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Abstract:             The aim of this master´s thesis is to examine the information needs in 

        the character subjects of the students at a vocationally oriented 

        program in the Swedish upper secondary school. I also examine from 

        which sources the students get the information. I want to create a 

        wider understanding of information seeking processes at a 

        vocationally oriented programme. The main focus is the students’ 

        own thoughts and opinions about their information needs and 

        information seeking processes. 

 

        The results are related to research on information literacy from a 

        sociocultural perspective as represented by Roger Säljö. The 

        literature that has been used consists of material from research  

        concerning information literacy in a learning context. 

 

        Two group interviews and eight individual qualitative interviews 

        were conducted with students at the Vehicle Mechanics Programme   

        at a Swedish upper secondary school.  

 

        The results show that most of the students have a high awareness of 

        their information needs and their information sources. It is distinct in 

        my study that the interaction between teacher, students and context is   

        decisive for what information needs they have and what information  

        sources they have access to. Information needs depend on what 

        school they are in and what tasks the students are getting and whether  

        they are at school or are in a work experience period.  

  

        The study shows that interaction between the vocationally oriented 

        program and working life and also between teacher and students is 

        missing concerning information practices. 
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1. Inledning 
 

Elever i gymnasieskolan ska förberedas inför ett yrkes- eller studieliv i ett samhälle där 

informationsmängden ökar och en informationskompetens krävs i många avseenden. 

Även i det vardagliga livet krävs det att kunna hantera en stor informationsmängd. 

Dagens ungdomar är redan uppvuxna med en stor mängd information i och med en 

datorvana som många av dem har. Jag arbetar som gymnasielärare i svenska och tyska 

på en gymnasieskola på en mindre ort. I mitt yrke ser jag vilket behov det finns av att 

göra ungdomarna medvetna om att informationssökning och informationshantering är 

en arbetsprocess. Eleverna ska förberedas inför många olika sammanhang och inför 

många olika val där information har en stor plats. Skolan tycker jag därmed har en stor 

uppgift i att visa vilka olika vägar det finns vid informationssökning. Skolan har också 

ett stort ansvar att göra eleverna medvetna om vad kritiskt tänkande är och hur det kan 

hjälpa och vägleda dem i de många olika val som måste göras i verkligheten. 

  

Som lärare i svenska har jag störst inblick i kärnämnens informationsbehov och vill nu 

intressera mig för hur det ser ut i karaktärsämnen. Jag har valt att inrikta mig på ett av 

de yrkesprogram som finns på den skola där jag arbetar och det är Fordonsprogrammet. 

 

Min undersökning innebär att jag vill se hur fordonselever uppfattar sitt 

informationsbehov och från vilka källor de skaffar sig den information de behöver i sina 

karaktärsämnen. En kartläggning av vilka behov som finns och elevernas uppfattning av 

dem skulle kunna utveckla verksamheten.  

 

1.1 Bakgrund och problemformulering 
 

Eftersom jag arbetar som gymnasielärare var användargruppen i min studie bestämd i 

ett tidigt skede. Redan i tidigare uppgifter under utbildningen i Biblioteks- och 

informationsvetenskap har jag försökt koppla ämnesval till lärandemiljöer. Min första 

tanke var egentligen att jag ville undersöka samarbete mellan skolbibliotek och lärare 

men blev i stort sett avrådd att göra det på min egen skola eftersom det kan ge felaktigt 

utslag när informanterna är väl bekanta med mig. Eftersom jag ändå ville koppla min 

undersökning till den verksamhet jag befinner mig i valde jag att utföra den på den plats 

där de yrkesinriktade programmens karaktärsämnen bedrivs. Där känner inte eleverna 

och inte lärarna mig.  

 

Ju mer jag började sätta mig in i ämnet förstod jag att jag hade valt rätt. Vid en första 

överblick av tidigare forskning inom ämnet finns det lite forskning just kring 

informationsbehovet hos elever på yrkesinriktade program och därför ser jag det som ett 

område där det finns behov av vetenskapliga studier. Forskningen inom skolvärlden, ur 

ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv, har i huvudsak inriktat sig på 

teoretiska program och kärnämnen i gymnasieskolan. 

 

Viveca Lindberg har i sin avhandling Yrkesutbildning i omvandling: en studie av 

lärandepraktiker och kunskapsformationer (2003) kommit fram till att 

yrkesutbildningar kräver en hel del teoretiska moment för att genomföra de praktiska 

momenten. Genom intervjuer med lärare och klassrumsobservationer visar det sig att 

mycket hantering av text ingår i undervisningen. Eleverna måste kunna ta beslut i olika 
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situationer när det gäller metoder, tekniker, material och redskap. Instruktioner de har 

kanske inte är tillräckliga och ibland kanske för gamla och då måste eleven söka ny 

information för att klara av uppgiften. Eleven måste också förbereda sig inför arbetslivet 

som ständigt är under förändring i samhället. Det ställs krav på att den anställda ska 

följa med i arbetets utveckling när det gäller redskap, lagar, arbetsmiljöfrågor, 

miljöaspekter osv.
1
 

 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94) ställer gemensamma mål för alla 

inriktningar inom gymnasieskolan som att studierna ska ge eleverna en grund för 

livslångt lärande. 
 

Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig 

att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse 

konsekvenserna av olika alternativ.
2
  

 

I mitt arbete ser jag att det behövs ett samspel i skolan mellan lärare, elever och 

bibliotekarier för att utveckla arbetet kring informationssökning. För att komma vidare i 

det utvecklingsarbetet är det viktigt att synliggöra elevernas syn. Hur insatta är de i 

informationshantering, vad ser de som viktigt, anser de sig behöva lära sig att söka 

information, får de tillräckligt med hjälp, finns det redskap tillgängliga för att skaffa sig 

information? När anser eleverna att det uppstår ett informationsbehov? Vilken typ av 

information anser de sig behöva? Listan på frågor kan göras lång och jag vill med denna 

uppsats ge en bild av uppfattningen av informationsbehovet i karaktärsämnen hos elever 

på ett yrkesinriktat gymnasieprogram. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Mitt syfte är att undersöka fordonselevers informationsbehov i sina karaktärsämnen och 

från vilka källor de hämtar sin information. Jag vill skapa förståelse för fordonselevers 

informationssökning och bidra till att de yrkespraktiska gymnasieprogrammen studeras 

och därmed lyfts fram inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Mina resultat 

kommer jag att relatera till tidigare forskning kring informationskompetens ur ett 

sociokulturellt perspektiv. 

 

Frågeställningar: 
 

Hur upplever fordonselever sitt informationsbehov i sina karaktärsämnen? 

  

Vilka informationskällor, stöd och verktyg används? 

 

                                                 
1
 Lindberg, Viveca (2003). Yrkesutbildning i omvandling: en studie av lärandepraktiker och 

kunskapsformationer. Diss., Lärarhögskolan i Stockholm. Stockholm: HLS Förlag s.74ff. 
2
 Läroplanen för de frivilliga skolformerna (1994). (Elektronisk). Stockholm: Fritzes. Tillgänglig: 

<http://www.escandinavo.com/download/lpf94swe.pdf> (2010-03-25) s.5 
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1.3 Ämnesavgränsning 
 

Uppsatsen kommer att fokusera på elever på gymnasienivå. I undersökningen kommer 

elever på Fordonsprogrammet att ingå och det är informationspraktiken i deras 

karaktärsämnen som kommer att undersökas. Eleverna som ingår i undersökningen går 

vid studiens början i årskurs två och vid uppsatsens slut i årskurs tre. 
 

Jag har valt ett yrkesinriktat program eftersom det är färre undersökningar gjorda där än 

på teoretiska program. Min studie kommer att ha fokus på elevernas perspektiv. Det är 

elevernas syn på sina behov av information, informationssökning och 

informationsanvändning som kommer att beaktas. 

 

1.4 Informationsbehov, informationspraktik och 
informationskompetens 
 

I följande avsnitt vill jag försöka reda ut vad jag menar med begreppen 

informationsbehov, informationspraktik och informationskompetens i denna uppsats.  

 

Tom Wilson, professor i informationsvetenskap i Sheffield, England (1981) har en teori 

om att informationsbehov uppstår när något inte förstås och kunskapen som redan finns 

är otillräcklig. Den uppfattningen passar även in i min undersökning av fordonseleverna 

där det handlar om ett lärande i skolan. Wilson diskuterar mycket kring komplexiteten 

att definiera vad informationsbehov är och vill gärna benämna fenomenet som 

informationsbeteende istället för att få det mer studerbart. Ett informationsbehov finns 

egentligen mest i människors tankar men ett beteende går det att ”se” och undersöka.
3
 

Jag delar Wilsons syn på definitionen av fenomenet informationsbehov men jag 

kommer att använda begreppet informationsbehov i min uppsats av den anledningen att 

det ändå är elevernas upplevelser av informationsbehov som studeras av mig och inte 

vad jag kan se. 

 

Cecilia Gärdén, forskare vid institutionen Biblioteks- och 

informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, är som Wilson inne på 

komplexiteten i att beskriva vad informationsbehov egentligen är. Gärdén menar att om 

man ser begreppet ur ett sociokulturellt perspektiv beror definitionen av 

informationsbehov på i vilken social kontext man är i och vems perspektiv man tar. 

Gärdén menar att en bibliotekarie och en elev troligtvis uppfattar informationsbehovet 

på olika sätt.
4
 Jag återkommer till det sociokulturella perspektivet, vilket jag kommer att 

utgå ifrån i min studie, lite längre fram. 

I Gärdéns avhandling Verktyg för lärande: Informationsökning och 

informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning där hon studerar vuxenelevers 

                                                 
3
 Wilson, Tom D. (1981) “On user studies and information needs.” Journal of Documentation. Vol 37, 

nr.1, march 1981 
4
 Gärdén, Cecilia (2010). Verktyg för lärande: Informationsökning och informationsanvändning i 

kommunal vuxenutbildning. Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/ Bibliotekshögskolan. 

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet. Valfrid: Doktorsavhandling. Tillgänglig: 

h˂ttp://hdl.handle.net/2320/5457˂ [100501]. s.58 

 

http://hdl.handle.net/2320/5457%20s.58
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arbete med en specifik uppgift ser Gärdén informationsbehovet som något som formas 

av ”orsaken till informationsbehovet, hur den studerande samtalar om uppgiften, 

osäkerhet om vilket tillvägagångssätt som är lämpligt eller osäkerhet om 

informationsanvändning”. 
5
 

 

Gärdén tar upp begreppet informationspraktik som alltmer förekommande inom 

användarstudier med kommunikativa och socialt orienterade föresatser inom biblioteks- 

och informationsvetenskap. Gärdén beskriver informationspraktik som ”de handlingar, 

fysiska eller språkliga, som är förknippade med informationssökning och 

informationsanvändning i samband med en specifik uppgift”.
6
 Jag tycker det är ett bra 

begrepp att använda eftersom informationssökning och informationsanvändning innebär 

så många faktorer som samspelar. Beroende på sammanhanget kan en 

informationssökning föregås av ett informationsbehov. Informationsbehovet kan ibland 

ändras under sökprocessen och informationsanvändningen kan börja när man anser sig 

ha tillräcklig information. Under bearbetningen av informationen kanske ett nytt behov 

uppstår och processen börjar om. Hela informationspraktiken är beroende av i vilket 

sammanhang den uppträder, vilka som utför praktiken och hur individen interagerar i 

sammanhanget.  

 

Begreppet informationspraktik används flitigt i Informationskompetenser: Om lärande i 

informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker som är en 

sammanställning från studier under rubriken ”Bibliotek, IKT och lärande”. Studierna 

har bedrivits inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med särskilt fokus på 

samspelet mellan informationssökning och lärande.
7
 Jenny Hedman, Anna Lundh och 

Olof Sundin, alla forskare på Bibliotekshögskolan i Borås respektive universitetet i 

Lund, beskriver i kapitlet ”Att lära informationssökning för yrkeslivet: om bibliotekarier, 

lärare och sjuksköterskor” i föregående bok hur tre olika yrkesgrupper uppfattar sin 

informationspraktik som ny i sitt yrke. De ser i sina studier informationspraktiker ”som 

ett komplext samspel mellan olika praktik- och deltagandeformer”.
8
 Samspelet handlar 

om att skapa, söka, använda och dela information i en speciell situation, en social 

kontext. I ovanstående studier har det strävats efter att ge en bild av deras behov av 

olika medier och informationskällor i yrkeslivet och även deras uppfattning av hur de 

tillämpade informationssökning och informationsanvändning och lärde sig om det under 

utbildningen. Hedman, Lundh och Sundin menar att de ger en bild av yrkeslivets 

informationspraktiker. I deras studier visar det sig att informationspraktikerna skiljer sig 

åt mellan yrkesområdena och även mellan utbildning och yrkesutövandet. Därmed kan 

det inte förväntas att en person som är en informationskompetent och framgångsrik 

student inte ”med automatik kan förväntas att söka och använda information på sätt som 

värderas högt i yrkeslivet”.
9
 De menar att innebörden av informationskompetens ändras 

beroende på sammanhang och därmed även lärandet av informationskompetens. 
10

  

 

Louise Limberg och Sanna Talja, forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås respektive 

universitetet i Tammerfors, tillsammans med Olof Sundin, tidigare nämnd, har i 

                                                 
5
 Gärdén 2010, s.58 

6
 Gärdén 2010, s.62 

7
 Hedman, Jenny, Lundh, Anna (red.) (2009). Informationskompetenser. Om lärande i 

informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm: Carlssons s.7 
8
 Hedman & Lundh 2009, s. 162 

9
 Hedman & Lundh 2009, s.135 

10
 Hedman & Lundh 2009, s.135 
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Informationskompetenser: Om lärande i informationspraktiker och informationssökning 

i lärandepraktiker gett tre teoretiska perspektiv på informationskompetens. Ofta 

beskrivs informationskompetens som ”förmågan att söka, kritiskt värdera och använda 

information för att lösa problem i olika sammanhang”.
11

 Därutöver menar Limberg, 

Talja och Sundin att informationskompetensen får olika innebörder utifrån vilket 

teoretiskt perspektiv man väljer.  

 

I ett fenomenografiskt perspektiv sätts den lärande i centrum och man ser på hur denne 

förändras i sitt sätt att söka och använda information under en lärprocess. En 

diskursanalys tittar på hur tankar och mönster kan forma en lärandesituation. Det är till 

exempel relationer mellan studenter och lärare eller bibliotekarier som studeras i en 

diskursanalys.
12

  

 

I ett sociokulturellt perspektiv sätts informationskompetensen in i sitt sammanhang, i 

den kontext där den blir till och används. ”Det sociokulturella perspektivet bidrar främst 

till en förståelse för hur informationskompetens ska ses i relation till redskap vi handlar 

med i samband med sökning, värdering, användning, publicering och andra 

informationspraktiker.”
13

 Informationskompetensen skapas i ett samspel i en social 

kontext och det är utifrån det sociokulturella perspektivet jag vill gå in i min studie.  

 

Som tidigare nämnt ställer Läroplanen för de frivilliga skolformerna upp gemensamma 

mål för alla inriktningar på gymnasieskolan och ett av målen är att eleverna ska 

förberedas att möta och klara av ”en verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt”.
14

 Det handlar alltså om en informationskompetens men den ser inte 

lika ut överallt. Informationskompetens får den form den får och lärs på det sätt den gör 

i samspel med den kontext den befinner sig i och den är även föränderlig. Limberg, 

Talja och Sundin menar att undervisning för informationskompetenser ”bör ta sin 

utgångspunkt i den kontext där förmågorna skall tillämpas."
15

  

 

1.5 Disposition 
 

Nedan följer en redogörelse för hur uppsatsen är upplagd. 

 

Kapitel ett innehåller först en inledning som är tänkt att väcka ett intresse för uppsatsen. 

Därefter följer en bakgrund och en problemformulering varför jag har valt ämnet och 

varför ämnet är intressant och aktuellt att studera. I syfte och frågeställningar klargör jag 

att fokus kommer att läggas på vilket informationsbehov fordonselever uppfattar att de 

har, vilka källor, verktyg och stöd de använder och hur deras informationsbehov 

relateras till tidigare forskning om informationskompetens ur ett sociokulturellt 

perspektiv.  

 

                                                 
11

Hedman & Lundh 2009, s.38 
12

 Hedman & Lundh 2009, s.59f. 
13

 Hedman & Lundh 2009, s.60 
14

 Läroplanen för de frivilliga skolformerna (1994). [Online] Stockholm: Fritzes. Tillgänglig: 

<http://www.escandinavo.com/download/lpf94swe.pdf> [2010-03-25] s.5 
15

 Hedman & Lundh  2009, s.60 
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I kapitel två finns en litteraturgenomgång. Den tidigare forskningen delas in i tre olika 

områden; information och lärande, yrkesgrupper och yrkesinriktad utbildning och det 

sociokulturella perspektivet. 

 

Under metod och arbetssätt berättas att jag har använt fokusgruppsintervjuer och 

enskilda intervjuer som insamlingsmetod i min studie. Val av metod beskrivs i kapitlet 

samt hur jag har arbetat med materialinsamling, hur jag har valt ut mina informanter, 

forskningsetiska principer, hur intervjuerna genomfördes och hur jag har analyserat 

insamlad data. Det ges även beskrivningar av studiens utvalda skola, 

utbildningsprogram, utbildningsmiljö och de studerande. 

 

I kapitel fyra redovisas resultatet av fokusgruppsintervjuer och enskilda intervjuer och 

samtidigt relateras resultaten till tidigare forskning om informationskompetens ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Jag väljer att presentera resultaten från min studie och min 

analys i samma avsnitt för att göra det hela mer läsvänligt. 

 

I kapitel fem för jag en sammanfattande diskussion kring resultatanalysen, redovisar 

slutsatser, ger förslag på framtida forskning samt ger en avslutande kommentar kring 

studiens relevans. 

 

Avslutningsvis ges en sammanfattning i kapitel sex. 

 

Slutligen följer källförteckning och bilagor. 
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2. Tidigare forskning 
 
Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap erbjuder ett brett spektra med 

många olika infallsvinklar. Eftersom min undersökning rör sig inom en lärandemiljö i 

ämnet vill jag lyfta fram några studier därifrån och även den litteratur jag funnit 

intressant med tanke på en lärandemiljö i en praktisk utbildning. Jag har främst riktat in 

mig på forskning inom skolvärlden som framhåller kontextens betydelse för 

kunskapsinhämtning och informationskompetens. Större delen av litteraturen är hämtad 

från 2000-talet med undantag av Louise Limbergs avhandling från 1998 och Carol 

Kulthaus studie från 1993. Med tanke på Internet som väl använd källa i dag ville jag 

använda mig av relativt ny forskning. Jag försökte först hålla mig till tidigare forskning 

som främst handlar om ungdomar i gymnasieålder men insåg att jag också hade 

användning av några studier genomförda på ungdomar i lägre och högre åldrar. 

 

För min egen sökning har jag använt mig av diverse bibliotekskataloger och databaser 

samt Internet. Den bibliotekskatalog jag har använt mig mest av är Libris. Jag har även 

sökt separat i Borås högskolas katalog Voyager och i min hemorts bibliotekskatalog. 

Databaser som använts för sökning är Lisa, Eric och Borås databas för digitalt 

akademiskt arkiv Bada. Vissa källor har jag hittat genom redan funna dokuments 

referenslistor. Google har ibland använts för att hitta dokument i fulltext.  

 

Litteraturgenomgången i min uppsats har jag delat in i tre områden. Till en början ger 

jag en inblick i studier inom området information och lärande och därefter kommer en 

inblick i studier utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv som är 

utförda på yrkespraktiker eller yrkesinriktade utbildningspraktiker. Som avslutning på 

kapitlet diskuteras det sociokulturella perspektivet.  

 

2.1 Information och lärande  
 

Cecilia Gärdén har i sin avhandling Verktyg för lärande: Informationsökning och 

informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning studerat en grupp elever som inte 

blivit så uppmärksammad inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning, 

nämligen vuxenstuderande. Gärdén har studerat den kontexten vuxenstuderande 

befinner sig i utifrån ett användarperspektiv. Gärdén menar att det är av stor betydelse 

att i sin empiriska undersökning vara medveten om vems perspektiv man vill synliggöra, 

eftersom en lärares eller bibliotekaries syn på vad informationsbehovet är skiljer sig från 

elevens syn.
16

  För att förstå de studerande och deras behov behöver ”vi kunna se med 

användaren och inte på användaren”.
17

  ”Det finns en maktdimension kring 

informationsbehov likt den kring informationskompetens som handlar om vem som har 

rätt att avgöra vilket behovet egentligen är” menar Gärdén. Hon skriver vidare 

att ”[f]orskning kring verktyg för att analysera informationsbehov tycks saknas och 

verktygen blir därmed intressanta att undersöka vidare, liksom komplexiteten kring att 

de studerande själva ska analysera sina informationsbehov samtidigt som lärare eller 

                                                 
16

 Gärdén  2010, s.26 
17

 Gärdén  2010, s. 63 
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bibliotekarie på sätt och vis avgör vilka informationsbehoven är genom handledning och 

referenssamtal.”
18

  

 

Gärdén har i sin avhandling problematiserat vad som utgör en informationskompetens. I 

vuxenutbildningen har hon lagt fokus på vilken vikt det går att lägga vid hur olika 

aktörer, verktyg och stöd kan samspela i en särskild praktik när det gäller 

informationssökning och informationsanvändning. En av hennes slutsatser är också att 

informationskompetensen är beroende av social kontext.
19

  

 

Gärdén påpekar att det inte endast är sociokulturella perspektiv inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen som framhäver kontextens betydelse och lyfter fram bland 

annat Limbergs studie av gymnasieelever. I sin studie som är fenomenografisk 

framhåller Limberg att det är av största vikt att forskningen ägnar sig åt att studera 

kontexter för att bättre förstå fenomenet informationssökning.  

 

Louise Limberg, forskare vid institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap, 

Högskolan i Borås, har i sin avhandling Att söka information för att lära, En studie av 

samspel mellan informationssökning och lärande studerat samspelet mellan 

informationssökning och lärande hos gymnasieelever. Hon har analyserat tidigare 

forskning och teoribildning i ämnet och gjort en empirisk studie av hur gymnasister, 

som går naturvetenskaplig inriktning åk 3, använder information för att lära sig om 

ämnet för en fördjupningsuppgift. I Limbergs slutsats finns det med att biblioteks- och 

informationsvetenskapen inte ska sträva efter en generell syn på informationssökning 

utan att förståelsen måsten finnas för att det finns variationer i hur människor söker 

information. 
20

 Limberg redovisar tre olika kategorier av uppfattningar elever har av 

informationssökning; att söka fakta, väga information för att välja rätt sida eller granska 

och analysera.
21

 I kategori A finns de som letar fakta för att få ett rätt svar. I kategori B 

är det viktigt för eleven att ha sökt i flera källor och besökt olika bibliotek. När man 

anser sig ha täckt in ämnet och bevarat frågorna har man enligt kategori nog med 

information. I kategori C granskades alla källor kritiskt och man nöjde sig inte med att 

få information för att svara på frågorna utan ville också sätta in dem i ett större 

sammanhang. Vilken kategori eleven tillhör beror på vilket informationsbehov den 

anser sig ha.
22

  En del av elevens informationsbehov är därmed beroende av vilken 

uppfattning de har när de tar sig an en uppgift. 

 

Inom skolan idag är uppgifter ställda så att informationsbehovet är ett annat än tidigare. 

Eleverna är inte längre beroende av lärarens specifika kunskapsområden utan de ska lära 

sig hur man hittar den kunskap som krävs för att lösa uppgiften. Dessutom ska eleven 

lära sig att ha ett kritiskt förhållningssätt till informationen de kommer i kontakt med. 

Limberg menar att behoven ändå skiljer sig från individ till individ. Det beror på 

tidigare kunskaper och erfarenheter, vad de tar till sig under arbetet och om de arbetar i 

grupp. Limberg menar också att informationsbehoven förändras under en 

informationssökningsprocess eftersom det också beror på hur användaren bedömer 

                                                 
18

 Gärdén  2010,  s. 58 
19

 Gärdén  2010,  s.198 
20

 Limberg, Louise (1998). Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan 

informationssökning och lärande. Göteborg & Borås: Valfrid. s. 230 
21

 LIMBERG 1998, S. 215 
22

 Limberg 1998 s.216ff. 
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relevansen i det den hittar.
23

 Eleverna har också mycket olika uppfattning om vad de 

egentligen letar efter. 
24

 Därför kan de ha en annan syn på vilka informationsbehov de 

har och vad läraren har tänkt sig.  

 

Gärdén menar att en aspekt av informationsbehov är när man anser sig vara 

tillfredsställd, d v s när man har skaffat sig så mycket information som man tycker sig 

behöva.
25

 Det beror då på vilken kategori hos Limberg man tillhör. Nöjer man sig med 

att leta rätt svar eller vill man söka i flera olika källor för att både kunna granska kritiskt 

och sätta in källorna i ett större sammanhang och det kan säkert också variera mellan 

olika uppgifter och situationer. Gärdén menar också att informationsbehoven kan 

förändras under informationssökningen gång i och med att t ex nya behov kan uppstå.
26

 

 

Mikael Alexandersson och Louise Limberg redovisar i Textflytt och sökslump, 

informationssökning via skolbibliotek (2004) forskningsprojektet Lärande via 

skolbibliotek (LÄSK). Projektet visar vad ”barn och ungdomar lär via elevcentrerad 

undervisning (ofta i form av forskning och undersökande arbetssätt) när de använder 

skolans bibliotek som en resurs”. Sju skolor, alltifrån årskurs två till gymnasieskolan, 

och sju bibliotek har medverkat.
27

 Eftersom undersöker elevernas upplevelser av sin 

informationspraktik hos fordonselever innefattar det även informationssökning och 

bland annat därför är Limberg och Alexandersson relevanta i min studie och för att de 

utgår ifrån betydelsen av samspelet mellan olika komponenter i en kontext. Deras studie 

utförs också delvis på gymnasieskolan. En av deras slutsatser är bland annat att elever i 

sin informationssökning först och främst letar fakta. Det saknas ofta en fördjupad 

förståelse för helhet och sammanhang.
28

  

 

Förutom detta med hur man tar sig an en uppgift och när man känner sig tillfredsställd i 

sin informationssökning diskuteras det i tidigare forskning en hel del kring hur 

uppgiften är konstruerad och framlagd. 

 

Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving har skrivit Informationssökning 

och lärande: en forskningsöversikt (2002) Det är en översikt över svensk och 

internationell forskning om hur elever söker och använder information i lärprocesser 

och även forskning om hur lärare och bibliotekarier undervisar och handleder i 

informationssökning. Jag har valt att ta med forskning som inte enbart är ur 

användarens/elevens perspektiv utan även ur lärares och bibliotekariers för att få en 

bredare syn, kunna jämföra och därmed lättare kunna dra slutsatser. I ovanstående 

forskningsöversikt redovisas studier som visar att uppgiftens krav samt hur eleverna 

uppfattar krav från läraren är en avgörande faktor för kunskapsinlärningen. Uppgiftens 

konstruktion och krav spelar roll för hur eleverna tar sig an uppgiften. Det visas i hur 

pass på djupet de går in i uppgiften, om de diskuterar, analyserar eller endast letar efter 

enkla och snabba svar.
29

   

                                                 
23

Limberg 1998, s. 48 
24

Limberg 1998, s.168 
25

 Gärdén 2010, s.131 
26

Gärdén 2010,  s.121 
27

 Alexandersson, Mikael & Limberg, Louise (2004). Textflytt och sökslump: informationssökning via 

skolibliotek. Stokholm: Myndigheten för skolutveckling. s.7 
28

 Alexandersson & Limberg 2004, s. 99ff. 
29

 Limberg, Louise, Hultgren, Frances och Jarneving, Bo (2002). Informationssökning och lärande: en 

forskningsöversikt. Stockholm: Liber Distribution. Skolverket. s. 39f., 166f. 
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Melissa Gross, forskare vid Florida State University, har genomfört en kvalitativ studie 

om barns informationssökning i skolan som hon diskuterar i artikeln Children´s 

Information Seeking at School: Findings from a Qualitative Study. Gross gör en studie 

av skolbarn i lägre åldrar än gymnasieålder. Gross studerar barn under de första 

skolåren, vilket blir en annan studiegrupp än min. Jag upplever den ändå relevant bland 

annat i det avseendet att hon ser samtalet och samspelet mellan varandra som mycket 

viktiga komponenter för informationskompetens. Gross påvisar också det centrala i att 

det finns ett samspel mellan lärare, elev, uppgift, informationssystem och verklighet. 

Gross konstaterar att det finns två typer av informationsbehov. Det ena kommer från 

eleven själv och det andra kommer från en uppdragsgivare, till exempel läraren.
30

 

 

Gross menar också att det är viktigt att uppgifterna har en verklighetsanknytning för att 

elever ska uppfatta dem som meningsfulla. Läraren bör också hjälpa eleverna med en 

bakgrund inför en uppgift och ge dem tips på källor för att komma igång.
31

  

 

Enligt Gärdén förknippas ett informationsbehov ofta med osäkerhet. Det kan finnas en 

osäkerhet både hos lärare och elever när det gäller ett undersökande arbetssätt. Det kan 

röra osäkerhet rörande ämneskunskaper, arbetssätt och hur informationssökningen kan 

och bör se ut.
32

 I detta ligger också en maktdimension. För att minska osäkerheten hos 

eleverna krävs det också att uppgiften är tydligt ställd för ett undersökande arbetssätt 

och att handledning finns. Finns den stöttningen för eleven känner eleven under 

sökningsprocessen en makt i att ro uppgiften iland och fortsätta med den. Carol Collier 

Kuhlthau beskriver i Seeking Meaning, A process approach to library and information 

services den processmodell av informationssökning hon kommit fram till i sin studie av 

elever på High School. I den processen finns det en osäkerhetsprincip som framför allt 

finns i sökningens inledningsskede. Kuhlthau menar att osäkerheten avtar ju mer 

bekväm eleven blir med uppgiften och att ju bättre självsäkerheten är desto bättre blir 

resultatet.
33

 

 

Carol Collier Kuhlthau, med erfarenhet både som lärare och skolbibliotekarie på olika 

skolnivåer och för närvarande finns i lärarkåren på universitetet i New Jersey, redogör i 

Seeking meaning för varifrån hon har hämtat sina teorier om t ex de olika faserna i 

informationssökningsprocessen, som innehåller både arbetssteg och olika känslofaser 

som eleven går igenom. Hennes studier av sökprocesser har t ex lett till att problem som 

uppstår i användares sökningar i dagens överflöd av information har uppmärksammats. 

Kuhlthaus studier har gett verktyg att tackla dessa mängder av information med en noga 

genomtänkt sökprocess. Hon diskuterar informationssökningens olika faser och lägger 

ett mer kognitivt perspektiv på informationssökning.
34

 Kuhlthau använder sig inte av ett 

sociokulturellt perspektiv men jag anser den som relevant i och med 

osäkerhetsprincipen eftersom till exempel Gärdén diskuterar osäkerheten som en 

komponent i informationspraktiken. I ett sociokulturellt perspektiv ses osäkerheten 

                                                 
30

 Gross, Melissa (2004). Children´s Information Seeking at School: Findings from a Qualitative Study. 

Ingår i: Chelton, Mary K. & Cool, Colleen ed. (2004). Youth Information-Seeking behaviour. 

Theories, Models and Issues. Lanham: Scarecrow Press s.211f. 
31

 Gross 2004, s. 234 
32

 Gärdén 2010, s. 58 
33

 Kuhlthau, Carol C. (2004). Seeking meaning: a process approach to library and information sevices. 2. 

uppl. Norwood, N.J.: Ablex s. 57 
34

 Kuhlthau 2004 
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också i relation till omliggande faktorer i sammanhanget. Osäkerheten kommer inte 

alltid vid samma tillfälle i varje sökning och hos varje individ. 
35

  

 

Två magisteruppsatser som behandlar informationssökning och hur elever förhåller sig 

till den har jag använt mig av i min uppsats. I författarnas studier ingår inte elever från 

yrkesprogram utan från teoretiska program men de har relevans i min studie i ett 

jämförande perspektiv och det är framför allt i relation till vilka källor, verktyg och stöd 

som används som jag har använt mig av dem.  

 

Ramiza Bulic har skrivit en av magisteruppsatserna som heter Gymnasieelevers 

informationssökning (2006). I den använder hon Carol C. Kuhlthaus modell med sex 

stadier för att undersöka hur ett antal gymnasieelevers informationsökning ser ut. Hon 

undersöker dels hur eleverna upplever sin informationssökning och dels hur lärare och 

bibliotekarie stödjer dem.
36

 Hennes slutsats blir att eleverna inte upplever den osäkerhet 

som Kuhlthaus modell bygger på. Eleverna känner en nyfikenhet, de är vana vid datorer 

och har en bra relation till läraren.
37

  

 

Den andra magisteruppsatsen som jag använder när det gäller informationssökning och 

lärande på teoretiska program är Hur upplever gymnasieelever sin informationssökning? 

och är skriven av Maja Andersson och Kerstin Persson (2006). Andersson och Persson 

beskriver hur eleverna upplever sin informationssökning men också om hur de klarar 

sig utan ett bibliotek. Den skola de utför undersökningen på är en friskola. Deras studie 

utgår ifrån Limbergs teori om de tre kategoriseringarna. Andersson och Persson 

kommer fram till att eleverna får till stor del får klara sig på egen hand. De har en 

datorvana och Internet används till stor del, men böcker används också och det mer än 

vad författarna trodde. Det visar sig att eleverna karar sig bra utan skolbibliotek men 

använder folkbiblioteket i stor utsträckning. Andersson och Persson tycker sig se att det 

saknas undervisning i informationssökning.
38

 

 

2.2 Yrkesgrupper och yrkesinriktad utbildning  
 

Som tidigare nämnt finns det inte många studier kring informationsbehov, 

informationssökning och informationsanvändning på gymnasieskolans yrkesinriktade 

program. Inom olika yrkesområden och yrkesgrupper finns det fler studier och jag 

tänker nämna Olof Sundins avhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en 

studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Sundin är 

forskare i Biblioteks- och informationsvetenskap, för närvarande på Lunds universitet, 

och har studerat vilket förhållningssätt sjuksköterskor har till informationssökning och 

informationsanvändning och hur man ser på fackinformation inom yrket och hur 

                                                 
35

 Gärdén 2010, s.58 
36

 Bulic, Ramiza (2006). Gymnasieelevers informationssökning. En undersökning av Carol C.  Kuhlthaus 

modell. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. 

(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap, 2006:56) s.3 
37

 Bulic 2006, s.48 
38

 Andersson, Maja och Persson, Kerstin (2006). Hur upplever gymnasieelever sin informationssökning? 

En studie på en friskola utan skolbibliotek. Borås: Högskolan i Borås, 

Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap. (Magisteruppsats i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2006:62). 
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fackinformation och sökstrategier kan utveckla yrkesidentiteten. Sundin har kommit 

fram till att det finns ett större intresse hos sjuksköterskor idag än tidigare att söka 

information och använda sig av fackinformation. Situationen har ändrats för 

sjuksköterskor och de har idag en yrkesidentitet där deras kunskap ofta ses parallellt och 

kompletterande med läkarens.
39

 ”Vetenskapliga tidskrifter, databaser och teoretiska 

föreläsningar har traditionellt varit uttryck för en akademisk praktik medan de i regel 

inte har spelat en lika självklar roll i yrkespraktiken.”
40

  Men nu ges fackinformationen 

en allt större betydelse i allt fler verksamheter och olikheterna när det gäller 

informationssökning och informationsanvändning i yrkespraktik och akademisk praktik 

suddas ut mer och mer. Ovanstående tendenser menar Sundin finns i många 

yrkesgrupper och han ger också bibliotekarieyrket som exempel, ”vars utbildning har 

gått från en praktisk yrkesutbildning till en alltmer akademisk och teoretisk 

utbildning”.
41

  

 

AnneMaree Lloyd undervisar och forskar i informationsstudier vid Charles Sturt 

University i Wagga Wagga. I sin avhandling från 2004, Working information: 

developing a grounded theory of information literacy in the workplace, studerar hon hur 

informationskompetens yttrar sig hos brandmän och vilken betydelse den kompetensen 

har för yrket. Lloyd har intervjuat 20 brandmän och utgått från brandmännens syn på 

informationskompetens. Lloyd vill inom biblioteks- och 

informationsvetenskapsforskningen betona vikten av att undersöka andra kontexter än 

den utbildningsmässiga. Hon anser att det krävs en vidgad syn för att förstå att 

informationskompetens också är beroende av praktiska, sociokulturella och kontextuella 

faktorer. Det är i beroende av dessa faktorer information kan bli till kunskap.
42

  

 

Lloyd finner i sin studie av brandmännen två huvudteman att följa. Det ena temat 

är ”learning to act as a practitioner” och det andra är ”learning to become a 

practitioner”.
43

 I det första huvudtemat befinner sig brandmannen fortfarande inom 

utbildningens trygga väggar och informationen är mestadels textbaserad och 

undervisningsanpassad. I det andra temat har brandmannen flyttats från skola till 

arbetsplats och får en annan typ av informationsupplevelse. Nu gäller det för den 

nyblivne brandmannen att lära sig arbetsplatsens koder och det specifika som gäller för 

just den arbetsplatsen. Lloyd menar att det är först ute på arbetsplatsen som den 

yrkesverksamme kan bli fullt ut informationskompetent. Kollegorna är här den största 

källan till att lära sig yrkeskontextens koder.
44

  

 

I Lloyds studie visas tre olika kunskapslägen, eller informationslägen om man så vill, 

som kan urskiljas på arbetsplatser. I kunskapsteoretiska uttrycksätt (epistemic 

modalities) handlar det om textbaserad information som till exempel särskilda riktlinjer 

                                                 
39

 Sundin, Olof (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter: En studie av sjuksköterskors relation 

till fackinforamtion vid arbetsplatsen. Borås: Valfrid. s.231 
40

 Sundin 2003, s.234 
41

 Sundin 2003, s.234 
42

 Lloyd, Annemaree (2005). Information literacy: Different contexts, different concepts, different truths? 

(Elektronisk) Journal of Librarianship and Information Science, vol. 37:82, s.88. Tillgänglig: 

h˂ttp://lis.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/content/37/2/82.full.pdf+html  ˂Borås tidskriftsdatabas 

[100510]  
43

 Lloyd, Annemaree (2007). Recasting information literacy as sociocultural practise: implications for 

library and information science researchers. (Elektronisk) Information Research, vol. 12:4, s.5 

Tillgänglig: w˂ww.emeraldinsight.com/0022-018.htm  ˂[100510] 
44

 Lloyd 2007, s. 5 

http://lis.sagepub.com.lib.costello.pub.hb.se/content/37/2/82.full.pdf+html
http://www.emeraldinsight.com/0022-018.htm
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och regelverk. I dessa uttryckssätt går det till exempel att få svaret på varför något är 

som det är. I kroppsliga uttryckssätt (corporeal modalities) är det upplevelser och 

erfarenheter som ger information om till exempel hur något händer och sker. Detta är 

ofta omedveten information som förmedlas mellan varandra genom att det utförs 

aktivitet inom en viss kontext och människor samspelar med varandra. Novisen befinner 

sig i ett förberedande stadium i början på sin arbetsplats och är beroende av upprepande 

demonstration och sitt eget praktiska utförande.
45

 De sociala uttryckssätten (social 

modalities) förmedlar information genom en muntlig kommunikation mellan kollegor. 

Kommunikationen bygger på erfarenhet, den efterbehandlar händelser och berättar hur 

något har gått till. Det sker också ofta en muntlig kommunikation direkt vid utförandet 

av handlingen.
46

 Hur dessa kunskapslägen yttrar sig beror naturligtvis på i vilken 

kontext man befinner sig i, menar Lloyd. Dessa uttryckssätt går också alltid in i 

varandra och används samtidigt och sker därför aldrig i en linjär process.
47

  

 

Lloyd menar att det alltför ofta finns en diskrepans mellan yrkesstudier och yrkesliv och 

att det därför är viktigt att bli medveten om vilket oändligt hav av landskap, enligt 

Lloyds benämning, det finns som var och ett har sin speciella informationskompetens. I 

Information Literacy Landscapes: Information literacy in education, workplace and 

everyday contexts som kom ut 2010 behandlar Lloyd ämnet informationskompetens sett 

ur olika landskap, som hon kallar det. Syftet med boken är att belysa komplexiteten i 

fenomenet informationskompetens i och med att det ses och förstås i ett sociokulturellt 

perspektiv. Lloyd menar att det ska vara svårt att definiera vad informationskompetens 

är eftersom det innebär så många olika saker beroende på vilka människor och praktiker 

som samspelar i olika kontexter. Detta samspel mellan människor och praktiker i olika 

kontexter kallar Lloyd för ”landscapes”.
48

 I Information Literacy Landscapes (2010) 

behandlar hon utifrån sin egen studie från 2004 och annan tidigare forskning 

informationskompetens i den akademiska världen och annan högre utbildning, 

arbetsplatsen, kommunen och folkbiblioteken.
49

  

 

Det är tre magisteruppsatser som rör sig inom området yrkesutbildning som jag både har 

hämtat inspiration och användbar information från. 

 

Elisabeth Hanéll och Margareta Johansson har i magisteruppsatsen 

Informationskompetens i praktiken studerat informationskompetens och lärande hos en 

grupp fordonselever. De har utgått ifrån Annemaree Lloyds definition av att 

informationskompetens kärna är att veta hur man söker, väljer ut och använder 

information men att man inte blir helt informationskompetent förrän man är ute på 

arbetsplatsen. Hanéll och Johansson undrar då vad skolan kan bidra med. De undersöker 

elevernas syn på när man är informationskompetent, skolbibliotekets roll och på vilket 

sätt den arbetsplatsförlagda utbildningen kan bidra.
50
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48
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Hanéll och Johansson menar i sin slutsats att informationssökningsfärdigheter måste 

sättas i relation till situationen, kontexten och sociala relationer. De menar också att det 

blir särskilt tydligt hos de yrkesförberedande programmen som också befinner sig i ett 

samspel med yrkeslivet i samband med deras praktik. Eleverna i Hanélls och 

Johanssons undersökning såg inte biblioteket som en resurs. De tyckte att de redan hade 

tillräckliga sökkunskaper och visste heller inte om vilka användningsområden det fanns 

på biblioteket förutom böcker och läsning. Den arbetsplatsförlagda utbildningen 

däremot ansåg eleverna vara mycket viktig. Där fick de undervisning i 

informationskompetens genom kroppsliga och sociala uttryckssätt för lärande”
51

. 

Hanéll och Johansson konstaterar att det ute i yrkeslivet, i praktiken är en kontextuell 

och situationsbunden informationskompetens medan det i skolan kretsar kring en 

institutionaliserad form.  

 
För att förminska glappet mellan de två lärandemiljöerna borde man 

fokusera på att kontextualisera informationssökningen för att sedermera få 

den att resultera i en informationskompetens som kan kopplas till elevernas 

framtida yrkesliv.”
52

  

 

För att ovanstående ska bli verklighet måste informationsbehovet hos eleverna framstå 

klart och tydligt och Hanéll och Johansson framhåller ett samarbete mellan 

bibliotekarier och lärare i karaktärsämnen för att elevernas informationsbehov skulle 

kunna kartläggas bättre.
53

 

 

Anders Berglunds och Christian Danielssons magisteruppsats Bagaren och biblioteket. 

Skolbibliotekets roll i undervisningen i karaktärsämnen på ett yrkesinriktat 

gymnasieprogram (2007) är intressant bland annat i det avseendet att det tar upp ett 

yrkesinriktat gymnasieprogram. Genom att intervjua skolbibliotekarie, lärare och 

skolledning har Berglund och Danielsson undersökt vilken roll skolbiblioteket har för 

Livsmedelprogrammet med inriktning bageri och konditori. Resultatet de kom fram till 

var att skolbiblioteket hade en viktigare roll att fylla i vissa program och ämnen än 

andra på den skolan. För de mer teoretiska programmen spelade skolbiblioteket en 

viktigare roll än för de mer praktiska programmen. De ser också i sin studie att 

skolbiblioteket skulle kunna fylla en roll även i Livsmedelsprogrammet. Programmet 

innehåller en hel del teoretiskt kunskapsinnehåll och därför skulle skolbiblioteket kunna 

fylla en roll som kunskapskälla och för att lära ut informationssökning.
54

 I det avseendet 

har denna magisteruppsats varit relevant för min studie. Den ger infallsvinklar till hur 

hela informationspraktiken på yrkesprogram kan utvecklas. 
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2.3. Sociokulturellt perspektiv 
 

I min undersökning utgår jag från ett sociokulturellt perspektiv vilket passar för en 

undersökning av gymnasieelevers informationsbehov på ett yrkesinriktat program i 

deras karaktärsämnen. Utgångspunkten för det sociokulturella perspektivet är att 

mänskliga handlingar är situerade i sociala praktiker och därmed ingår som delar i 

kontexten, kulturen och praktiken och samspelar med dessa.
55

  Eleverna på ett 

yrkesprogram befinner sig i en kontext som är specifik för deras utbildning. Det är mer 

utstakat för ett yrkesprogram i vilken praktik de kommer att vara i efter utbildningen 

och därför passar ett sociokulturellt perspektiv eftersom man inom det fältet studerar 

människors samspel och interaktion med omgivningen och situationen. Inom 

pedagogisk forskning företräds sociokulturellt perspektiv av Roger Säljö (2000) och det 

är framför allt från honom som jag har hämtat kunskap om detta perspektiv. 

Sociokulturella perspektiv har slagit igenom mer och mer under senare år när det gäller 

undervisning och lärande och även inom biblioteks- och informationsvetenskap har det 

sociokulturella perspektivet fått mer plats i forskningen.
56

  

 

Limberg och Alexandersson menar att när informationsstudier görs i 

utbildningssammanhang och utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör man beakta 

samspelet mellan kunskapsinnehållet (ämnet), kontexten (utbildningssammanhanget 

eller uppgiften) och verktygen (webben, databaser och läroböcker).
57

 Utifrån ett 

hänsynstagande till de begreppen i ett sociokulturellt perspektiv kommer jag också att 

utföra min studie, vilket jag förklarar närmare i kommande tre avsnitt. 

2.3.1 Kunskap 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är inte kunskap något som finns lagrat inom 

individen och kunskap är inte all den information som finns lagrad i t ex böcker. Säljö 

menar att den information man har skaffat sig inte är kunskap förrän man använder den 

i sina handlingar som en ”resurs med vars hjälp man löser problem, hanterar 

kommunikativa och praktiska situationer på ändamålsenliga sätt”. 58 Lärandet ska inte 

ses som en överföringsprocess där läraren anses ska tala och undervisa och eleven ska 

lyssna och lära.59   

 

Den traditionella formen av undervisning som var lärarcentrerad och textbunden håller 

på att bytas ut mot ett mer elevcentrerat synsätt. Nu är inte informationen längre 

svårtillgänglig och Säljö menar att det nu behövs undervisning i form av vägledning och 

stöd för hur vi omger oss med informationsmängden.
60

 Den centrala frågan vi ska 

befatta oss med inom lärandets ramar, enligt Säljö, är hur vi ska omvandla information 

                                                 
55
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till kunskap. Det är sammanhanget som avgör vad som blir kunskap och färdigheter 

som att kunna kritiskt värdera och sammanfatta kommer att bli allt viktigare.
61

  

 

I min studie undersöker jag hur informationsbehovet upplevs av en grupp fordonselever 

i deras undervisning i karaktärsämnen. Jag undersöker om det hos dem finns ett 

elevcentrerat arbetssätt och hur de omvandlar information till kunskap.  

 

När det gäller kunskapskrav vill jag belysa några programmål för fordonsprogrammet 

från Skolverket. Under programmets karaktär och uppbyggnad står det att utbildningen 

präglas av förändringar.   

 
Kunskaper i den teknik som krävs för att framföra och underhålla fordon 

samt flygmaskiner är centrala i fordonsprogrammet. Området präglas av 

ökande godsmängder och längre transportsträckor, en snabb teknisk 

utveckling, en omfattande internationalisering och en föränderlig lagstiftning 

som också innebär nya krav på kunnande.
62

 

 

I programmålen beskrivs det vidare om att den avancerade tekniken ställer stora krav 

och ett av skolans ansvar är att eleverna efter utbildningen ska kunna behärska 

informations- och kommunikationsteknik inom området. 

 
Den ökade användningen av informationsteknik tillsammans med krav på 

kommunikation gör att datorkunskaper är en förutsättning för att hantera 

verksamheten på ett effektivt sätt.
63

 

 

De programmålen är starkt kopplade till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 

och kommer att tas i beaktande i min analys. 

 

2.3.2 Kontext 

Säljö menar att ”[m]änskliga handlingar är situerade i sociala praktiker”. Utifrån egna 

erfarenheter och kunskaper uppfattar den enskilde individen vad som passar sig, är 

tillåtet och förväntas av omgivningen i en speciell situation. Handlingen och kontexten 

samspelar och är helt enkelt beroende av varandra.
64

 Säljö talar om fyra typer av 

kontexter som inte alltid går att särskilja i verkligheten. De fyra typerna är fysisk 

kontext, kommunikativ kontext, kognitiv kontext och den historiska kontexten. En 

fysisk kontext är den plats, den verksamhet där en handling utförs. På ett sjukhus finns 

det outtalade regler för kommunikation och beteenden som inte finns någon annanstans. 

Där är det inte konstigt att klä av sig inför någon man inte känner, vilket skulle kännas 

mycket olämpligt i en annan situation. Som en kognitiv kontext ger Säljö exempel på 

barn som löser mattetal utan att tänka på vad det står i uppgiften. Det kan vara ett helt 

orimligt tal att lösa men barnet vet att mattetal ska lösas och tänker endast på det. Den 

kommunikativa kontexten kan gestalta sig annorlunda beroende på om du befinner dig 
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hemma vid matbordet, i en rättegång eller i klassrummet. Skolan ger Säljö som ett 

exempel på en historisk kontext med en lång kommunikativ tradition. Där finns det bl a 

kommunikativa mönster som har funnits många år tillbaka och som ibland kan vara 

svåra att bryta.
65

  

 

Säljö varnar för uppfattningen att kontexten påverkar oss som individer. Han menar att 

det gör den inte utan det är vi individer som samspelar med kontexten och både 

individen och kontexten blir vad den blir i samspel med varandra.
66

 Det vi lär oss i 

skolan är tänkt att vara kunskaper som vi kan använda i det dagliga livet utanför skolan. 

Det är inte alltid så lätt eftersom den kunskapen vi lär oss i skolan också är situerad där 

och inte alltid applicerbar i andra miljöer.
67

  

 

På ett yrkesinriktat gymnasieprogram förbereds eleverna för ett arbetsliv som är mer 

utstakat än ett teoretiskt inriktat gymnasieprogram. Jag förväntar mig därmed en fysisk 

och en utbildningsmässig kontext av ett visst slag i utbildningen och i arbetslivet. I min 

studie undersöker jag vilka kontexter eleverna befinner sig i och samtidigt hur eleverna 

upplever informationspraktiken i de olika sammanhangen. 

 

2.3.3 Verktyg 

Vi behöver verktyg eller redskap som hjälper oss att förstå så att vi kan handla på olika 

sätt i livet. Säljö menar att eftersom samhällen skiljer sig i teknologiutveckling och 

sociala organisationer och därmed lever i olika livsstilar skiljer sig också behov 

kunskaper och färdigheter åt. Tillgången till redskap i samhället avspeglar sig också i 

individens tänkande och färdighet. Säljö påpekar att i ”vår kulturkrets är skriften en 

central och mycket viktig medierande resurs som haft ett djupgående inflytande på hela 

vårt samhälle och de sätt på vilka vi lär, utvecklar kunskaper och kommunicerar mer i 

allmänhet”. Skriften blir ett grundläggande redskap och är idag en nödvändighet för att 

kunna klara sig i samhället.
68

 

 

Gärdén talar om att de redskap som studerande har omkring sig kan vara både fysiska 

och intellektuella men att dessa oftast kompletterar varandra. Som fysiska verktyg 

nämner hon papper, pennor, böcker, telefoner, datorer och kopiatorer och att 

intellektuella redskap är t ex kunskaper om hur man använder en dator. Själva 

informationssökningen kan också ses som ett verktyg för lärande. Gärdén lägger också 

till stöd också i samband med diskussionen kring verktyg. När det gäller den 

pedagogiska aspekten behöver eleverna ofta ett stöd i form av ett uppgiftspapper, 

kursplaner, samtal med lärare och bibliotekarie eller kanske en kurskamrat. 

Studieplatser som erbjuds eleverna är också en form av stöd. Gärdén tar hänsyn till både 

redskap och stöd enligt ovanstående beskrivningar i sin studie av vuxenstuderande och 

kallar det för ”kommunikativa stöttor” och det begreppet och den innebörden använder 

jag mig av i min studie.
69
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I min uppsats undersöker jag vilka kommunikativa stöttor eleverna upplever att de 

använder och har behov av. Jag studerar också i vilka kontexter de olika stöttorna 

förekommer i och hur kontexter och de kommunikativa stöttorna samspelar. 
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3. Metod och arbetssätt 
 
I följande avsnitt beskrivs uppsatsens val av metod, urval, forskningsetiska principer, 

uppläggning och genomförande av den empiriska studien och analys av intervjuerna. 

3.1 Val av metod 
Min studie utgick ifrån en kvalitativ metod eftersom syftet var att undersöka människors, 

i mitt fall gymnasieelevers, uppfattningar och upplevelser.  

 

Karin Widerberg menar i Kvalitativ forskning i praktiken (2000) att i den kvalitativa 

forskningen söker man efter fenomenets innebörd eller mening.
70

 Widerberg menar att 

god kvalitativ forskning genererar nya tankar, begrepp och förståelse och därmed är 

syftet snarare att generera teorier än att belägga teorier.
71

 I undersökningar där 

frågeställningarna innehåller värderingar och uppfattningar av olika slag passar det med 

kvalitativa metoder, som inte är så strukturerade.  

 

Min empiriska undersökning föregicks först och främst av litteraturstudier kring det 

sociokulturella perspektivet där Säljö är den mest framträdande i mitt arbete. Vidare 

fördes litteraturstudier där jag försökte få med forskning kring informationskompetens i 

undervisningssituationer både på teoretiska utbildningar och i yrkesrelaterade 

utbildningar.  

 

För att få en överblick av elevernas kurser och arbete var jag till en början med eleverna 

under en lektion i ett karaktärsämne och observerade. Den typen av observation hörde 

inte till datainsamlingen och var inte grund för resultat och analys utan fungerade 

istället som ett bakgrundsunderlag. Jag hade före det besöket presenterat mig för klassen 

och talat om vad jag skulle genomföra för studie. 

 

Som första och sista metod för datainsamling utförde jag fokusgruppsintervjuer. Det 

innebär att en mindre grupp med människor diskuterar ett givet ämne. Analysen av den 

första fokusgruppsintervjun tänkte jag mig skulle ge ett visst underlag för de intervjuer 

med enskilda elever som skulle bli steg nummer två i min insamling av data. Den andra 

fokusgruppsintervjun bestämde jag en bit in i mitt arbete att jag skulle göra. Jag hade i 

ett tidigt skede tänkt mig behöva några kompletteringsintervjuer men bestämde mig för 

att genomföra en till fokusgruppsintervju eftersom det föll väl ut den första gången. 

Eleverna blev inspirerade av varandra och verkade känna sig trygga att berätta om sin 

utbildning och uttrycka sina åsikter. Fokusgruppsintervjuerna förstärkte också enligt 

mig trovärdigheten på att intervjusvaren stämmer med verkligheten eftersom det med 

dem blev fler uttalanden. Visserligen blev det inte många fler personers uttalanden men 

det blev uttalanden av samma personer vid flera tillfällen.  

 

Eftersom det i mitt arbete rörde sig om elevernas upplevelser av sin informationspraktik 

valde jag först och främst intervjuer som metod för min empiriska undersökning. I 

kvalitativa intervjuer fick eleverna möjligheten att fritt kunna berätta om vilken 

uppfattning de har om sitt informationsbehov i karaktärsämnena och sin 

informationspraktik. Vi utgick från en intervjuguide i intervjun men den användes 
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endast som ett stöd för mig att i slutet av intervjun kunna se över att vi berört de 

områden som var viktiga för studien. För att eleven skulle känna sig bekväm i rollen 

försökte jag som intervjuare inta en roll där jag mest lyssnade, ställde följdfrågor och 

nickade vid elevens berättelse. I kvalitativa intervjuer är det lätt att ställa följdfrågor och 

därigenom bemöda sig om att få en rättvis bild och förståelse av resultatet. När 

intervjuerna transkriberas finns också möjligheten att gå tillbaka till intervjutillfället 

vilket också stärker trovärdigheten i studiens resultat.  

 

När något undersöks ur ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan kontexten och 

det undersökta fenomenet mycket viktigt och därför hade också observationer varit en 

möjlig metod. Observationer hade gett mig möjligheten att studera den fysiska miljön 

eleverna befinner sig i och jag hade kunnat observera elevernas agerande i den 

tillsammans med lärare. Jag hade kunnat studera eleverna i den verklighet som de 

beskrev och på det viset hade reliabiliteten och validiteten kunnat förstärkas. 

 

Att utföra enbart observationer hade inte stämt överens med min frågeställning där det 

är elevernas upplevelser och föreställningar som är det viktiga och inte hur de agerar i 

specifika situationer. Enbart observationer hade även kunnat ge en missvisande bild 

eftersom resultatet är mycket beroende av vilken situation som observationen utförs i, 

menar Alan Bryman i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder där han beskriver och 

diskuterar både kvalitativa och kvantitativa metoder.
72

 De tillfällen jag hade varit med 

och observerat hade kanske inte varit de vanligtvis förekommande lektionerna under 

året. Bryman menar också att en forskares närvaro kan påverka situationen och i vissa 

fall leda till ett missvisande resultat.
73

  

 

En variant av metod hade varit att kombinera kvalitativa intervjuer och observationer. 

Widerberg menar att det ibland händer att hon i genomförandet av studier är 

för ”metodologiskt slentriantänkande” och gör antingen intervjuer eller observationer.
74

 

Widerberg menar att när man angriper något på ett kvalitativt sätt kan man använda sig 

av olika metoder och tekniker. Det är huvudsaken att de anpassas efter de syften man 

har.
75

 Det som är viktigt att beakta i en kombination av intervjuer och observationer är i 

vilken turordning de ska utföras. Widerberg rekommenderar att intervjuerna utförs före 

observationerna för att då har intervjuaren och de studerande lärt känna varandra lite 

och det finns en referensram att utgå ifrån. Detta kan ju å andra sidan leda till att båda 

parterna känner sig styrda. Forskaren söker efter svar som den intervjuade personen har 

sagt och denne känner att den måste leva upp till sina uttalanden. Widerberg 

rekommenderar att man ibland även utför en intervju efter observationen även om man 

intervjuat före. Då kan observatören ställa frågor om det den sett och be de studerade 

personerna förtydliga och de får chansen att förhålla sig till den bild man som 

observatör fått. Utför man dessutom en undersökning där perspektivet är 

intervjupersonens förståelse och upplevelse som ligger till grund för analysen är det 

extra viktigt att den studerade personen får tolka observatörens bild. 
76
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Att utföra en kombinerad variant av både intervjuer och observationer gjordes inte för 

att endast ett fåtal observationer hade kunnat utföras på grund av uppsatsens omfång. 

Detta hade, som tidigare nämnts, kunnat leda till en missvisande bild eftersom de få 

tillfällena inte hade kunnat ge en helhetsbild av de vanligtvis förekommande lektionerna. 

Bryman menar att intervjuer kan ge en bild av hur undervisning vanligtvis ser ut 

eftersom att intervjuerna inte är knutna till specifika tillfällen. 

 

Mitt val blev att jag utförde en observation under en lektion som ett bakgrundsunderlag 

där jag samlade intryck och fick en uppfattning av elevernas fysiska miljö. Eftersom 

min studie utgår ifrån elevernas upplevelser och erfarenheter utförde jag sedan 

kvalitativa intervjuer enskilt och i grupp med eleverna. Deras upplevelser och 

erfarenheter ingår i den kontexten där deras informationskompetens ska utvecklas. 

 

3.2 Urval och forskningsetiska principer 
 

I detta avsnitt vill jag förklara hur urvalet av studiegrupp gick till samt vidga läsarens 

förståelse av de studerande, den utbildning de går och vilken utbildningsmiljö de 

befinner sig i vill jag i detta kapitel kontextualisera den empiriska undersökningen.  

3.2.1 Urval, skolan, utbildningen, biblioteksverksamheten och 

utbildningsmiljön   

Min studie kommer att göras på en gymnasieskola i mellersta Sverige på en mindre ort. 

Detta gymnasium valdes för att det ligger på min hemort och kontakten med rektor var 

lätt att ta. Gymnasieprogrammet för min studie är fordonsprogrammet och eleverna som 

ingår i undersökningen går vid studiens början i årskurs två och vid uppsatsens slut i 

årskurs tre. 
 

På den för studien aktuella gymnasieskolan i mellersta Sverige finns ca 380 elever och 

ca 40 anställda. Skolan har tre teoretiska program. Inom de olika programmen finns det 

olika inriktningar från och med årskurs två. Skolan har också tre yrkesinriktade program 

och två av dem, bland annat Fordonsprogrammet är förlagda på en närliggande ort där 

de får sin karaktärsämnesundervisning. Sina kärnämnen undervisas de i på 

gymnasieskolan där de teoretiska programmen finns och där också skolbiblioteket finns. 

På fordonsprogrammet är det riksintag och eleverna kommer från olika delar av Sverige. 

På den för studien aktuella gymnasieskolan finns inte årskurs ett på Fordonsprogrammet 

utan det är endast speciell inriktning från och med årskurs två som erbjuds. Eleverna 

som ingår i min studie har därför gått den första årskursen på gymnasiet på andra orter 

och därmed har alla gått det första året på Fordonsprogrammet på olika skolor.  

 

På den skola där eleverna har sina karaktärsämnen i årskurs två och tre finns lärosalar 

och en datasal belägen bredvid en av lärosalarna. En verkstad ligger också i den 

byggnaden där lärosalarna och datasalen finns. Skolbibliotek har de, som tidigare 

nämnts, endast tillgång till de dagar de befinner sig i skola där de undervisas i sina 

kärnämnen. När vädret tillåter befinner de sig även utomhus framför verkstaden och 

arbetar med ett fordon eller har en teoretisk genomgång. Det finns ett gemensamt 
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fikarum med en kaffeautomat i skolan där både lärare och elever sitter tillsammans. 

Matsal finns i en byggnad på det industriområdet där skolan ligger. 

3.2.2 De studerande 

Klassen som går andra året på Fordonsprogrammet består av tolv pojkar vid 

ingångsskedet av min studie. När jag tar kontakt med klassen efter sommarlovet och de 

har börjat årskurs tre har två elever hoppat av.  

 

Eftersom det är riksintag på utbildningen är det stor spridning på varifrån eleverna 

kommer, alltifrån norra Norrland till södra Skåne. Alla utom en kommer från söder om 

Dalälven. De flesta delar lägenhet och antingen bor de på den orten skolan ligger eller i 

den närbelägna ort där skolan med kärnämnesundervisningen finns. Sina 

praktikperioder är det många som förlägger till sin hemort. De har ett gemensamt 

fritidsställe med en för dem anställd fritidsledare som de kan gå till. 

 

För att skydda identiteten av de eleverna som är med i min studie har jag gett dem 

fingerade namn. Lars kommer längst norrifrån och Axel kommer längst söderifrån. De 

övriga sju kommer från orter söder om Dalälven och heter i uppsatsen Per, Lennart, 

Lukas, Bertil, Oskar, Magnus och Tomas.  

3.2.3 Forskningsetiska principer 

När jag gjorde mitt studiebesök hos eleverna berättade jag för dem vad jag skulle skriva 

om och vad min studie gick ut på. Jag bad dem fundera över vilka som hade lust att bli 

intervjuade, enskilt och/eller i grupp. När de befann sig på ett av sina kärnämnen veckan 

efter träffade jag dem igen och de fick ett brev av mig där jag berättar om min 

utbildning och mitt pågående arbete med magisteruppsatsen och min planerade studie. I 

brevet finns också uppgifter om att allt insamlat material kommer att behandlas 

konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och vad det innebär (se 

bilaga 4). De fick också skriva på ett papper och kryssa i om de var intresserade att delta 

i gruppintervju, individuell intervju eller båda. Till elever som kryssade i ja och var 

under arton år skickade jag hem en förfrågan som vårdnadshavare fick skriva på och ge 

sin tillåtelse (se bilaga 5). Jag hade i förväg sagt att jag önskade åtta intervjuer för min 

studie och åtta elever anmälde sig också frivilligt. En elev anmälde sig endast till 

gruppintervjun. När jag hade fått medgivande från de elever som var under arton 

träffades vi igen och gjorde upp ett schema för de som var intresserade när intervjuerna 

skulle äga rum.  

 

3.3 Intervjuernas utformning och genomförande 
 

Alla intervjuer som genomfördes spelades in med hjälp av en diktafon. 

Fokusgruppssamtalet var den första intervjun som bokades in och klassen bestod i 

inledningsskedet av studien av tolv elever och i fokusgruppen tänkte jag mig att alla 

eleverna kunde delta. Uppdelningen skulle bli två grupper med sex elever i varje grupp. 

Men på grund av stor frånvaro vid intervjutillfället blev det endast en grupp med sju 

elever.  
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I en fokusgruppsintervju diskuteras ett givet ämne utifrån ett material som kallas för 

stimulusmaterial. I det materialet finns det t ex frågor, påståenden eller läsning inom det 

givna ämnet som ska inspirera gruppen att komma igång med samtalet.
77

 Av mig fick de 

vid den första fokusgruppsintervjun ett stimulusmaterial i form av ett utdrag av deras 

kursers kursplan och några frågor ställda kring den (se bilaga 1 ). 

 

Victoria Wibeck som har skrivit introduktionsboken Fokusgrupper, Om fokuserade 

gruppintervjuer som undersökningsmetod menar att det också brukar finnas en 

samtalsledare, som fungerar som en moderator. Han eller hon initierar diskussionen och 

kan även i ett senare skede blanda sig i för att föra diskussionen vidare om det skulle 

behövas.
78

 Jag var med under samtalet och fick ibland vara den som förde diskussionen 

vidare. Fokusgruppssamtalet spelades in och transkriberades därefter. 

 

Fyra av de individuella intervjuerna genomfördes på den skolan där de har sina 

karaktärsämnen och där de befinner sig mest. Den andra hälften av intervjuerna 

genomfördes i den byggnaden där de teoretiska programmen håller till och där 

fordonseleverna har sina kärnämnen. Det första fokusgruppsintervjun och alla 

individuella intervjuer genomfördes under maj månad 2010. Även de individuella 

intervjuerna spelades in och transkriberades därefter. Vid transkriberingen utelämnades 

pauser, skratt, hummanden och så vidare om de inte av mig tolkades som att de hade en 

betydelse som till exempel att påvisa en osäkerhet hos eleven. Transkriberingarna 

numrerades. De individuella intervjuerna numrerades från ett till åtta och 

fokusgruppsintervjuerna fick heta gruppintervju 1 och gruppintervju 2. 

 

Till de individuella intervjuerna hade jag intervjuguider till eleverna som stöd (se bilaga 

2). I en kvalitativ intervju används sådana formulär mycket som ett stöd. Det är ofta 

inriktningen på diskussionen som styr och den intervjuade tillåts diskutera relativt fritt. 

 

Jag har skapat intervjuguiden utifrån fyra intervjuteman. Dessa teman skapades dels 

utifrån mitt syfte och min teoretiska utgångspunkt där det är viktigt att få med både 

kontext, informationsbehov, verktyg och informationsanvändning. Några frågor som 

finns med i guiden är också till för att få ett bra samspel mellan mig som intervjuare och 

informanten. Steinar Kvale, har i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun diskuterat 

intervjun som redskap inom den kvalitativa forskningen, och kallar detta att blanda 

olika typer av frågor är att vara medveten om att en intervju behöver både dynamiska 

och tematiska frågor. De dynamiska frågorna är just de frågor som ska lätta upp 

stämningen och hitta ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. De tematiska 

frågorna ska finnas där för att koncentreras till ämnet, för att kunna svara på de ställda 

frågeställningarna.
79

  

 

Som sista datainsamling gjordes ännu en fokusgruppintervju. Den gruppintervjun 

genomfördes efter sommarlovet i september och eleverna hade då börjat i årskurs tre. 

Som stimulusmaterial den här gången användes fyra teman som återkommit flera 

gånger vid analysen av den första fokusgruppintervjun och de individuella intervjuerna. 
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Eleverna fick diskutera utifrån fyra frågor ställda kring att i karaktärsämnena förmedlas 

informationen mestadels muntligt, internet är en viktig informationskälla, 

informationsbehov i kommande arbetsliv och fritidens betydelse i deras 

informationspraktik (se bilaga 3). Även denna gruppintervju spelades in och 

transkriberades. 

 

Eleverna på Fordonsprogrammet var mycket pigga på att ställa upp på intervjuer. Det 

fanns ett engagemang hos eleverna och det märktes att de tyckte det var roligt att någon 

engagerade sig i dem och deras utbildning. Intervjuernas längd varierade och några 

behövde en längre startsträcka innan de kom in i ämnet information. Det som var svårt i 

de fallen var att jag inte skulle ställa för ledande frågor. Det var två elever som var 

mindre talföra än de andra men även av dem fick jag användbart material till min analys. 

Jag upplevde att intervjuerna gav tillräckligt med utrymme för eleverna att uttrycka sig 

fritt, som det sig bör i en kvalitativ intervju.  

 

3.4 Analys av intervjuerna 
 

Som analysmetod av intervjuerna använde jag mig av två analysmöjligheter som 

Widerberg tar upp; tematisk analys och mönster. I en tematisk analys och i en analys av 

mönster kunde jag få fram teman, mönster och sammanhang som är centrala och 

eventuellt återkommande hos de olika respondenterna.  

  

Vid valet av analysteman är det viktigt att reflektera över vilket förhållningssätt man 

intar. Om jag skulle välja ett empirinära eller teorinära förhållningssätt vid val av 

analysteman eller låta framställningsformen bestämma ville jag låta tiden utvisa. Som 

det kändes från början ville jag blanda de olika förhållningssätten och det är också något 

som ofta sker, enligt Widerberg, men att man ofta lägger tonvikten på någon av dem.
80

 I 

min studie blev det till slut att jag lade tonvikten på ett empirinära förhållningssätt. Jag 

har utifrån mitt empiriska material hämtat teman och mönster. Därifrån utgår min analys 

när resultaten från det empiriska materialet relateras till tidigare forskning om 

informationskompetens. Jag vill också nämna att ett teorinära förhållningssätt finns i det 

avseendet att jag innan analysen av mitt empiriska material hade gått igenom en stor del 

av tidigare forskning och därigenom bildat mig en uppfattning vilka teman som skulle 

vara intressanta. Redan vid planeringen av studien och genomförandet av den är man 

oftast präglad av det teoretiska perspektivet man har. Widerberg menar också att man 

ofta uttrycker de teman som hittas i den empiriska studien med mer teoretiska 

termer, ”dvs. materialet filtreras genom det teoretiska perspektivet och intresse man 

har.”
81

 

 

Vid valet av teman och mönster utgick jag först och främst från vad som av mig 

uppfattades som intressant i intervjuerna. Intervjuerna lästes flera gånger och jag 

antecknade för varje grupp och för varje person det som verkade intressant. Widerberg 

benämner dessa trådar som fångas upp för analystrådar.
82

 Efter det försökte jag göra en 

sammanställning över återkommande svar och därigenom hitta mönster. Ibland var 

sådant som inte återkom hos de flesta utan kanske endast nämndes hos en intressant. 
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Widerberg menar också att det som inte materialet talar om kan var mycket viktigt och 

då menar hon att teorin kan vara en hjälp. Det teoretiska perspektivet som finns i 

bakgrunden kan då ge hjälp att tolka det som inte står.
83

  

 

Efter sammanställningen av mina analystrådar, de mönster jag hittat, försökte jag utifrån 

dem fånga upp teman som jag kunde utgå ifrån i min fortsatta analys där resultatet 

relateras till tidigare forskning om informationskompetens ur ett sociokulturellt 

perspektiv. 

 

Jag presenterar mina resultat och analys av materialet utifrån fem huvudrubriker; 

Begreppet information, Informationsbehov i karaktärsämnen, Kommunikativa 

stöttor i utbildningen, Kommunikativa stöttor i arbetslivet och Kommunikativa 

stöttor under fritiden.  
 

Till huvudrubriken Informationsbehov i karaktärsämnen hittade jag mönster som jag 

presenterar som tre separata teman; Arbetsuppgifter på olika skolor, Informationsbehov 

till den praktiska skruvningen och Säkerhet och miljö.  

 

Till huvudrubriken Kommunikativa stöttor i utbildningen hittade jag mönster som 

jag presenterar som fem separata teman; Skriftliga källor, Dator och internet, Bibliotek, 

Muntliga källor och samtal och Uppdatering. 

 

Under huvudrubrikerna Kommunikativa stöttor i arbetslivet och Kommunikativa 

stöttor under fritiden presenterar jag inga separata teman utan huvudrubrikerna i sig 

kan betraktas som teman som framkom i studien. 

 

I kapitlet där jag presenterar mina resultat relaterar jag dem också till tidigare forskning 

om informationskompetens. Till en början var min avsikt att presentera resultat och 

analys var för sig men insåg efter ett tag att resultaten i sig behövde relateras till något 

för att få ett djupare innehåll. Att presentera resultat och analys samtidigt gör enligt min 

åsikt studien mer tydlig och framhåller det sociokulturella perspektivet där det behövs 

interaktion och ett sammanhang för att skapa mening. 

 

Här bör det också tilläggas att jag går in i min analys av materialet med en viss 

förförståelse eftersom jag är lärare vid samma gymnasium som eleverna går i. 

Fordonseleverna tillbringar sin mesta tid i en annan byggnad på annan ort än gymnasiets 

huvudbyggnad. Sina kärnämnen har fordonseleverna inne i huvudbyggnaden men jag 

undervisar inte dem i mitt ämne svenska och därför känner de inte mig. Lärare på 

Fordonsprogrammet känner inte heller mig mer än att vi vet om varandra och att vi 

arbetar inom samma skolenhet. Jag vill ändå problematisera detta eftersom det kan 

tänkas att eleverna i intervjuerna är färgade av att jag är lärare på den skola de går i. I 

och med den öppenhet jag kände från eleverna under intervjuerna tror jag inte att detta 

har påverkat studien i stort.  
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4. Resultatredovisning och analys 
 
I kommande avsnitt vill jag presentera mina undersökningsresultat och samtidigt 

relatera resultaten till tidigare forskning om informationskompetens ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Jag väljer att presentera resultaten från min studie och min 

analys i samma avsnitt för att göra det hela mer läsvänligt. Som metod för min studie 

har jag använt mig av enskilda intervjuer med åtta elever och vid två tillfällen har jag 

gjort fokusgruppsintervjuer. I min resultatredovisning kommer jag att presentera de 

båda intervjuformerna tillsammans.  

 

Vid direktcitat från intervjuerna har jag före anföringen skrivit vem det är, om det är fler 

än en som uttalar sig. Efter citatet har jag i parentes hänvisat till numret på intervjun och 

sidnummer i transkriberingen. Om det endast är en elev jag citerar har jag i parentes 

efter citatet skrivit vem det är som uttalar sig, intervjunummer och sidnummer.  

 

När citaten kommer från fokusgruppsintervjuerna står det gruppintervju 1 eller 

gruppintervju 2 beroende på om det är hämtat från första eller andra intervjun. Även 

sidnummer från transkriberingen av gruppintervjuerna anges. 

 

Limberg och Alexandersson menar, som tidigare nämnts, att när informationsstudier 

görs i utbildningssammanhang och utifrån ett sociokulturellt perspektiv bör man beakta 

samspelet mellan kunskapsinnehållet (ämnet), kontexten (utbildningssammanhanget 

eller uppgiften) och verktygen (webben, databaser och läroböcker).
84 I min studie av en 

grupp fordonselever tycker jag mig se ett tydligt samspel mellan kunskapsinnehåll, 

kontext och verktyg, vilket jag kommer att förklara närmare i kommande kapitel. 

Verktyg kommer jag att se i ett vidare begrepp än webben, databaser och läroböcker. I 

min studie hänvisar jag till Gärdén och talar om kommunikativa stöttor som innefattar 

källor, verktyg och stöd.  

 

4.1 Hur upplever fordonselever sitt informationsbehov i 
sina karaktärsämnen? 
 

Följande kapitel är indelat i två underrubriker; begreppet information och 

informationsbehov i karaktärsämnen. Under begreppet information vill jag redovisa vad 

eleverna uppfattar som information med tanke på att det är just frågor kring information 

som intervjuerna handlar om och att ordet information kan definieras olika. Jag tror 

också att detta avsnitt kan ge en ytterligare presentation av studiens informanter. 

Rubriken Informationsbehov i karaktärsämnen är i sin tur indelad i tre underrubriker 

utifrån olika teman jag hittade vid analysen av materialet. 

 

Intervjuerna inleds med att jag frågar dem allmänt om vad de läser för kurser för 

tillfället. Detta för att lära känna dem en aning och för att vi alla ska blir varma i 

kläderna. Denna inledning tycker jag gör att jag kan bilda mig en uppfattning om vad de 
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har för inställning till utbildningen. Hos många av dem märker jag redan i detta 

inledningsskede ett brinnande intresse för den bransch de har gett sig in i. 

4.1.1 Begreppet information 

Till en början är de flesta eleverna jag intervjuat försiktiga med att uttrycka vad de 

egentligen har för informationsbehov. Ju längre in i intervjuerna vi kommer desto mer 

framkommer det en hel del behov av information som de har i utbildningen och som de 

förväntar sig i kommande arbetsliv. I denna kontext är det viktigt att vara medveten om 

vad eleverna uppfattar som information och därför tycker jag det är viktigt att presentera 

deras associationer till begreppet information. Jag kommer att presentera alla deras svar 

relativt ingående med syftet att på det sättet även ge en ytterligare presentation av 

studiens informanter. 

 

Deras uppfattningar om vad information är för något skiljer sig en del från varandra till 

en början men ju mer de resonerar och funderar kring begreppet landar de på ungefär 

samma uppfattning.  

 

När frågan kommer från mig om vad de tänker på när de hör ordet information märks en 

osäkerhet till en början. De vet inte riktigt vad jag är ute efter och drar sig för att svara 

direkt utifrån deras associationer. Hos Axel kan en viss osäkerhet märkas till en början. 

 
”ja, information det hörs…(skratt) ja, jag vet inte… Det är mycket 

pappersarbete. (skratt)” (Axel 1, s.3) 

 

Skrattet och pauserna hos Axel tolkar jag som en osäkerhet. Efter påtalanden från mig 

om att det inte finns något rätt eller fel svar utan att det är mycket olika vad man 

upplever som information fortsätter Axel: 

 
” Information… det bygger…jag tycker…hela livet bygger ju på information, 

alltså utan information kommer man ingenstans.” (1,s.3) 

 

Bertil, Oskar och Lukas är också osäkra på hur de ska uttrycka sig om vad information 

är för något men alla är till slut inne på att det både finns skriftlig och muntlig 

information. 

 
”Ja, information, jag vet inte…Det är väl att nån förklarar eller att man får 

lära sig själv om det är nån produkt eller nåt man ska göra.” (Bertil 2, s.2)  

 

Bertil fortsätter efter en paus efter att jag bett honom upprepa det han sa för att jag inte 

hörde: 

 
”Ja, att man får antingen läsa om nånting, ett informationsblad eller att nån 

berättar nånting för en.” (2, s.2) 

 

Oskar lägger in många pauser när han ska förklara vad han tänker på när han hör ordet 

information men efter en följdfråga från mig om varifrån informationen kan komma 

förklarar han tydligare vad han menar. 
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Oskar: Alltså, information bara…ja, det är helt enkelt information….saker 

som kan var bra att ha eller veta. 

Intervjuare: Och hur kan informationen se ut? Hur kan man få den? 

Oskar: Hur som helst. Du kan få information genom att se, läsa, höra och 

röra. 

 

Lukas behöver också en lång paus innan han säger: 

 
Man ska bli informerad om nånting som man kanske ska göra eller nånting 

sånt. 

 

Efter ännu en paus kopplar han frågan till sin utbildningssituation. 

 
Om man kollar på elscheman eller nåt sånt, jag vet inte. 

 

De övriga fyra eleverna som intervjuades svarar mer direkt på vad de förstår under 

information men de associerar till skilda saker. Någon tänker på kärnämnen, någon på 

karaktärsämnen och någon mer allmänt om information. 

 
Lars: Ja, jag tänker väl mest på typ Svenska och So och det här. Där man ska 

sitta framför datorn och kika på Internet.  

Intervjuare: Är det information för dig då? 

Lars: Ja, där får man information och i böcker. 

Intervjuare: Så både Internet och böcker? 

Lars: Och sen då av läraren själv får man information. 

 

Per kopplar ordet information direkt till hans vardag i fordonsutbildningen. 

 

Intervjuare: Vad tänker du på när du hör ordet information? 

Per: Det är verkstadshandbok. Det är ju det första man kollar om det är något. 

Finns det inte där så oftast är det ju att man frågar andra med mer erfarenhet. 

 

Magnus och Lennart kopplar inte ordet information till specifika ämnen utan är 

mer allmän i sina definitioner.  

 
Magnus: Ja, det är information. Det är om nånting. Man berättar nånting. 

Intervjuare: Ja, då får man information. 

Magnus: Hur ska man förklara det annars. 

Intervjuare: Kan man få information också på annat sätt? 

Magnus: Ja, man kan väl läsa information. Läsa, lyssna och skriva 

information. 

Intervjuare: Ja, absolut. Och om man till exempel läser den var kan man hitta 

den informationen då? 

Magnus: Ja, mycket går väl att hitta i böcker och på Internet. 

 

Lennart nämner efter en viss tvekan en direkt informationskälla. 

 
Information det är…Det jag tänker på är… informationstavla tänker jag på 

då. Där folk sätter upp lappar. Man kan läsa om vad som till exempel har 

hänt eller kommer att hända. 

Intervjuare: Det är en typ av skriftlig information du ser där då? 

Lennart: Jaa. 

Intervjuare: Kan man hämta information någon annanstans också? 
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Lennart: Ja, det finns säkert i böcker. Och sen finns det ju en hel del på nätet. 

Det blir mer Internet nu för tiden. 

Intervjuare: Kan man få information på något annat sätt också? 

Lennart: Ja, telefon, radio och tv. 

Interjvuare: Och vad blir det för slags information då? 

Lennart: Det blir reklam, om det är tv och radio. Telefon, då får man väl 

ringa till nån då, och höra vad det är för typ av information. 

 

Eleverna nämner mest informationskällor när de ska beskriva vad de tänker på när de 

hör ordet information. När jag ser tillbaka är mina följdfrågor också inriktade på var de 

kan hämta informationen. Som jag tidigare nämnt är det svårt att definiera vad 

information är och det tror jag beror just på att det är sammanhanget och kontexten som 

avgör vad individen uppfattar som information. Elevernas förklaringar till ordet 

information stämmer egentligen överens med Michael Bucklands definition. De går 

direkt in på Bucklands första informationsbegrepp, objektet som är bärare av 

informationen. Eleverna ger också exempel på var information kan fås. De två övriga 

informationsbegrepp som Buckland definierar information med är information som 

kunskap då mottagaren använder information för att tillägna sig kunskap och 

information som process då det är intressant hur mottagaren bearbetar informationen.
85

 

Eleverna i min studie ser också informationen som kunskap men i deras definitioner av 

information går de hellre direkt in på objekten som är bärare av informationen.  

 

Sammanfattningsvis kommer samtliga fram till att det både finns skriftliga och muntliga 

informationskällor. Förslag som kommer fram på vad information kan innehålla är 

något de behöver veta om en produkt, elschema, information i en verkstadshandbok, 

saker som har hänt eller ska hända, reklam och information i ämnena svenska och 

samhällsorientering. 

 

4.1.2 Informationsbehov i karaktärsämnen 

Efter att jag har lärt känna eleverna lite mer genom att allmänt diskutera vad de gör just 

nu i utbildningen och vad de tänker på när de hör ordet information går jag vidare med 

att ställa frågor kring informationsbehovet. Vid analysen av mitt material kan jag se tre 

huvudfrågor som de diskuterar när det gäller deras karaktärsämnen; arbetsuppgifter på 

olika skolor, behov till den praktiska skruvningen, säkerhet och miljö. Praktisk 

skruvning innebär de kurser inom karaktärsämnena då eleverna arbetar vid någon 

maskin och lär sig leta och reparera fel. Alla tre huvudfrågor har att göra med kunskap, 

kontext och verktyg, vilka är beroende och påverkade av varandra. Beroende på vilken 

syn på kunskap som finns i bakgrunden när en uppgift konstrueras uppstår olika behov 

vid informationsinhämtningen och därmed också vilka verktyg som behövs. Synen på 

kunskap och därmed vilka verktyg som behövs beror på i vilken kontext uppgiften 

presenteras i. Vilka källor som erbjuds beror också på i vilken kontext uppgiften 

presenteras i.  

 

 

 

                                                 
85

 Buckland, Michael (1991). Information and Information systems. New York: Greenwood. s.3ff. 



 

 30 

6.1.2.1 Arbetsuppgifter på olika skolor 

 

Alla de intervjuade eleverna är eniga om att det i deras utbildning i årskurs två på 

fordonsprogrammet inte förväntas någon egen informationssökning av dem. 

Undervisningen bedrivs på det sättet att genomgångar utförs av lärare och sedan utförs 

teoriavsnittet praktiskt utifrån genomgångarna. När jag ställer frågan om de ibland söker 

information på egen hand svarar till exempel Axel: 

 
På den här skolan är det väldigt lite. Jag tror inte jag har gjort det en enda 

gång här. /…/ Så vi har väl inga egna initiativ, vi har liksom inga egna 

uppgifter. Vi gör hela klassen tillsammans.  (Axel 1, s. 6) 

 

Även Bertil svarar att de aldrig behöver söka någon information på egen hand 

och att den informationen de får av läraren är mest muntlig.  

 
Har du tur får du skriftligt…(Skratt) (Bertil 2, s.3) 

 

Däremot kan jag tolka att de dagen innan intervjun haft en uppgift av problemlösande 

karaktär men att information de behövde till den gavs av läraren.  

 
Intervjuaren: Berätta om dagen igår. Hur gjorde ni då? 

Axel: Ska jag berätta vad vi gjorde från början då? 

Intervjuaren: Ja, gör det. 

Axel: Ja, från början då… vi började i måndags och då körde vi PLC och då 

har man, då kopplar man in…det är som ett schema, som ett elschema. Vi 

gör ett eget schema och så är det..så kopplar man in det på en data och så är 

det en box som gör så att den styr själva kolvar som ska flyttas olika. Så ger 

X [läraren; min anm.] ett schema till oss som vi ska trycka in på datan och så 

funkar det själv. Sen så fick vi börja hitta på egna scheman och sånt. 

Intervjuaren: Jaa. 

Axel: Jag tror alla kan, alltså har man ett papper framför sig då kan man 

kopiera det till den. Det är bara att man ska förstå vilka komponenter det är. 

(1, s.5-6) 

 

Efter genomgången och övningen vid datorn hade de en repetitionsgenomgång hur 

bromsscheman fungerar. 

 
Innan vi gick på praktiskt så satte vi oss i solen och hade det gott och läste 

schema, bromsschema och hur det funkar och vilka ventiler som öppnar och 

där satt vi tre och X [läraren] och läste det. (Axel 1, s.6) 

 

Axel tycker att det kan bli svårt att förstå när olika komponenter ska förklaras muntligt 

men att det klarnar när han kommer ut till maskinen. Under eftermiddagen fick de vara 

vid en riktig maskin och mäta trycket på bromsar och bromskretsar. De var delad klass, 

vilket för dem innebär en grupp på högst fem personer och det föredrar Axel.  

 
Det är lättare, för då kan X [läraren] hålla koll på oss och lära oss och vi går 

igenom tillsammans. (Axel 1, s.6) 

 

Alla elever upplever att det första gymnasieåret som de gått på olika skolor ute i landet 

innehöll uppgifter och arbetssätt som också krävde egen aktiv informationssökning från 
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deras sida. Hälften av eleverna arbetade i årskurs ett med en lärobok i någon kurs men 

det förekom även att de fick uppgifter där de skulle söka information på egen hand på 

andra ställen än i läroboken. Oskar beskriver att de i årskurs ett hade en hel del praktisk 

skruvning där de självständigt fick söka fel på olika objekt. 

 
Oskar: Vi hade alltid ett eller fler objekt man kunde hålla på med. /…/ Vi 

hade en åkgräsklippare till exempel som stod inne et halvår och vi hittade 

inte felet. Och det var liksom…kunder kom och lämnade in en sak som vi 

fick göra. 

Intervjuare: Jaha 

Oskar: Och folks föräldrar, eller klasskompisars föräldrar hade fel på bilen, 

då tog vi in den och fixade. 

Intervuare: Ja, det måste man ha lärt sig mycket av. 

Oskar: Ja. 

Intervjuare: Tog man hjälp nånstans ifrån också? 

Oskar: Instruktionsböcker. Och sen om det inte gick, gick vi till läraren för 

han visste. (5, s.5) 

 

Lars upplevde också att det var fler uppgifter som var av mer självständig 

problemlösning under årskurs ett men samtidigt upplevde han att problemen då var 

skapta av lärarna. 

 
Lars: Här är ju grejen trasig på riktigt så då får man ju skruva. 

Intervjuaren: Ja. Är det bra? 

Lars: Det är mer realistiskt.  (6, s.3) 

 

Även Lukas berättar om att det var mer skruvning i årskurs ett och att det var 

instruktionsböcker och olika pärmar från företag som var hjälpmedel där informationen 

fanns och att de på egen hand gick och sökte i böckerna. 

 

När Per får frågan om han själv måste söka information i samband med vissa uppgifter i 

årskurs två börjar han istället direkt beskriva en uppgift från årskurs ett. 

  
Per: I ettan hade vi nåt vi skulle skriva. Hur ett filter fungerade och sen 

skulle man jämföra det. Man skulle skriva sin egen version, sen jämföra den 

mot en litterär text eller ja så som det beskrivs med fina ord. 

Per: Jaa. Så det blev ju rätt mycket skillnad (skratt). Fast det är väl just det 

enda som jag har gjort så. 

Intervjuare: Och var hittade du det som du skulle jämföra med? 

Per: Jag tror Nationalencyklopedin. 

Intervjuare: Jaha. Och var fick du tag på den? 

Per: På biblioteket. 

Intervjuare: Hade ni bibliotek på skolan? 

Per: Jaa, rätt stort. (3, s.3) 

 

Axel berättar under den första fokusgruppsintervjun att de i årskurs ett arbetade med 

instuderingsfrågor som innebar en hel del informationssökning på nätet om lastbilar.  

 
Då hade vi olika frågor om vad dom har för speciella system för att rena 

avgaserna. Då sökte man mycket på det. Då gick man in på Volvos, alltså 

lastbilssidan, och sökte där.  
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Axel uppskattade det arbetssättet. Dels uppskattade han Internet som källa men även 

uppgiftens karaktär som innebar mer självständigt sökande och frågorna gjorde att han 

kunde arbeta mer i den takt han ville. Även Per och Lukas uppskattade arbetssättet med 

instuderingsfrågor som de kände igen sedan arbetsuppgifter till en lärobok i årskurs ett.  

Axel berättar även i den enskilda intervjun om ett arbete han gjorde i årskurs ett om 

Scania.  

 
Då fick man söka på Internet och ta egna initiativ och jag ringde också till en 

Scania-verkstad och tog reda på hur det funka och sånt. /…/ Och det tyckte 

jag var väldigt kul för det… dels tycker jag det är roligt att prata med nya 

människor och liksom ja prata och intervjua folk och den så fick man ta egna 

initiativ och skriva det man tyckte och sånt. Så det var bra.  (Axel 1, s. 11) 

 

Alla elever upplever att det skiljer sig mellan årskurs ett och två hur uppgifterna de får 

är utformade. Under årskurs ett upplevde alla att de fick uppgifter som mer utmanade 

eleverna att på egen hand ta reda på information. I tvåan övergick det till muntliga 

genomgångar med praktiskt utförande efteråt. Under fokusgruppsintervjun som 

genomfördes under höstterminen efter fyra veckor i årskurs tre berättar de att de redan 

märker en förändring i arbetssättet. Nu förväntas de ha fått en grund att stå på och de får 

oftare gå ut i verkstaden med problem som ska lösas. 

 
Per: Det har varit mycket mer skruvning nu än det var i tvåan. 

Lennart: Ja, bara på dom här veckorna alltså. 

Bertil: Ja, dom här veckorna vi har varit här nu har vi skruvat mer än vad vi 

gjorde på hela förra läsåret. 

Flera instämmer med ett positivt ja. 

Intervjuaren: Har det ändrats någonting i vilken typ av information ni får? 

Lukas: Nä, nu förväntas det bara att vi kan det. (Flera instämmer med ett ja 

och skrattar.) (Gruppint.2, s. 7) 

 

Kunskapsinhämtningen sker på olika sätt beroende på hur uppgiften och undervisningen 

är utformade. Säljö menar att lärande ofta beskrivs som en passiv process där 

kunskapen överförs från läraren till eleven. Kunskapen ser man som något som finns 

lagrat i till exempel böcker och som sedan förs över till en individs kunskapsförråd. I ett 

sociokulturellt perspektiv är det inte kunskap som finns lagrat utan det är information 

som kan användas som ett medel till att nå kunskap. Informationen blir kunskap när vi 

kan använda den i vår vardag för att hantera olika situationer och för att lösa problem. 

Det handlar också om att informationen blir kunskap när den hjälper mig att se ett 

problem. I skolans värld finns det oftast redan ett problem, en uppgift att lösa och det 

finns i många fall ett förväntat svar men så är inte fallet i verkligheten.
86

  

 
Att reda ut vad som är problemet och hur det skall förstås är vanligtvis den 

avgörande komponenten i lärande och problemlösning.
87

  

 

För att ge eleverna en förberedelse för verkligheten är uppgifter av en problemlösande 

karaktär ett sätt att bidra till det men uppgifterna bör också ibland innehålla att eleverna 

själva får identifiera problem och formulera frågeställningar.   
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I och med att arbetsuppgifternas karaktär skiljer sig för eleverna i min studie mellan 

årskurser och skolor skiljer sig också behovet av information och behovet av att skaffa 

information. I och med större friare undersökande frågor som det fanns fler av under 

årskurs ett uppstod ett större informationsbehov. Under årskurs ett utgick 

undervisningen från ett självständigare arbetssätt och därmed uppstod ett större behov 

av att skaffa sig information och därmed uppstod ett tydligare behov av att lära sig 

informationssökning. Kunskapsinhämtningen sker på olika sätt beroende på hur 

uppgifterna och undervisningen är utformade.  

 

Hos fordonseleverna som jag har intervjuat märks det tydligt att de uppskattar det 

praktiska utförandet i undervisningen men att de förstår att teori i många fall behöver 

komma först. Att först få en demonstration och en mer teoretisk genomgång anser några 

vara relativt nyttigt medan andra uppskattar när de släpps mer fria och får gå ut i 

verkstan och prova direkt. De påpekar att det naturligtvis har med uppgiftens karaktär 

att göra. Är det något mer okänt som ska göras kan en tydlig demonstration innan vara 

av stor vikt. Det blir som Säljö påpekar att en utveckling för en novis till yrkesman sker 

med hjälp av att iaktta för att sedermera kunna delta.
88

   

 

Information är inte något som kan upptäckas utan den snarare konstrueras och blir 

endast användbar och förstås riktigt om man förstår hur man ska använda den och om 

den hjälper till för en individ att förstå sin praktik.
89

 Lloyd beskriver detta enligt 

följande: 

 
Practitioners, through their experience, recognize that the textual site is 

important for developing a preparatory framework for practice. However, 

once engaged with actual practice, these sites are deemed less important and 

can become contestable against the information experiences of embodied 

performance and the development of real workplace relationships.
90

 (Lloyd 

2007 s.6) 

 

Säljö är också av den uppfattningen att informationen blir kunskap när man omsätter 

den praktiskt.
91

 Eleverna i min studie upplever att det ibland är för mycket genomgång 

av teori i form av föreläsningar innan de får omsätta det de har lyssnat till praktiskt. 

Uppgifterna är ofta konstruerade på det viset att informationen som ges under 

genomgången ska memoreras och finnas kvar när eleverna kommer ut i verkstaden för 

att utföra det praktiska arbetet.  

 

I Limbergs studie av gymnasieelever i ett fördjupningsarbete fann eleverna det inte svårt 

att hitta information utan de har tyckt att det var svårare att veta hur man väljer bland 

den information man hittar och hur man bearbetar informationen. Även i Limbergs 

lärarintervju framkom det att läraren tyckte det var viktigast att lära ut hur eleverna 

skulle behandla informationen och inte hur de sökte. En reflektion kring det är att ju 

bättre sökningen av informationen är desto lättare blir det att behandla den. En 

noggrannare sökning ger bättre resultat och därmed blir det lättare att välja bland 

materialet och bearbeta informationen. Eftersom eleverna i min studie inte är vana vid 

uppgifter som kräver egen informationssökning och flera källor kommer de inte ofta i 
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kontakt med problematiken som finns kring att söka, välja och sortera. De får den 

mängd information de behöver oftast av läraren och deras sätt att se om den är 

tillräcklig och tillförlitlig är att prova om informationen räcker för att till exempelvis 

reparera ett fel på en maskin.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det under utbildningens andra år inte har uppmuntrats 

till egen sökning av information. Det har inte heller bedrivits någon undervisning i 

informationssökning. Skolornas olika förhållningssätt till arbetsuppgifter har lett till 

olika informationsbehov och olika behov av informationssökning. Limberg, Hultgren 

och Jarneving har i sin forskningsöversikt kunnat se att en stor del av elevernas lärande 

ligger i uppgiftens instruktion och krav.
92

 Även Gross menar att uppgiftens utformning 

spelar en stor roll för hur väl eleverna presterar. Hon menar att uppgiften måste kännas 

meningsfull och att den ofta blir det om den är verklighetsanknuten.
93

  

 

4.1.2.2 Informationsbehov till den praktiska skruvningen 

 

En koppling mellan utbildningen och arbetslivet görs både i fokusgruppen och i de 

enskilda intervjuerna. Eleverna talar mycket om vilken kunskap de tror sig behöva när 

de kommer ut i arbetslivet. Eftersom de utbildar sig till att bli maskintekniker förväntas 

de under utbildningen lära sig hur man hittar och löser fel. De upplever att de har ett 

behov av att leta reda på hur saker och ting fungerar och framför allt att hitta var felet 

sitter. Med hjälp av kunskaper om hur maskiner fungerar och med hjälp av felkoder som 

de hittar i till exempel verkstadshandböcker kan de hitta felen. Behoven av att lära sig 

den här kunskapen finns och ovanstående behov bör och verkar finnas under 

utbildningen. Däremot finns inte ofta behovet av att på egen hand söka denna 

information i årskurs två och därför upplever någon elev att det inte finns stort behov av 

information. 

 
Intervjuaren: Behöver du någon information här? 

Lars: Nja, jag behöver väl inte så förfärligt med information utan när vi hade, 

när vi skruvar då säger liksom X [läraren] vad vi ska göra. Vad felet är, vad 

vi ska åtgärda med…(6, s. 2) 

 

Lukas och övriga är mer inne på att förklara informationsbehoven utifrån ovanstående 

behov. 
 

Intervjuaren: Behöver du någon information här? 

Lukas: ja, vad det är jag ska utföra för något. Det är ganska bra att veta. Och 

hur det ska gå till också. Och hur det fungerar. /…/ Så att man inte börjar 

riva och så lir det inge bra utav nånting. Det är inge vidare. Så ja, veta vad 

man ska göra och hur man gör det och vad det är till för, det är väldigt 

viktigt. (4, s.4) 

 

Flera av eleverna nämner kurser som till exempel hydraulik, tryckluft och bromsar som 

exempel på områden de studerar där det finns ett informationsbehov. De beskriver att 

felen som ska lösas i många fall handlar om elektricitet. Lukas beskriver att de behöver 

kunna läsa elscheman och veta hur man letar i instruktionsböcker. 
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Lukas: Ja, elscheman eller hydraulscheman eller så där eller 

instruktionsboken hur de fungerar och så och var det sitter grejer i 

maskinerna det kan ju sitta på många olika ställen. 

Intervjuare: Jaa. 

Lukas: Det gäller och veta vad man söker efter också, just en viss sak. 

Intervjuare: Ja, precis. Och hur vet du det? 

Lukas: Ja, du. Det beror på vad man gör för nåt. Ja…typ X [läraren] hade 

fixat nåt elfel på maskinen, det gick inte att starta. Då måste man ju tänka 

efter vad det är som ingår i en startkrets till elektroniken och det är en hel 

del… 

/…/ Man måste börja i rätt ände och inte börja gräva på fel ställe bland 

elkablarna på en gång. Det blir fel då, det gäller och gå steg för steg liksom. 

/…/ Så det är ju information det också och kunna ta fram. Det är väldigt bra 

att ha en massa böcker och slå i och så, i alla fall till sånt där.  (4, s. 4-5) 

 

Lars beskriver också vad en sprängskiss är och menar att den är till stor hjälp 

både i deras utbildning och kommande yrke. 

 
Lars: Vi säger över en sågmotor eller nånting. För då får du ju… vet du vad 

en sprängskiss är för nånting? 

Intervjuare: Nej. 

Lars: Vi säger att om du har en klump så här och så innehåller den en massa 

grejer och då har man tagit isär den på en bild så att du ser alla grejer. 

Intervjuare: Jaha. 

Lars: Typ som att du bygger ihop ett IKEA-bord eller nånting. Då får du ju 

som en bild av alla delar isär. (6, s. 6) 

 

Flera av eleverna är aktivare i diskussionen kring informationsbehovet de tror de 

kommer att ha i arbetslivet än i diskussionen kring informationsbehovet under 

utbildningen. De har fått en inblick i arbetslivet genom deras praktik, den 

arbetsplatsförlagda utbildningen och några har även haft sommaranställningar. De 

nämner samma behov som i utbildningen att de behöver ta reda på hur man hittar och 

löser fel. De har ett behov av att leta reda på hur saker och ting fungerar och framför allt 

att hitta var felet sitter. Anledningen till att de är aktivare att diskutera 

informationsbehovet i arbetslivet kan vara att de där upplever sig ha ett större 

informationsbehov. Där får de mer på egen hand skaffa sig den informationen de 

behöver och omsätta teori i praktik. Lloyd talar också om att utbildningssituationen och 

yrkesplatssituationen är två olika kontexter och att det i hennes studie av brandmän 

framkom att de hade upplevt en förändring av synen på information när de kom ut på 

arbetsplatsen. Det var en trygg värld med övningar i skolan och där hade de framför allt 

fått den teoretiska kunskapen medan yrkeslivet innefattade speciella koder och 

åtaganden just för den yrkesplatsen. Dessa koder och åtaganden är ofta kollegorna med 

erfarenhet behjälplig med i hög grad. Det tillsammans med den teoretiska grunden från 

utbildningen gör eleven först till informationskompetent, menar Lloyd. Hon talar om att 

det i hennes studie finns två huvudteman: ”learning to act as a practitioner” 

och ”becoming a practitioner”.
94

  Lloyd menar att pedagoger inom yrkesutbildning och 

även forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap måste bli medvetna om hur 

hantverkets kunskap och den teoretiska kunskapen kring hantverket samspelar och hur 
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den upplevs och utvecklas när novisen kommer ut i yrkeslivet.
95

 I min studie har 

eleverna också upplevt att det är ute på arbetsplatsen när de har sin praktik som de lär 

sig saker. En av eleverna till och med tyckte att det var där han lärde sig allt.  

 

Lukas menar att det är en del datahantering man behöver kunna när man kommer ut på 

arbetsplatsen. Mycket sker via datorn som till exempel reservdelsinköp. 

 
Intervjuare: När du kommer ut på din arbetsplats i framtiden, vad är det för 

typ av information du kommer att behöva då? 

Lukas: Ja, det är nog samma men då tror jag allting är på data, för jag har 

haft praktikplats på X [praktikplatsens namn] och dom har ju ett eget 

datasystem och där går dom in och kollar allting på data, vilka reservdelar 

dom ska ha, vilket ordernummer och så vidare. 

Intervjuare: Ja, just det. 

Lukas: Och så då lär man ju veta när man jobbar på en arbetsplats, då borde 

man ju veta hur det fungerar och så där redan. (4, s.6) 

 

Datorprogram finns också för att se hur lång tid det får ta för olika reparationer. 

 

Vi ska ju kunna klara det på den tiden. Helst snabbare. Så absolut. Det är så 

alla verkstäder måste göra, tror jag. Man kan ju inte hålla på hur länge som 

helst. Då blir det dyrt. (Bertil 2, s. 5) 

 

Flera av eleverna framhåller både under de enskilda intervjuerna och i de båda 

gruppintervjuerna framför allt maskindatakunskaper som viktiga behov. Axel menar 

under den första fokusgruppsintervjun att det inte är en endagsutbildning i data de 

behöver utan att de behöver mer utbildning i maskiners datateknik.  
 

Axel: Man kan lära sig det när man går ut i arbetslivet men man vill kunna 

det när man kommer till en ny arbetsplats när man har fått en anställning. 

/…/ 

Lukas: Skruvningen klarar man väl men sen är det databiten man ligger efter med. 

(Gruppintervju 1 s. 9 ) 

/…/ 

Per: Ja, mer skogsmaskindata. Då kan man ju gå in i datorn och kolla att det 

är den givaren det är fel på. (Gruppintervju 2, s. 6) 

 

Alla elever framhåller att tekniken går fort framåt och att det finns ett stort behov av att 

följa med i utvecklingen av nya modeller av maskiner som kommer och vilka 

uppdateringar som följer med. Lennart antyder att utvecklingen går så snabbt att det till 

slut kanske inte behövs förare. 

 
Det blir ju mer och mer elektronik i maskinerna. Snart är dom självgående. 

(Lennart 7, s.4) 

 

Redan i den första gruppintervjun diskuterades den snabba utvecklingen. 

 
Det är en jäkla skillnad ifrån 90-talet till bara nu liksom. (Lukas) 

(Flera instämmer) 

Allt ska gå in i den där datorn till slut. Det är ju så. (Lukas) (Gruppintervju 1, 

s. 9) 
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I min studie framkommer ett stort informationsbehov hos eleverna av att lära sig att 

hålla sig uppdaterade. Det krävs att eleverna är medvetna om vad som brukar 

uppdateras och som därmed kan ändras. Den tekniska utvecklingen går hela tiden 

framåt och till en modell finns det flera handböcker. Eleverna i min studie förstår också 

att det är svårt för en skola att hålla sig uppdaterade hela tiden eftersom modeller ändrar 

sig år från år men menar att det finns ett behov av att kunna vissa principer inom t ex 

datahanteringen som hör till grunderna. Några av eleverna påpekade också att det är av 

oerhörd vikt att lärarna är uppdaterade i teknikutvecklingen och därmed har 

kompetensen att undervisa om den.  

 

Sundin talar om betydelsen av att hålla sig ajour på sin arbetsplats och i sitt 

yrkesområde. Han skiljer på arbetsplatsinriktad ajourhållning och yrkesgruppsinriktad 

ajourhållning. Att hålla sig ajour kan ske på många olika sätt. På arbetsplatsen kan det 

vara samtal kollegor emellan som gör varandra uppmärksamma på arbetsplatsens läge. 

Det kan också vara information från arbetsplatsledare eller övrig ledning. Det finns även 

ett behov hos många att följa med i utvecklingen inom yrkesområdet och då handlar det 

om yrkesgruppsinriktad ajourhållning. Sundin menar att den typen av ajourhållning 

tedde sig svårare att komma åt för informanterna i hans studie och det berodde mycket 

på att det krävdes engagemang och egen sökning av informanterna.
96

 När det gäller till 

exempel nya modeller och teknisk utveckling som fordonseleverna efterlyser kunskap 

kring handlar det om ajourhållning inom yrkesområdet som ska kunna hjälpa dem att 

utvecklas i deras dagliga arbete. Inom sin utbildning upplever de inte att de får 

kunskaper om detta men däremot finns det hos dem ett stort intresse av yrkesområdet 

och därför skaffar de sig information om områdets utveckling under fritiden genom till 

exempel tidskrifter, vilket jag återkommer till i 4.2.3. 

 

Säljö tar upp informationstekniken och dess krav och att lärande i hög grad handlar om 

och kommer att handla om att lära sig att använda den nya tekniken, vilket alla i min 

studie verkar vara medvetna om. De är inte rädda för att ta sig an ny teknik men att ta 

sig an informationsmängden behövs tränas. Säljö menar också att informationstekniken 

kommer att ställa höga krav på läs- och skrivkunnighet.
97

 Axel uttrycker i min studie 

under intervjutillfället att han inte har lätt för att läsa. 

 
Och vi som…jag har ju inte lätt för att läsa eller nånting. Jag tycker det är 

det tradigaste som finns om jag ska vara ärlig. Men så tycker jag bilder är 

bra för då kan man bilda sig en egen uppfattning om allt, blir mer intresserad 

av det. (Axel 1, s.4) 

 

Bilder nämns av Axel som en hjälp som bör uppmärksammas i utbildningen. Eftersom 

datatekniken och även annan teknik i branschen går fort framåt är det ständigt ny 

information att hålla sig ajour med och det behövs träning i att hitta strategier för att 

snabbt och effektivt ta till sig den. Därför är det viktigt att det redan i utbildningen ges 

möjlighet att bekanta sig med till exempel information som har att göra med 

datateknikens framfart i maskiner. 

 

Sammanfattningsvis innehåller den praktiska skruvningen, inom karaktärsämnena på 

Fordonsprogrammet, ett informationsbehov som består av att kunna spåra fel. Eleverna 
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upplever att de har ett behov av att kunna handskas med handböcker och ett behov av att 

kunna läsa olika scheman som till exempel elschema. Eleverna upplever även att de har 

ett stort behov av datahantering, maskindatakunskaper och att lära sig om hur man 

håller sig uppdaterad. De diskuterar dessa behov hellre ur ett yrkeslivsperspektiv. 

 

4.1.2.3 Säkerhet och miljö 

 

Även inom miljö- och säkerhetsaspekten kommer det nya rön som det gäller att beakta. 

Miljö- och säkerhetsfrågor anser eleverna vara viktiga arbetsområden och ett område 

som ger ett informationsbehov. 

 
Lukas: Alltså, säkerheten är viktig och att det finns utrustning på rätt ställe 

och…i ettan fick vi lära oss hur ett brand- vad heter det, inte brandskydd, 

men alltså en karta var det fanns brandsläckare och brandslang och 

nödutgångar och sånt. Det fick vi lära oss i ettan. 

Lennart: Och sen i tvåan fick vi lära oss att använda dom. (Gruppintervju 2, 

s.5) 

 

Fem av eleverna nämner i de enskilda intervjuerna ett behov av information inom 

området säkerhet och miljö. I den andra gruppintervjun diskuteras det området och det 

är därför att jag påtalar att hälften av dem har nämnt dessa områden som viktiga för en 

mekaniker. Jag frågar dem på vilket sätt det är viktigt. 

 
Lukas: Det är ganska schysst att inte slita ut sig vid tjugofem, att man har 

rätta grejorna och så där.  

Bertil: Allt ska underlätta arbetet.  

Lukas: Ja, så mycket som möjligt. (Gruppintervju 2, s. 5) 

 

Oskar och Lukas kommer ihåg att de har haft en kurs om arbetsmiljö i årskurs ett. Lukas 

berättar att det ingick ”hur man handskas med grejer och lyfter och sånt där”. Axel har i 

årskurs ett arbetat med en lärobok som i varje kapitel avslutade med säkerhetsfrågor.  

 
Det tyckte jag var bra för alltså man vet ju, har man bara sunt förnuft så vet 

man vad man ska göra och vad man inte ska göra men det är ändå bra att 

veta vad man inte ska göra för det är farligt. Ha skyddsskor på dig och säger 

de alltid något sådant i slutet av varje avsnitt är det intryckt i huvet att jag 

ska ha skyddsskor på mig för annars går det kanske åt…(1, s. 8) 

 

De påvisar skillnader mellan hur skolor arbetar. Axel berättar att på en skola har man 

under utbildningen skyddskläder i form av till exempel skor med stålhätta i skolans 

verkstäder medan det i en annan skola får användas vanliga gymnastikskor.  

 
Allting kan hända och det är liksom… Fast man kanske kan skada sig fast 

man har säkerhetskläder men då har man gjort så gott man kan i alla fall. (1, 

s.10) 

 

Även miljöaspekter i ett vidare perspektiv ansågs av flera elever vara viktig kunskap. 

Lennart nämner att det är viktigt att ha information om till exempel ”hur man handskas 

med hydralfilter, hur man ska göra på rätt sätt, vart det ska lämnas, i vilket avfall”. (7, s. 

2) 
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Under den andra gruppintervjun deltog alla i diskussionen kring miljön. 

 
Lukas: Eftersom man är skogsmekaniker så är man ju rätt nära till skogen 

och så är det ju ganska dumt och förstöra och hälla ner oljan rakt i backen 

där.  

Man måste städa efter sig. Om man tänker på att jag ställer en dunk här 

istället så slipper det droppa på backen. Det finns ju många såna grejer man 

kan göra. 

(Flera i gruppen instämmer) 

 

Jag vill gärna ha med säkerhets och miljö som ett eget diskuterat behov i min uppsats 

för att det togs upp som ett viktigt informationsbehov hos eleverna och för att det i 

analysen visades finna skillnader mellan olika skolor och mellan utbildning och 

arbetsliv. Detta speglar återigen en brist i att försöka efterlikna arbetsplatsens kontext i 

den utbildningsmässiga kontexten. I programmålen för Fordonsprogrammet påtalas den 

miljömedvetenhet som har utvecklats i fordonsbranschen och att ”alla som utbildas 

måste få kännedom om fordons påverkan på miljön, både vad gäller material och 

drivmedel”.
98

Samhällets krav på återvinning och kännedom om ekologisk hållbar 

utveckling framhålls som viktigt i programmålen.
99

  

 

Eleverna i min studie upplever säkerhets- och miljöfrågor som viktiga i utbildningen. 

De vill att det sitter i bakhuvudet hur man skyddar sig på bästa sätt i arbetslivet. 

Eleverna är medvetna om vilken information de har intresse av att ha med sig från 

utbildningen. Det är som Sundin påpekar att ”människor inte söker information för 

informationens skull, utan som stöd för en praktik med dess socialt, kulturellt och 

institutionellt grundade förutsättningar”.
100

  
 

4.2 Vilka informationskällor, stöd och verktyg används? 
 

De kommunikativa stöttorna som Gärdén benämner verktyg och stöd, som både kan 

vara fysiska eller som hon kallar dem mer intellektuella, fungerar olika i olika kontexter. 

Som fysiska verktyg nämner hon papper, pennor, böcker, telefoner, datorer och 

kopiatorer och att intellektuella redskap är t ex kunskaper om hur man använder en 

dator. Själva informationssökningen kan också ses som ett verktyg för lärande. Gärdén 

lägger också till stöd i samband med diskussionen kring verktyg. När det gäller 

pedagogiken behöver eleverna ofta ett stöd i form av ett uppgiftspapper, kursplaner, 

samtal med lärare och bibliotekarie eller kanske en kurskamrat. Studieplatser som 

erbjuds eleverna är också en form av stöd.
101

 

 

Jag kommer i fortsättningen att använda mig av Gärdéns begrepp kommunikativa 

stöttor eftersom det beskriver mycket bra den situation eleverna i min studie befinner 
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sig i. De är beroende av samspelet mellan olika källor och stöd och där ett interaktivt 

samspel ger det bästa resultatet. 

 

Vilka verktyg och stöd som används av eleverna i min studie har också med kontexten 

att göra. Jag kommer att dela in detta avsnitt i tre delar utifrån kontexter jag ser i det 

material jag har fått från min undersökning. Det urskiljer sig kommunikativa stöttor som 

har med utbildningssituationen i skolan att göra, kommunikativa stöttor som finns på 

arbetsplatsen och kommunikativa stöttor som de kommer i kontakt med på fritiden. 

 

4.2.1 Kommunikativa stöttor i utbildningen   

I skolan befinner sig eleverna i min studie antingen i en lärosal eller ute i en verkstad 

belägen i skolan. Vid något enstaka tillfälle är de också ute i maskinens arbetsområde 

eller gör studiebesök hos företag. I de just beskrivna sammanhangen är det den muntliga 

kommunikationen som är den mest framträdande källan av information. Det finns också 

skriftlig information men tillgången till den varierar, vilket jag återkommer till. 

 

4.2.1.1 Skriftliga källor 

 

Handböcker, som några också kallar verkstadsmanualer, är en viktig källa och följer 

oftast med varje maskin. Tre elever tycker inte att de har chansen att använda eller 

behöver använda handböckerna i utbildningen. Oskar menar att det är ute på praktiken 

de får chansen att använda dem, vilket jag återkommer till längre fram i arbetet. Lars 

menar att han aldrig har stött på ett problem som har gjort att han behöver vända sig till 

handboken. Bertil menar att de ibland får stenciler med information men att han gärna 

skulle vilja arbeta mer utifrån böcker över huvud taget. Axel nämner från början inte 

alls handböcker men kommer mot slutet på att handböcker är en stor källa att ösa ur. 

 
[O]ftast är det mycket manualer och sånt på fordon och så som följer med 

fordonet och det är ju jättebra för dom har ju oftast allting som man behöver 

veta, olika handböcker och sånt. (1, s. 13) 

 

Det finns också andra manualer förutom handboken till maskinerna. Lukas diskuterar 

alla pärmar som brukar finnas till varje maskin.   

 
Säkert en pärm bara för instruktion av alla knappar, körning, hur man ska 

serva den och, det finns ju ett servningsschema, vilka oljor som ska bytas vid 

den och den tidsintervallen och filter och olika slangar och det är ju hur 

mycket som helst. (4, s. 5) 

 

Jag frågar Lukas var de kan hitta pärmarna och om de använder dem i 

utbildningen. 

 
Lukas: Ja, det är typ överallt, här inne. De står överallt så det är en hel del 

böcker. 

Intervjuare: Vet ni vart ni ska gå och leta? 

Lukas: Nä, men X har koll. (skratt) 

Intervjuare: Så letar ni nångång själva också? 
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Lukas: Nej, det gör vi inte. Han letar fram pärmarna. (4, s.5) 

 

Tomas som var med på den första gruppintervjun men inte i de övriga intervjuerna 

deltar också i diskussionen kring mängden av böcker. 
 

Jag vet inte hur många böcker det är till just ett märke och modell, 

modellserie. Det är ju sex stycken i alla fall till varje märke och modell. 

(Gruppintervju 1 s.4)   

 

I handböckerna finns det hydraulscheman och elscheman som många lyfter fram som 

viktiga källor och som jag även har diskuterat under rubriken informationsbehov till den 

praktiska skruvningen. Dessa scheman är typer av bilder som t ex Axel beskriver som 

en användbar och lättillgänglig källa. 

 
Axel: Det krävs ju nästan bilder på allting för jag menar hydraulschema och 

sånt det är ju också en slags bild men det är ju det vi jobbar med och 

sen…Så allting visas väl egentligen på en bild och hur allting fungerar för 

man kan ju läsa hur en hydralmotor funkar men har man inte sett det på en 

bild så vet man ju inte hur det ser ut i verkligheten eller hur det sitter på en 

maskin. Det tror jag är rätt viktigt. Jag tror bilder är bra information så man 

vet hur det ser ut i verkligheten. /…/ Jag har ju inte lätt för att läsa eller 

nånting. /…/ Men så tycker jag bilder är bra för då fattar man, blir mer 

intresserad av det. 

Intervjuare: Var får ni dom bilderna ifrån? 

Axel: Ja, det är ju…det är ju bilder ifrån olika böcker och sånt som X 

[läraren] då tar ut. (1, s.4) 

 

Alla framhåller att det under årskurs ett fanns fler skriftliga källor att tillgå än det gör i 

årskurs två. Som jag visat under kapitlet Arbetsuppgifter i olika skolor varierade också 

arbetsuppgifterna i vissa fall mellan årskurs ett och två och därför fanns även behovet av 

skriftliga källor mer i årskurs ett.  
 

Om man till exempel, ja vi säger om man skulle riva en top, då fanns det ju 

böcker som visa hur man gjorde. Men vi kunde ju även fråga lärarna hur 

man fick fram informationen. (Lennart 7, s.7) 

 

Lukas berättar om hur pärmarna som hörde till olika märken av maskiner var ordnade i 

den skolan där han gick årskurs ett. 

 
Lukas: Pärmar och olika böcker som företagen skriver själva med 

sprängskisser på allting. Det är bra. 

Intervjuare: Hur var dom förvarade då i den skolan? 

Lukas: Ja, det var också på typ bokhyllor fast det var nå snurrgrejer så här. 

Intervjuare: Jaa. Stod dom också ute i klassrummen? 

Lukas: Ja. 

Intervjuare: Gick ni själva där och plockade? 

Lukas: Ja, det fick vi göra. (4, s.6) 

 

Handböcker som följer med maskinerna och även andra manualer är skriftliga källor 

som används. Att leta bland flera handböcker och slå i handböcker behöver också tränas. 

Det handlar om att kunna välja ut relevant information och bearbeta den information 

man har. Under årskurs ett tränades den färdigheten för några av eleverna. Återigen ser 
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vi här exempel på hur elevernas informationssökning är beroende av uppgiftens 

konstruktion. Om inte uppgiften är konstruerad på det viset att information behöver 

sökas eller att relevant information ska plockas ut faller de färdigheterna bort. 

 

4.2.1.2 Dator och Internet 

 

Datorn som verktyg saknas under årskurs två. I diskussionen om möjligheten att 

använda dator och Internet finns på skolan där de går årskurs två svarar alla att 

möjligheten finns men att de inte använder den. Datorerna finns i en datasal bredvid 

andra lärosalar. 

 
Jag har aldrig suttit vid datan, men jag tror det finns tillgång till det. 

Var finns dom då? 

Ja, det finns väl något klassrum med datorer. (Bertil 2, s.4) 

 

Dom har vi aldrig använt förutom i datautbildningen som vi hade för två 

veckor sen. Jag har aldrig sökt nånting till nån maskin eller så, det har vi inte 

gjort. (Lukas 4, s.7) 

 

Vi har ju möjlighet men det är…jag vet inte hur jag ska förklara det…Vi har 

ju datasal och allting men det gör man inte där och jag vet inte varför. Det 

blir lätt att man bara sätter sig i fikarummet när man har rast och bara tar det 

lugnt. (Axel 1, s. 4) 

 

Internet användes av sex elever under deras utbildning i årskurs ett. Tre av eleverna 

berättar att datorerna stod ute i verkstaden och i vissa skolor var de utspridda i klassrum. 

Lukas berättar att han hörde till den årskullen som fick en egen dator mot en deposition. 

I Pers skola fanns det tillgång till datorer i verkstaden. 

 
Intervjuare: Använde ni dom då? 

Per: Ja, ibland ofta om man får in nå fel så går det ju att söka och kolla om 

det är några andra som har haft liknande fel. /…/ Och se vad dom har gjort 

och så. (3, s.3) 

 

Lennart hittade sprängskisser ibland på Internet i årskurs ett och på Bertils och Pers 

skola i årskurs ett fanns det även dataprogram som var till hjälp. Skolorna 

prenumererade på en speciell sida som passade för Fordonsprogrammet på nätet och att 

den sidan också användes flitigt av eleverna. Under den första gruppintervjun framhåller 

Lukas att det står mer på Internet än i böcker. Axel menar också att det går snabbare på 

Internet och man får ”mer konkreta svar”. (Gruppintervju 1, s.6) De som har använt 

Internet under sitt första år under fordonsutbildningen har framför allt använt sig av 

Google.  

 

Eleverna i Bulics studie använder datorn i stor utsträckning. Olika databaser och 

sökmotorer på Internet används och Internet beskrivs som mest använd på grund av 

sin ”tillgänglighet och snabbhet”.
102

 Ett av resultaten i Bulics studie visar att eleverna 

inte riktigt går igenom den osäkerhetsfas som Kuhlthau beskriver. Bulic ställer sig 
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frågan om den osäkerheten försvinner hos dagens unga mer och mer i och med dagens 

arbetssätt och datorvana.
103

  

 

Eleverna i min studie verkar också säkra på hur de ska få fram information på nätet som 

berör dem. När jag frågar dem om källkritik, hur de kan veta att de har hittat något 

seriöst, menar de att de ser det meddetsamma. Har det med deras utbildning eller 

kommande yrke att göra är det förmodligen någon hjälp till reparationen de letar och då 

kan de faktiskt bara prova om det fungerar. Då får de ett tillräckligt svar på om källan är 

säker eller inte. Axel och Lennart nämner också att man kan söka och se på en till källa 

för att vara säker.  

 

Sammanfattningsvis är alla elever i min studie överens om att man egentligen hittar allt 

man behöver på Internet. De nämner Google som en mycket användbar sida även när 

det gäller saker som har med deras utbildning och kommande yrke att göra. De tar 

framför allt fasta på snabbheten och att man ”hittar allt där”. I årskurs två söker de i 

princip aldrig på dagarna i skolan utan Internet är något de använder sig av på fritiden, 

vilket jag återkommer till i kapitel 6.2.3. Datorerna är placerade i en datasal och finns 

inte tillgänglig i direkt anslutning till verkstaden, vilket kanske är en av anledningarna 

till att datorn inte används. Under årskurs ett användes dator och Internet i större 

omfattning av eleverna än i årskurs två. 

  

4.2.1.3 Bibliotek 

 

Alla elever har haft ett skolbibliotek i närheten av sin utbildningsplats under det första 

året och verkar ha en positiv inställning till bibliotek men det är ingen som har använt 

det i sina karaktärsämnen förutom Per som använde sig av Nationalencyklopedin i en 

uppgift. I årskurs två har de inte tillgång till skolbibliotek i den skola där de har sina 

karaktärsämnen, men två dagar har de sina kärnämnen i en skola där det finns bibliotek. 

 

Även i Hanéll och Johanssons studie har det framkommit att biblioteket nästan aldrig 

används för studiesyfte. Eleverna i deras studie har tillgång till skolbibliotek men det är  

12 av 15 informanter som aldrig besöker skolbiblioteket och de övriga tre besöker det i 

icke-skolrelaterade ärenden. Skolbibliotekarien är inte en självklar resurs i deras 

informationssökning.
104

  

 

Alla elever i min studie upplever att bibliotek inte har mycket material som rör deras 

område. De menar att det kanske finns böcker som tar upp grunderna kring 

skogsmaskiner men att de som skogsmaskintekniker behöver mer detaljer. Bertil 

uttrycker att ”som mekaniker vill man veta exakt.” (2 s.4)  

 

Någon tycker också att det är svårt att hitta på biblioteket och någon upplever det som 

att bibliotekarier som tillfrågas inte alltid förstår vad de letar efter.  

 
Frågar man på bibliotek så ja… de visste ju var grejerna stod men dom visste 

ju inte exakt. Det är väl svårt för dom också för det kommer så mycket nytt 

varje år. Det kommer ju grejer hela tiden. (Axel 1, s.11) 
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Även hos Hanéll och Johansson beskriver eleverna att de saknar tilltro till hur pass väl 

skolbibliotekarien behärskar deras karaktärsämnen.
105

  

 

Skolbiblioteken skulle kunna vara behjälplig i andra avseenden än de ämnesmässiga och 

ingå i lärandet av informationssökningskunskaper. Lloyd menar att biblioteken måste 

utforska andra kontexter än den utbildningsmässiga för att kunna undersöka hur man 

bäst främjar informationskompetens. Det gäller för biblioteken och även för forskningen 

inom biblioteksvetenskap att även se vad informationskompetensen kräver i olika 

yrkeskategorier och den vägen kunna erbjuda hjälp och stöttning.
106

  

 

Ett konkret exempel på hur en första start till integrering mellan bibliotek och 

karaktärsämnen kan se ut vill jag hämta från Berglunds och Danielsson magisteruppsats. 

Där framgår det av studien om skolbibliotekets roll i karaktärsämnen på ett yrkesinriktat 

program, att skolbibliotekarien brukar bjuda in mentor och elev från yrkesprogram. 

Eleverna i årskurs ett bjuds in tillsammans med deras mentor till en biblioteksvisning 

just för att mentorn är karaktärsämneslärare och behöver komma till biblioteket för att 

se vad som bjuds där. Skolbibliotekarien i Berglunds och Danielsson studie har annars 

enbart samarbete med kärnämneslärare och då framför allt svensklärare.
107

 Berglund 

och Danielsson menar att det finns ett ansvar hos bibliotekarien att marknadsföra vad 

biblioteket har att erbjuda i form av tjänster och möjligheter.
108

   

 

Både Per och Bertil i min studie som hade tillgång till skolbibliotek under det första 

studieåret talar mycket väl om biblioteket. Det användes framför allt i kärnämnena och 

de beskriver skolbiblioteket som stort och mycket fint. (Per 3, Bertil 2) Under det andra 

studieåret finns skolbiblioteket som sagt där eleverna har sina kärnämnen och i den 

undervisningen besöks biblioteket i syftet att läsa en bok i svenskan och i uppgifter av 

mer problemlösande karaktär. I ett jämförande syfte till karaktärsämnen på ett praktiskt 

program vill jag nämna en studie om skolbiblioteket på ett teoretiskt program. I 

Anderssons och Perssons studie där eleverna inte har tillgång till ett eget skolbibliotek 

söker de sig till folkbiblioteket för att söka information. Undervisningen är visserligen 

upplagd på det viset att de har lektionsfria eftermiddagar och att det finns tid för 

biblioteksbesök på eftermiddagen men de har även tillgång till egna datorer på skolan. 

Internet används av dem för att skapa en grund och sedan letar de vidare i böcker.
109

 I 

Anderssons och Perssons program går eleverna ett teoretiskt program. De får fler 

uppgifter av problemlösande karaktär än vad eleverna på det praktiska yrkesprogrammet 

i min studie får. Den typ av uppgifter eleverna på det teoretiska programmet får, kan de 

självständigt arbeta med på eftermiddagarna.  

  

Sammanfattningsvis kan man säga att det är den snabba utvecklingen och behovet av 

uppdatering som utgör en grund till att eleverna i min studie inte tror att biblioteket kan 

vara behjälplig i deras ärenden. Tidigare forskning visar att undervisningen i 

yrkesprogrammens praktiska karaktärsämnen inte bedrivs med hjälp av bibliotekens 

hjälp och tjänster, men att det skulle finnas en fördel i det om så var fallet. 
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4.2.1.4 Muntliga källor och samtal 

 

Alla elever beskriver att den största informationskällan för dem i utbildningen under 

årskurs två är läraren. 

 
Bertil: Läraren sitter och läser upp en massa grejer och förklarar och vi får 

blad och får läsa själva lite grann. 

Interjvuare: Jaa 

Bertil: Lite frågor och svara på. 

Intervjuare: Och var hittar ni svaren på dom frågorna? 

Bertil: Förhoppningsvis lär vi oss dom under dagens gång. 

Intervjuare: Ja, just det. 

Bertil: Ingenting man kan leta upp direkt så utan man kollar sig själv att man 

hänger med och så. (2, s. 1) 

 

De får information under genomgångar av moment de ska arbeta med. När de sedan går 

för att utföra arbeten praktiskt är läraren också med och förklarar och ger information. 
 

[n]är vi skruvar då säger liksom X [läraren] ungefär vad vi ska göra. (6, s.2) 

 

Alla elever är eniga om att handböcker till maskinerna är en viktig källa och fyra av 

eleverna upplever att de ibland använder handböckerna men att det är den muntliga 

informationen från läraren som dominerar i årskurs två.  
 

Här är det bara X [läraren] som pratar för här finns det inte så mycket böcker 

förutom handböckerna i maskinen då. (Lennart 7, s.7) 

 

Magnus menar också att det brukar ”ligga en verkstadsbok i varje maskin med 

elscheman i” och att de används av eleverna ibland. Men han menar också att det är lätt 

att gå till läraren och fråga först eller ”det beror ju på vad vi håller på med men annars 

brukar man ju kunna det”. (8, s.2) 

 

Lloyd understryker ett flertal gånger i sin forskning att de muntliga källorna inte är att 

förringa. Hon menar att om information enbart förknippas med skriven text är det att 

stoppa upp forskning och utveckling kring informationskompetens.
110

 Det måste ses till 

i vilket sammanhang informationen behövs och används och se till användarens hela 

kontext som den befinner sig i. I Lloyds studie av brandmän framgick det tydligt att 

problem löstes med hjälp av varandra. Information från yrkesverksamma kollegor 

användes som källa.
111

  

 

En stor kommunikativ stötta som Gärdén kategoriserar som pedagogisk och social är 

samtalen mellan lärare och elev och mellan elev och elev.
112

 Hos eleverna jag har 

intervjuat finns båda dessa typer av samtal. Muntlig information är också som tidigare 

nämnt en av de källor som alla nämner när de blir tillfrågade om var de hämtar 

information. Samspelet mellan eleverna kommer tydligt fram i den andra gruppintervjun 

då jag nämner att de i de enskilda intervjuerna har varit inne på att den muntliga 

informationen kommer från lärare och elever. 
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Per: Den mesta informationen vi har fått är väl via varandra. (Per)  

Flera instämmer 

Bertil: Jag tror det mesta jag har lärt mig på den här skolan är via kamrater. 

(Gruppintervju 2, s.6) 

 

Min nästa fråga till dem är om uppgifterna är upplagda så att det blir mycket samarbeten. 

 
Bertil: Jo det har vi ju faktiskt. 

Per: När man skruvar så är man ju aldrig ensam. (Gruppintervju 2, s. 7) 

 

Eleverna understryker att det är till lärare och andra elever man går först när man 

behöver information om något. Om de inte skulle veta, vilket de oftast gör, går i så fall 

läraren vidare till någon handbok och letar fram åt dem. 

 

Gross ägnar ett helt kapitel, som hon benämner ”Using others in the Quest to know” i 

sin redovisning av sin studie om informationssökning i skolan, åt hur barn vänder sig till 

varandra, hjälper varandra och också blir uppfostrade i detta i skolan.
113

 Hennes studie 

är gjord hos barn i lägre åldrar än ungdomarnas ålder i min studie men är ändå relevant i 

och med ämnet och sättet att se samspelet och interaktionen med andra människor som 

viktig i lärandesituationer. I Gross studie ingår skolbarn i stadier som motsvarar den 

svenska skolans årskurser ett till sex. Gross visar hur barn blir tränade att arbeta i par, i 

grupp och att träna sig i att både fråga varandra och hjälpa varandra. Ofta vet eleverna 

till vem av de andra eleverna de ska vända sig i olika frågor. De som har samarbetat 

länge känner varandra så väl att de blir medvetna om varandras behov och hjälper 

varandra och delger varandra information utan att vara medvetna om det.   
 

Having knowledge of someone´s context, tastes, and preferences can be 

enough for an individual to attempt to fill those needs if they come across a 

potential ´answer´ in the course of their activities.
114

  

 

Till ovanstående resonemang drar jag paralleller till det samspel som fordonseleverna i 

min studie känner. De tycker att det är av varandra de har fått den största kunskapen och 

de har även erfarenhet av att det finns ett samspel mellan arbetskollegor ute på 

arbetsplatsen. Jag kan tänka mig att det i arbetslivet i princip fungerar såsom Gross 

beskriver interaktionen i grundskolan. 
 

I den övriga forskningen jag har studerat har inte samspelet mellan klasskamrater 

framträtt så tydligt. Däremot brukar lärarna anses kunna hjälpa till som muntliga källor. 

I Anderssons och Perssons studie finns föräldrarna också med som tänkbar och ibland 

använd källa.
115

  

 

Sammanfattningsvis är muntlig information den största källan under årskurs två för 

fordonseleverna. Det är läraren som vid genomgångar och även ut i verkstaden delger 

eleverna informationen muntligt. Samtal och samarbete mellan elever och mellan elever 

och lärare och handledare anses av eleverna vara den viktigaste kommunikativa stöttan. 
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Det sociala stödet är något som eleverna vet också förekommer i stor utsträckning ute 

på arbetsplatsen mellan kollegor. 

4.2.1.5 Uppdatering 

 

Axel framhåller Internet som bra i uppgraderingsaspekten. Eftersom utvecklingen och 

moderniseringen går snabbt i deras bransch är det viktigt att handböcker och liknande 

följer ett lika snabbt tempo och det är möjligt på nätet. 

 

Alla elever menar att det hela tiden sker en utveckling inom branschen de utbildar sig i 

och att det är viktigt att skolan hänger med i den utvecklingen så att utbildningen blir 

verklighetsanknuten. Eleverna känner att de inom utbildningen inte får chansen att lära 

sig vad det sker för utveckling och uppgraderingar som hör därtill. Till det behövs det 

utrustning och resurser inom utbildningsvärlden. Per menar under den andra 

gruppintervjun att datatekniken är stor och att det går att i datorn i maskinen få reda på 

var felet sitter. 

 
Per: Men det har vi ju inte fått lärt oss. 

Lennart: Nä, det är det som är grejen alltså. Det finns inte dom resurserna 

som… 

Lukas: Grejerna finns ju i datorn men vi får ju inte lära oss det. 

Någon: Nä, läraren har inte kompetensen. (Gruppintervju 2, s.6) 

 

Axel är mer inne på att det även materialmässigt saknas resurser och att han har viss 

förståelse för det. 

 
Jo, men det är ju alltid svårt. Det är inget billigt, för en maskin kostar ju tre, 

fyra miljoner och sen köpa in en maskin som elever sen ska ha och skruva 

ner… Alltså, hade jag ägt skolan hade jag heller inte varit så intresserad av 

det. (1, s.10) 

 

Viss utrustning anses också vara av äldre modeller. Pärmarna som eleverna har berättat 

finns till varje fordonsmärke anser någon elev inte vara värda att titta i. De anses vara 

gammalmodiga. Idag hämtas mycket av den informationen på nätet. Någon övning som 

de har gjort har gått ut på att mäta tryckluft och det tror Axel inte görs i dag men menar 

att det kanske kan vara bra ändå. 

 

Beroende på vilken skola de har befunnit sig på har det funnits mer eller mindre tillgång 

till handböcker, läroböcker och dator. Det är den muntliga källan som dominerar. 

Här spelar kontexten en viktig roll. Lloyd menar att det ofta sker en diskrepans mellan 

hur eleven får lära sig om ett yrke och hur det faktiskt går till ute på arbetsplatsen. Hon 

efterlyser att det i utbildningen ska ske en rekontextualisering av information inom det 

arbetsområde där användarna kommer att befinna sig. 
116

    

 

Sammanfattningsvis ser eleverna skillnader i tillgången på resurser mellan skolor och 

mellan skola och praktikplats och därmed arbetsliv. Tillgången till resurser som finns i 

arbetslivet finns inte alltid under utbildningen och eleverna menar att det beror på att 
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skolan inte hänger med i den snabba utvecklingen som sker inom teknikbranschen och 

därmed inte är uppdaterad. 

4.2.2 Kommunikativa stöttor i arbetslivet 

I arbetslivet som eleverna har fått tagit del av ute på praktikperioden eller under 

sommararbete har den muntliga kommunikationen också varit en stor del. Där har även 

datorn, både generella sökmotorer och databaser, instruktionsböcker och handböcker 

spelat en stor roll som informationskällor. 

 

Några elever nämner handboken som viktig även ute på arbetsplatsen men alla elever 

förväntar sig att det till största del handlar om datorn som största informationskälla när 

de kommer ut i en verkstad ute i arbetslivet. 

 
[d]å tror jag allting är på data för jag har haft praktikplats på X 

[praktikplatsens namn] och dom har ju ett eget datasystem och där går ju 

dom in och kollar allting på data, vilka reservdelar dom ska ha, vilket 

ordernummer och så där. (Lukas 4, s.6) 
 

Lennart nämner handboken som viktig eftersom man inte är inne på verkstaden jämt. 

Men han berättar också att några ibland har med sig dator med trådlöst nätverk i den 

lastbil eller buss de åker ut med på reparationsuppdrag. (7, s.3) 

 

Under den andra gruppintervjun berättar Lukas om att företagen ofta prenumererar på 

datorprogram för olika märken och där kan de anställda hitta sprängskisser, olika 

scheman och annat som annars kan finnas i handböcker. 

 

I den andra gruppintervjun när Internet diskuterades som källa i deras yrke och var 

några inne på att internet var snabbare än handböcker och att Internet innehåller allt som 

rör deras kommande yrke. 
 

Axel: Vet man vad man ska söka så hittar man. /…/ Det är många folk som skriver om 

vad som hänt dom och det underlättar ju för en själv ju. 
Flera instämmer. (Gruppintervju 2, s.1) 

 

Axel menar i ovanstående citat att det finns forum som han beskriver som sidor 

där ”folk som har bilintresse, lägger ut bilder och visar projekt som dom bygger och så 

kan man diskutera fel och sånt som rör andra folk, så kan folk hjälpa till”. 

(Gruppintervju 2, s.2) 

 

Ovanstående forum hittar eleverna ofta genom Google. De beskriver att de söker på 

märke och vad de tror felet är och därigenom får de många träffar och väljer några 

forum de känner till. Garaget.se är ett sådant forum som är välbesökt av eleverna. 

 

Några av eleverna har kommit i kontakt med arbetslivet genom sommarjobb men alla 

elever har kommit i kontakt med arbetslivet genom sin arbetsplatsförlagda utbildning, 

sin praktik. Det kanske är därför de har en tydlig bild av vilken information de kommer 

att behöva och vilka källor det är som råder ute i verkligheten. Alla intervjuade elever i 

min studie framhåller praktiken under utbildningen som mycket viktig.   
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Även i Hanéll och Johanssons undersökning av fordonselever där upplevelsen av den 

arbetsplatsförlagda utbildningen var en av frågeställningarna framhöll eleverna 

praktiken som mycket givande. De såg också tydligt kopplingen mellan skola och 

praktik som positiv. Det var i skolan de hade fått grunden men att kunskaperna 

utvecklades och sattes på prov ute i praktiken. De kände att skola och praktik 

samarbetade och att skolan förberedde för praktiken.
117

   

 

I min studie framkommer inte en tydlig koppling mellan skola och praktik. Eleverna 

påtalar inte att skolan har förberett dem för praktiken. Lloyd hävdar att den teoretiska 

del som finns med i den process som leder fram till informationskompetens är av stor 

vikt men så fort nybörjaren kommer i kontakt med det praktiska yrkesutförandet 

utvecklas en ännu mer värdefull informationskompetens.
118

 Här kan man tänka sig att 

praktiken i vissa fall inte ger alltför god informationskompetens om inte den teoretiska 

delen finns med i bakgrunden. Det är svårt att generalisera eftersom det är kontexten 

som är av den stora betydelsen. Hela praktiken menar jag kan ses som en kommunikativ 

stötta i elevernas fordonsutbildning.  

 

Samspelet mellan kollegor har redan nämnts som en mycket viktig kommunikativ stötta 

som de flesta elever i min studie nämnt. När det uppstår ett problem som ska lösas 

vänder de sig först och främst till kollegor och handledare om de befinner sig på en 

praktikplats. Lennart berättar om erfarenhet han har från sin praktikplats när det gäller 

introduktion vid nyanställning. Nyanställda får i upp till ett halvår gå med och arbeta 

tillsammans med arbetare med längre erfarenhet. Lennart berättar att de därmed får en 

inblick i allt på arbetsplatsen, allt ifrån informationssökning till vad man gör om 

olyckan är framme. Denna form av stöd, när man får hjälp av kollegor ute på 

arbetsplatsen benämner Gärdén som ett socialt stöd
119

 och i ovanstående fall vid 

introduktionen av nyanställda är det en form av ett formellt stöd eftersom det är något 

som är standard och ordnat för nyanställda på arbetsplatsen. Lloyd beskriver ett 

kroppsligt uttryckssätt i ett samspel ute på en arbetsplats, då anställda omedvetet lär sig 

av att utföra praktiskt, av erfarenhet och av att vid upprepande tillfällen se andra utföra 

uppgifter. Ett socialt uttryckssätt menar Lloyd är den muntliga kommunikationen 

mellan kollegor. Ibland är det handlingar som återberättas och samtal pågår också under 

handlingar.
120

 Både kroppsligt och socialt uttryckssätt finns i introduktionstiden för de 

nyanställda på Lennarts praktikplats.  

 

Arbetslivets kommunikativa stöttor kan sammanfattas i att eleverna är av den 

uppfattningen att det är datorn som används mest. Internet kan lösa det mesta, anser de. 

I verkstaden finns det tillgång till dator och det är både speciella databaser och generella 

sökmotorer som används. Den muntliga kommunikationen mellan kollegor är också 

mycket viktig. Eleverna tror att många först börjar med att fråga någon innan man går 

vidare med en sökning. Eleverna är mycket positiva till sina praktikperioder och därmed 

kan hela praktiken anses som en kommunikativ stötta för fordonsutbildningen. 

 

 

                                                 
117

 Hanéll och Johansson 2008, s.50 
118

 Lloyd 2007, s.6 
119

 Gärdén 2010, s.67 
120

 Lloyd 2007, s.8 



 

 50 

4.2.3 Kommunikativa stöttor under fritiden 

Många av eleverna kopplar ihop fritiden och utbildningen när det gäller deras 

informationspraktik. De menar att tack vare att de är intresserade av detta, motorer och 

att mecka, lär de sig något under utbildningen. Eftersom de i nuläget inte får uppgifter 

där de behöver söka egen information och de känner att utbildningen inte alltid ger dem 

den information de vill ha och behöver måste det finnas ett intresse hos dem för att göra 

det på fritiden.  

 
Vi meckar på fritiden och vi gör det yrkesmässigt om vi får ihop det så det är 

väl därför man lär sig så pass mycket som man gör på sin fritid, man brinner 

för det. (Axel) (Gruppintervju 1, s. 7) 

 

Många har sedan barnsben tillbringat mycket tid i verkstäder och redan där har det lagts 

en grund till intresset av motorer. Genom att de under fritiden sysselsätter sig med 

motorer får de under den tiden kontakt med kommunikativa stöttor som även kan hjälpa 

dem i utbildningen. I gruppintervjun är det många som nämner att de lär sig mycket om 

motorer på Internet och i tidningar. 

 
Det är ju vanliga prenumerationstidningar, lastbilstidningar, moppe- och 

maskintidningar. Man hittar dom på pressbyrån. (skratt) (Axel) 

(Gruppintervju 1, s.2) 

 

Per berättar att han under årskurs ett kom i kontakt med forum på nätet när de sökte 

efter fel. Jag frågade honom vad han sökte på då. 
 

Per: Ja, olika forum, garaget och sånt. 

Intervjuare: Jaha. Visste ni då att ni skulle söka på dom? 

Per: Ja, det visste man. 

Intervjuare: Hur då? 

Per: Man bara vet det. 

Intervjuare: Hade du fått tips av nån då? Att du skulle söka där? 

Per: Näe, det kommer man på själv när man sitter hemma och testar runt. (3, 

s.5) 

 

Även under fritiden finns det ett samspel mellan kamrater. Under den andra 

gruppintervjun berättar Lukas om att han kvällen innan tagit kontakt med en av 

klasskompisarna för att få hjälp med skruvning. 

 
Lukas: Igår kväll ringde jag upp till han och fråga hur man fick (ohörbart) en 

koppling på min bil. Ja, han hjälpte mig. 

Intervjuare: Ja, precis. Det är ju jätteviktig information då. 

Lukas: Och att man hjälps åt också. 

Ja. (instämmer flera) 

Lukas: Att man orkar hjälpa till. 

Bertil: Ja, precis. Viljan att lära ut sin kunskap med. 
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Eleverna menar att de även under fritiden tar hjälp av handböcker och Internet men att 

vänner och bekanta är en stor informationskälla. 
 

Man får ju en sån krets runt omkring sig som håller på med maskiner.  

(Per 3, s. 5) 

 

Ovanstående citat, som speglar samtalet och gemenskapen med andra, är en mycket stor 

kommunikativ stötta hos den studerade gruppen av fordonselever och får avsluta detta 

kapitel innan en avslutande diskussion kring resultatanalysen och slutsatser tar vid. 
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5. Diskussion, slutsatser, förslag på framtida 
forskning och avslutande kommentar 
 

I detta kapitel för jag en diskussion kring resultatanalysen, redovisar mina slutsatser, ger 

förslag på framtida forskning samt ger en avslutande kommentar kring studiens relevans. 

5.1 Diskussion kring resultatanalysen 
 

Mitt syfte med min studie är att undersöka fordonselevers informationsbehov i sina 

karaktärsämnen och från vilka källor de hämtar sin information. Mina resultat vill jag 

relatera till tidigare forskning kring informationskompetens ur ett sociokulturellt 

perspektiv. Jag kommer nu att tydliggöra och sammanfatta svaren på mina 

frågeställningar och knyta an till min teoretiska utgångspunkt. Relateringen till tidigare 

forskning har även förekommit i kapitel sex och därför ges i detta avsnitt endast en 

sammanfattning av de viktigaste huvuddragen.  

5.1.1 Hur upplever fordonselever sitt informationsbehov i sina 

karaktärsämnen? 

Den studerade gruppen fordonselever upplever sitt informationsbehov mycket olika 

beroende på vilken skola de relaterar till. Vid den första fokusgruppsintervjun och vid 

de enskilda intervjutillfällena går de alla i årskurs två på en och samma skola och likaså 

vid det andra fokusgruppstillfället som ligger i årskurs tre. Eftersom de kommer från 

olika delar av Sverige gick de det första året på olika skolor på olika orter. Under 

årskurs ett upplever de alla att det ges friare uppgifter av problemlösande karaktär där 

de har behov av att söka information. Under årskurs två upplever de att de inte behöver 

söka information för att de får den av lärarna. Därmed uppstår det redan där att 

informationsbehovet är påverkat av kontexten. Uppgifterna kan i och för sig även under 

årskurs två vara av problemlösande karaktär där det handlar om att leta maskinfel som 

ska repareras. Vilken information de behöver skiljer sig åt på grund av hur uppgifterna 

de får ser ut och vilket ämne de innehåller. Vid mer problemlösande uppgifter på egen 

hand har det behövts information kring säkerhet, miljö, maskinkonstruktion och 

maskinhistoria. I övrigt handlar de flesta uppgifter om att information behövs om 

felsökning, maskinkonstruktion och tillvägagångssätt vid reparation. Den typen av 

information anser eleverna att de har haft behov av i alla årskurser men omfånget och 

införskaffningen av informationen har sett olika ut. 

  

5.1.2 Vilka informationskällor, stöd och verktyg används? 

I den studerade gruppen av fordonselevers informationspraktik används många 

kommunikativa stöttor. Det handlar om både muntliga och skriftliga källor och det är de 

muntliga som dominerar. När det gäller de muntliga källorna handlar det om både 

föreläsningar av lärare, samtal mellan lärare och elev, samtal mellan handledare och 

elev eller samtal mellan elev och elev. Ju längre in i samtalen jag kommer med eleverna 

ju mer kommer de på att de också har skriftliga källor som de vänder sig till. De 
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använder handböcker som oftast följer med maskiner. Övriga handböcker brukar finnas 

i verkstaden. I årskurs ett fanns det även speciella databaser för maskinerna ute i 

verkstaden i skolan och även ute på praktikarbetsplatsen. Dator och Internet är stora 

källor, som under årskurs ett även användes under skoltid och i årskurs två används det 

endast på fritiden och under praktiken. På Internet menar de att det går att få bra hjälp. 

Google är den stora sökmotorn som gäller för denna grupp fordonselever. Dator 

används inte i utbildningen under årskurs två men eleverna påpekar att dator används 

mycket i arbetslivet både i form av maskindatateknik och i datorer med sökfunktioner. 

Maskindatatekniken uppdateras ideligen och det är en resurs som efterfrågas av 

eleverna. Resurser är också verktyg och stöd och saknas resurser skapas det inte en 

lärmiljö som är till hjälp för eleverna. 

 

5.1.3 Hur kan elevernas informationspraktik relateras till tidigare 

forskning om informationskompetens ur ett sociokulturellt perspektiv? 

Den studerade gruppen av fordonselever uttrycker att det största informationsbehovet 

hos dem är behov av information som hjälper dem i deras reparationer av maskiner. De 

förlitar sig mycket på erfarenhet och i undervisningssituationer i årskurs två får de 

informationen de behöver i princip redan tillrättalagd. De gånger de behöver leta egen 

information kan jag se att de snabbt söker ett svar som ger dem fakta om det de behöver 

veta. Därmed placerar de sig i Limbergs kategori A, som innebär att 

informationssökningen uppfattas som ett sätt att söka fakta. Någon av eleverna anser sig 

ibland ha behovet av att söka sig vidare till en annan källa för att jämföra. Det behovet 

kan uppstå när källan inte verkar nog seriös eller att problemet kvarstår och hjälpen från 

den första källan inte har fungerat. Limbergs analys visar att ”en uppfattning av 

informationssökning enligt kategori A inte gynnat inlärningsprocessen för eleverna.”
121

   

 

Eleverna i min studie framhåller vid flera tillfällen att deras största källa är av muntlig 

karaktär och att informationen då kommer från deras lärare. Den muntliga källan är inte 

att förringa vilket bland annat Lloyd påpekar men det har stor betydelse hur uppgiften, i 

vilken eleverna ska ta hand om informationen, är utformad. Lloyd är noga med att 

poängtera att informationskompetens handlar inte bara om hur man kan hantera 

skriftliga källor utan också hantera källor av muntlig karaktär. Lloyd menar att helt 

informationskompetent blir man först ute på arbetsplatsen. För där kommer man i 

kontakt med den kontexten som gäller för den arbetsplatsen. Där kan man i 

kommunikation med andra omvandla information till kunskap och bli 

informationskompetent i det sammanhanget.
122

  

 

Gärdén framhåller i sin studie samspelet med andra människor som mycket viktigt i 

pedagogiska sammanhang och i informationspraktiken. Att samspela med andra 

människor tillsammans med språket som verktyg i form av att lyssna, läsa, skriva och 

tala är avgörande för inlärningen. Det avgörs hur kunskap och vilken kunskap som 

lärs.
123

 I Sundins undersökning kring sjuksköterskor deltar både akademiker och 

kliniker. Han visar på att yrkesrelaterad informationssökning och användning av 
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yrkesrelaterad information kan leda till en medvetenhet som stärker gemenskapen på 

arbetsplatsen. Sundin skiljer på arbetsplatsgemenskap som han menar är den 

kommunikation och kunskap som sker inom en yrkesgrupp på en arbetsplats, och en 

yrkesrelaterad kommunikation, som han menar är den kommunikation som sker mellan 

människor utanför arbetsplatsen men inom ett ämne och en yrkesspecifik kunskap. I 

Sundins studie framkommer att akademiker ofta agerar i båda gemenskaperna men att 

klinikerna anser sig ha lite erfarenhet av den yrkesspecifika kunskapen och har också 

lite intresse av att ta del av den. Sundin menar att det kan uppkomma en säkerhet i att 

känna till och kunna handskas med information som berör båda områdena.
124

 I min 

studie av gruppen fordonselever kan jag se dessa två gemenskaper. Eleverna uttrycker 

att det finns en oerhörd gemenskap mellan varandra, speciellt mellan kurskamrater men 

också mellan lärare och kollegor ute på praktiken. Det är den muntliga kontakten med 

andra människor som de anser är den källan de går till först vid informationsbehov och 

de är förtrogna med vart de går om de inte får hjälp muntligt. Det finns en 

arbetsplatsgemenskap, dit jag även räknar skolan, som ger en trygghet. Genom forum på 

Internet och den krets de har runtomkring sig som är intresserade av maskiner skaffar de 

sig ett kontaktnät som faller inom ramen för den yrkesrelaterade gemenskapen. Det är 

framför allt under fritiden som de vänder sig till den gemenskapen. Jag tycker mig 

märka en trygghet hos eleverna i den undersökta fordonsgruppen som jag tror kommer 

från deras tidiga kunskaper och intresse i yrkets ämne. Eleverna besitter en medvetenhet 

om vilken typ av kunskap de behöver ute i arbetslivet, och därmed vilken typ av 

information de behöver.  

 

Eleverna har också upplevt olika arbetssätt på olika skolor och därigenom har de också 

fått en medvetenhet om olika inlärningssätt och hur deras informationspraktik fungerar. 

Eleverna har en föreställning om vad de behöver lära sig inom utbildningen. Ett mer 

självständigt arbete med egen problemlösning och egen informationssökning tilltalade 

eleverna mer. De ansåg sig ha ett större informationsbehov vid sådana uppgifter och de 

tyckte att de lärde sig mera. I kapitel fyra har jag visat flera undersökningar som visar 

vilken stor betydelse uppgifters karaktär har för inlärningen. Undervisning i 

informationssökning har inte förekommit i elevernas utbildning. Olika synsätt och olika 

pedagogik mellan skolor har gett olika förutsättningar och möjligheter. 

 

Roger Säljö menar att det inte går att undvika att lära sig. Ett lärande sker överallt i mer 

eller mindre utsträckning och att den omgivning man befinner sig i är mycket viktig för 

lärande och utveckling. Det är i den sociala praktiken och i kommunikationen med 

omgivningen som en stor del av lärandet sker.
125

 Eleverna på Fordonsprogrammet i min 

studie har tydligt visat att de är beroende av faktorer runt omkring dem både i 

utbildningen och i arbetslivet för att kunna utföra arbetsuppgifter på bästa sätt. Säljö 

menar att i det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling lyfts både fysiska 

och språkliga redskap fram som mycket centrala. Det är i samspel med dem i vår 

omgivning som vi lever i vår vardag, löser problem och utvecklas.
126

 Eleverna har visat 

att de vill ha en omgivning i sin utbildningsmiljö som liknar den i arbetslivet för att på 

bästa sätt kunna lära sig och ta till sig information. De efterlyser att skolan ska följa med 

i utvecklingen inom verksamhetsområdet och ge eleverna en chans att följa med i 

teknikens framfart. Skolverkets programmål visar tydligt att utbildningen präglas av 
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förändringar inom tekniken och att detta måste beaktas. Utbildningen förväntas ge 

datorkunskaper för att möta arbetslivets krav på informationsteknik.
127

 Säljö menar att 

det sammanhang en individ befinner sig i har betydelse för hur denna kommer att 

handla.
128

 Eleverna utför de uppgifter som förväntas av dem i utbildningen även om de 

vet att det kan gå till på ett annat sätt i arbetslivet. I en undervisningssituation handlar 

det även om att kurser ska klaras och ett betyg ska nås och det gör att individen handlar 

efter situationens sammanhang.  

 

I och med ovanstående resonemang vill jag återanknyta till Gärdén och 

maktperspektivet. Gärdén diskuterar vem det är som har makten att bestämma vilket 

informationsbehovet är. Hon menar att elevens syn på vad informationsbehovet är 

skiljer sig ifrån lärarens och bibliotekariens syn.
129

 Det är viktigt att veta vilka behov 

eleven känner att den har för att kunna ge eleven det stöd som behövs för att känna makt 

över att ro uppgiften i land. I min empiriska undersökning visar det sig tydligt att en 

samsyn inte finns och att det inte enbart är mellan elev och lärare och bibliotekarier det 

saknas utan även mellan olika lärare och skolor. Det finns som sagt en stor medvetenhet 

hos eleverna vilket informationsbehov de förväntas ha i arbetslivet. Det är viktigt att 

lyfta fram dessa studier där användarnas behov synliggörs genom dem själva och inte 

att användarna endast betraktas och att det därav avgörs vilka behoven är.  

 

5.2 Slutsatser 
 

Jag redovisar mina slutsatser i punktform för att göra det extra tydligt. Slutsatserna går 

gärna in i varandra och kan därför te sig en aning otydliga i löpande text. Jag redovisar 

slutsatserna medvetet i följande ordning för att jag tycker de bygger på varandra. Den 

sista punkten ser jag till exempel som en övergripande slutsats. 

 

 Det största informationsbehovet eleverna i min studie har i sin 

karaktärsämnesundervisning är information som hjälper dem att lösa 

reparationstekniska problem. Att lära sig att hitta den informationen har varierat 

beroende på vilken skola eleverna har gått i. Som jag visat i föregående kapitel 

har det dels berott på hur uppgifterna har varit konstruerade och även tillgången 

på källor och resurser. Någon undervisning i informationssökning har inte 

förekommit i någon skola. Eleverna har till större del inte upplevt ett 

elevcentrerat arbetssätt som medel för att omforma information till kunskap. De 

hör till Limbergs kategori A eftersom de söker snabba fakta som ger dem svaret 

på deras fråga. Jag kan av min studie dra slutsatsen att de uppgifter eleverna får 

inte utmanar till någon av Limbergs andra kategorier. 

 

 Den största kommunikativa stöttan under utbildningen anser eleverna vara av 

muntlig karaktär och då framför allt muntlig information från läraren. Resurser, 

som till exempel uppdateringar och datorer, efterfrågas av eleverna i 

utbildningen under deras andra studieår. Under den arbetsplatsförlagda 

utbildningen finns tillgången till dessa resurser ute på praktikplatsen. Det sociala 
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stödet av kurskamrater och lärare under utbildningen och av handledare och 

kollegor ute på arbetsplatsen anses av eleverna vara den mest betydelsefulla 

källan. Slutsatsen man kan dra av detta är att utbildningen har lyckats med att 

fånga betydelsen av ett samspel och kommunikation mellan elever eftersom det 

är den källan som också används ute på arbetsplatsen i hög grad. Lika som i 

utbildningen går man ute på arbetsplatsen först till arbetskollegor när det uppstår 

frågor och problem som leder till informationsbehov. 

 

 Genom att eleverna i min studie har gått första året på olika skolor har det blivit 

mycket tydligt att olika kontexter ger olika möjligheter och påverkar annorlunda. 

Eleverna har även under sin fritid ett stort intresse för sitt kommande yrke och är 

därför väl insatta i vad som förväntas av dem ute i arbetslivet. Eleverna har 

också veckor med arbetsplatsförlagd utbildning och får därigenom en god insikt 

i arbetslivet som väntar. Många av eleverna har stora förkunskaper och är därför 

medvetna om vad de kan förvänta sig av utbildningen.  

 

Jag kan dra slutsatsen att den kontext de befinner sig i, och hur lärare och elever 

samspelar med den, avgör vilket informationsbehov de har, hur de skaffar sig 

information och var de skaffar sig information. I denna grupp fordonselevers fall 

handlar det om kontexter som vilken skola, praktikplats eller arbetsplats de 

befinner sig på och även om de befinner sig inne i en verkstad eller ute på ett 

reparationsuppdrag. Kontexten i den studerade gruppens utbildning har visat sig 

vara en annan än ute i arbetslivet och kontexten har även skiljt sig åt mellan 

olika skolor. Skillnaderna finns i den fysiska kontexten, den kommunikativa 

kontexten och den historiska kontexten, enligt Säljös benämningar.
130

 Den 

fysiska kontexten, i form av till exempel byggnad och utrustning, har skiljt sig åt 

mellan olika skolor och mellan skola och praktikplats. Den kommunikativa 

kontexten i form av samtal har funnits överallt men skriftlig kommunikation har 

existerat i liten skala i vissa kontexter. Muntlig kommunikation har som sagt 

funnits i alla kontexter men olika former av undervisning har lett till olika typer 

av kommunikativ kontext. Den historiska kontexten tycker jag mig se i 

elevernas beskrivning av deras utbildning som ibland saknar utveckling i form 

av uppdateringar. Ovanstående har påverkat elevernas informationspraktik och 

därmed deras kunskapsinhämtning. 

 

 En övergripande slutsats jag kan dra är att det i det här fallet saknas en samsyn 

mellan yrkesutbildningen och arbetslivet och även mellan lärare och elever när 

det gäller informationspraktiken. Yrkesutbildningen ger inte en bild av hur 

arbetslivet kommer att se ut när det gäller att söka och använda information och 

ger därmed inte den informationskompetens som behövs. Elever har en 

förväntan av vad utbildningen i karaktärsämnena ska ge i informationssyfte som 

inte tillfredsställs. 
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5.3 Framtida forskning 
 

Utifrån denna uppsats har det framkommit ny kunskap om hur olika kontexten kan se ut 

mellan olika skolor och mellan utbildningsplats och arbetsplats. I en yrkesutbildning är 

det extra eftersträvansvärt att få en utbildningskontext att likna en arbetsplatskontext 

och i informationssammanhang gäller det lokal, uppgifter, resurser och verktyg. Elever 

på ett yrkesprogram på gymnasiet befinner sig som sagt i en för det aktuella yrket 

speciell undervisning som ska förbereda dem för ett bestämt yrke ute i arbetslivet. Det 

visade sig i min studie att kontexten spelar en mycket stor roll för eleverna. Min studie 

är utförd på endast en liten grupp fordonselever och endast i en inriktning av 

fordonsprogrammet. Förslag på vidare forskning i ämnet är att undersöka fler 

inriktningar på Fordonsprogrammet och andra yrkesprograms karaktärsämnen och se 

vilket informationsbehov som finns och se hur kopplingen till arbetslivet finns. 

Eftersom ett gemensamt mål för alla program inom gymnasieskolan är att eleverna skall 

förberedas för ett informationssamhälle bör det ske mer forskning kring 

informationskompetensen i yrkesämnena i skolan. Det skulle göra alla mer medvetna 

om informationskompetensens betydelse och dess anpassning till olika sammanhang. 

 

5.4 Avslutande kommentar om studiens relevans 

 
Frågan jag ställer mig under arbetet med min studie är om utbildningens kontext skulle 

kunna efterlikna arbetsplatsens kontext i högre grad. Detta tror jag inte är omöjligt i och 

med att eleverna ser en skillnad mellan skolors sätt att behandla den frågan. 

Erfarenheten hos eleverna har visat att vissa skolor är mer verklighetsanknutna.  Om 

skola och arbetsliv skulle efterlikna varandra mer skulle eleverna få chansen att få träna 

på yrkets reella informationsbehov och utveckla sina sökstrategier på de i arbetslivet 

förekommande verktyg. Därför är studier i likhet med denna viktiga för att synliggöra 

olika kontexter i informationssammanhang. 

 

Min studie och andras har visat att bibliotek inte anses kunna uppfylla någon funktion i 

karaktärsämnen. I kapitel sex visades från Berglunds och Danielssons magisteruppsats 

ett exempel på att skolbibliotekarien bjuder in mentor och elev på yrkesprogram på 

gymnasiet till skolbiblioteket för att göra dem uppmärksamma på vad biblioteket har att 

erbjuda. Det tycker jag är ett steg i rätt riktning enligt Lloyds önskan om att se över vad 

informationskompetensen kräver i olika yrken. Samarbeten mellan lärare i kärnämnen 

och karaktärsämnen tror jag också skulle gynna insikten i att bibliotek kan vara till även 

för yrkesprogram. På den skola jag arbetar strävar många lärare efter att få till ett bra 

samarbete mellan karaktärsämnen och kärnämnen. Denna strävan görs för att uppnå en 

helhet, en samsyn genom ämnesintegrering. Om den ämnesintegreringen uppnås tror jag 

också att uppgifterna blir av mer problemlösande karaktär även på yrkesprogrammet 

och därmed skulle skolbiblioteket komma in i ett naturligare sammanhang även för 

yrkeseleverna. Både min och andras studier, till exempel Berglunds och Danielssons av 

elever på Livsmedelsprogrammet, visar att skobiblioteket besöks ibland av elever på 

yrkesprogram i deras kärnämnen. Även här är det hur uppgifterna är konstruerade som 

bestämmer en del av informationsbehovet och vilka källor som finns tillgängliga. 

Eftersom kunskap om informationssökning saknas i utbildningen på 
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fordonsprogrammet i min studie skulle skolbiblioteket också kunna vara en resurs i det 

avseendet. 

 

Min studie är inte ett bidrag till en generalisering om informationspraktiken på ett 

yrkesinriktat gymnasieprogram utan ett bidrag till en inblick i elevers 

informationspraktik i sina karaktärsämnen på ett yrkesinriktat program. 

 

Jag vill avsluta med Lloyds sätt att uttrycka sig om att forskare har många olika 

discipliner och områden att studera när det gäller informationskompetens. 

 

LIS researchers who focus on IL have a substantial contribution to 

make in all contexts. After all, information, regardless of whether it is 

accessed in textual, oral, or corporeal form is the basic foundation of 

knowledge. As a catalyst to learning in all contexts, IL presents the 

LIS researcher with many new challenges and opportunities to engage 

with other disciplines and fields of study.
131
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6. Sammanfattning 

 

Föreliggande uppsats vill lyfta fram fordonselevers informationssökning och bidra till 

att yrkespraktiska program studeras inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. 

Mitt syfte var att studera en grupp fordonselevers informationsbehov i sina 

karaktärsämnen. Jag ville undersöka hur eleverna själva upplevde sitt 

informationsbehov och vilka källor de använde.  

 

Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats: 

Hur upplever fordonselever sitt informationsbehov i sina karaktärsämnen? 

Vilka informationskällor, stöd och verktyg används?  

 

Mina resultat har jag relaterat till tidigare forskning kring informationskompetens ur ett 

sociokulturellt perspektiv. I ett sociokulturellt perspektiv är utgångspunkten att alla 

mänskliga handlingar samspelar med den kontext, kultur och praktik de befinner sig i. 

Jag tar i min studie hänsyn till hur kunskap, kontext och verktyg samspelar i 

fordonselevernas karaktärsämnesutbildning. 

 

Min studie har genomförts på Fordonsprogrammet i årskurs två och delvis årskurs tre på 

en gymnasieskola på en liten ort. Två av gymnasieskolans yrkesprogram är placerade på 

en annan närbelägen ort. Kärnämnesutbildningen får eleverna på huvudskolan. Det är en 

inriktning på Fordonsprogrammet som eleverna i min studie går. Den inriktningen 

startar i och med årskurs två och därmed har de gått den första årskursen på annan ort. 

Mitt empiriska material har samlats in med hjälp av två fokusgruppsintervjuer och åtta 

stycken kvalitativa individuella intervjuer. Studien började med en fokusgrupp med fem 

elever. Den gruppintervjun var bra att utgå ifrån när de enskilda intervjuerna 

förbereddes. Efter alla åtta individuella intervjuer genomfördes en till gruppintervju och 

där kunde intressanta resonemang följas upp och utvecklas. Övrigt material jag har 

använt mig av är huvudsakligen vetenskapliga artiklar och studier i form av 

avhandlingar och magisteruppsatser. 

 

De fordonselever jag har intervjuat har varit mycket medvetna om sin 

informationspraktik. Informationspraktik kan beskrivas som handlingar som är 

förknippade med informationssökning och informationsanvändning i samband med en 

specifik uppgift. Eleverna upplever skillnad mellan årskurs ett och årskurs två i 

uppgifter och undervisning och därmed skiljer sig också informationsbehov och 

kommunikativa stöttor. Kommunikativa stöttor innefattar källor, verktyg, resurser och 

stöd. 

 

Förutom olika arbetsuppgifter på olika skolor visade mina svar på första 

frågeställningen att det fanns ett informationsbehov till den praktiska skruvningen, dess 

teknik och ett informationsbehov om säkerhet och miljö. Under frågeställningen om 

vilka informationskällor, stöd och verktyg som används diskuterades följande 

kommunikativa stöttor i utbildningen; skriftliga källor, dator och internet, bibliotek, 

muntliga källor och samtal samt resursen uppdatering. Av stöttorna som diskuterades 

upplevde eleverna att huvudsakligen muntliga källor och samtal användes. Resultaten 

visade att eleverna upplevt samtliga ovanstående kommunikativa stöttor i arbetslivet. 

Kommunikativa stöttor som internet och kommunikation med andra användes även 

under fritiden.  
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I min studie kom jag fram till att eleverna till större del inte har upplevt ett elevcentrerat 

arbetssätt som medel för att omforma information till kunskap. Vid den sällan 

förekommande informationssökning på egen hand söker de snabba fakta som ger dem 

svaret på deras fråga. Jag kan av min studie dra slutsatsen att de uppgifter eleverna får 

inte utmanar till egen informationssökning. 

 

Det sociala stödet av kurskamrater och lärare under utbildningen och av handledare och 

kollegor ute på arbetsplatsen anses av eleverna vara den mest betydelsefulla källan. 

Slutsatsen man kan dra av detta är att utbildningen har lyckats med att fånga betydelsen 

av ett samspel och kommunikation mellan elever eftersom det är den källan som också 

används ute på arbetsplatsen i hög grad. Lika som i utbildningen går man ute på 

arbetsplatsen först till arbetskollegor när det uppstår frågor och problem som leder till 

informationsbehov. 

 

Genom att eleverna i min studie har gått första året på olika skolor har det blivit mycket 

tydligt att olika kontexter ger olika möjligheter och påverkar annorlunda. Jag kan dra 

slutsatsen att den kontext de befinner sig i och hur lärare och elever samspelar med den 

avgör vilket informationsbehov de har, hur de skaffar sig information och var de skaffar 

sig information. I denna grupp fordonselevers fall handlar det om kontexter som vilken 

skola, praktikplats eller arbetsplats de befinner sig på och även om de befinner sig inne i 

en verkstad eller ute på ett reparationsuppdrag. Detta har påverkat deras 

informationspraktik och därmed deras kunskapsinhämtning. 

 

En övergripande slutsats jag kan dra är att det i den studerade gruppens utbildning 

saknas en samsyn mellan yrkesutbildningen och arbetslivet och även mellan lärare och 

elever när det gäller informationspraktiken. 
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Bilaga 1 Stimulusmaterial till fokusgruppsintervju 1 

Kursen ”Fordon och Samhälle” läser ni gemensamt på Fordonsprogrammet. Vad 

gör ni då? Hur går undervisningen till? Vad får ni lära er och hur lär ni er? 

Behöver ni söka information på egen hand? 

 

FOK1201 - Fordon och samhälle 
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2008:14 
   HEM     ÄMNE   |    SKRIV UT     

 

Mål för kursen 

Kursen ska ge grundläggande kunskap om trafiksäkerhetsfrågor samt den roll 

transporter och fordon har i samhället. Dessutom ska kursen utveckla grundläggande 

kunskap om de arbetsområden som utbildningen inom fordonsprogrammet leder fram 

till och de krav på behörighet som ställs för att arbeta inom dessa arbetsområden.  

 

Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven ska 

kunna redogöra för faktorer och samband som påverkar säkerheten i trafik och vid 

fordonsrörelser,  

 

känna till den enskildes och samhällets behov av transporter och den betydelse 

infrastrukturen har för samhällsutvecklingen, 

 

känna till hur transportarbetet fördelar sig på de olika trafikslagen och vilka risker olika 

trafikslag medför för människor och miljö, 

 

känna till hur landsvägsfordon och flyg- och arbetsmaskiner utvecklats historiskt, 

 

känna till olika arbetsområden inom flyg- och fordonsbranscherna, samt  

känna till de behörighetskrav som gäller för den som arbetar yrkesmässigt inom flyg- 

och fordonsbranschen. 

 

Berätta om någon annan kurs? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx
http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=FOK&skolform=21&ar=0910&infotyp=8
javascript:printWindow();
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Bilaga 2 Intervjuguide till de individuella intervjuerna 

 

Kontext 

 

 Vilken årskurs går du?  

 Vilket program och inriktning?  

 Vilka är dina karaktärsämnen? 

 På vilken plats bedrivs den mesta undervisningen? 

 Vilka människor möter du i din utbildning? (lärare, elever, bibliotekarie…) 

 

 

Informationsbehov 

 

 Kan du berätta lite om dina kurser i utbildningen? Vad gör ni? Vad läser ni? 

 Vad är information för dig? 

 Berätta om ditt behov av information inför uppgifter ni ska göra. 

Följdfrågor: 

 Vilken typ av information kan behövas? 

 När uppstår ett informationsbehov? 

 Hur ofta uppstår ett informationsbehov? 

 

 

Verktyg 

 

 Var hittar du information? Informationskällor? 

 Tar du hjälp av någon/något för att hitta det du behöver? 

 Finns det informationskällor i din närhet på skolan? 

 

 

Informationsanvändning 

 

 Hur använder du informationen du hittar? 

 Använder du dig av flera olika källor? 

 Antecknar du var du har hämtat informationen? 
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Bilaga 3 Stimulusmaterial till fokusgruppsintervju 2 
 
Informationsbehov i kommande arbetsliv 
Förtydliga vilka källor ni tror kommer att användas ute i arbetslivet?  

 

Hur lär man sig att söka information på arbetsplatsen? Skiljer det sig mellan 

arbetsplatser, mellan verkstäder?  

 

Någon av er har nämnt att områdena säkerhet och miljö är viktiga för er som 

mekaniker. Förklara hur ni menar? 

 

Några av er menar att ni i utbildningen saknar information och kunskap om datateknik 

som ni tror kommer förväntas av er ute i arbetslivet. Vad har ni för konkreta önskemål 

när det gäller den informationsbiten? 

 

Internet används huvudsakligen som informationskälla 
Vad är det man hittar på Internet som rör ert yrke? 

 

Finns det speciella sidor på nätet som rör er som mekaniker? 

 

Vad kan Internet hjälpa till med i er utbildning? 

 

Någon av er har sagt att man känner på sig när sidan inte är seriös. Om man inte känner 

det på sig, hur gör man då för att upptäcka om informationen är säker eller inte? 

 

 

I nu pågående karaktärsämnen förmedlas information 
mestadels muntligt 

- genom lärare 

- genom kurskamrater 

 

Var förmedlas informationen? I klassrummet, i verkstaden…? 

 

Hur ofta samarbetar ni med kurskamrater? 

 

Vilken typ av information kan kurskamrater ge? 

 

 

Fritiden är en viktig kunskaps- och informationskälla 
Behövs det förkunskaper för att gå utbildningen ni går? 

 

Vilka förkunskaper i så fall? 

 

Hur mycket meckar ni på fritiden? 

 

Behöver ni ta reda på någon information då? 
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Bilaga 4 Brev till elever i Fp2 
 

Till elever i Fp2 

 

Hej! 

Mitt namn är Anette Lindblom och jag är lärare i svenska och tyska på xxxx gymnasium 

i xxxx. Våren 2007 påbörjade jag en distansutbildning i Biblioteks- och 

informationsvetenskap på Borås högskola. Jag börjar närma mig slutet av min 

utbildning och ska från och med denna termin och fram till januari 2011 skriva en 

magisteruppsats inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap som mitt 

avslutande arbete. Som ämne för min uppsats har jag valt att studera informationsbehov 

och informationskällor i karaktärsämnen hos en grupp elever på ett yrkesprogram. Jag 

har valt fordonsprogrammet och det är i er klass Fp2 på xxxx gymnasium som jag 

kommer att utföra min undersökning.  

 

Jag kommer att genomföra två gruppintervjuer i er klass. Klassen kommer att delas in i 

två grupper och gruppen kommer få ett material med frågor kring någon 

karaktärsämneskurs att samtala om. Efter dessa gruppintervjuer kommer även enskilda 

intervjuer att göras med åtta elever i klassen. Alla intervjuer kommer att spelas in på 

band. Baserat på intervjumaterialet kommer jag att göra en analys av era upplevelser av 

ert informationsbehov och era informationskällor och sätta de i relation till tidigare 

forskning i ämnet. Intervjuerna kommer att genomföras under vårterminen 2010 och 

skulle det behövas kommer någon kompletterande intervju att genomföras under 

höstterminen 2010. 

 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket bl a innebär att alla namn och identiteter kommer att 

skyddas och materialet inte kommer att användas för något annat än ovanstående 

beskrivna magisteruppsats. 

 

Jag ser fram emot att få göra undersökningen, men vill påtala att det är frivilligt att delta 

och ni kan när som helst avsäga er deltagande.  

 

Om ni har några frågor eller behöver kontakta mig får ni gärna ringa mig på telefon  

xxxxxxx eller maila xxxxxxx. Det går också bra att söka upp mig på xxxx gymnasium. 

 

För att få intervjua er behöver jag ert samtycke och skulle därför vara tacksam om du 

fyller i blanketten på nästa sida. 

 

Tackar på förhand för hjälpen med min uppsats! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Anette Lindblom 
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Bilaga 5 Brev till föräldrar med barn i Fp2 

 
Till föräldrar i Fp2 

Hej! 

Mitt namn är Anette Lindblom och jag är lärare i svenska och tyska på xxxx gymnasium 

i xxxxx. Våren 2007 påbörjade jag en distansutbildning i Biblioteks- och 

informationsvetenskap på Borås högskola. Jag börjar närma mig slutet av min 

utbildning och ska från och med denna termin och fram till januari 2011 skriva en 

magisteruppsats inom ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap som mitt 

avslutande arbete. Som ämne för min uppsats har jag valt att studera informationsbehov 

och informationskällor hos en grupp elever på ett yrkesprogram. Jag har valt 

fordonsprogrammet och det är i klass Fp2 på xxxx gymnasium som jag kommer att 

utföra min undersökning. Mitt syfte är att undersöka en grupp fordonselevers 

informationsbehov och se från vilka källor de hämtar sin information i sina 

karaktärsämnen.  

 

Jag kommer att genomföra två gruppintervjuer i Fp2. Klassen kommer att delas in i två 

grupper och gruppen kommer få ett material med frågor kring någon av deras kurser att 

samtala om. Efter dessa gruppintervjuer kommer även individuella intervjuer att göras 

med åtta elever i klassen. Alla intervjuer kommer att spelas in på band. Baserat på 

intervjumaterialet kommer jag att göra en analys av elevernas upplevelser av sitt 

informationsbehov och sina informationskällor och sätta de i relation till tidigare 

forskning i ämnet. Intervjuerna kommer att genomföras under vårterminen 2010 och 

skulle det behövas kommer någon kompletterande intervju att genomföras under 

höstterminen 2010. 

 

Allt insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer vilket bl a innebär att alla namn och identiteter kommer att 

skyddas och materialet inte kommer att användas för något annat än ovanstående 

beskrivna magisteruppsats. 

 

Jag ser fram emot att få göra undersökningen, men vill påtala att det är frivilligt att delta 

och Ni kan när som helst avsäga er deltagande.  

 

För elev som är under arton är det nödvändigt med tillåtelse av vårdnadshavare. Jag 

skulle vara mycket tacksam om Ni vill fylla i och underteckna medföljande blankett och 

återsända den i bifogat frankerat kuvert så snart som möjligt, gärna senast 10/5. 

Om Ni har några frågor får Ni gärna kontakta mig på telefon xxxxxxxx eller via mail 

xxxxxxxx. 

 

Tackar på förhand för hjälpen med min uppsats! 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Anette Lindblom 
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Bilaga 5 

xxxxxxxxxx (skolans namn)           

xxxxxxx (ort)  

 

 

 

 

Jag tillåter att min son: ________________________________________ intervjuas och  

 

därmed deltar i undersökningen kring en grupp fordonselevers informationsbehov och  

 

informationskällor i sina karaktärsämnen på xxxx gymnasium. 

 

 

 

   

Jag tillåter inte att min son: ____________________________________ intervjuas och  

 

därmed deltar i undersökningen kring en grupp fordonselevers informationsbehov och  

 

informationskällor i sina karaktärsämnen på xxxx gymnasium. 

 

 

 

 

 

 

Datum: _____________________________________________ 

 

 

Underskrift av vårdnadshavare:  

 

_________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande: 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


