärarna upplevde svårigheter med att hantera elevers informationssökning och 
utveckling av källkritisk förmåga. Detta uppmärksammas bland annat även i Mikael 
Alexanderssons och Louise Limbergs rapport Textflytt och sökslump (2004). Fokus i 
denna uppsats har varit lärarnas informationssökning och inte i särskilt hög grad 
elevernas. Det hade dock varit intressant att vidare studera hur lärarstudenter och lärare 
uppfattar sin kompetens inom informationssökningens didaktik. I uppsatsen framgår 
även att lärarna inte förberetts i särskilt hög grad för att söka information avpassad till 
elevernas nivå. Med bakgrund av detta kunde det vara intressant att med en mer 
normativ utgångspunkt se hur användarundervisning under lärarutbildningen skulle 
kunna fungera som en förberedelse inför uppgiften att söka information för andra. 
Överhuvudtaget hade frågor kring användarundervisning på högskole- och 
universitetsbibliotek och relationen till studenters kommande yrkespraktik varit 
intressant att vidareutveckla och undersöka. Även frågor kring lärares informations-
försörjning i yrkespraktiken och hur denna skulle kunna förbättras hade varit en 
intressant företeelse att fördjupa sig i. Kanske att denna uppsats kan inspirera till vidare 
reflektioner kring förhållandet mellan studerande, yrkesverksamma, skolelever och de 
praktiker som de verkar inom och som skapar förutsättningar för informationssökning.  
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8. Sammanfattning 
 
Utvecklingen av modern IKT, tillsammans med en alltmer förvetenskapligad 
lärarutbildning och nya pedagogiska metoder i grundskolan skapar nya krav på lärares 
förmåga att hantera informationssökning. Lärares informationssökningsbeteende formas 
redan under lärarutbildningen och den potentiellt konfliktfyllda övergången från studier 
till yrkespraktik antas i uppsatsen även ha betydelse avseende informationssökning. 
Uppsatsens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för vad övergången från 
utbildningspraktik till yrkespraktik kan innebära för 4-9-lärares informationssöknings-
beteende. Följande frågeställningar är föremål för uppsatsen: 
 

- Hur beskriver ett mindre antal nyutexaminerade 4-9-lärare sina upplevelser av 
informationssökning under sin utbildning? 

- På vilka sätt skiljer sig dessa beskrivningar från lärarnas beskrivningar av sina 
upplevelser av informationssökning i yrkespraktiken? 

- Vilka förutsättningar för informationssökning kan urskiljas i deltagarnas 
utbildnings- respektive yrkespraktik? 

 
I bakgrundsbeskrivningen, som utgår från ett urval av tidigare forskning, beskrivs 
kortfattat dagens grundskola och lärarutbildning. Det framgår bland annat att lärar-
professionen traditionellt har varit heterogen och att relationen till en gemensam 
kunskapsbas inte har varit oproblematisk. Lärares informationssökning beskrivs även i 
bakgrundsteckningen: det framgår att forskningsrön inte används i särskilt hög grad i 
lärares yrkespraktik, att lärares informationssökning är tydligt anknuten till eleverna och 
att lärare har svårigheter med att hantera elevers egen informationssökning och 
källkritiska förmåga.  
 
Uppsatsen har sina teoretiska utgångspunkter i teorier om yrkessocialisation, 
professionsteori samt kunskapssociologiska och biblioteks- och informations-
vetenskapliga teorier. Detta teoretiska ramverk används för att studera förhållandet 
mellan individuella lärare, professionen lärare, lärarutbildning, kunskapssyn och 
informationssökning. I teoriavsnittet presenteras dels yrkessocialisationsteorier med 
grund i den symboliska interaktionismen, dels teorier som berör förhållandet mellan 
professioner, kunskap och informationssökning. Det har således valts flera 
kompletterande perspektiv för att kunna urskilja och belysa förutsättningar för 
informationssökning i lärarnas studie- respektive yrkespraktik. Detta val grundas i 
uppfattningen att informationssökning sker i ett socialt sammanhang. Därför fokuseras 
förutsättningarna för informationssökning i de olika sociala praktikerna som lärarna har 
verkat i och verkar i snarare än på informationssökning som en isolerad aktivitet. 
 
För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara dess frågeställningar har sex 4-9-lärare 
med olika ämneskombinationer intervjuats. Det empiriska materialet har analyserats på 
främst två nivåer; dels på en mer deskriptiv nivå, dels på en tolkande, teoretisk nivå. I 
den mer deskriptiva analysens tematiseras det empiriska materialet utifrån fyra 
huvudteman: lärarnas utbildning, informationssökning i utbildningen, yrkeslivet och 
informationssökning i yrkeslivet. Övergången från studier till yrkespraktik belyses i 
därefter på en mer teoretisk nivå. Analysen har här tre utgångspunkter: yrkes-
socialisation och informationssökning, kunskapssyn och informationssökning, samt 
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begreppet kognitiv auktoritet. Analysen leder fram till ett antal slutsatser som relateras 
till uppsatsens frågeställningar: 
 

- Under utbildningen grundades lärarnas informationssökning i de uppgifter de 
hade att lösa i studierna. Det var därför viktigt att materialet låg på en 
vetenskaplig nivå. Lärarna upplevde att deras källkritiska förmåga utvecklades 
under utbildningen och nya informationssökningsbeteenden kom att utvecklas. 
Universitets- och högskolebibliotek nyttjades i hög grad. Under den del av 
utbildningen som var verksamhetsförlagd fick dock informationssökningen en 
annan karaktär där det främst handlade om att söka information som kunde 
användas i undervisningen. 

 
- I yrkespraktiken beskrivs informationssökningen som inriktad mot eleverna, 

undervisningen och de akuta behov som uppstår i den vardagliga yrkes-
utövningen. Det källkritiska tänkandet förändras, information värderas inte 
längre efter sin vetenskapliga relevans, utan efter sin användbarhet i 
undervisningssammanhang. Bibliotek används i mycket lägre utsträckning än 
under högskolestudierna och mer erfarna kollegor blir viktiga informations-
förmedlare. Det blir även viktigare för intervjudeltagarna att förhålla sig till 
eleverna och deras informationssökning.  

 
- I mötet med yrkespraktiken blir lärarnas förhållningssätt till informationssökning 

reaktivt. I utbildningspraktiken, som karakteriserades av strävanden mot 
förvetenskapligande, fanns främst en vetenskaplig kunskapssyn som gjorde att 
användning av forskningsmaterial var betydelsefullt. I yrkespraktiken utvecklar 
lärarna dock en personlig och praktisk kunskap, vilket gör att forskningsrön 
utnyttjas tämligen lite. Detta kan även ha sin förklaring i att den tydliga 
uppdelning som fanns mellan utbildningens olika delar tenderar att försvinna i 
yrkespraktiken. Intervjudeltagarna hade inte själva särskilt stort inflytande över 
vilka som skulle ses som kognitiva auktoriteter i utbildningspraktiken; detta 
avgjordes till stor del av den akademiska kontext de befann sig inom. I 
yrkespraktiken tycks intervjudeltagarna ha större frihet att själva välja kognitiva 
auktoriteter och ofta är dessa mer erfarna kollegor. En annan förutsättning är att 
lärarna själva fungerar som kognitiva auktoriteter för sina elever. Informations-
sökning initieras således till stor del av elevernas informationsbehov, snarare än 
lärarnas egna. 
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Bilaga 1 Brev till rektorer  
 
VARBERG XXXXXX 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Anna Lundh och jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap på 
Högskolan i Borås. Jag skriver min magisteruppsats nu under vårterminen och det är 
med anledning av detta som jag hör av mig för att be Dig om hjälp.  
 
Uppsatsen kommer att handla om 4-9-lärare och om hur de söker information och 
använder medier i sitt arbete. Detta kommer att relateras till hur lärarstudenter utbildas i 
informationssökning på högskolorna. Min målsättning är att intervjua sex 
nyutexaminerade grundskollärare (senarelärare) om deras yrkesrelaterade 
informationssökning.  
 
Jag vore mycket tacksam om Du kunde hjälpa mig att få kontakt med nyutexaminerade 
4-9-lärare, genom att exempelvis låta mig få e-postadresser till sådana lärare på Er 
skola.  
 
Min handledare är Fil. Dr. Olof Sundin och han har e-postadress: XXX 
 
Mig kan Du nå på: 
 
E-postadress: XXX 
Telefon: XXX 
Mobiltelefon: XXX 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Anna Lundh  
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Bilaga 2 Brev till deltagare 
 
VARBERG XXXXXX 
 
Hej!  
 
Mitt namn är Anna Lundh och jag läser biblioteks- och informationsvetenskap på 
Högskolan i Borås. Jag skriver min magisteruppsats om grundskollärares 
informationssökning och användning av medier nu under vårterminen och det är med 
anledning av detta som jag hör av mig till just Dig. Jag skulle nämligen vilja grunda 
uppsatsen på intervjuer med ett mindre antal nyutexaminerade grundskollärare. 
 
Uppsatsen kommer att handla om 4-9-lärare och om hur de söker information och 
använder medier i sitt yrkesliv. Detta kommer att relateras till hur lärarstudenter utbildas 
i informationssökning på högskolorna. Genom den utveckling som idag sker på 
informationsområdet är dessa frågor om lärares informationssökning och 
informationsanvändning angelägna för dagens skola. Jag är mycket tacksam om Du i 
egenskap av nyutbildad lärare skulle vilja ställa upp på en intervju kring hur Du söker 
och använder information i ditt yrkesliv. Med information avser jag främst dokument, 
såsom böcker, artiklar, webbsidor och dylikt.  
 
Om Du vill ställa upp kommer det att för Din del innebära att Du deltar vid ett 
intervjutillfälle som maximalt tar cirka en timme på en plats som Du själv väljer. 
Givetvis kommer Du att vara anonym i uppsatsen; Ditt namn kommer inte att nämnas, 
inte heller vilken skola Du arbetar på eller var Du har gått Din utbildning. Jag vill dock 
kunna ange Din ålder, Ditt kön och de ämnen Du undervisar i. För att undvika 
missuppfattningar av Dina svar kommer jag att spela in intervjun på band. Inspelningen 
är tänkt som ett arbetsredskap för mig och jag är den enda som kommer att ha tillgång 
till den. I uppsatsen kommer eventuellt några citat från intervjun att skrivas ut och Du 
får självklart tillfälle att granska utskriften om Du så önskar.  
 
Om Du vill vara med i studien eller om Du har några frågor kan Du nå mig på: 
 
Min e-postadress: XXX 
Mitt telefonnummer: XXX 
Mitt mobilnummer: XXX 
 
Min handledare är Fil. Dr. Olof Sundin och han har e-postadress: XXX 
 
Med vänliga hälsningar,  
 
Anna Lundh 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

 
 

DIN 
UTBILDNING 

 
 

 
 

DITT YRKESLIV 
 
 

 
 

DU 
 

 
INFORMATIONS-

SÖKNING 
I DIN 

UTBILDNING 
 

 
INFORMATIONS-

SÖKNING  
I DITT 

YRKESLIV 
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DU 
 

Kön? 
 

Ålder? 
 

Vilka ämnen undervisar du i? 
 

Hur länge har du arbetat? 
 
 
 
 
 
 
DIN UTBILDNING   INFORMATIONSSÖKNING 
    I DIN UTBILDNING 

  (= sökning och användning av 
 medier) 

 
Hur såg din utbildning ut?  Hur sökte du information under  

utbildningen? 
 
Var du nöjd med den?    Uppmuntrade skolan någon 

särskild typ av 
informationssökning? 

 
Hur hade du velat ha den    Vilka källor använde du dig av? 
annorlunda? 
 
Förberedde den inför    Utvecklades din 
yrkeslivet?    informationssökning under  
    utbildningen? 
 
Hur var förhållandet   Vetenskaplighet? 
mellan teori och praktik? 
 
(Hur ser du på vetenskaplighet  Bibliotek? 
i utbildningen?) 
 
Vilka kunskaper    Var du med om någon typ av  
(förmågor) krävdes   användarundervisning? 
för att klara  
utbildningen bra? 
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DITT YRKESLIV   INFORMATIONSSÖKNING 
    I DITT YRKESLIV 
    (=sökning och användning av 

medier) 
 
Är arbetat så som du tänkte   Hur söker du information i ditt 
att det skulle bli under utbildningen?  yrkesliv? 
 
Hur påverkas du av mer erfarna   Vilka källor använder du? 
kollegor? Har ni samma typer av  
kunskap? 
 
Vilken typ av kunskaper (förmågor)  Har din informationssökning 
krävs för att klara arbetet bra?  ändrats/utvecklats sedan 

utbildningen? 
 
Fick du dessa kunskaper under  (Tänker du i termer i 
utbildningen?    vetenskaplighet?) 
 
Hur vill du utvecklas som    Vem söker du information till? 
lärare? Hur tänker du dig att du ska  Dig själv, eleverna, båda? 
nå denna utveckling? Fortbildning? 
 
(Tänker du i termer av vetenskaplighet?) Hur ser du på elevernas 

informationssökning i förhållande 
till din egen? 
 
Vad söker du om? Dina ämnen 
eller pedagogik? 
 
Har du den tid du behöver? 
 
Använder du bibliotek? 


