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Abstract: The purpose of this thesis is to reach a deeper understanding of the 
 context of teachers’ information seeking. Research in the role of 

the library in a learning perspective is in demand. To reach our aim 
we investigate what teachers say about their experiences of the user 
training during their studies and what effect it had on their 
information seeking as teachers. We interviewed four teachers and 
analyzed the transcripts of their sayings about their experiences of 
their information seeking during their education and a teaching 
profession. The theoretical framework includes information needs, 
information seeking foundations and communities of practice. The 
main outcome of the study is that user training made our 
informants familiar with information seeking and information 
resources. User training had a positive effect in their professional 
role, even though it was intended to serve their educational needs. 
Information seeking is a significant aspect of a teaching profession, 
and our conclusion is that user training also can be developed to 
include professional needs. 
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1. Inledning  
Bibliotek och lärande är det ämne som i rapporten På säker grund. En Delfiundersökning om 
vilken biblioteksforskning som behövs (Svensk Biblioteksförening, 2009, s.15) rankas högst 
som efterfrågat forskningsområde. Undersökningen, som genomförts med representanter från 
hela den svenska bibliotekskåren, utredde vilka områden som ansågs viktiga inom nutida och 
framtida forskning. Forskningsområdet, bibliotek och lärande, intresserar oss båda då det dels 
är ett aktuellt och efterfrågat område, och dels är ett område som sammanför våra olika yrkes-
bakgrunder inom folk- respektive universitetsbibliotek. Just lärande är centralt inom båda 
bibliotekstyperna, som båda bedriver verksamhet knuten till utbildningsväsendet. 
 
Yrkesverksamma lärare arbetar aktivt med lärandet i sitt yrke och enligt läroplanen (Lpo 94) 
ska de arbeta för att stimulera eleverna att utveckla kunskap (s.5). Eleverna ges på detta sätt 
den grundläggande kunskapsplattform som behövs för att klara sig i samhället och lärande 
kan utifrån detta resonemang ses som nästintill oändligt, vilket vi också gör. Att lära är en 
pågående aktivitet, där vi lär av varandra och delar erfarenheter med andra av varierande art.  

En viktig del av läraryrket är informationssökning, då lärare både ska kunna söka information 
själva och handleda sina elever i deras informationssökande (Lundh, 2005, s.1). Informations-
sökningens roll i lärandet tas även upp i läroplanen (Lpo 94, s.10) och ett av målen för 
grundskolan är att eleverna ska kunna hantera informationsteknik som ett redskap för sitt 
lärande och däri ingår informationssökningsprocessen. 

Frågan om hur lärarna uppfattar undervisningen i informationssökning under sin studietid är 
något som väckt vårt intresse då vi själva under vår utbildning ständigt påmints om 
informationssökningens betydelse, och att vi i vårt framtida yrkesliv ska kunna vägleda de 
som söker information, däribland lärarstudenter och lärare. Med lärarnas behov av att kunna 
söka information, är det dessutom intressant huruvida denna undervisning anses spela roll i 
yrkeslivet och för fortsatta informationssökningsbehov. Lärares informationssökning som 
forskningsområde är också intressant ur en biblioteksaspekt, då det faller in under det 
forskningsområde, bibliotek och lärande, som anses viktigt både i nutid och i förväntade 
framtida forskningsbehov. 

1.1. Problemformulering 
Vi ställer oss i uppsatsen frågan om lärarutbildningens undervisning i informationssökning 
inom bibliotekens ramar förbereder grundskollärarna tillräckligt för det kommande 
yrkeslivets informationsbehov? Får de möjlighet att utveckla en informationskompetens som 
är användbar utifrån den kontext i vilken de befinner sig i sin roll som lärare? Vi har en känsla 
av, utifrån personliga erfarenheter och kontakter, att kraven på lärarna när det gäller 
informationssökning ibland verkar innebära problem, då kanske kunskaper i informations-
sökning saknas eller är bristfälliga.  

Precis som vi skrev i inledningen är informationssökning en viktig del av läraryrket. Det är 
därför, anser vi, angeläget att undersöka hur lärarnas informationssökningskontext ser ut. 
Framför allt är det angeläget att se hur de förutsättningar lärarna får med sig från sin 
utbildning ser ut i fråga om informationssökning. Som vi nämnt i avsnittet ovan, har vi en 
känsla av att informationskompetensen kan vara en brist hos nyutexaminerade lärare, en 
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känsla som även stärkts utifrån det vi redan också vet från tidigare forskning, se vidare i 
kapitel 2. Tidigare forskning.  Vi undersöker därför i uppsatsen hur grundskollärarna ser på 
den undervisning de fått i informationssökning under sin utbildning och vilken betydelse de 
tillskriver den i arbetslivet.  

 

1.2. Syfte och frågeställningar 
I uppsatsen undersöker vi utexaminerade grundskollärares utsagor kring sin egen studietids 
undervisning i informationssökning och dess betydelse i deras praktiska yrkesutövning. 
Undersökningen görs i syfte att ge en fördjupad förståelse för grundskollärares förutsättningar 
gällande informationssökning. Utifrån egna erfarenheter tror vi att förutsättningarna bland 
annat innebär en bristande kompetens i informationssökning, samtidigt som vi också tror att 
läraryrket innebär stora krav på informationssökning. Sådana krav, anser vi, ställer i sin tur 
krav på just kompetens i informationssökning samt krav på både materiella och tidsmässiga 
resurser. 

Utifrån undersökningens syfte formulerar vi följande frågeställningar: 

• Vad säger våra informanter om den undervisning de fick inom bibliotekets ramar? 
• Vilken betydelse tillskriver informanterna den undervisning de fått i 

informationssökning under sin studietid? 
• Vilken betydelse verkar studietidens undervisning ha för informationssökningen i 

informanternas yrkesliv? 

 
För att kunna besvara frågeställningarna och därmed uppnå undersökningens syfte har vi 
intervjuat fyra grundskollärare med hjälp av en intervjuguide vilken utformats med 
frågeställningarna och syftet som utgångspunkt.  

1.3. Disposition 
Direkt efter detta avsnitt resonerar vi kring ett för uppsatsen centralt område, nämligen 
informationssökning, i avsnitt 1.4. Bakgrund. Därefter går vi igenom lärarnas kontext i syfte 
att skapa en förståelse för den yrkesgrupp, lärarna, som vi undersöker, vilket vi anser relevant 
att ha med sig i den vidare läsningen av uppsatsen.  I kapitel 2 avhandlas den tidigare 
forskning som för undersökningen har betydelse i den bemärkelsen att den kan kopplas till vår 
studie. Kapitel 2 efterföljs av ett teorikapitel där vi redogör för den teori som vi knutit till vår 
undersökning och som vi använt oss av som en slags vägvisare vid analysen av vårt material. 
Därefter kommer ett kapitel där vi går igenom den metod vi valt att använda oss av, hur vi 
gjort vårt urval och hur vi genomfört vår undersökning.  

Efter dessa inledande kapitel presenteras vårt empiriska material samt analysen av detta, 
vilket vi gör genom att indela materialet efter de tre teman som vår teoretiska ram 
tillsammans med materialet i sig har lett oss fram till nämligen: förutsättningar, behov och tid. 
I de två sista och avslutande kapitlen fogar vi samman studien i en diskussion för att till sist 
slutföras med de konklusioner vi kan dra av studien samt några avslutande kommentarer och 
tankegångar kring vidare studier i ämnet. 
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1.4. Bakgrund 
Avsikten med föreliggande avsnitt är att belysa ett för vår undersökning centralt område, 
informationssökning, och att mycket kort också redogöra för informationskompetens samt 
även beskriva de utgångspunkter och aktiviteter lärarna ägnar sig åt. 

Då uppsatsen mer eller mindre hela tiden rör sig omkring informationssökning anser vi att det 
i ett tidigt skede är betydelsefullt att på ett resonerande sätt synliggöra begreppet 
informationssökning. Detta gör vi genom att via författare på området inhämta material och 
utifrån detta på ett resonerande sätt reflektera över våra egna uppfattningar av begreppet. 

I takt med att informationstekniken (IKT) utvecklats och lärandet fått en mer framträdande 
roll i samhället har också bibliotekets uppgift förändrats. Vi belyser i detta avsnitt bibliotekets 
pedagogiska roll med hjälp av vetenskaplig litteratur på området. 

Genom att i detta avsnitt också beskriva lärarutbildningen och läraryrket samt att resonera 
kring användarundervisning och informationskompetens vill vi ge en allmän beskrivning av 
våra informanters kontext. 

Detta avsnitt syftar således till att ge läsaren en inblick i vad vi menar när vi talar om 
informationssökning, d.v.s. vad som för oss döljer sig bakom begreppet, ge en inblick kring 
biblioteket som pedagogisk resurs och dessutom skapa en grundförståelse för den yrkesgrupp 
vi valt att undersöka. 

1.4.1. Informationssökning 
Informationssökning kan ses som en process där information söks fram genom en individs, i 
olika grad, aktiva handlande. Den definitionen ger informationssökning en vid innebörd där 
både informationssökning med tekniska hjälpmedel och genom interaktion i individens 
sociala nätverk finns med (Sundin, 2004, s. 273). En vid definition är också vad vi anser passa 
in på lärares informationssökningskontext, som kan se väldigt olika ut. En viktig del av 
processen är dock att innehållet i informationssökningsprocessen anses vara nära knutet till en 
förmåga till kritiskt tänkande (Limberg, Hultgren & Jarneving, 2002, s.118).  

Carol Collier Kuhlthau (2004, s. 45-50) beskriver en modell för informationssökningen som 
process. Hennes modell av informationssökningsprocessen baseras på en undersökning, av 
hur studenter på gymnasie- och collegenivå söker information i inlärningssituationer. 
Modellen beskriver en process i sex steg, där, utöver handlingarna, även studenternas känslor 
och tankar kring informationssökningen beskrivs. Från första steget, Task initiation, där 
informationsbehovet uppstår, till sista steget, Search closure, där det insamlade materialet 
finns tillhanda för användning, beskrivs handlingarna och känslorna hos informationssökarna.  

Studenterna gavs i undersökningen även möjlighet att i efterhand reflektera över 
informationssökningsprocessen. Det visade sig vara en viktig del i processen, då det visade 
sig att många studenter inte var medvetna om dess omfattning och den insats de själva gjort i 
informationssökningen (Ibid., s.51).  

Vi tror att Kuhlthaus modell, vilken här beskrivits mycket kortfattat, till viss del även går att 
använda för att beskriva vår undersökta grupp, d.v.s. lärarna. När de utbildade sig till lärare, 
och fick sin undervisning i informationssökning var de själva studenter, vilket gör att 
modellen är intressant för oss. 
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En viktig del av modellen, anser vi, är just att informationssökningen ses som en process, och 
att en rad olika känslor uppkommer under denna, som säkerligen inverkar på hur individen 
söker information och vilka val denne gör. Kuhlthau tar även upp vikten av att reflektera över 
informationssökningen i efterhand, vilket också vi anser vara en viktig del. Vad vi däremot 
reagerar på är att kritiskt tänkande och källvärdering inte framhålls som ett ”eget” steg, vilket 
vi, i enlighet med andra forskare, bl.a. Limberg (Limberg, Hultgren & Jarneving, 2002, s.118) 
anser vara en stor del av informationssökningsprocessen. Kuhlthaus beskrivning av 
informationssökningsprocessen menar vi alltså tyder på ett bristande inslag av kritiskt 
tänkande hos den undersökta gruppen. 

Sammanfattningsvis anser vi att en chans till eftertanke och kritisk granskning av såväl 
informationssökningen och dess innehåll som dess resultat förefaller vara ett inslag som bör 
genomsyra hela processen, och något vi anser vara en av de centrala delarna då detta handlar 
om att kunna kvalitetsbedöma informationen.  

1.4.2.  Användarundervisning och informationskompetens 
Tidigare var den huvudsakliga uppgiften för biblioteket att lagra och tillhandahålla material, 
men i och med utvecklingen av IKT, lärandets allt större roll och det utökade behovet av 
information och informationssökning, både under utbildningstiden och i yrkeslivet, har 
bibliotekets roll som en pedagogisk resurs kommit att bli en mer central del i verksamheten 
(Sundin, 2004, s. 265ff). Ett alltmer studentcentrerat lärande och införandet av problem-
baserat lärande (PBL) har bidragit till att en förskjutning i biblioteksverksamheten skett 
(Limberg & Sundin, 2006). I och med denna förskjutning i bibliotekets uppgifter är också en 
viktig del i verksamheten just användarundervisning, en term som i uppsatsen ställs liktydlig 
med undervisning i informationssökning.  

När man talar om undervisning i informationssökning går det hand i hand med begreppet 
informationskompetens (Ibid., s.284f). Begreppet har sin historia i begrepp som biblioteks-
kunskap och informationsfärdigheter, vilka har bytt namn allteftersom utvecklingen av IKT 
skett. Under 1990-talet började man tala om informationskompetens (Limberg, Hultgren & 
Jarneving, 2002, s. 98f). Innebörden av begreppet varierar, vilket framkommer utifrån 
författarnas forskningsöversikt, bland annat definieras det som att informationskompetens 
innebär att kunna identifiera ett informationsbehov, att välja en strategi för sin sökning, att 
kunna kombinera rätt termer samt att kritiskt kunna granska sökningens resultat och bedöma 
dess relevans, för att kunna använda informationen i syfte att nå kunskap (Ibid., s. 96ff). 
Innebörden som Limberg et al (2002) tillskriver begreppet anser vi också ge en bild av 
informationskompetensens mångsidighet och omfattning. För, som vi ser det, innebär 
kompetensen inte bara att ha kunskapen att söka efter information, utan också att kunna 
värdera den med ett källkritiskt förhållningssätt, och att veta hur man i enlighet med 
vetenskaplig sed kan använda sig av informationen.  

Forskare på området, exempelvis Limberg m.fl., ser också kritiskt tänkande som en viktig del 
i informationssökningsprocessen. Därför finns en efterfrågan om att förflytta undervisningens 
huvudtyngdpunkt från att undervisa i sätt att söka och finna sina källor till att lägga tyngd-
punkten mer på att analysera, tänka kritiskt, att kunna värdera och relevansbedöma sina källor 
och att använda informationen (Limberg, Hultgren & Jarneving, 2002, s.118f). I enlighet med 
vår åsikt kring informationskompetensers innebörd håller vi med om att en stor grundsten i 
användarundervisningen bör vara att kritiskt kunna bedöma informationen samt att kunna 
använda den på ett effektivt sätt i enlighet med vetenskaplig sed. 
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1.4.3.  Lärarutbildningen 
Lärarutbildningen är sedan 1977 en del av högskoleväsendet. Decentralisering av 
utbildningen har gjort att respektive lärosäte har möjligheter att själva utforma sin 
organisation så länge de följer fastställda direktiv för respektive aktivitet (SOU 2008:109, 
s.119). Nuvarande lärarutbildning för grundskolan infördes 1988 (Ibid., s.90) och har två 
inriktningar, år 1-7 eller år 4-9. Lärarutbildningen är en så kallad professionsutbildning och 
har därmed en egen examensbeskrivning. Innehållet i utbildningen regleras av de villkor som 
anges i högskoleförordningen (SFS 1993:100).  Högskoleförordningen, bil. 2, säger att 
studenten ska ha de kunskaper och färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, 
fritidshemmets, förskoleklassen, skolans eller vuxenutbildningens mål samt bidra i 
utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten 
ska också visa kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och 
förhållningssätt inom sin praktik.  

Utseendet och utformningen av lärarutbildningen har under åren utvecklats i takt med rådande 
kunskapssyn, teorier om hur undervisning och lärande bör bedrivas, men också av de 
innehållsliga momenten (SOU 2008:109 s.101f). Idag omfattar lärarutbildningen, beroende på 
ämnes- och åldersinriktning, mellan 180 – 330 högskolepoäng och inkluderar både ämnes-
studier och praktiskt pedagogiska delar. Utbildningen består av tre utbildningsområden. Ett 
inledande allmänt område som är obligatoriskt för alla följt av efterföljande inriktning och 
senare specialiseringar. Efter avklarade studier erhålls examen som sedan 2007 kan avläggas 
efter en grundläggande eller avancerad nivå (Lärarförbundet, 2009). 

1.4.4. Läraryrket 
Skollagen (SFS 185:1 100) 1kap 2§ framhäver att alla ska ha tillgång till likvärdig utbildning 
och till det allmänna skolväsendet. Skolan ska, i samarbete med hemmen, ge eleverna 
kunskaper och färdigheter i syfte att främja deras utveckling till ansvarstagande samhälls-
individer i överensstämmelse med grundläggande värderingar. En av förutsättningarna för 
detta är att skolan har utbildade lärare. 

Lärarens uppdrag klargörs i sin helhet av examensbeskrivning för lärarutbildningen, vilken 
återges i högskoleförordningen bil.2. Läraren har ett stort ansvar för både elevernas lärande 
men också för skolans utveckling, ett ansvar som fortfarande tycks växa då samhället 
kontinuerligt förändras (jmf. Lpo94). 

Utifrån skollagen har läroplaner fastställts för respektive verksamhet (Lpo94 s.3). 
Läroplanerna innehåller övergripande mål och riktlinjer för verksamheterna. Häri betonas 
även genomgående elevens eget ökade ansvar för sitt eget lärande och att de kritiskt ska lära 
sig att hantera information och på så vis utveckla kunskap, varför ett sådant arbetssätt1  under 
de senare åren tillämpats inom utbildningsväsendet och skolan och genom att läraren arbetar 
utefter det. 

 

                                                 
1 Sedan 1990‐talet har på alla nivåer inom utbildningssystemet ett undersökande arbetssätt tillämpats, s.k. 
problembaserat lärande (PBL), vilket inbjuder till ett eget ansvarstagande av lärandet. Ett arbetssätt som kräver 
att man som student (elev) själv söker information som sedan bearbetas och granskas till kunskap (Limberg, 
Hultgren & Jarneving, 2002, Informationssökning och lärande, s. 12‐13), vilket påverkar bibliotekets roll. 
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2. Tidigare forskning  
I detta kapitel redovisar vi tidigare forskning på de områden vilka vi anser relevanta för vår 
undersökning. Genomgången ger på inget vis en heltäckande bild av den forskning som gjorts 
på området, utan är ett urval av sådan forskning som vi funnit relevant för vår undersökning.  

Under arbetets gång har vi kommit fram till att ett fruktbart sätt att tematisera litteraturen har 
varit att dela upp den utifrån olika aspekter som på olika vis berör vår studie, mer eller mindre 
nära. För att påvisa kopplingen mellan litteraturen och denna studie har vi valt att presentera 
den tidigare forskningen utifrån de två huvudområden, eller aspekter, som hela under-
sökningen görs utifrån, d.v.s. studietiden och yrkeslivet. Vi tror också att denna uppdelning 
kan komma att förenkla förståelsen för läsaren. 

2.1. Studierelaterad forskning 
Här redogör vi för den forskning vi relaterar till lärarnas studietid: Biblioteket i 
lärarutbildningen och Användarundervisning. 

2.1.1. Biblioteket i lärarutbildningen 
I Matilda Böwes magisteruppsats om bibliotekets roll i lärarutbildningen skriver hon att 
biblioteket i huvudsak har två skilda uppgifter i lärarutbildningen. Den ena rollen är att lära de 
lärarstuderande att söka information för sin egen räkning, som vi tolkar det för sin studietids 
räkning. Den andra rollen är att lära studenterna att söka information för sitt läraryrke, d.v.s. 
att använda biblioteket i sin roll som lärare (1997, s. 14). Undersökningen visar att användar-
undervisningen i lärarutbildningen skiljer sig åt mellan de olika lärosätena, och att det inte 
alltid finns med som en del i utbildningen (Ibid., s.29ff). Bristerna i användarundervisningen 
uppfattas enligt de studerande bero på en tro om att man redan kan söka information, eller att 
ansvaret ”skjuts” mellan utbildarna och biblioteket (Ibid., s.34), vilket illustrerar en bristande 
kommunikation och ett bristande ansvarstagande hos såväl lärarutbildningsansvariga och 
bibliotek. Detta handlar dock om de studerandes orsaksuppfattning, och har inte befästs 
ytterligare. Böwes undersökning är för oss intressant, även om det är viktigt att ta i beaktande 
att den är gjord för tolv år sedan och att utvecklingen sedan dess gått vidare och att 
bibliotekets pedagogiska roll samt lärandets betydelse har stärkts. En intressant del är den 
uppdelning av användarundervisningen för just lärarstuderande mellan att lära för sin egen 
studietid eller för sin roll som lärare, i läraryrket. Det sammanfaller med en viktig aspekt i vår 
undersökning, vilken i mycket fokuserar på hur användarundervisningen kommit till nytta i 
arbetslivet, hur den förberett lärarna för deras kommande informationssökningsbehov i sin 
roll som just lärare. 

2.1.2. Användarundervisning 
Den allt mer pedagogiska roll som bibliotekarieyrket innebär, och därav användar-
undervisningens allt mer framträdande roll både i yrkesprofessionen och i biblioteks-
verksamheten, är ett ringa utforskat område, menar Sundin (2004). Den forskning och 
litteratur som finns på området har initierats av representanter från bibliotekariekåren själv, 
och har många gånger en normativ framtoning då den handlar om undervisningens innehåll; 
vad den bör innefatta och vad användarna bör kunna (s. 265f, 287, 303). Vidare diskuteras, 
enligt Sundin, huruvida användarundervisning ska införlivas i utbildningen eller ges separat. 
De flesta förekommande åsikter är att denna bör impliceras i övrig undervisning (Ibid. 
s.285f). Hur detta sett ut för våra informanter och hur det avspeglas i användar-
undervisningens betydelse för yrkeslivets informationssökning, enligt deras utsagor, är en 
betydande del av vår undersökning, varför Sundins undersökning för oss förefaller intressant. 
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Åsa Andersson och Anna Carlsson har i uppsatsen Användarundervisning på 
högskolebibliotek (2004) gjort observationer vid ett antal högskolebibliotek, i syfte att 
undersöka hur användarundervisningen ser ut på högskolebibliotek samt hur denna skulle 
kunna utvecklas (s.1f). Undersökningens fokus sammanfaller med ett viktigt inslag i vår 
undersökning och känns därför relevant för oss. Observationerna visade att undervisningen 
har ett varierat innehåll överlag och att undervisningen på de olika biblioteken till stor del 
liknade varandra. Vad de studerande däremot saknar är undervisning, eller träning, i att 
reflektera över sitt funna material, d.v.s. att kunna kritiskt värdera sitt material för att kunna 
använda det (Ibid., s.61). Detta är en brist som även Limberg och Folkesson tar upp i 
undervisningssammanhanget, och menar att den tenderar att i alltför hög grad fokusera på 
tekniska lösningar och hjälpmedel och på så sätt missar att förmedla informationssökningens 
komplexitet (Limberg & Folkesson, 2005, s.25). Andersson och Carlsson menar dock att detta 
kan vara svårt att få in i undervisningen, beroende på hur mycket tid och hur många tillfällen 
undervisningen är förlagd till, och att en undervisning uppdelad på flera tillfällen skulle kunna 
gynna detta. En annan aspekt av anledningen till att detta moment delvis saknas kan, enligt 
författarna, vara en uppfattning om att detta inte är undervisande bibliotekaries uppgift, utan 
snarare lärarens (Andersson & Carlsson, s.61f).  

En i undersökningen framträdande kritik mot dagens användarundervisning är 
bibliotekariernas traditionella, behavioristiska undervisningsmetod, d.v.s. kateder-
undervisning. Författarna menar att lärandet främjas i en miljö där man interagerar med andra, 
varför undervisningen bör utformas på ett sätt som också aktiverar studenterna. Detta skulle 
kunna ske i form av seminarier och diskussionsgrupper där bibliotekarie och studenter 
tillsammans diskuterar informationssökningen. Man förespråkar också att undervisande 
bibliotekarier bör utveckla sin förståelse för lärandet och för sin pedagogiska roll i 
undervisningen (Ibid., s.64f). 

2.2. Yrkesrelaterad forskning 
Som nämnts i kapitlets inledning går vi i detta avsnitt igenom ett urval av den forskning som 
gjorts i anslutning till lärares yrkesliv, och som vi finner betydelsefulla för vår undersökning. 
De områden vi här tar upp är Lärare, Lärare och informationssökning samt Informations-
sökning och lärande. Det sistnämnda området var tämligen svårplacerat eftersom det tangerar 
både utbildning och yrkesliv, men eftersom vi funnit det framför allt beröra informations-
sökning och lärande utifrån lärarnas yrkesverksamhet placeras avsnittet under huvudområdet 
yrkeslivet. 

2.2.1. Lärare 
I anslutning till utredningen En hållbar lärarutbildning, gjordes en undersökning av 
nyutexaminerade lärare, vilka nu befinner sig ute i arbetslivet (SOU 2008:109 s.131). 
Undersökningen är intressant för vår del då den ger en aktuell bild av lärarnas verklighet. I 
undersökningen framkom, då lärarna blickar tillbaka på sin utbildning och ställs inför frågan 
om utbildningen förberett dem tillräckligt, att viss osäkerhet upplevs inom vissa områden. 
Som en del i undersökningen fick de svarande även yttra sig om vilka kunskapsområden som 
behövde förstärkas i en framtida lärarutbildning. Svaren visar då behov av förstärkning inom 
de områden där bristerna påtalats. Bland de områden vilka framför allt nämndes var 
bedömning och IT-kompetenser, och att kunna tillvarata och reflektera över forskningsresultat 
(Ibid. s.132-140). Det sistnämnda är för oss uppseendeväckande då lärarutbildningen faktiskt 
innebär bland annat att den blivande läraren ska kunna se, tillvarata och reflektera över det 
som har relevans för såväl utbildningen som för yrkeslivet. 
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Cristina Robertson Hörberg (1997) vill i sin avhandling inom pedagogik, Lärares 
kunskapsutnyttjande i praktiken, visa på en ökad förståelse av grundskollärarnas 
informationsanvändning, vilket även utgör en viktig del av vår undersökning. Robertson 
Hörberg visar i sin undersökning hur denna baseras på tre huvudspår: lärarens egen kunskap, 
lärarens praktik och den nya kunskap som ur lärarsynpunkt kan vara användbar. Läraren själv 
står i fokus mellan de sammanhängande delarna, men utbyter en aktiv kommunikation 
häremellan både verbalt, i handling och/eller i tanken (s.119). 

Robertson Hörberg beskriver hur läraren ser på sin egen yrkesroll som den centrala motorn i 
den kontext där denne är verksam: som den styrande auktoriteten och problemlösaren i de 
situationer som kan uppstå i det sociala samspelet mellan människor. Poängteras bör också att 
läraren dessutom ofta känner tidsbrist och av den anledningen sällan får tid för reflektion, 
vilket Robertson Hörberg också finner stöd för i tidigare forskningsresultat (Ibid.s.208).  

Robertson Hörberg menar också i sin studie att lärarens kontext spelar en stor roll i hur skolan 
i sitt tankesätt och praktik tar in kunskapen och att lärarens kunskap är knuten till dennes 
kontext. Kontexten är individuell utifrån den personliga bakgrunden och den praktiska 
erfarenheten och är en viktig kunskapskälla för läraren (s. 151, 208f). De i studien deltagande 
lärarna uppger sig ha varierande informationsbehov men har gemensamt att information 
rörande det vardagliga arbetet prioriteras (s. 149). Först när ett påtagligt informationsbehov, 
eller behov av ny kunskap uppstår, söks information. Det handlar då om ett påtagligt behov, 
där informationen ska vara lätt att ta till sig och/eller använda den i det vardagliga arbetet. 
Informationen och den nya kunskapen, söks mestadels inom samma nivå, just för att 
smidigare praktiskt kunna använda den (s. 210f). 

2.2.2. Lärares informationssökning 
I tidskriftsartikeln Lärare och informationskompetens: från utbildningspraktik till 
yrkespraktik (2006) presenterar Anna Lundh2 och Olof Sundin en studie av lärares upp-
levelser av informationssökning under sin utbildning respektive i sitt yrkesliv, i syfte att ge en 
ökad förståelse för deras upplevelser och hur relationen mellan de olika praktikerna ser ut i 
informationssökningens sammanhang (s.5). Just övergången mellan praktikerna är för 
intressant, då den ingår även i vår studie. Studien, vilken genomförts med intervjuer av 
relativt nyblivna lärare, visar att den färdighet i informationssökning man under studietiden 
utvecklat handlade om studietidens informationssökningsbehov. Det handlar alltså inte om en 
färdighet sett i ett längre perspektiv, d.v.s. en färdighet som ska kunna användas även i yrkes-
praktiken (s.9). 

Lundh och Sundin talar också om en av lärarna upplevd praxischock, vilket handlar om att de 
nyblivna lärarna i mötet med yrkeslivet upplever en chockartad upplevelse av att yrket inte 
innebar det de väntat sig, eller det de under utbildningen har rustats för (Ibid.). En skillnad i 
informationssökningen i de olika praktikerna är att man under utbildningen söker information 
utifrån sina egna informationsbehov medan man i läraryrket söker information utifrån 
elevernas behov (s.11).  

Lundh och Sundin konstaterar i sin studie att informationskompetensen är bunden till sin 
kontext, och menar i och med detta att högskolebibliotekens användarundervisning bör 
utformats utifrån detta (s. 5, 12). 

                                                 
2 Anna Lundh har även skrivit en magisteruppsats i ämnet, Informationssökning och lärande, 2005 (BHS). 
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2.2.3. Informationssökning och lärande 
Limberg m.fl. menar att informationssökning och -användning för ett innebördsrikt lärande 
kräver flertalet färdigheter och kunskaper. Författarna poängterar vikten av t.ex. läskunnighet, 
användandet av effektiva verktyg för informationssökning, samt förmågan att tolka, analysera 
och dra slutsatser av en text. (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s.35f, 89f, 91). Detta 
innebär också, enligt vår tolkning, ett personligt ansvarstagande, då kopplingen till kritiskt 
tänkande värdesätts och de lärande på så vis utvecklar en informationskompetens. 

Limberg har, efter flera års studier kring informationssökning och lärande, kommit fram till 
att skolbiblioteken skapar viktiga förutsättningar för lärande, då de utgör ett viktigt redskap i 
lärandet (Limberg, 2010 s.6ff).  

Tidskriften Framsidan har i ett specialnummer samlat en rad artiklar om skolbiblioteket, dess 
pedagogiska roll och den resurs biblioteket utgör i informationssökning (2010). Häri ges 
genomgående exempel på varierande arbetssätt om hur bibliotekens resurser tillsammans med 
de olika yrkesgrupperna inom skolväsendet gagnar elevernas lärande. Ross Todd, som är 
verksam för School of Communication and Information i USA menar att lärare och skol-
bibliotekarier tillsammans kan vägleda elever till kunskap och förståelse genom så kallad 
vägledd undersökning. Genom att lägga fokus på aktivt sökande efter mening och förståelse 
och samtidigt reflektera utifrån de erfarenheter man redan har kan man utveckla sitt kritiska 
tänkande (s. 32-41).  
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3. Teori 
I detta kapitel har vi för avsikt att presentera ett teoretiskt ramverk. Detta gör vi genom att 
studera litteratur på områden som vi finner intressanta för analysen av vårt material, och 
intressanta utifrån det undersökningsområde vi valt. Med hjälp av denna ram, och de 
ställningstaganden i förhållande till litteraturen, vilka vi försöker att synliggöra i direkt 
anslutning till varje avsnitt i kapitlet bygger vi upp ett teoretiskt ramverk som vi förhåller oss 
till och använder oss av som analytiska redskap under analysen av vårt empiriska material. 
Det teoretiska ramverket har, tillsammans med det empiriska materialet i sig, hjälpt oss att 
utkristallisera de teman, förutsättningar - behov - tid, vilka under analysen blottlagts. Dessa 
teman kommer längre fram att presenteras närmare. Vi avser alltså att använda de teoretiska 
begreppen som verktyg i analysen av empirin, och återkopplar till den i diskussionen och 
slutsatserna.  

3.1. Sociokulturellt perspektiv 
Ur ett sociokulturellt perspektiv, ur vilket vi vill se lärandet, studeras samspelet mellan 
människan och gruppen, vad de tar till sig utifrån olika händelser och handlingar ur 
omgivningen. Vidare ser man till hur dessa erfarenheter och upplevelser används, och 
avspeglas i framtiden (Säljö, 2000, s.13). Ytterligare en utgångspunkt för lärande och 
mänskligt tänkande/handlande utifrån ett sociokulturellt perspektiv är att man har fokus på 
hur människor och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser (Ibid. s. 
18). För att underlätta sin vardag har människan under åren utvecklat en mängd, inte enbart 
materiella utan också förståndsmässiga, resurser. Dessa tillgångar omtalas ur ett socio-
kulturellt perspektiv som redskap eller verktyg (Ibid., s.20). 

Språket och kommunikationen är en viktig grundsten i lärandet ur ett sociokulturellt 
perspektiv (Ibid., s.21f), då vi ofta genom verbal kommunikation utbyter information och 
andra kunskaper med varandra i vår omgivning (Ibid., s.34), och där språket utgör en central 
länk mellan individen och omvärlden (Ibid., s.67).  

Hanteringen av såväl fysiska som intellektuella redskap innebär att vårt sätt att tänka och våra 
föreställningar om omvärlden vuxit fram ur individens agerande med dessa redskap ur olika 
verksamheter, så kallad mediering (Ibid., s. 81). Språket kan sägas fylla en slags förmedlings-
funktion i lärandeprocessen, och får då en betydelsefull medelpunkt. Det anses ur ett 
sociokulturellt perspektiv vara ett mycket viktigt redskap i lärandet (Ibid., s.82). 

Lärande handlar, enligt Säljö, om ”att bli delaktig i kunskaper och färdigheter och förmå 
bruka dem på ett produktivt sätt inom ramen för nya sociala praktiker och verksamhets-
system” (s. 151).  

Den sociokulturella förklaringen utgör vår syn på lärandet, då vi utifrån avsnittets resonemang 
kring lärande anser att människan handlar utifrån sina egna erfarenheter och färdigheter av 
och vad som uppfattas krävas eller tillåtas av henne i olika situationer för att skapa en 
koppling mellan sociala praktiker och individuella handlingar. Deltagande kommunikation 
har där en inverkan i människans sätt att agera. Det är dock viktigt att tillägga att lärandet är 
svårt att förklara, eller beskriva, speciellt med tanke på den förändring det innebär i en 
människas förhållande till sin omvärld. Detta gör att innebörden av lärande påverkas av både 
individuella och sociala faktorer, vilka i sig är svåra att generalisera. 
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3.2. Informationsbehov 
Under intervjuerna framkom en betydande mängd utsagor vilka handlar om vilket 
informationsbehov informanterna ansett sig haft under sin studietid, samt vilket behov av 
information som finns i nuvarande yrkespraktik. Olika behovsaspekter var något som 
informanterna återkommande talade om och vi anser det därför ur denna synvinkel vara en 
viktig aspekt att ta upp i analysen av materialet. Informationsbehov är också något som 
Robertson Hörberg framhåller som betydande för lärares informationssökning (se avsnitt 
2.2.1. Lärare). 

Donald O. Case diskuterar i boken Looking for information (2002) olika aspekter av 
informationsbehov. Det kan handla om ett informationsbehov som ska leda fram till ett mål, 
alltså fungera som ett redskap att uppnå målet. En annan behovsaspekt är ett viljestyrt eller 
behovsstyrt (vilket enligt Case är omdiskuterat) behov, då man söker information då en vilja, 
ett behov eller ett intresse av informationen upplevs. Det kan även diskuteras vad som 
egentligen är ett verkligt behov kontra ett upplevt behov, d.v.s. vad man tror sig behöva 
kontra vad som egentligen behövs i informationssammanhang (Ibid. s.66f). Cases arbete med 
att förklara och definiera olika former av informationsbehov visar, vilket han också påtalar, att 
begreppet är svårt att förklara och att studera, då behovet dels upplevs inuti en människa 
(Ibid. s.73) och dels för att det är ett så heterogent begrepp. Vi anser det ändå relevant att 
diskutera kring detta i anslutning till vår undersökning. 

Vårt antagande i frågan är att lärare behöver information som redskap för lärande, men att 
informationssökning också är en del av lärandeprocessen, d.v.s. att både informationssökning 
och information kan ses som redskap. När de söker undervisnings- och lektionsmaterial är 
detta ett exempel på där vi anser att informationssökningen och informationen är ett redskap. 
Informationssökningen kan också i lärandesammanhang vara ett objekt för lärandet i syfte att 
utveckla någon specifik kunskap, i lärarnas fall, att vara så pass kunniga inom det område de 
utövar sitt yrke i.  

3.3.  Ålagd och icke ålagd informationssökning 
Föregående avsnitt för oss naturligt vidare mot olika grunder till informationssökning. Detta 
är något som också framkommit genom informanternas utsagor, att det under studietid och 
yrkespraktik finns olika grunder till informationssökningen. Eftersom vi låtit vårt material 
styra analysen, behöver vi ett teoretiskt och analytiskt verktyg för att kunna analysera och 
förhålla oss till utsagorna kring informationssökningens grunder. 

Ett sätt att beskriva informationssökning är att dela upp den i att vara ålagd, d.v.s. man har 
blivit tillsagd av någon annan i syfte utföra eller lösa någon uppgift, eller egeninitierad, vilket 
innebär att den är frivillig och självgenererad, ofta inom den egna kontexten. Undersökningar 
har visat att informationssökningen många gånger görs på uppdrag av någon annan, en 
uppdragsgivare i informationssökningssammanhang, och den som utför sökningen blir då en 
form av agent. Det kan vara en chef eller kollega, en lärare eller andra personer i den sociala 
kontexten, som agerar uppdragsgivare (Gross, 2001). Det är givetvis en viktig faktor att ha i 
åtanke, i vilken roll användaren, i vår undersökning läraren, söker information. 

Lärare söker, enligt oss, mestadels information i rollen som agent, men kan även fungera som 
uppdragsgivare då elever ges uppgifter att lösa, och där en aktiv informationssökning av 
eleven själv krävs. För att återgå till lärarens agentroll ser vi kursplanen och skolledningen 
som uppdragsgivarna och som kräver att lärarna tar fram material för undervisningen, 
föräldrar som efterfrågar information, elever som behöver svar på frågor, men också 
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läraryrket i sig självt som kräver en hel del informationssökning. Detta är roller som 
omnämns av Gross, framför allt i kontexter som arbetsplatser och i utbildningssammanhang. I 
utbildningssammanhang nämns även att informationssökningen sker som en integrerad del i 
utbildningen för att främja det livslånga lärandet (Gross, 2001). 

I studien är en viktig del att se till bakgrunden till informationssökningen, för att synliggöra 
hur informationssökningen sett ut under studietiden och hur den ser ut i yrkespraktiken, detta 
anser vi vara en del i att kunna belysa användarundervisningens betydelse under studietiden 
och under yrkeslivet. 

3.4. Praktikgemenskaper 
I anslutning till att läraryrket diskuteras anser vi praktikgemenskaper vara ett viktigt begrepp, 
eftersom vi anser att läraryrket utgör en sådan och att detta påverkar informationssökningen. 
Etienne Wenger, som är en ledande forskare inom området, försöker förstå sambandet mellan 
kunskap, gemenskap, identitet och lärande. Wengers förklaring av praktikgemenskaper 
innebär att vi alla i hela vårt vardagsliv ingår i olika former av sådana, mer eller mindre 
uttalade. Vi är ständigt en del av olika slags aktiviteter, där vi tillsammans med andra 
aktiverade interagerar med varandra och vår omvärld, vilket vi också formas av. I och med 
detta menar Wenger att vi lär, och att lärandet sker genom social interaktion inom olika 
praktiker, eller aktiviteter (1998, s.4, 45). 

En praktikgemenskap består, enligt Wenger, av en kombination av olika beståndsdelar. I en 
sådan gemenskap finns en så tät och stark samhörighet och/eller gemensam kompetens att den 
i sig urskiljer medlemmar från ickemedlemmar. Inom gemenskapen finns ett sådant 
engagemang som gemensamt driver medlemmarna framåt, delar information och lär av 
varandra. Ytterligare en egenskap är att det gemensamma utövas i praktiken och att det 
tillsammans byggs upp erfarenhetsresurser, verktyg och erfarenheter för att lösa gemensamma 
problem. I och med alla dessa gemensamma egenskaper har en gemensam praxis byggts upp. 
Egenskapen består i att medlemmarna genom att driva sina intressen inom specifika områden 
och delta i aktiviteter därinom, diskutera, dela information med varandra bygger upp en 
gemenskap och en relation som möjliggör att man inom gemenskapen kan lära av varandra. 
Den tredje egenskapen är den som kallas praktiken och som medför att en praktikgemenskap 
innebär att gemenskapen måste utövas i praktiken, där det gemensamt byggs upp resurser av 
erfarenheter, verktyg och olika metoder för att lösa problem, medlemmarna har helt enkelt 
byggt upp en gemensam praxis (Wenger, 2006). 

Dessa nämnda tankegångar använder sig Ola Pilerot av i en diskussion (2009, s.108-130) 
utifrån en tidigare studie av högskolestudenters informationskompetens. Pilerot menar här att 
informationssökning och informationsanvändning lärs med hänsyn till hur dessa aktiviteter 
verkar i den praktik där de utförs (Ibid., s.111), vilket delvis också bottnar i Säljös teorier. 
Säljö menar att lärande är en fråga om att besitta information, ha färdighet och förståelse, men 
också kunna avgöra vilken information, färdighet och förståelse som är relevant i ett visst 
sammanhang inom ramen för ett verksamhetssystem. Lärande sker i de sammanhang där det 
tillämpas. Lärande i vardagslivet och yrkeslivet kan därför ske på liknande sätt, då lärande i 
viss mån bottnar ur någon form av informationssökning. 

Genom att delta i en social gemenskap skapas erfarenheter, dessa erfarenheter bidrar även till 
att skapa gemenskaper. Utifrån detta synsätt sker informationssökning och informations-
hantering av varierad karaktär hos varje enskild individ då behovet styr aktiviteten (Ibid., 
s.111). Då tillhörigheten av en viss grupp har betydelse för hur detta sker förstås att 
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informationssökning och informationshantering inte givet behöver vara likvärdigt utformat 
och standardiserat, vilket tidigare gjort sig gällande i flertalet dokument som publicerats av 
svenska högskolebibliotek (Ibid., s.109).  

Vi avser med avsnittet om praktikgemenskaper påvisa att lärarna ingår i en praktik-
gemenskap, och informanternas informationssökning kan beskrivas som formad av den 
praktik de ingår i. Användandet av begreppet som ett analytiskt redskap i vår studie styrks av 
Pilerots användning av begreppet praktikgemenskap som ett teoretiskt begrepp i en studie i 
informationssökningssammanhang. Vi anser att lärarna tillsammans bildar en så stark grupp 
med ett engagemang vilket särskiljer medlemmarna i gruppen från de som inte är medlemmar, 
d.v.s. lärarna från de som inte är lärare. Genom att betrakta våra informanter som medlemmar 
i praktikgemenskaper avser vi att använda begreppet som ett analytiskt verktyg för att kunna 
tolka empirin. 
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4. Metod 
Studiens fokus är att skapa en förståelse för våra informanters uppfattning kring informations-
undervisningen under studietiden och dess betydelse i yrkeslivet. För att uppnå vårt syfte med 
undersökningen valde vi att göra en kvalitativt orienterad studie, vilket givit oss möjlighet att 
tolkande undersöka informanternas utsagor vid analysen av empirin. 

4.1. Intervju som insamlingsmetod 
Valet av lämplig metod för vår undersökning föll i ett tidigt skede på kvalitativa intervjuer. 
Intervjuer är den metod vilken framför andra dominerar kvalitativ forskning och som även för 
oss framstår som mest användbar metod, då vi önskar nå en fördjupad förståelse för de 
informanter som här representeras av grundskollärare. Intervjuer är, enligt Dalen (2008, s. 
9,11), ett lämpligt sätt att få information om andras tolkningar kring något. På så vis kan vi 
skapa en förståelse kring målet för vår undersökning, som utgörs av den kontext våra 
informanter befinner sig i. 

Den intervjuform vi funnit lämpligast är riktat öppna intervjuer, vilket innebär en öppen 
struktur, men där vi som intervjuare har förutbestämda områden (Se bil. 1 Intervjuguide), 
vilka vi vill att informanterna resonerar kring. Avsikten med en öppen struktur är att 
informanterna då själva tillåts fritt resonera kring det/de områden vi för dem in på. Dessa 
områden har av oss i förväg formulerats, som riktlinjer, samt att ge ett mer subjektivt 
resonemang kring områdena än om vi som intervjuare formulerar specifika frågor och 
definierade begrepp. Eftersom vi ville undersöka ett speciellt område ansåg vi att en viss 
styrning måste ske under intervjuns gång, för att de områden vi anser betydelsefulla ändå 
skulle finnas med i resonemangen. Under intervjuns gång följde vi upp resonemangen inom 
dessa områden, just för att få informanterna att resonera kring det vi ansåg viktigt för 
undersökningen (Lantz, 2007. s.31ff). 

Ytterligare ett argument för den öppnare varianten av intervjuer är att vi som undersökare 
alltid bidrar med vår förförståelse när vi hanterar intervjumaterialet (Dalen, 2008, s.13). 
Genom att i så ringa grad som möjligt styra resonemanget i intervjun och istället låta den i 
möjligaste mån styras av informanterna, anser vi att vår subjektiva påverkan minskats. 

4.2. Bekvämlighetsurval 
Den urvalsmetod vi använt, bekvämlighetsurval, är en metod som är vanligt förekommande 
inom kvalitativa intervjuer (Bryman, 2002, s.313). Men urvalet kan även beskrivas som ett 
kriteriebaserat bekvämlighetsurval. Det innebär att innan vi gjorde vårt bekvämlighetsurval, 
vilket rent praktiskt utgick från kontaktnät av olika slag i vår närhet, ställde vi upp vissa 
kriterier, vilka skulle uppfyllas för att informanterna ska vara lämpliga. Det är enligt Dalen 
(2008, s.56) en viktig fas i urvalet för att man ska finna informanter som är lämpliga för 
undersökningen och genom vilka man kan belysa det eller de problemområden man vill 
studera.  

De kriterier vi ställt är att informanterna innehar en inte alltför gammal grundskol-
lärarexamen, max 10 år, och att de nu är verksamma som lärare inom grundskolan samt att de 
under sin utbildningstid erbjudits deltagande i någon form av undervisning i informations-
sökning, vilket förutsätter att lärosätet har erbjudit användarundervisning. Då vi använt oss av 
bekvämlighetsurval baserat på egna kontaktnät visste vi att informanterna har en grundskol-
lärarexamen från utbildningsorter där biblioteket erbjudit användarundervisning för 
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lärarstudenterna, under den tidsperiod våra informanter studerat. Därmed ansågs kriterierna 
uppfyllda.  

En brist med bekvämlighetsurval är att ett sådant urval knappast kan sägas vara representativt. 
Bryman (2002, s.290) menar dock att detta överbryggs av att man väljer relevanta informanter 
och på så sätt belyser problemet på ett så omfattande sätt som möjligt. Relevanta informanter 
menar vi i detta fall är de informanter vilka uppfyllde de kriterier vi förutbestämt.  

Inledningsvis gjordes en pilotintervju, enbart för att kontrollera intervjuguidens användbarhet, 
och som därför endast fungerat som en testintervju och inte utgör någon del av den empiri vi 
analyserat. Intervjuguidens utformning kändes duglig och förändrades därför inte påtagligt. 
Med hänsyn till och på grund av den tidsram som ges för en kandidatuppsats och för att ge oss 
ett hanterligt men ändå givande material gjordes slutligen fyra intervjuer. Efter genom-
förandet av de fyra intervjuerna togs av oss ett gemensamt beslut om att dessa gav oss 
tillräcklig information i förhållande till våra frågeställningar. Vi är dock medvetna om att ett 
utökat antal intervjuer troligen skulle gett oss mer underlag, som i sin tur kunde ha bidragit till 
en större förståelse för grundskollärarnas förutsättningar kring informationssökning. Vid ett 
övervägande av detta i förhållande till en kandidatuppsats omfång och tidsram valde vi trots 
detta att nöja oss med det material de fyra intervjuerna gett oss. 

4.2.1. Informanterna  
Våra informanter består av tre kvinnor och en man. Alla fyra har avslutat sin utbildning under 
2000-talet och har sedan dess arbetat som lärare, med vissa avbrott för föräldraledigheter. 
Informanterna har utbildat sig vid två olika lärosäten, fördelat med två på varje lärosäte. 

För att inte röja informanternas identiteter men ändå kunna särskilja dem har vi valt att tilldela 
dem fingerade namn: Agnes, Bengt, Caroline och Disa. Då en informant är man, har vi valt att 
också ge honom ett manligt fingerat namn, inte med avsikt att i analysen ägna oss åt några 
som helst genusrelaterade frågor, utan för att så långt som det är möjligt återge en sannings-
enlig bild. 

Informanternas arbetssituation är av varierande art, men gemensamt är att de alla fyra arbetar 
på grundskolenivå, från förskoleklass upp till årskurs nio. Bengt skiljer sig från de tre andra 
eftersom han undervisar enbart i förskoleklass. Vid intervjutillfället arbetade han i ett mycket 
invandrartätt bostadsområde. Agnes, som arbetar på en friskola, är framför allt verksam inom 
matematik och naturorienterade ämnen. Disa undervisar på mellanstadienivå i de flesta ämnen 
som ges där. Caroline har sin egentliga utbildning inom år 1-7 med svenska som inriktning, 
men undervisar för tillfället i ämnen där lärarbehörig personal saknas. 

Vi vände oss även till de aktuella universitetsbiblioteken för att få kunskap om informanternas 
situation gällande användarundervisning under sin studietid, för att på så sätt få en bild av 
deras kontext under utbildningstiden. Enligt de kontakter vi haft med lärosätena, muntligen 
och via mejl, visade det sig att användarundervisningen för lärarutbildningen på bägge 
biblioteken gjorts om sedan våra respondenter slutfört sin utbildning. (Bjarsch, 2010, 
Axelsson, 2010). 

Den undervisning informanterna från den ena utbildningsorten fick under sin utbildning var 
endast i form av kort introduktion på en knapp timme vilken behandlade en kort presentation 
av biblioteket, hur man sökte och beställde litteratur samt en presentation av den lokala 
katalogen. Lärarna kunde beställa ytterligare ett undervisningstillfälle i informationssökning 
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på 90 minuter som innehöll en kort repetition av introduktionen och ämnessökning i den 
lokala katalogen, Libris, Artikelsök och en rundvandring i biblioteket (Bjarsch, 2010). 

Vid den andra utbildningsorten var undervisningen liknande. Under våra informanters 
studietid skedde undervisningen i form av kortare introduktioner som i stora drag innehöll 
rundvandring, visning av det lokala bibliotekssystemet (hur man söker och beställer) 
(Axelsson, 2010). 

4.3. Undersökningens tillförlitlighet 
Kvalitativa studier är trots allt produkter av tolkade framställningar av världen och kan inte 
ytterligare utföras på exakt samma vis igen, vi redogör därför i nästkommande textavsnitt så 
noggrant vi kan för hur studien genomförts. Genom att redogöra för hur studien genomförts 
påvisar vi dess tillförlitlighet och pålitlighet, vilka är alternativa kriterier för bedömningar av 
reliabilitet och validitet vid kvalitativa studier (Bryman, 2002, s.257-266). 

4.4. Genomförande 
Då vi formulerat vårt syfte och våra frågeställningar för studien, påbörjades arbetet med en 
intervjuguide parallellt med inläsning av relevant litteratur kring tidigare forskning. Vi tog 
även kontakt med tänkbara informanter, informerade dem om vårt arbete med en förfrågan 
om de kunde vara oss behjälpliga. Efter färdigställandet av intervjuguiden, genomfördes en 
pilotintervju följd av de fyra planerade intervjuerna, vilka alltså utgör vårt empiriska material. 

Vi genomförde två intervjuer var, enskilt. Intentionen var att intervjuerna skulle genomföras 
på informanternas arbetsplats, men på grund av praktiska skäl som uppstod i nära anslutning 
till intervjutillfället utfördes två av dem istället i informanternas hem.  

Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning av studiens syfte, information om 
konfidentialitet och att deltagandet var frivilligt, men att vi var glada för deras engagemang att 
stå till vår tjänst samt att vi hade för avsikt att banda samtalet. Valet att banda intervjun, 
grundade vi på att vi vid intervjutillfället ville kunna ägna mer uppmärksamhet på själva 
samtalet än att anteckna. Informanterna informerades om detta i förväg och gav sitt samtycke 
till inspelning. 

Intervjun startade med att informanterna först fick berätta något om sig själva, för att samtalet 
skulle flyta på så bekvämt som möjligt, följt av frågor om informationssökning under 
utbildningstiden och sedan kopplingar till yrkeslivet. Intervjuerna varade mellan 25-40 
minuter. Alla intervjuer, utom pilotintervjun, bandades, som tidigare nämnts, för att sedan 
avlyssnas och transkriberas ord för ord men med uteslutning av identitetsavslöjanden. Dessa 
textdokument har sedan legat som grund för analysen, tillsammans med de av oss upplevda 
intrycken från själva intervjusituationerna. 

Materialanalysen gjordes separat av oss båda, på varsitt håll och utan diskussioner under 
tiden, för att på så sätt minska subjektivitetens inslag i analysen, utan att för den skull göra 
anspråk på objektivitet. Det vi i förväg kommit överens om var att i materialet försöka se 
olika teman som utkristalliserades. Efter att vi analyserat materialet på varsitt håll jämförde vi 
sedan vad vi kommit fram till och kom efter diskuterande fram till ett antal gemensamma 
teman. Temana, var vilket vi redan nämnt: förutsättningar, behov och tid. Hur vi kom fram 
till dessa teman presenteras utförligare i avsnitt 5. Analys av empirin. 

Analysarbetet har också hela tiden genomsyrats av den litteratur på området som vi tagit del 
av och som gett oss en kunskapsgrund att stå på och relatera våra ”upptäckter” till, en 
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förförståelse som är nödvändig för att kunna upptäcka betydelsefulla företeelser inom 
studiens ram samt för att leda till en fördjupad förståelse för lärarnas 
informationssökningskontext. 
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5. Analys av empirin 
I det här kapitlet presenteras analysen av vår empiri. Detta görs utifrån de teman: 
förutsättningar, behov och tid, som utkristalliserats dels när vi transkriberat och bearbetat 
intervjuerna, och dels utifrån den teoretiska ram vi för vår analys kommit fram till genom 
litteraturläsning. Analysen redovisas utifrån denna tematisering med hänsyn till de huvud-
områden, studietid och yrkesliv, vilka intervjuerna utgått ifrån, och som vi ser som en central 
del av undersökningen utifrån de frågeställningar vi arbetat med.  

Analysens tre teman har vi kommit fram till genom att intensivt läsa in oss på empirin och se 
vad som frekvent återkommer, samt härleda dem till vår teori. Särskilt ett tema, behov, har en 
stark koppling till den teoretiska ramen, som mycket handlar om informationsbehov; vad man 
anser sig behöva och vilket syfte samt grunden till informationssökningen, om den är baserad 
på ett egenupplevt behov eller om det görs på uppdrag av någon annan, d.v.s. är ålagd eller ej. 
Både behovs- och förutsättningsstemat kan vi koppla till perspektiv om lärande inspirerade av 
Säljö (2000). De sociokulturella perspektiven på lärande tillsammans med tidigare, i teori-
kapitlet förda resonemang kring informationssökning, belyser information, kunskap och 
lärande som integrerade delar i det allmänna talet om livslångt lärande. Tidstemat är mer 
svårkopplat till vår referensram. Tid har dock varit ett så framträdande område i vårt material, 
när informanterna talat om hur sökande och användandet av information sker i yrkeslivet, att 
vi även tar upp det som ett tema i analysen.  

Wengers (1998, 2006) teori om praktikgemenskaper, tar vi framför allt stöd av då vi låter den 
ge oss möjlighet att i viss mån göra vårt material och resultat betydande för lärarkårens, 
framförallt grundskollärarnas förutsättningar för informationssökning, då vi anser att våra 
informanter ingår i olika praktikgemenskaper inom en större, övergripande praktik, nämligen 
läraryrket. Vi menar med det att vi analyserar materialet utifrån ett perspektiv som innebär att 
vi ser våra informanter som representanter för olika gemenskaper inom en större. 

Även den litteratur vi läst in oss på för att skapa en bakgrund kring lärare och informations-
sökning samt tidigare forskning har haft betydelse för hur vi kunnat identifiera våra teman, 
och därmed också för analysen. 

Kopplingen mellan teman - teori - övrig litteratur synliggörs i analysen genom hänvisningar. 
För att kunna besvara våra frågeställningar, har de olika faktorerna som visat sig påverka 
informanternas informationssökning ansetts viktiga, på så vis att de visar hur studietidens 
användarundervisning, tillsammans med andra faktorer påverkar informanternas kontext för 
informationssökning. Detta menar vi synliggör vilken betydelse studietidens 
användarundervisning haft, och har. 

I analysen illustrerar vi intervjuernas innehåll med citat från intervjuerna, för att göra 
läsningen mindre tung, och för att öka undersökningens trovärdighet.  

5.1.  Förutsättningar 
Det här avsnittet behandlar den del av analysen som berör förutsättningar, eller resurser av 
olika slag. Med resurs avser vi alla de, vilka vi definierat som tänkbara tillgångar, eller 
förutsättningar, som haft betydelse för de informationsaktiviteter informanternas utsagor 
belyst. Hur informanternas utsagor kring sin studietids undervisning i informationssökning ser 
ut menar vi visar, utifrån våra frågeställningar, hur studietidens undervisning i informations-
sökning haft betydelse under studietiden, men även i yrkeslivet. Ur en sådan aspekt är det 
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även intressant att se till vilka andra faktorer som spelar in gällande förutsättningar, eftersom 
en mer övergripande bild av utsagorna kring resurser visar hur just användarundervisningen 
fungerat som en resurstillgång. Empirin har således lett oss fram till olika förutsättnings-
faktorer som kommande kapitel kommer att redogöra för. 

För att underlätta läsningen och förståelsen har vi delat upp delen om förutsättningar i 
underavsnitt kring dessa olika resurser som framkommit under intervjuerna. De olika 
underavsnitten är: den undervisning informanterna fått under sin studietid, 
biblioteksanvändningen under studie-tiden, informationssökning i yrkeslivet, källresurser i 
yrkeslivet samt materiella resurser i yrkeslivet. Slutligen följer ett sammanfattande avsnitt om 
de olika förutsättningsfaktorerna. 

5.1.1. Undervisning i informationssökning 
En avgörande förutsättning gällande informationssökningen under studietiden anser vi är 
frågan om informanternas deltagande i användarundervisning. Som ett första led i analysen 
har vi därför försökt utröna hur utsagorna ser ut kring denna fråga, och vad som gått att utläsa 
av dem. 

Informanterna uppgav under intervjuerna att de i olika grad deltagit i användarundervisning i 
bibliotekens regi. Genom vad de sagt kan vi se att de alla deltagit i någon form av text 
handledande, eller undervisande verksamhet för att förenkla deras informationssökning. 

Agnes: 

 I samband med att vi skaffade lånekort så fick vi en genomgång, men ingen undervisning… det 
var liksom inget obligatoriskt utan bara liksom att man fick hjälp när man var där och sökte. 

Citatet illustrerar att Agnes, trots att hon själv inte anser sig ha fått någon undervisning i 
informationssökning, deltagit i en aktivitet i bibliotekets regi, och att hon när hon uppsökte 
biblioteket fick hjälp. Citatet synliggör tydligt att Agnes faktiskt deltagit i aktiviteter vilka vi 
förmodar syftar till att hjälpa Agnes och hennes kurskamrater i deras informationssökning. 

Bengt berättar under intervjun att han deltagit i undervisning inför examensarbetet: 

Det var någon från universitetet som pratade om etiska regler och sådant, om att man inte får 
plagiera och att vi skulle jämföra källor, vilka som var mer pålitliga… 

Bengt berättar vidare om att han deltagit i undervisning där man talar om att jämföra källor 
och dess pålitlighet. Detta är i allra högsta grad undervisning som gäller informationssökning, 
då vi anser att källkritiskt tänkande och förmågan att bedöma informationens pålitlighet och 
relevans är en central del i informationssökningen, vilket vi tidigare behandlat i avsnitt 1.4.2. 
Användarundervisning och informationskompetens. 

Även Caroline ger oss en utsaga som talar om att hon deltagit i undervisning i 
informationssökning: 

… alltså, vi hade ju inte ett speciellt ämne. Det var ju involverat eller liksom integrerat i varje 
ämne, så det var ju inget vi kallade för informationssökning egentligen. 

I kommande mening berättar sedan Caroline att utbildningen baserades på PBL. Lite längre in 
i intervjun talar hon om att de från biblioteket erbjöds en rundvandring och en kurs i 
informationssökning, och hon berättar att hon faktiskt deltagit i en kurs i informationssökning.  
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Disa är den som tydligast genom sin utsaga talar om den undervisning hon fått i 
informationssökning: 

Hela utbildningen var ju en utbildning i informationssökning kan man ju säga. Alla arbeten vi 
gjorde gick ju ut på att söka information och vara kritisk till källor och så… 

Sammanfattningsvis kan vi, om den undervisning i informationssökning informanterna fått 
under sin utbildning, utläsa att de alla faktiskt deltagit i sådan, även om de alla inte talar om 
det rakt ut. Det förefaller vara så att Agnes och Bengt inte är riktigt på det klara med vad den 
undervisning vi frågar efter innebär. Risken att vi som intervjuare och informanterna 
tillskriver begreppet olika innebörder i en intervjusituation där vi vill låta informanterna tala 
så fritt som möjligt, är en risk vi varit medvetna om. Men eftersom vi låtit dem tala så fritt får 
vi veta det ändå, när vi kan utläsa det genom deras utsagor. Det som vi utifrån utsagorna kan 
se är då att de alla fyra deltagit i användarundervisning. 

5.1.2. Biblioteksanvändningen under studietiden 
Hur informanterna använt biblioteket under sin studietid, och vad de i utsagorna ger oss för 
uppfattning av biblioteket talar om för oss hur biblioteket fungerat som en tillgång, eller 
resurs, under studietiden. Det menar vi pekar på en viktig förutsättning för studietidens 
informationssökning. Överlag är utsagorna kring detta positiva och visar oss bibliotekets 
viktiga roll i informanternas utbildning: 

Disa: 

Och biblioteket var jätteviktigt, framför allt när jag skrev mitt examensarbete, och datorn och så, 
eller de bitarna man kommer åt därifrån. Jag höll på och letade mycket själv, för man har ju väldigt 
stor nytta av om man kan söka efter information på nätet. […] Jag kommer ihåg att jag tyckte det 
var jättebra, att det fanns så mycket i de stora databaserna som vi kom åt… 

Caroline: 

Personalen var ju så otroligt kunniga och det var bara att gå dit och få den hjälp man behövde. 
Man kunde ju få hjälp om man ville det. […] Jag använde mig bara av universitetsbiblioteket, eller 
ibland folkbiblioteket, som jag faktiskt tycker hade en hel del, om jag liksom behövde låna 
litteratur. 

Ovanstående utsagor kommer från de två informanter som tydligast talat om att de deltagit i 
undervisning i informationssökning, och det är också de två som gav oss utförligast utsagor 
kring sitt biblioteksanvändande under studietiden. Kopplingen mellan att vara medveten om 
att man deltagit i användarundervisning och biblioteksanvändandet synliggörs också genom 
Agnes och Bengts utsagor kring detta: 

Agnes: 

Jag lånade mycket böcker. Mycket kurslitteratur lånade jag.  […] När vi gjorde olika… ja, mindre 
uppsatser och så… så sökte vi efter mycket böcker – annars var det ju det som stod på 
litteraturlistan. 

Agnes talar också om att undervisningen hon fick i informationssökning till viss del bringade 
klarhet i den djungel hon först upplevde biblioteket och dess databaser som, men säger också 
att hon förmodligen kunnat få ut mer av det om hennes kunskaper varit bättre. Men hon säger 
att hon trots att hon förmodligen missade en del information upplevde att hon fick den hjälp 
hon behövde. 

Bengt berättar om sitt biblioteksanvändande under studietiden: 
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Jag lånade 50 % av böckerna. Artiklar och så hade de gjort i ordning så man fick köpa. […] Den 
obligatoriska litteraturen var ju självklar, sedan fanns det ju ytterligare litteratur och den kunde 
man ju söka på biblioteket om man ville. 

Bengt talar också om att han anser sig vara självlärd när det gäller internet och upplevde 
därför inte att sökande efter material, utöver kurslitteraturen, utgjorde något problem. 

Vad vi kan utläsa av utsagorna, och i relation till de utsagor vi tidigare sett kring deltagandet i 
användarundervisning är att två av informanterna, Disa och Caroline, genom sitt sätt att tala 
om biblioteket, sin användning av detta och de resurser som där fanns, visar ett medvetande 
kring vad biblioteket erbjöd och hur man kunde använda det. Som tidigare nämnts har de ju 
också deltagit i en vad vi kan utläsa mer organiserad och omfattande användarundervisning än 
Agnes och Bengt. Det är vår tolkning att Disa och Caroline således har utvecklat mer kunskap 
om hur och var man kan söka information, samt kring bibliotekets helhet som resurs. Agnes 
påtalade ju att hon förstår att hon skulle ha kunnat utnyttja bibliotekets resurser mer om hon 
haft mer kunskaper kring det. Användarundervisningen verkar ha haft en stor betydelse för 
informanternas användande av biblioteket under sin studietid. Agnes och Bengts utsagor talar 
däremot om för oss en viss avsaknad av denna användarundervisning och Agnes säger sig 
sakna kunskaper i informationssökning som de övriga informanterna dels sade sig ha, och 
dels visade att de har genom sitt sätt att tala.  

5.1.3. Informationssökning i yrkeslivet 
Ganska tidigt i intervjuerna framkom utsagor som talade om hur kunskaperna i 
informationssökning påverkar informanternas arbetssituation, då de i sin yrkesroll söker 
information. Agnes tar upp problematiken med att kunna bedöma informationen: 

Vi använder inte så mycket läroböcker, och då blir det ju att vi sätter ihop häften till eleverna. […] 
Det är en rejäl bit av mitt jobb att hitta information, det är det. […] Jag försöker vara källkritisk, 
men jag tycker jag borde ha mer kunskap… speciellt med tanke på det yrke jag har. 

Agnes utsaga säger oss att hon upplever viss kunskapsbrist i källkritik, vilket hon menar är en 
viktig del av informationssökningen, med tanke på att elevernas läromaterial bygger på den 
information hon finner. Just denna avsaknad av, för informanten, tillfredsställande kunskaper 
i källkritik, ser vi som en resursbrist, och en bristfällig förutsättning. Agnes har redan när vi 
talade om informationssökningen under hennes studietid talat om att hon förmodligen hade 
haft större nytta av biblioteket och dess resurser om hon haft större kunskaper i informations-
sökning, och med tanke på att hennes yrke kräver att hon själv sätter samman 
undervisningsmaterial förefaller denna resursbrist bli än mer tydlig i yrkesrollen. 

Caroline berättar om hur hon ser på användarundervisningen hon fick under sin studietid: 

Det som erbjöds och det man fick var ju menat för studietiden, fast i sig leder det ju till att man 
kan använda det i situationer efter utbildningen, tycker jag. 

Carolines utsaga säger oss att trots att undervisningen enligt henne var utformad för att 
underlätta studietidens informationssökning, så drar hon nytta av de kunskaper hon då 
utvecklade även i andra situationer, däribland sin yrkessituation. Det säger oss att åtminstone 
en av våra informanter har med sig en kunskapsförutsättning från sin studietid när det gäller 
informationssökning. 
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5.1.4. Källresurser i yrkeslivet 
En form av förutsättningar vi avser i det här avsnittet är vilken tillgång man har till databaser 
etc. Detta är något som i informanternas utsagor framkommer: 

Disa: 

Jag kommer ihåg att jag tyckte det var jättebra, att det fanns så mycket i de stora databaserna som 
vi kom åt när vi höll på. De kommer jag ju inte åt nu eller? 

Caroline: 

En del databaser kommer man ju till exempel inte åt om man inte är student. […] Det fanns ju så 
mycket tillgängligt, en del kommer man ju inte åt om man inte är student. 

Både Disas och Carolines utsagor vittnar om att resurser som fanns för dem under studietiden 
inte är tillgängliga för dem nu, när de inte längre är studenter. Det tycks vara så att de i sin 
yrkesroll saknar vissa av de resurser de under studietiden hade tillgång till och lärde sig 
använda. 

Men det finns även utsagor som talar om vilka resurser som finns för informationssökning. 
Agnes berättar nedan om var hon finner material för sin undervisning: 

Via Skolverket kan man ju få tag i material, men det är ju mer fortbildningsmaterial kan jag tycka. 
Men annars finns det ju en bank där det finns lektionsförslag. 

Hon berättar vidare att hon upplever svårigheter att hitta lektionsmaterial på rätt nivå, och 
menar att detta är en problematisk del av hennes arbetssituation. 

Disa berättar också om vilka källor hon använder sig av: 

Jag letar främst på nätet. Handlar det om matte går jag in på NCM:s ( Nationellt centrum för 
matematik) hemsida, eller så googlar jag eller använder biblioteket och tar hjälp av kollegor. […] 
Jag har jättestor nytta av Nationalencyklopedin… det finns en del som heter Skola som är jättebra. 
Där finns massor av färdigt material, där vet man ju att man kan lita på källorna. […] 
Skolbiblioteket finns ju, men där finns ingen hjälp att få, det borde man ha på skolan, en 
bibliotekarie alltså, oj vad man borde det! 

Här talar Disa om för oss att det finns förutsättningar för att kunna söka information, men 
också att hon verkligen upplever ett behov av att man vid skolans bibliotek har en utbildad 
bibliotekarie som kan hjälpa till. Hennes eftertryck tolkar vi som att hon verkligen upplever 
detta som en brist på resurs. 

I citatet ovan för Disa oss också in på en annan form av informationsresurs, och det är genom 
interaktion med andra personer: 

Vi pratar jättemycket med varandra hur vi gör och så, och delger varandra så mycket vi hinner och 
så. Man delar ju med sig av material också. 

På Disas arbetsplats samarbetar man alltså och delar med sig av det material man finner, och 
för också diskussioner kring informationssökningen. 

Bengt berättade hur han får hjälp av en kollega: 
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Jag jobbar med en kollega som är väldigt insatt… det finns rätt så mycket böcker på skolan… så 
än så länge… Så hon kommer ju med tips om hur man hittar böcker som kan vara bra. 

Bengt förlitar sig alltså på sin kollega som han i intervjun säger sig uppleva som en ”halv 
bibliotekarie”. Ur hans utsaga förstår vi att denna kollega för honom utgör en stor 
informationsresurs. 

Även Caroline berättade att man på hennes skola samarbetar kring informationssökningen: 

Man behöver i vardagen leta mycket information och arbetslaget tar hjälp av varandra. […] På 
lärarkonferenser pratar vi jättemycket och i princip alla är intresserade… 

Carolines utsaga visar att informationssamarbetet även förekommer på en något högre nivå än 
inom det egna lärarlaget, eller arbetsplatsen. Hon berättade att man också på större 
lärarkonferenser för samtal kring informationssökningen, och att intresset för detta är stort. 

Utsagorna kring persontillgångar visar att dessa tillgångar värdesätts högt, och kan jämföras 
med interaktionen i individers sociala nätverk som Sundin talar om (2004, s. 273). Det kan 
också jämföras med de aspekter om intellektuella redskap Säljö talar om (2000, s. 82), där 
språket utgör en betydelsefull medelpunkt och som ur ett sociokulturellt perspektiv anses vara 
ett viktigt medierande redskap i interaktionen och kommunikationen. Det personliga mötet 
och kommunikationen fyller en förmedlingsfunktion, och vi anser därför att detta kan sägas 
vara en betydande resurs, i enlighet med informanternas utsagor kring detta. Språket anser vi 
också kan framhävas som ett betydelsefullt redskap i interaktionen inom en praktik-
gemenskap. 

5.1.5. Materiella förutsättningar 
Som materiella förutsättningar menar vi här exempelvis tillgång till arbetsplats och datorer. 
Detta var något som tydligt framkom i intervjuerna. Framför allt visade sig bristen på 
datorresurser: 

Vi har en dator som vi delar på tre, en del är upp till sex stycken. I framtiden diskuteras om att alla 
lärare skulle få varsin laptop, det skulle underlätta tror jag. 

Caroline berättar ovan för oss att det på hennes arbetsplats är upp till sex lärare delar på en 
dator. I och med att hon tror att det skulle underlätta om alla hade varsin dator visar hon att 
datorbristen är ett problem. Hon talar också om att datorn, och internet, är ett viktigt redskap i 
informationssökningen, vilket ytterligare befäster att hennes utsaga ger uttryck för här finns 
det brister i informationssökningens förutsättningar. 

Även Agnes talade om bristen av datorer, främst när det gäller att handleda sina elever i 
informationssökning, då bristen på datortillgång är ett bekymmer: 

Vi har inte så mycket tillgång till datorer, men vi försöker gå till biblioteket när det behövs… 

5.1.6. Sammanfattning av förutsättningar 
En sammanfattande analys av förutsättningstemat menar vi handlar, utifrån våra fråge-
ställningar, om hur studietidens undervisning i informationssökning haft betydelse under 
studietiden, men även i yrkeslivet.  

Den inledande delen av analysen handlade om att kartlägga hur användarundervisningen sett 
ut under studietiden. Den visade att alla fyra informanter på något sätt deltagit i verksamhet 
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som vi menar är olika former av användarundervisning, då den haft som syfte att hjälpa 
studenterna i deras informationssökning. Det är dock två av informanterna som deltagit i mer 
organiserad användarundervisning, och som visar en större medvetenhet kring biblioteket som 
en tillgång. Det ser vi som en möjlig följd av den undervisning de fått i informationssökning, 
men det krävs mer omfattande undersökningar för att påstå att det verkligen förhåller sig så. 

Trots att utsagorna säger oss att studietidens användarundervisning främst handlat om att 
hjälpa studenterna under studietiden, ger de oss också informationen att de färdigheter man 
har med sig i informationssökning även är till glädje i yrkeslivets informationssökning. Men 
det har även framkommit att man upplever brister i sina kunskaper kring just detta, framför 
allt när man tar fram undervisningsmaterial och till detta behöver ha ett källkritiskt 
förhållningssätt. 

Det framgår också av utsagorna att det finns andra förutsättningar som har betydelse för 
informationssökningen i yrkeslivet. Det förekommer utsagor om att man saknar studietidens 
databasåtkomst, men man saknar också en utbildad bibliotekarie vid skolans bibliotek. Detta 
för oss vidare in på personresurser, vilket vi med hjälp av utsagorna kan se spelar en stor roll 
för informationssökningen, då detta är något som samarbetas och diskuteras kring kollegor 
emellan, inom arbetslaget och även på större lärarkonferenser. Just personresurser verkar vara 
betydelsefullt, vilket vi i avsnitt 5.1.4. Källresurser i yrkeslivet knutit till det sociala nät-
verkets interaktion samt språkets och kommunikationens roll som medierande redskap.  

Slutligen framkom också att det förekommer brist på datorer, vilket upplevs som ett 
bekymmer i sammanhanget. 

5.2. Informationsbehov 
Ur empirin framkommer att information och informationssökning utgjort och utgör en viktig 
del, såväl under studietiden som i yrkeslivet. I detta avsnitt presenterar vi analysen av 
utsagorna som handlar om informationsbehovet, och vad som är upphovet till informations-
sökningen. Vi delar i analysen upp behovstemat på de två huvudområdena: studietid och 
yrkesliv, för att slutligen sammanfatta dessa. 

5.2.1. Studietiden 
Under studietiden bestod behovet främst i att söka efter information för att klara av sina 
studieuppgifter och bli godkänd på sina examinationer. Behovet av information har under 
studietiden styrts av behovet att söka efter information för att klara av sin utbildning. Det är 
en svår gräns att dra gällande huruvida studietidens informationssökning grundar sig på ett 
eget behov, eller egen vilja eller om det är sprunget ur ett åläggande. Vi väljer här att se det 
som en kombination. Under studietiden krävs det att man söker information för att klara av 
sina examinationsuppgifter, och vi förmodar att detta är något som de studerande vill, alltså 
ligger det i deras intresse, och behov, att söka efter information. Å andra sidan kan man också 
se det som att de är ålagda att söka information; av lärare, handledare eller examinatorer. 
Enligt Gross (2001) är det vanligt att informationssökning sker på uppdrag av någon annan, 
vilket vi ju också kan se hos informanterna. Utsagor, som Carolines nedan, visar att detta 
delvis kan handla om ett individuellt val: 

Man gjorde det enkelt för sig, om man till exempel bara tar  in viss information som man behöver 
ta in, så tyckte man att det kanske räcker med det. 

Caroline verkade mena att man kunde välja att endast göra det som var nödvändigt för att 
klara av sina studier, eller så kunde man välja att ta tillvara tillfället och skaffa sig mer 
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kunskap sprunget ur ett egenintresse. Hon kunde alltså delvis själv styra huruvida hennes 
informationssökning skulle begränsas till att vara minsta möjliga, den som hon ålades för att 
klara av sina studier, eller om hon skulle göra det ”lilla extra” och ägna sig åt mer 
informationssökning. 

Disa talade om att informationssökning var en stor del av hela utbildningen: 

Alla arbeten vi gjorde gick ju ut på att söka information och vara kritisk till källor och så. 

I en sådan utsaga utläser vi att informationssökningen varit mer eller mindre nödvändig, under 
hela utbildningen, och vi tolkar därför att den av Disa upplevts varit ålagd.  

Även Agnes talar om informationssökningen under sin utbildning, i ordalag som möjliggör en 
tolkning angående grunden för informationssökningen: 

När vi gjorde, ja mindre uppsatser och arbeten och så… så sökte vi mycket efter böcker – annars 
var det ju det som stod på litteraturlistan. Jag minns ett arbete vi gjorde det var mycket om islam… 
då sökte vi mycket… och… hittade artiklar och andra saker också. 

Även här kan vi utläsa att informationen som söktes var för att klara av specifika uppgifter. 
Oftast handlade det om litteraturlistor, vilket vanligen fastställs av kursansvarig, men det 
handlade också om egna arbeten, och där fanns det sannolikt mer utrymme för egeninitierade 
aktiviteter. 

Bengts utsaga visade att det dels förekom obligatorisk litteratur som man var ålagd att läsa, 
och dels ytterligare litteratur som man själv kunde välja om man ville läsa eller inte: 

Den obligatoriska litteraturen var ju självklar, sedan fanns det ju ytterligare litteratur och den 
kunde man ju söka på biblioteket om man ville. 

Under analysen av informationsbehovet har vi haft Cases studier i åtanke. Precis som Case 
skriver (2002, s.73) är det svårt att få en klar bild av informationsbehovets art, om det handlar 
om ett faktiskt behov, ett upplevt behov, eller om det är ett målstyrt behov. Det verkar för oss 
främst handla om ett målstyrt behov där informationen utgör en form av redskap som är 
nödvändigt för att uppnå målet, ett behov av information för att klara av sina studier. 

5.2.2. Yrkeslivet 
Informationssökningen under yrkeslivet verkar ha mer varierande grunder. I vissa fall verkar 
behovet vara rent viljestyrt och i egenintresse, som i Disas utsaga: 

Jag söker information för att få fakta och inspiration. 

Man kan även avläsa att detta är ett krav utifrån yrkets karaktär, men vi läser även in en 
känsla av frivillighet och egenintresse i hennes utsaga. 

Men Disa talade också om vilka krav som styr verksamheten, och därmed 
informationssökningen: 

Vi har ju läroplanen och våra mål vad man ska göra. Det gäller att ha målen framför sig så man vet 
vad de (eleverna) ska kunna – sedan hur vi gör är ju upp till oss själva. 
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Utsagan visar att verksamheten, och informationssökningen, är målstyrd, och om man ska 
förklara den i enlighet med Cases (2002) teori, sker informationssökningen utifrån ett 
redskapsbehov, för att klara dessa mål. Men hon talade också om att det finns ett mått av 
självstyrning, att man själva kan välja hur detta mål ska nås, vilket givetvis påverkar 
informationssökningen också. 

Hon berättar vidare om sitt informationsbehov: 

Jag söker jättemycket information på nätet till jobbet… och jag behöver verkligen ta reda på 
information. Alltså, det finns inte pengar till att köpa läromedel till allting utan det är ju till att 
plocka ihop själv. Allt kan vi inte leta efter så en del köps in. 

Även Agnes utsaga vittnar om ett liknande behov: 

Vi använder inte så mycket läroböcker, och då blir det ju att vi sätter ihop häften till eleverna. […] 
det är en rejäl tid av mitt jobb att hitta information, det är det. 

Både Disa och Agnes har som en del av sin verksamhet ett krav på sig att själva sätta samman 
undervisningsmaterial, som ska ersätta läromedel, då det av ekonomiska skäl i lägre 
omfattning köps in traditionellt läromedel. Detta anser vi handla om ålagd informations-
sökning enligt Gross (2001) teori om grunder till informationssökning, då detta inte grundar 
sig på ett egenintresse.  

Men det förefaller också finnas utrymme för informationssökning som kanske inte är direkt 
ålagd, även om det kan finnas ett tydligt behov av den. Den typen av informationssökning 
förefaller handla mer om ett egenintresse, som exempelvis att hänga med och hålla sig ajour i 
ämnet och om att man är intresserad. Då det trots egenintresset handlar om yrkesmässig 
informationssökning är det intressant att i detta sammanhang se till informationsbehovet. Case 
(2002) skriver att informationsbehovet kan vara redskapsbetonat. Vi anser till viss del att 
denna form av information faktiskt söks som ett redskap, ett redskap för att kunna hålla sig 
ajour. Men vi kan också se behovet som ett mer vilje- eller behovsstyrt, då utsagorna vittnar 
om att informanterna söker informationen för att de själva är intresserade av den, om än av 
yrkesmässiga skäl.  

5.2.3. Sammanfattning  
I en sammanfattning av både studietidens och yrkeslivets informationsbehov, och där vi även 
låter upphovet till informationssökningen ingå, förefaller informationsbehovet framför allt 
vara målstyrt. 

Under studietiden kan vi se att informationsbehovet främst handlade om att klara av sina 
studier, och informationen kan ses som ett redskap för att klara studierna. Men det verkar 
också finnas utrymme för informationssökning av eget intresse, utifrån det egenupplevda 
behovet. I yrkeslivet blir informationens redskapsroll tydligare. Lärarkåren har måldokument 
att förhålla sig till och i vissa fall krävs informationssökning för att sätta samman 
undervisningsmaterial. Kraven på, och därmed behovet av, information är utifrån utsagorna 
större i arbetslivet än under studietiden. Men även i yrkeslivet finns utrymme för 
informationssökning baserat på det egna behovet, även om det sker utifrån yrkesbehov.  

Vid en analys utifrån upphovsperspektivet framstår informationssökningen under studietiden 
ha varit både frivillig och ålagd. Det fanns en valmöjlighet i att göra minsta möjliga eller att 
göra lite mer, vilket är frivilligt. Men det är svårt att särskilja vad som kan sägas vara ålagt 
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och vad som är frivilligt. Informationssökningen kan ses som ålagd då den krävdes för att 
klara studierna, men kan också ses som frivillig eftersom studierna var frivilliga och det var i 
studentens egenintresse att klara av dem. 

Analysen av utsagorna kring yrkeslivets informationssökning utifrån upphovsperspektivet 
visar på att det finns stora krav på att lärarna söker efter information. Framförallt när de som 
ersättning för inköpt läromedel ska söka efter och sätta samman undervisningsmaterial själva. 
Men det finns också ett egenintresse i att söka efter information, för att hålla sig ajour eller 
finna inspiration.  

Både under studietiden och i yrkeslivet söks informationen i ett här och nu- perspektiv. 
Informationssökningen har skett för att tillfredsställa informationsbehov i det sammanhang 
informanterna befunnit sig i. Under studietiden skedde informationssökningen i syfte att klara 
av studierna, och i yrkeslivet i syfte att klara de informationskrav som finns just i läraryrket. 
Vid en analys utifrån Wengers teori om praktikgemenskaper (Wenger, 2006) skulle här och 
nu- fenomenet kunna tolkas som att informationsbehovet styrs utifrån den praktikgemenskap 
man befinner sig inom, och vilka behov och krav som förväntas finnas inom denna 
gemenskap. 

Slutligen kan vi se att fokus på det upplevda behovet, och de krav som ställs på 
informationssökning förändras då de olika praktikerna har olika utgångspunkter. Studietiden 
var en praktik, och yrkeslivet är en annan. 

5.3. Tid 
Temat tid ligger nära tillhands att se som en del av temat förutsättningar. Att vi brutit ut 
tidstemat beror på att just tid var något som våra informanter talade mycket om. Detta verkade 
vara en väldigt viktig faktor som påverkar deras informationssökning, särskilt i yrkeslivet. Det 
överensstämmer också med Robertson Hörbergs undersökning som visade att lärare ofta 
känner tidsbrist (1997, s. 208). Eftersom tidstemat i anslutning till studietiden inte framkom 
på annat sätt än att det under studietiden fanns möjlighet att ägna sig åt frivillig 
informationssökning kommer vi inte att dela upp detta tema på studietid och yrkesliv. 

Det har tidigare framkommit att lärarna lägger mycket tid på att söka efter information, och 
att informationssökning är en stor bit av våra informanters yrkesverksamhet. Utöver sin 
undervisningstid har lärarna så kallad förtroendetid, som bland annat utnyttjas till 
informationssökning. Informanterna menade dock att denna tid inte räcker till, utan man 
måste ta tid till informationssökning på bekostnad av något annat. Caroline, exempelvis, 
berättade om detta: 

Det är chockartat att man först som färdig lärare inser hur mycket tid man inte har för att planera 
inför lektioner. Det är så mycket vi ska göra. 

Hon talar här om bristen på tid för att planera sin undervisning, och att det är så mycket som 
hon ska hinna med att göra. Avsaknaden av sådana utsagor kring studietiden, samt att insikten 
är chockartad talar om att denna tidsbrist förmodligen inte fanns under studietiden.  

En annan skillnad som diskuterades i föregående tema, behov, är grunden till informations-
sökning. I yrkespraktiken föreföll grunden till informationssökningen vara framför allt ålagd, 
det framkom att yrket kräver mycket informationssökning. Att kvalitetsbedöma information 
är tidskrävande, dels då internet som källa erbjuder så mycket information och dels på grund 
av oklara läroplansmål. 
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Disa: 

Målen är ju så luddigt skrivna, så först måste man tolka dem, sedan gäller det att ha målen framför 
sig så man vet vad det är de ska kunna… sedan hur vi gör är ju upp till oss själva. 

En viktig del i lärprocessen är att själv medverka i sitt lärande genom reflektion och på egen 
hand konstruera en förståelse (Säljö, 2000, s. 56ff), vilket informanterna verkar uppleva som 
frustrerande i sitt sökande efter lämpligt undervisningsmaterial. Vad vi menar är att läraren i 
sitt uppdrag som undervisare hela tiden måste ha denna insikt i åtanke, då denne ska förmedla 
detta budskap, d.v.s. att på eget initiativ söka information för att lära, till eleverna. Att hitta 
undervisningsmaterial som främjar denna del i elevernas lärprocess är något som 
informanterna verkar uppleva frustrerande då de också trycker på alla ålagda uppgifter som 
ingår i yrket: 

Disa: 

Man känner att man inte riktigt räcker till. […] Hela tiden byggs det upp och vi ska kunna se varje 
elev. Man skulle önska att man hade mycket mera tid att kunna förnya sitt ämne. 

Utsagan vittnar om att tiden inte räcker till, samtidigt som de för undervisningens skull 
behöver söka efter mer information, och själva ”kunna” ämnet ganska mycket mer än sina 
elever för att kunna inspirera eleverna i deras lärande. 

Även Caroline talade om bristen på tid: 

Tiden räcker inte alltid till i den omfattning man skulle vilja. Jag vet inte hur mycket tid som går 
till det, för jag letar ju inte på lektionstid. Jag har sju och en halv timme i veckan i förtroendetid, 
men det räcker inte till, jag tar också lite fritid. 

Carolines utsaga visar att tidbristen är så omfattande att hon använder en del av sin fritid till 
informationssökning i arbetssyfte. Detta är något som även Agnes berättar om i anslutning till 
intervjun, att hon ofta ägnar kvällstid i hemmet åt informationssökning inför undervisning. 

Caroline berättar vidare om en av konsekvenserna tidsbristen leder till: 

Man tvingas ta den enkla vägen ibland. Det låter förskräckligt, men så är verkligheten. 

En konsekvens som tidbristen kan leda till är alltså att man tvingas ta ” den enkla vägen” och 
kanske inte kan göra ett fullgott arbete. 

Informanternas utsagor visar också att en önskan om tid att söka mer information för egen 
räkning, men eftersom denna tid är så begränsad prioriteras den typen av informationssökning 
bort till fördel för de mer elevanknutna, t.ex. inför undervisning. Informanterna kan inte låta 
sina egna informationsbehov gå före, trots att de vill och behöver hålla sig ajour. Bengt 
exempelvis, arbetar i ett invandrartätt område där flera kulturer möts och menade att en insikt 
i barnens hemländer och kulturer vore fördelaktigt. 

Att hjälpa eleverna i deras informationssökning är också tidskrävande. Lärarna försöker att ge 
dem det stöd de behöver, i den utsträckning de kan och har tid till. Exempelvis Disa berättade: 

Jag hinner inte hjälpa dem. 
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Bibliotek och internet uppmuntras att användas då eleverna ska utföra egna informations-
aktiviteter. Som tidigare påpekats anses ett bibliotek bemannat med utbildad personal vara 
viktigt, som kan bistå med personlig hjälp. Detta sågs av informanterna som en viktig resurs, 
då lärarens tid till detta är en brist.  

5.4.  Sammanfattning av analysen 
Under den intensiva läsningen av intervjumaterialet, och med hjälp av vår teori, framkom tre 
teman: förutsättningar, behov och tid. Med undersökningens frågeställningar i centrum ansåg 
vi dessa teman vara intressanta då de belyser informanternas informationssökningskontext på 
ett sätt som visar olika faktorer som påverkar denna kontext. På så sätt menar vi att vi kan 
skönja hur studietidens undervisning i informationssökning påverkat denna, när vi också kan 
uppmärksamma andra påverkande faktorer. 

Det har under intervjuerna framkommit utsagor som vittnar om att alla våra informanter 
deltagit i någon form av verksamhet i bibliotekets regi som haft syftet att underlätta 
biblioteksanvändning. Hur användarundervisningen sett ut och dess omfattning varierar dock 
mellan informanternas utsagor. Vi kan hos de två vars utsagor visar att de fått mer sådan än de 
andra två, se på det sätt de talar om biblioteket, sin användning av detta och dess resurser, ana 
en större medvetenhet kring ämnet. 

Alla fyra informanter berättade att den undervisning i informationssökning de fått under 
studietiden i första hand varit utformad för att hjälpa dem under just studietiden, men det finns 
utsagor som visar att den kunskapen även kommit till nytta i yrkeslivets informationssökning, 
även om det framkom önskemål om mer kunskaper i informationssökning, och framför allt 
källkritik. Vi ser också att användarundervisningen blottlagt brister för informanterna, dels 
under studietiden i form av just användarundervisning, och dels genom en ökad medvetenhet 
om informationssökning och informationsresurser. Den ökade medvetenheten som vi menar 
att användarundervisningen bidragit till leder till att informanterna ser bristerna i sin 
informationssökningskontext. 

Beträffande grunden till informationssökningen visar utsagorna att man, enligt Gross (2001) 
modell, kan se att den både under studietiden och i yrkeslivet förefaller vara till stora delar 
ålagd, och att informationsbehovet framför allt är målstyrt. Under studietiden verkade det 
dock finnas ett större utrymme för egeninitierad informationssökning, än i yrkeslivet, men 
även där verkar det finnas ett visst utrymme för informationssökning för egen del. Det 
förefaller för oss vara så att informationsbehovet styrs utifrån den praktikgemenskap, här 
lärarstuderande respektive yrkesverksam lärare, som man är en del av. 

Andra faktorer som i yrkeslivet påverkar förutsättningarna för informationssökning är en 
genomgående tidsbrist, brist på datorer och arbetsplatser och tillgång till relevanta källor. Det 
framkommer också av utsagorna önskemål om och ett behov av utbildad personal vid 
skolbiblioteket. 
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6. Diskussion 
I denna uppsats har grundskollärares utsagor kring sin egen studietids undervisning i 
informationssökning och dess betydelse i deras yrkesliv undersökts. Syftet med under-
sökningen har varit att nå en fördjupad förståelse för grundskollärarnas förutsättningar för 
informationssökning.  

Det har av utsagorna framgått att informanterna på något vis deltagit i aktiviteter i bibliotekets 
regi som syftat till att förenkla deras biblioteksanvändning, av varierande omfattning och 
utformning. Detta stämmer överens med de uppgifter vi fått från de aktuella universitets-
biblioteken, där det framgår att innehållet i stort sett är detsamma, men variationer i upplägget 
förekommer. Uppgifterna är förenliga med vad tidigare undersökningar i ämnet (Andersson & 
Carlsson, 2004 och Böwe, 1997) visat gällande utseendet på och innehållet i universitetens 
och högskolornas användarundervisning. Författarna menar att undervisningen överlag har ett 
innehåll som till stor del är liknande, men att utformningen av denna är mångfaldig. Biblio-
tekens användarundervisning tenderar att fokusera på själva informationssökningen, var och 
hur man hittar information inom ett specifikt område, men saknar moment där tid för träning i 
att reflektera över funnet material ingår (Limberg & Folkesson, 2005). Just kompetens i 
kritiskt granskande är en brist som framkommer i flera utsagor. I avsnitt 1.4.1. Informations-
sökning har vi berört hur viktigt det är att kritiskt tänkande är ett naturligt inslag i 
informationssökningsprocessen, i enlighet med Limberg, Hultgren och Jarnevings (2002) text 
kring detta. Detta är också något vi uppmärksammar i Kuhlthaus (2004) beskrivning av 
informationssökningsprocessen där kritiskt tänkande och källvärdering visserligen ingår, men 
inte som ett eget steg, vilket vi anser att det bör vara för att framhäva dess vikt. Hennes 
beskrivning av processen visar att kritiskt tänkande är något som förefaller ha begränsat 
utrymme i studenternas informationssökning. Studien visar enligt oss att kritiskt tänkande bör 
ha fokus i bibliotekens användarundervisning. 

Utsagorna har visat att informationssökning var och är en stor del, både under informanternas 
studietid och i deras yrkesliv. Under utbildningen söktes information för att klara av 
studierna. Informationssökningen i yrkeslivet sker till största del i undervisningssyfte, och vi 
menar då att lärarna har en agentroll, då de söker information för elevernas och under-
visningens skull. Vi kan, liksom Lundh och Sundin (2006, s.11) tidigare gjort, också 
konstatera att informationssökningen går, från att under studietiden vara styrt av ett eget 
informationsbehov för att klara av sina studier till att i yrkeslivet vara styrt utifrån elevernas 
behov. Vi menar också att informationsbehovet är målstyrt, både under studietiden och i 
yrkeslivet, då information söks som ett redskap för att uppnå ett mål, exempelvis i form av 
examinationsuppgifter under studietiden eller styrdokument i yrkeslivet. Men vi menar även 
att informationssökningen fungerar som ett redskap, då det är ett viktigt inslag i lärandet och i 
undervisningen. Vi ser också en likhet mellan studietidens och yrkeslivets informations-
sökningsbehov. Informationen som söks ska vara lätt att ta till sig och kunna anpassas till 
arbetet, och utvinns dessutom inte sällan inom samma praktiksamhörighet, vilket Robertson 
Hörberg (1997) påtalat (se avsnitt 2.2.1. Lärare). Det senare kan också kopplas till Wengers 
(1998, 2006) teorier om praktikgemenskaper, vilket vi tar upp något senare i detta kapitel. 

I en ytterligare diskussion kring grunden till informationssökningen under studietiden och 
yrkeslivet menar vi att den i båda praktikerna framför allt är ålagd, enligt Gross (2001) 
modell, även om det under studietiden förefaller funnits mer utrymme och möjlighet till 
egeninitierad informationssökning.     
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Utöver att alla fyra informanter deltagit i någon form av användarundervisning framkom av 
utsagorna också att undervisningen var till för att hjälpa dem under just studietiden, och inte i 
yrkeslivet. Trots det talar de ändå om att de har användning av sin användarundervisning 
indirekt även i yrkets informationssökning, även om de också påtalar sin kunskapsbrist. 

Fastän utsagorna visar att informanterna verkar uppleva en bristande informationskompetens i 
förhållande till de krav som yrket ställer på just informationssökning, verkar studietidens 
användarundervisning till viss del vara informanterna till hjälp i vid yrkeslivets informations-
sökning. 

Vi har i analysen nämnt att studietiden och yrkeslivet i informationssökningssammanhang kan 
ses som två skilda praktiker, med skilda informationsbehov. Vi menar även att man i enlighet 
med Wengers (1998, 2006) teori om praktikgemenskaper kan se studietidens praktik-
gemenskap som en förberedande gemenskap inför den kommande yrkespraktiken. Delar, som 
enligt Wenger, ingår i en praktikgemenskap är att man gemensamt inom denna bygger upp 
erfarenhetstillgångar, verktyg och olika metoder för att lösa problem, man bygger helt enkelt 
upp en gemensam praxis. Vi menar då att de lärarstuderande gemensamt bygger upp en praxis 
som ska förbereda dem inför det stundande läraryrket. Lundh och Sundins studie (2006, s. 5-
12) av lärares upplevelser av studietidens respektive yrkeslivets informationssökning visade 
att informationskompetensen är kontextbunden, d.v.s. att informationssökning under 
studietiden respektive i yrkeslivet sker i skilda sammanhang varför också skilda kompetenser 
behövs för de olika praktikerna. Undersökningen visade också, vilket vi också kunnat se i 
våra informanters utsagor, att övergången från studietiden till yrkeslivet inneburit stora, och 
till viss del överraskande förändringar, att yrket inte enbart inneburit vad de väntat sig. Utifrån 
de resultaten menar vi att lärarutbildningen inte förefaller att tillräckligt förbereda de lärar-
studerande för läraryrket. I syfte att knyta ihop ovan förda resonemang menar vi utifrån detta 
att även om praktikgemenskaperna är olika så finns det förutsättningar för att den 
förberedande praktiken ska kunna utformas för att just vara förberedande för den kommande 
yrkespraktiken, då man i studietidens praktikgemenskap arbetat mot en gemensam praxis, 
med verktyg och redskap för att lösa problem. Vi har i vår undersökning kunnat se att 
studietidens användarundervisning, trots att informanterna menade att denna var utformad 
enbart för studietidens informationssökning, kommit dem till gagn i yrkeslivets informations-
sökning, så en viss ”överförbarhet” borde vara möjlig, åtminstone i fråga om en grund-
läggande informationskompetens.  

Det har framkommit att läraryrket, för våra informanter, innebär mycket informationssökning. 
Det visar tydligt att just informationskompetens som utvecklats för yrkets informationsbehov 
borde vara en central del i lärarutbildningen. De två av våra informanter, Caroline och Disa, 
som enligt utsagorna fått mest omfattande användarundervisning under sin studietid, är också 
de som säger att denna kommit till nytta även i yrkeslivets informationssökning. Carolines 
lärarutbildning var PBL- baserad, vilket förefaller vara fruktbart med tanke på det kommande 
yrket. I avsnitt 2.2.3. Informationssökning och lärande resonerar vi kring informations-
sökningens betydelse för lärandet, och kommer framför allt utifrån de studier som Limberg 
m.fl. (2002) gjort som visar att informationssökning och därmed informationskompetens är ett 
viktigt redskap i lärandet, fram till att informationskompetens är en viktig del i lärar-
kompetensen. 

Informanterna i Böwes (1997) undersökning om bibliotekets roll i lärarutbildningen visar att 
informanterna upplever att bristen på en användarundervisning som förbereder de studerande 
för arbetslivets informationssökning verkar bero på en bristande kommunikation mellan 
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utbildande enhet och universitetsbiblioteket, att de skjuter ansvaret mellan varandra (s. 34). 
Det kan vara så, att utbildarna och universitetsbiblioteken har en bristande kommunikation 
angående vad syftet med den erbjudna användarundervisningen är, men mera troligt verkar 
vara att man i utformningen av utbildningen inte tilldelat undervisningen i informations-
sökning tillräckligt utrymme, enligt vår uppfattning. Till och med Caroline, som gått en PBL-
baserad lärarutbildning påpekar en avsaknad av yrkesinriktad undervisning i 
informationssökning. 

Men det framkommer också under intervjuerna att det finns fler faktorer än användar-
undervisningen som påverkar informanternas förutsättningar för informationssökning. 
Tidsbrist är en sådan faktor som framkommer tydligt och som verkar genomsyra yrkets 
kontext. Andra faktorer som påverkar är materiella resurser: brist på datortillgång, arbetsplats, 
källresurser och avsaknaden av ett fungerande skolbibliotek med utbildad personal. 

Det finns således andra faktorer än studietidens användarundervisning som påverkar 
informanternas informationssökningskontext, i negativ bemärkelse. Trots detta ser vi en under 
studietiden utvecklad informationskompetens som en sådan förutsättning som kan uppväga de 
andra bristerna i någon bemärkelse. Vad vi framför allt tror att de andra faktorerna innebär, är 
att de i första hand resulterar i att den egeninitierade informationssökningen i yrkeslivet 
minimeras, att informanterna helt enkelt inte ägnar sig åt mer informationssökning än de 
måste. 
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7. Slutsatser 
I det här kapitlet kommer undersökningens slutsatser inledningsvis presenteras med fråge-
ställningarna som utgångspunkt, för att sedan avslutas med avslutande kommentarer och 
tankegångar kring frågor som utifrån undersökningen upplevs intressanta och angelägna att 
vidare undersöka. 

7.1. Frågeställningarna 

• Vad säger våra informanter, om den undervisning de fick inom bibliotekets ramar? 

Informanterna har i olika utsträckning deltagit i användarundervisning under sin studietid. 
Verksamheten har varit utformad för att hjälpa dem under studietiden och har inte haft som 
syfte att underlätta deras informationssökning i yrkeslivet. Utsagorna vittnar om att användar-
undervisningen uppfattats varierande, allt från att de själva inte anser sig ha deltagit i sådan 
verksamhet till att hela utbildningen varit en kurs i informationssökning. 

• Vilken betydelse tillskriver informanterna den undervisning de fått i 
informationssökning under sin studietid? 

Utsagorna innehåller varierande åsikter om användarundervisningens betydelse under 
studietiden. Gemensamt är att biblioteket använts för att finna kursrelaterad litteratur och 
annat material för att på ett smidigt sätt kunna utföra studieuppgifter. De informanter som 
uttryckligen säger sig ha fått sådan undervisning under studietiden har uppskattat den, främst 
ur synpunkten att de tack vare denna kunnat utnyttja biblioteket och dess resurser. Det 
framkommer också åsikter om brister i användarundervisningen, såsom när under 
utbildningen denna förlagts och på dess innehåll, främst gällande källkritik. 

• Vilken betydelse verkar studietidens undervisning ha för informationssökning i 
informanternas yrkesliv? 

Studietidens undervisning i informationssökning har indirekt påverkat yrkeslivets 
informationssökning. Lärarna menar att den informationskompetens de utvecklat under 
studietiden, trots dess fokus på studietiden, kommit dem till nytta även i yrkeslivet. 
Informationssökning under studietiden har inneburit övning som gett viss färdighet, men då 
informationsbehovet under utbildningstiden kretsat kring lärarnas egna studier har fokus på 
vad som söks i arbetet förskjutits till läraryrkets krav på de uppdrag de enligt läroplanen har 
att förmedla till eleverna. 

Att söka information i yrkespraktiken upptar en stor del av lärarnas förtroendetid, vilket de 
mer eller mindre är kommenderade att göra då det av ekonomiska orsaker saknas färdigt 
undervisningsmaterial inom alla områden och kraven på de kunskapsmål eleverna ska nå inte 
är preciserade om hur läraren ska gå tillväga. Det är upp till varje lärare att själva avgöra hur 
läroplansmålen ska nås. Därför söks den information de själva anser sig ha nytta av, där även 
diskussioner kollegor emellan är allmänt förekommande och en viktig del av informations-
sökningen. 
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Tiden gör sig ständigt påmind och lärarna påtalar en önskan om mer informationssökning för 
egen del, men som för alla kommer i andra hand. Poängteras bör också de reflektionerna om 
att det under studietiden var betydligt lättare att nå vetenskapligt material, jämfört med 
yrkeslivet. Studietidens undervisning i informationssökning baserades främst på sökningar i 
kataloger och databaser vid lärosätet medans lärarna i yrkeslivet mestadels använder sig av 
internet vid informationssökning. Lärarnas egna kunskaper/kunskapsbrister kombinerade med 
den brist på tid de anser sig ha påverkar eleverna och deras egen informationssökning. Ett 
bemannat bibliotek i skolans närhet anses värdefullt då där finns kunnig personal som kan 
hjälpa eleverna där läraren finner sig otillräcklig. 

7.2. Avslutande kommentarer 
Arbetet med denna uppsats har för oss känts mycket givande. Lärarkåren har onekligen ett 
stort ansvar då de förmedlar kunskap och stöttar eleverna i deras lärande och kunskaps-
sökande. Detta anser vi att de tar på stort allvar då de i arbetet främst prioriterar att söka 
information i undervisningssyfte. Utsagorna visar också att viljan att söka information för 
eget intresse finns, men att andra faktorer som framför allt tidsbrist, men också olika 
förutsättningsbrister till viss del hindrar dem från detta. Detta fenomen kan jämföras med vad 
tidigare forskning benämnt som praxischock, d.v.s. att de tidigare föreställningar som funnits 
kring läraryrket inte är helt överensstämmande med den verkliga yrkespraktiken (Lundh & 
Sundin, 2006, bl.a. s.9,11). Precis som under studietiden görs medvetna val, om än inte alltid 
helt önskvärda, kring de informationsbehov som upplevs och krävs även i yrkespraktiken och 
därmed uppstår denna skevhet, eller snarare förskjutning av informationsbehov, vilket är 
grunden för den information som söks. 

En tänkbar orsak till denna skevhet kan möjligen bättras med större insikter hos 
lärare/undervisare inom de olika nivåerna och verksamheterna samt tillvaratagande och 
delgivande av varandras kunskaper. Då lärarna framhäver vikten av ett bemannat bibliotek i 
skolans närhet har kanske skolan på grundnivå något att lära av universitets- och 
högskolevärlden. Studier på universitets- och högskolenivå har trots allt ett bibliotek anslutet 
till läroplatsen där flertalet resurser erbjuds studenterna, såsom personlig service, databaser 
och tillgång till arbetsplatser med flera datorer etc. vilket underlättar informationssökning. 
Vad det gäller bibliotekets förhållande och undervisning till studenterna på universitets- och 
högskolenivå skulle detta kanske kunna vara ett något mer verklighetsanknutet arbete. Ett 
antal yrkesarbetande från de olika lärnivåerna skulle kunna fungera som något slags 
informatörer åt biblioteken, men också förmedlare åt lärarkåren från bibliotekets sida. Detta är 
troligtvis en fråga om ekonomiska resurser och prioriteringar, men det är ju det mesta i vårt 
samhälle. 

Ytterligare en tänkvärd fundering kunde vara att ge undervisning om bibliotek, d.v.s. hur 
biblioteket kan användas, i sin framtida roll som undervisande lärare. Lärarstuderande kanske 
behöver mer undervisning i om hur elever använder och förstår information och hur de 
kunskaper man själv fått kring informationssökning och källkritik kan tillämpas i kommande 
yrkesliv. Tanken förutsätter dock en egen, relativt god informationskompetens, som 
kompletteras med undervisning om hur denna kan användas i yrkespraktiken. 

En eventuell metod för att förbättra undervisningen i informationssökning som bedrivs på 
högskole- och universitetsnivå, och som också kan appliceras av de inblandade på bibliotek 
inom grundskolan, skulle kunna vara någon form av aktionsforskning. Aktionsforskning 
handlar om att förändra, och utveckla en verksamhet men också om att skaffa sig kunskap om 
hur förändringen ska ske, man studerar helt enkelt den verksamhet som man är en del av. 
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Ytterligare en central del av denna metod är samarbetet mellan praktiker och forskare. 
Aktionsforskning kan i många fall användas som modell för kompetensutveckling och 
därmed antas vara en eventuell metod för att förbättra undervisningen i informationssökning 
som bedrivs på högskole- och universitetsnivå, men även applicerbar av inblandade bibliotek 
inom grundskolan (Rönnerman, 2010, s. 13-25). 

Genom aktionsforskning anser vi att forskningsresultat kan omsättas till praktisk verksamhet 
och möjliggöra en professionell självutveckling. Det kan också förbättra verksamheten i det 
sammanhang där den bedrivs samt engagera medarbetarna i forskningen. Detta är ett område 
vi ser som intressant och fruktbart att vidare undersöka i anknytning till bibliotek och lärande. 

Överlag leder oss undersökningen oss till en ganska klar slutsats om att läraryrket innebär 
mycket mer informationssökning än vad lärarutbildningen förbereder lärarstudenterna för. 
Utifrån detta menar vi att undervisning i informationssökning som förbereder studenterna för 
informationssökningen i yrkespraktiken är något som lärarutbildningen tillsammans med 
universitetsbiblioteket bör samarbeta kring för att utveckla. I dagens samhälle matas vi med 
mängder av information av olika slag. Kunskaper i informationssökning, informations-
återvinning och källkritik är något som i dagens samhälle borde vara en självklarhet för alla 
medborgare. Det naturliga vore då enligt oss att denna kompetens grundlades redan i unga år, 
d.v.s. under grundskolan, varför kompetensen att lära ut detta till eleverna borde vara en 
självklar, och viktig del av lärarnas utbildning, och fortbildning. 

Allt det vi ovan kommit fram till ser vi som intressanta områden att ytterligare undersöka, ur 
flertalet aspekter, och något som vi hoppas kommer att ske, för att förbättra lärarnas 
informationssökningskontext, och grundskoleelevernas förutsättningar att utveckla 
informationskompetens. 

Vid en tillbakablick på arbetet med uppsatsen kan vi framför allt konstatera att det är svårt att 
intervjua. Det känns för oss som att en av de viktigaste grundstenarna i en undersökning med 
intervju som insamlingsmetod, är just att vara riktigt väl förberedd som intervjuare. Om vi 
fick chansen att göra om något i den förberedande fasen skulle vi öva oss mer i intervjuteknik, 
och på hur en intervjusituation kan komma att bli. 
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Sammanfattning 
Bibliotek och lärande är ett aktuellt och efterfrågat forskningsområde. I lärandet är 
yrkesverksamma lärare centrala aktörer, och i yrket ingår informationssökning ur olika 
aspekter. Dels ska lärarna själva kunna söka efter information och dels ska de kunna vägleda 
eleverna i deras informationssökning.  

I uppsatsen har vi fokuserat på hur yrkesverksamma lärare ser på den undervisning i 
informationssökning de fått under sin utbildning och dess betydelse för yrkeslivets 
informationssökning. Genom att intervjua fyra grundskollärare kring studietidens användar-
undervisning i förhållande till studietidens och framför allt yrkeslivets informationssökning 
har vi försökt uppnå en förståelse för lärares informationssökningskontext.  

För att kunna nå uppsatsens syfte har vi arbetat med följande frågeställningar: 

• Vad säger våra informanter, om den undervisning de fick inom bibliotekets ramar? 
• Vilken betydelse tillskriver informanterna den undervisning de fått i 

informationssökning under sin studietid? 
• Vilken betydelse verkar studietidens undervisning ha för informationssökning i 

informanternas yrkesliv? 

För att skapa en förståelse för ämnet har vi i bakgrunden resonerat kring informationssökning, 
användarundervisning och informationskompetens, lärarutbildningen och läraryrket. Vi har 
konstaterat att ett viktigt inslag i informationssökningen, vilken kan ses som en mer eller 
mindre aktiv process, är förmågan till kritiskt tänkande. Kritiskt tänkande är något som vi 
även kommit fram till är en central del i innerbörden av begreppet informationskompetens, 
och något som även användarundervisningen bör lägga större fokus på. I resonemanget kring 
läraryrket har vi haft som syfte att skapa en förståelse för lärarens stora ansvar för både 
skolans utveckling i takt med samhällsutvecklingen och elevernas lärande. Detta särskilt med 
tanke på att elevernas eget ansvar för sitt lärande, i vilket informationssökning ingår. 

Bland de tidigare undersökningar som vi ansett relevanta för vår undersökning har vi funnit 
att det framkommit en uppdelning av bibliotekets roll i lärarutbildningen. Den ena rollen 
innebär att lära ut informationssökning för studietiden, och den andra rollen innebär att lära ut 
informationssökning för det kommande yrkeslivets informationssökning. Just övergången 
från utbildning till yrkesliv har i en studie visat sig innebära problem, framförallt gällande 
informationssökningen, och har liknats vid en chock. Problematiken har också framkommit 
som ett behov av att i användarundervisningen fokusera mer på det kritiska tänkandet och 
användandet av informationen. En del av problemet har dock förefallit vara att identifiera 
ansvaret för detta, huruvida det faller på biblioteket eller lärarutbildningen. 

Det teoretiska ramverket som för analysen fungerat som ett analytiskt verktyg har i stor 
utsträckning formats utifrån materialet i sig, vi har låtit empirin tala för sig och leda oss fram 
till en insikt om vilka analytiska verktyg som behövts. Teorin består av resonemang kring 
lärandet sett ur ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i en koppling mellan 
individuella och sociala faktorer. Vidare berör teorin olika typer av informationsbehov, olika 
grunder till informationssökning samt ett avsnitt om hur praktikgemenskaper byggs upp 
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genom en samhörighet som driver praktiktypiska intressen framåt och på så sätt bygger upp 
gemensamma erfarenhets- och verktygsresurser för att uppnå en gemensam praxis.  

Undersökningen visade att informanterna under sin studietid fått användarundervisning i olika 
utsträckning. Gemensamt är att den undervisningen har haft som syfte att hjälpa dem under 
sin studietid, inte i det kommande yrkeslivet. Trots påtalade brister i användarundervisningen, 
främst rörande att kritiskt kunna värdera informationen, har det visat sig att den under 
utbildningstiden utvecklade informationskompetens till viss del även är användbar i yrkes-
livet. Framför allt har man stiftat bekantskap med sökteknik och resurser. 

Trots slutsatsen om att informationskompetensen i viss mån förefaller ha varit överförbar 
mellan praktikerna för våra informanter, har utsagorna visat att övergången mellan 
praktikerna varit svår. Lärarutbildningen verkar inte förbereda studenterna tillräckligt för det 
kommande yrkeslivet. Vi menar utifrån vår undersökning att ett sätt att bättre förbereda 
studenterna inför läraryrket kan vara att utforma användarundervisningen så att den även 
förbereder studenterna på yrkeslivets informationsbehov och informationssökning. I dagens 
informationssamhälle är informationskompetens en nödvändighet, och att grundskollärarna 
har goda färdigheter i informationssökning borde vara en självklarhet för att kunna 
grundlägga denna nödvändiga kompetens hos eleverna i ett tidigt skede.  
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Bil. 1. Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Personligt 

•  Ålder 
•  När slutfördes lärarutbildningen 
•  Vid vilket lärosäte genomgicks utbildningen 
•  Hur lång yrkeserfarenhet 

Utbildningen 

• Förekom undervisning i att söka information inom utbildningen? Deltog du i den? 
• I vilken omfattning och när under studietiden? 
• Berätta lite om hur biblioteket och dess tjänster användes under din studietid? Var det 

en framträdande del att själv söka information? 
• Tycker du att undervisningen i informationssökning gav dig verktyg som hjälpte dig 

med dina studier? Berätta om på vilket sätt och om du upplevde att något saknades 
eller om det var något speciellt som var betydelsefullt. 

• Kändes det som undervisningen i informationssökning främst var till för att underlätta 
studietiden, eller var den en förberedelse för det yrke (d. v. s. lärare) du utbildade dig 
till? Vad har du för åsikter kring det? 

Yrkeslivet 

• Behöver du själv ta reda på information inom din yrkesutövning? 
• Är det en stor/viktig del av ditt arbete att kunna hitta information? 
• Vad för typ av information kan det vara? I vad för slags situationer? (Exempel om 

resp. har svårt att komma på: fråga från elev, fråga från förälder, påstött problem kring 
elevsituation, inför undervisning). 

• Känner du att du kan söka efter den? 
• Har den undervisning du fick i att söka information under din utbildning varit till nytta 

även nu, när du som aktiv lärare behöver finna information? 

 

Egna reflektioner från respondenten som inte inrymts i guiden? 

 

 


