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Svensk titel:  Yrkeslärare och deras informationsbehov: En intervjuunder-

sökning med åtta lärare på gymnasiets 

 Hantverksprogram 

 

Engelsk titel: The information needs of vocational studies teachers:  An 

interview study with eight teachers at the Handicraft Pro-
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Abstract: The main purpose of this thesis is to contribute to the under-

standing of information needs of eight vocational studies 

teachers at the Handicraft Programme at a senior high 

school. I have analyzed the teachers’ needs of information 

and the empirical material has been collected through inter-

views with eight vocational studies teachers. To analyze the 

interviews I have used Lars Höglund and Olle Persson´s 

model for information needs and a model for information 

sources. 

  

The major conclusions are that the most important informa-

tion source is their colleagues, especially the teachers from 

the Handicraft Programme. They discuss encountered prob-

lems with their colleagues, and also exchange information 

and experiences. Another finding is that digital information 

is used widely among the teachers. They described that they 

often use the computer to handle e-mail and also for finding 

information. Suppliers- and exhibitions homepages are plac-

es that can offer a lot of information. Also search engines as 

google.com is used frequently to find the information they 

are looking for. The school library and other sources and me-

thods to find information are used rarely or exceptionally. 

They seldom consult with the school librarian but it seems 

that the library and the librarian are more used in the educa-

tion as a resource. Several of the informants told that they 

visit the school library together with their students to seek 

for information. 

 

 

Nyckelord: Yrkeslärare, Informationsbehov, Informationsförsörjning, 

Gymnasielärare, Information, Lärare  
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1. Inledning 

Riktlinjerna för den svenska gymnasieskolan regleras i Läroplan för de frivilliga skol-

formerna LPF 94, och där betonas skolans uppgift att utformas på demokratiska värde-

ringar, samt att arbeta för allas lika värde och ett arbete grundat på jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Detta torde vara självklarheter för alla verksamma inom skolan och 

även utanför, lika självklart bör det vara att skolan ska vara öppen för olika uppfattning-

ar och uppmuntra att sådana framförs. Därför är det viktigt att lärarna stödjer eleverna 

och uppmuntrar dem i att ta ställning i olika frågor och att de ger dem en god grund för 

skilda uppfattningar. Lärarna ska därför arbeta för att undervisningen är saklig och väl 

underbyggd, samt att tydligt framföra vem som står bakom dessa åsikter som framförs i 

undervisningen. En annan viktig uppgift för gymnasieskolan och lärare är att förbereda 

och utveckla eleverna inför ett kommande yrkesliv där de ska kunna utveckla både sig 

själva och sin omgivning med hjälp av den kunskap de har med sig från sin utbildning 

(Lpf94, s. 5).  

 

Gymnasieskolan och lärarna ska därför arbeta för att utveckla och förbättra samarbetet 

med arbetslivet, vilket i synnerhet gäller de yrkesförberedande programmen. Likaså ska 

gymnasieskolan fungera som den sista grunden för ungdomarna inför det kommande 

arbetslivet (Lpf94, s. 7). För en gymnasielärare innebär detta att han eller hon ska utgå 

från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande och att därefter orga-

nisera skolarbetet så att eleven utifrån detta får möjlighet att utvecklas. Eleven ska kän-

na att ny kunskap är stimulerande, men att också eleven tilldelas fler och större uppgif-

ter med ett större eget ansvar (Lpf94, s. 11). 

1.1 Bakgrund 

 

Mitt intresse för yrkeslärare på gymnasiet väcktes när jag under hösten 2007 studerade 

kursen Användares interaktion med informationssystem (ANI) inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap och intervjuade en yrkeslärare och skrev en kortare rapport om 

lärare på gymnasiet.  

 

Speciellt var det Skolverkets granskning av den svenska skolan som jag tyckte var in-

tressant där de i Lägesbedömning för 2006 konstaterade att gymnasielever använde sig 

av skolbiblioteket i mindre omfattning än låg- och mellanstadieelever, men framförallt 

fastnade jag för att det tycktes vara likadant med lärarna. Lärare för yngre elever använ-

de sig i större omfattning av skolbiblioteket än vad gymnasielärarna gjorde. En förklar-

ing till detta som nämns av Skolverket är: 

”[…] att vissa ämnen eller utbildningsvägar inte ser skolbiblioteket som en resurs 

för sina läromedels- och materielbehov eller inte har arbetssätt som ger anledning 

att ta i anspråk biblioteksservice.” (Lägesbedömning 2006, s. 194f) 

Hur framförallt yrkeslärare finner sin information utan att använda sig av skolbibliote-

ket var något som jag redan under ANI-kursen funderade kring och som jag alltsedan 

inlämning av rapporten hösten 2007 har funderat kring och har velat studera närmare i 

den här studien. Även vilket behov av information lärare har utifrån vilket ämne de un-

dervisar på, och framförallt vilket gymnasieprogram de undervisar på är två frågor som 
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jag tycker är intressanta, men som tyvärr är alltför omfattande för att rymmas i min stu-

die.  

 

Mina egna tankar kring detta ämne är att lärare som undervisar på gymnasiets yrkesför-

beredandeprogram som till exempel omvårdnadsprogrammet, fordons-programmet och 

hantverksprogrammet i större omfattning har en yrkesbakgrund inom sitt ämne, vilket 

kanske påverkar synen på information och kanske även metoderna för hur de uppdaterar 

sig och införskaffar den aktuella information som de behöver i sitt yrkesliv. Kanske är 

personliga kontakter, både inom skolan och även bland yrkesverksamma något som 

dessa lärare har stor nytta av och som kan förklara ett begränsat användandet av skol-

biblioteket.  

 

I den här studien vill jag öka förståelsen för hur åtta yrkeslärare på hantverksprogram-

met söker och finner sin information samt vilket informationsbehov dessa lärare har. Jag 

menar att dessa yrkeslärares informationsbehov är viktigt att uppmärksamma och syn-

liggöra för att om möjligt ett skolbibliotek ska kunna fungera som en resurs och erbjuda 

alternativa arbetssätt som bättre lämpar sig för denna grupp. Kanske kan en okunskap 

om lärarnas informationsbehov vara en anledning till att skolbiblioteket inte kan erbjuda 

sina tjänster, men likaväl kan det vara en okunskap hos lärarna om vilka resurser som 

biblioteket kan erbjuda som bidrar till den låga användningen. Jag menar att denna stu-

die är viktig ur dels ett lärarperspektiv, men framförallt ur ett biblioteksperspektiv då det 

bör vara lättare att erbjuda en tjänst än att efterfråga någonting som individen inte kän-

ner till.  

1.2 Problemområde och avgränsning 

 

Dagens gymnasieskola och dess utformning med olika program indelade i studie- och 

yrkesförberedande program är relativt ny och fastlades i början på 1990-talet när pro-

gramgymnasiet infördes. Det går också att hävda att alla gymnasieprogram är studieför-

beredande då samtliga ger grundläggande behörighet för fortsatta studier på högskola 

och universitet. Det är framförallt naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskaps-

programmet som anses vara de studieförberedande programmen, något som även ut-

trycks i dessa programs läroplaner. De övriga 15 programmen kan anses vara båda de-

larna, men med tyngdpunkt mot antingen fortsatta studier eller ett yrkesliv (Yrkeskun-

nande 2008, s. 33). Gymnasieprogrammen kan därmed med fördel indelas i tre olika 

grupper av program och där den första är studieförberedande, den andra både studie- 

och yrkesförberedande samt en tredje grupp som kan sägas vara yrkesförberedande trots 

att den även ger behörighet till fortsatta studier. En viktig skillnad mellan den andra och 

den tredje gruppen är att det i den tredje så innefattar programmen praktik på arbetsplat-

ser, vilket saknas i den andra gruppen (Yrkeskunnande 2008, s. 34).  

 

Samtliga nationella gymnasieprogram innehåller som mest 2500 poäng vilket motsvarar 

tre års studier. Det skiljer sig en del mellan de olika programmen och varje programs 

kursinnehåll, det som är gemensamt är uppbyggnaden med kurspoäng där 750 poäng är 

kärnämnen och 1450 poäng är specifika för det enskilda programmet. Varje elev ska 

också genomföra ett projektarbete under sista terminen vilket motsvarar 100 poäng, de 

övriga poängen är poäng som eleven väljer i ett individuellt val (Yrkeskunnande 2008, 

s. 35). Det är dessa 2500 studiepoäng som tillsammans med läroplanens mål och riktlin-
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jer som tillsammans formar elevens utbildning. Ett syfte med möjligheten att välja kur-

ser är att kunna utforma utbildningen till de regionala arbetsbehoven, och att öka möj-

ligheten för eleven att utforma sin utbildning efter sina egna önskemål och behov (Yr-

keskunnande 2008, s. 36).    

 

1.2.1 Yrkeslärare 
 

I ett betänkande till utredningen Utbildning till yrkeslärare (2008) skriver generaldirek-

tör Ulf Melin och sekreterare Karl- Gunnar Starck om bristen på yrkeslärare med peda-

gogisk utbildning inom gymnasieskolan. Bristen på utbildade yrkeslärare är så pass stor 

att närmare hälften av de verksamma yrkeslärarna inom fordonsprogrammet och medie-

programmet saknar lärarexamen. Inom andra gymnasieprogram anställs lärare med ut-

bildning inom ett närliggande yrke som sjuksköterskor som arbetar på omvårdnadspro-

grammet och förskollärare som arbetar på barn- och fritidsprogrammet (Yrkeskunnande 

2008, s. 10). Trots att det råder en brist på utbildade yrkeslärare är detta enligt författar-

na inte något nytt, sedan början på 1990- talet har denna brist kunnat konstateras. Orsa-

ker till bristen på yrkeslärare är pensionsavgångar, men även ökade elevkullar och ett 

ökat intresse hos eleverna att studera på de olika yrkesprogrammen. För närvarande 

utbildas cirka 300 yrkeslärare om året, men enligt beräkningar från Skolverket skulle 

det behövas cirka 700 lärare om året för att kunna täcka behovet (Yrkeskunnande 2008, 

s. 10). 

 

För att utbilda sig till yrkeslärare krävs det att läsa 180 högskolepoäng varav 90 poäng 

ska vara ämnesanknutna. Många av skolorna kräver att dessa ämnesanknutna poäng 

redan ska vara uppnådda när den studerande söker in, varför en möjlighet att omräkna 

yrkeserfarenhet till högskolepoäng som ett sätt slippa ifrån kravet på de 90 högskolepo-

ängen tagits fram. Denna avsaknad av de 90 högskolepoängen har varit en starkt bidra-

gande orsak till att alltför få utbildar sig till yrkeslärare (Yrkeskunnande 2008, s. 13).      

 
1.2.2 Hantverksprogrammet 
 

Denna studie är avgränsad till yrkeslärare inom Hantverksprogrammet på en gymnasie-

skola i Östergötland. Detta hantverksprogram innefattar sex olika inriktningar, varav 

Hudvård är en ny inriktning och börjar under hösten 2009 vilket gör att den kommer 

igång efter att jag har gjort mina intervjuer. Övriga fem inriktningar är Frisör, Mode & 

Sömnad, Möbelsnickeri & Design, Stylist och Textil & Design. Jag har valt att inrikta 

min studie mot Mode & Sömnad och Textil & Design som är två inriktningar som ligger 

nära varandra i innehåll och där det arbetar fem kvinnliga yrkeslärare samt att jag kom-

mer att studera Möbelsnickeri & Design där det arbetar fyra manliga yrkeslärare. Yrkes-

lärarna på hantverksprogrammet är även indelade i två arbetslag och de lärare som jag 

har valt att avgränsa mig till utgör ett, och följaktligen utgör de övriga tre inriktningar-

nas lärare det andra arbetslaget. På detta sätt får jag en lämplig urvalsgrupp på nio 

stycken yrkeslärare samt representation av både män och kvinnor, vilka kan sägas re-

presentera typiskt manliga och kvinnliga utbildningar och yrken.  

 

Mode & Sömnad, Textil & Design och Möbelsnickeri & Design har stora likheter då 

1850 poäng av de 2500 programpoängen är gemensamma. Det är de valbara kurserna 

som motsvarar 650 poäng som ger varje inriktning sin prägel, och där varje elev har 
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möjlighet att utforma sin utbildning efter eget intresse. Det är även främst här inom des-

sa 650 poäng som studiens yrkeslärare huvudsakligen undervisar. Två av lärarna i studi-

en undervisar även i kärnämnena engelska och svenska, men då det bara är två stycken 

har jag valt att inte belysa det nämnvärt mer än att det kan omnämnas i intervjuerna med 

de berörda lärarna då de själva för fram likheter eller skillnader.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för informationsbehovet hos åtta yrkeslä-

rare på hantverksprogrammet vid en svensk gymnasieskola. För att besvara detta använ-

der jag mig av följande frågeställningar.  

▪ Vilka informationskällor utnyttjar lärarna i sin yrkesroll? 

▪ Vilka metoder använder lärarna sig av för att finna den information de behöver i sin 

yrkesroll? 

▪ Till vad och hur använder sig lärarna av skolbiblioteket?  

1.4 Begrepp 

 

I min studie är det tre olika begrepp Information, Informationsbehov och Informations-

resurs som ofta återkommer, och som kan behöva förtydligas då dessa kan ha olika be-

tydelse beroende på vilken innebörd som individen lägger i dessa. Speciellt information 

är ett begrepp som kan användas på flera olika sätt och definitivt bredare än vad som är 

fallet i min studie. Då jag är främst intresserad av den information som inom biblioteks-

världen brukar benämnas som dokument är det därför viktigt att påpeka att informa-

tionsbegreppet är betydligt mer komplext än vad som kan framgå här.  

 

1.4.1 Information  
 

Begreppet information är gammalt och redan på 1300-talet förekom det menar Donald 

O. Case (2002), men trots det har man än idag inte kunnat enas kring en definition. Case 

menar också att information fått flera nya innebörder på bara de senaste 50 åren, speci-

ellt i samband med IKT- utvecklingen (Case 2002, s. 40).  

 

Inom Biblioteks- och informationsvetenskap är speciellt professor Michael Bucklands 

definition av information i tre olika kategorier ofta använd. Information som en process, 

information som kunskap och information som föremål (Buckland 1991, s. 3f). Informa-

tion som föremål är det som en individ kommer i kontakt med då det är den sortens in-

formation som tillhandahålls på bibliotek och i informationssystem i form av dokument. 

Information som kunskap är ogripbar och finns inom individen och det är först när den-

na kunskap gestaltas i form av ett föremål (dokument) som den kan bli information för 

någon annan. Information som en process är därmed det förlopp som sker från att en 

individ förmedlar sin kunskap i form av ett dokument till någon annan, och som i sin tur 

utvecklar egen kunskap (Buckland 1991, s. 43ff).  

 

Även professor Pertti Vakkari menar att när man talar om information bör man skilja på 

det och kunskap. Kunskap är det som en person tillägnar sig vid användning av infor-
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mation. Information är det som förmedlas skriftligt, digitalt eller muntligt mellan perso-

ner eller det som en person införskaffar sig med ett dokument för att kunna utveckla 

kunskap (Vakkari 2003, s.18). 

 

En informationssökning innefattar enligt Louise Limberg och Lena Folkesson all infor-

mation oavsett om den är elektronisk, tryckt eller i muntlig form och avser därmed inte 

bara den sökning som sker med hjälp av en dator. Det är istället hur intervjupersonerna i 

studien ser på informationssökning och vilka källor de använder sig av som är avgöran-

de och av intresse (Limberg & Folkesson 2006, s. 15). 

 

I studien definieras informationsbegreppet utifrån det som mina informanter nämner i 

intervjuerna, och därför är muntlig, skriftlig och digital information lika intressant då 

den information som efterfrågas av informanterna kan antas förekomma i alla tre fall. 

Information i denna studie är därmed bredare än den databaserade sökningen och inne-

fattar därför exempelvis även den praktiska information som kan inhämtas av kollegor 

som den teoretiska i böcker och uppslagsverk. Jag kommer inte att göra någon vidare 

distinktion mellan information och kunskap utan istället kommer mina informanters 

behov av information att vara av intresse och hur de menar att de kan dela med sig av 

den praktiska kunskap som var och en av informanterna har i form av olika yrkeskun-

skaper. 

 

1.4.2 Informationsbehov  
 

Reijo Savolainen ser informationsbehov, informationssökning och informations- an-

vändning som en kedja, och där ett informationsbehov utlöser en sökning och använd-

ning av information. Det förekommer också att forskare refererar till denna kedja och 

sammanfattar den som ett informationsbeteende. Det finns en tradition inom informa-

tionsvetenskapen av att utforska olika yrkesgrupper och då talar man om arbetsrelatera-

de informationsbehov. Alternativet är att studera icke-arbetsrelaterade informationsbe-

hov, dessa informationsbehov kan härledas exempelvis till barnuppfostran, arbetslöshet 

och sjukdom. Då ett arbetsrelaterat informationsbehov inte är ett biologiskt arv menar 

Savolainen, bör man istället se på det som något socialt och kulturellt. Normer inom en 

persons yrkesgrupp påverkar vilka informationsbehov som kan uppstå, och vilka kun-

skaper som anses nödvändiga för just det yrket. Likaså påverkar attityder och föreställ-

ningar då dessa kan påverka synen på Internet och den information som finns där, alltså 

valet av informationskällor påverkas. Situationsbundna faktorer är också något som 

påverkar då bristen på tid kan inverka på valet av informationskällor (Savolainen 2003, 

s. 73ff). 

  

Louise Limberg et al (2007) menar att man inom informationsvetenskap traditionellt 

sett skiljt mellan ett subjektivt behov som kommer till uttryck i individens frågor till 

antingen en bibliotekarie eller ett informationssystem och ett objektivt behov som upp-

kommer i en problemsituation (2007, s. 23f). 

”Informationsbehovet uppfattas som det fenomen som utlöser en informationssök-

ningsprocess och som i hög grad styr hur denna process går till.”  

(2007, s. 23) 
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Även Lars Höglund och Olle Persson skriver om ett subjektivt och ett objektivt infor-

mationsbehov. Även de anser att ett informationsbehov uppkommer när ett problem 

uppstår och en människa behöver information. Höglund och Persson anser också att 

detta inte är tillräckligt för att förstå ett informationsbehov, utan vilken kunskap använ-

daren har sedan tidigare och erfarenheter är sådant som påverkar det uppkomna infor-

mationsbehovet. De menar att ett informationsbehov med fördel bör indelas i regel-

bundna och tillfälliga behov, då detta är avgörande för vilken typ av service från ett 

informationssystem eller en bibliotekarie som behövs. Till de regelbundna behoven räk-

nar de aktuell bevakning, information för dagligt bruk, stimulans och återkoppling. Till 

de tillfälliga behoven nämner de retrospektiva sökningar, instruktioner och konsultation 

(Höglund & Persson 1985, s. 43f). 

 

I studien innefattar därför begreppet informationsbehov det som informanterna i inter-

vjuerna nämner som nödvändig och användbar information i deras arbete. I denna studie 

är det informanternas arbetsrelaterade informationsbehov som är av intresse vilket gör 

att de regelbundna och tillfälliga behoven som senare analyseras i en av de teoretiska 

modellerna är av stort intresse och betydelse.  

 

1.4.3 Informationsresurs 
 

Pertti Vakkari som är professor i informationsvetenskap vid Tammerfors universitet ser 

en informationsresurs som en process där informationsenheter genom en förmedling 

görs tillgängliga för en användare. Informationsresurser kan enligt Vakkari vara på två 

olika sätt, antingen som en kunskapsresurs eller som en referensresurs. Kunskapsresur-

ser är information där kunskap förmedlas till en användare och benämns ofta som do-

kument. Vakkari menar att just dokument är ett lämpligt begrepp då detta avser informa-

tion oavsett i vilken form som den presenteras. Exempelvis kan samma dokument både 

vara tryckt och digitalt, en cd-skiva är ytterligare en annan form av ett dokument. Ett 

problem som Vakkari nämner med dokumentbegreppet är att ett kapitelutdrag ur en bok 

skulle kunna sägas vara ett dokument, likaså skulle en specifik sida på en webbsida 

kunna vara ett annat dokument. Att använda sig av dokumentbegreppet innebär därför 

en viss avgränsningsproblematik. För att finna dessa kunskapsresurser kan den andra 

formen av informationsresurs vara till stor hjälp. En referensresurs innehåller beskriv-

ningar av kunskapsresurser med dels det innehållsliga ämnet, men även uppgifter om 

var det specifika dokumentet kan återfinnas. När man talar om en referensresurs talar 

man vanligtvis om en katalog (Vakkari 2003, s. 16f). 

 

I studien används därför begreppet informationsresurs för att beteckna de olika källor 

som mina informanter använder sig av oavsett om det innebär att källan är skriftlig, 

elektronisk eller muntlig. I denna studie är det framförallt informanternas behov av oli-

ka sorters dokument som är av intresse då informanterna kan antas använda sig av olika 

kunskapsresurser, och förmodligen kan de antas ha ett behov av muntlig, skriftlig och 

digital information.  
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1.5 Disposition 

 

I kapitel ett har jag haft för avsikt att återge en mer allmän beskrivning av den svenska 

gymnasieskolan för att sedan mer utförligt beskriva uppdelningen i olika gymnasiepro-

gram och hur jag har valt att avgränsa mig till hantverksprogrammet. Problemområdet, 

studiens syfte och frågeställningar presenterades därefter tillsammans med för studien 

viktiga begrepp. 

 

I det andra kapitlet presenterar jag tidigare forskning som gjorts om lärare inom den 

svenska skolan uppdelat på de fyra delarna Informationssökning, Läromedel, Informa-

tionsbehov och Informationsförsörjning. 

 

I kapitel tre beskriver jag uppsatsens teori och de två modeller av Lars Höglund och 

Olle Persson som senare används i analysen.  

 

Därefter beskriver jag i kapitel fyra min studies kvalitativa metod och hur jag har använt 

mig av semi-strukturerade intervjuer. I detta kapitel redogör jag också för själva genom-

förande av intervjuerna, men även för hur min analys och tolkning kommer att genom-

föras i de senare kapitlen. 

 

I kapitel fem presenteras resultatet av mina intervjuer i sammanfattningar om flera av 

informanterna har återgett samma sak, men även i direkta citat för att visa på spännvid-

den i svaren mellan informanterna. Resultatkapitlet följer den struktur som fanns i inter-

vjuguiden med bakgrund, informationsbehov och informationssökning. 

 

I kapitel sex analyseras det som har framkommit i intervjuerna och då använder jag mig 

av de två modellerna Modell för informationsbehov och Modell för informationskällor 

som presenterades i teorikapitlet. Modellerna visar på ett tydligt vis på den spännvidd 

som finns mellan mina informanter och deras informationsbehov. 

 

I det avslutande kapitel sju diskuteras det som har framkommit i analysen utifrån studi-

ens frågeställningar och sammanfattas därefter i avslutande reflektioner och förslag till 

framtida forskning.  
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2. Tidigare forskning  

Den inledande sökningen av forskning om lärare och information gjorde jag i Borås 

akademiska digitala arkiv (BADA) där avhandlingar och artiklar av högskolans forska-

re och tidigare uppsatser av högskolans studenter finns tillgängliga i fulltext. I BADA 

fann jag flera olika exempel på forskning som studerat lärare och information ur olika 

perspektiv, men ingen studie där just yrkeslärare hade varit i fokus. I BADA fann jag 

också forskning där andra grupper som skådespelare, arbetsterapeuter och pensionär 

studerats angående deras informationsbehov, studier som gav inspiration och idéer till 

denna studie. Jag är av den åsikten att käll- och litteraturförteckningar i tidigare studier 

är en bra väg att komma vidare för att finna relevant och intressant forskning. Dessutom 

ger dessa förteckningar en bra bild över vilka författare som kan anses vara viktiga inom 

ett visst område. Efter BADA fortsatte jag mina sökningar i Libris där jag främst fann 

forskning med anknytning till den biblioteks-  

och informationsvetenskapliga utbildningen på Umeå universitet. Även här kunde jag 

konstatera att jag inte kunde finna någonting skrivet om just yrkeslärare. Med hjälp av 

Skolverkets hemsida kunde jag finna ett antal utredningar om den svenska skolan, men 

även hänvisningar till aktuella utredningar och förslag i Sveriges riksdag som i högsta 

grad berörde gymnasieskolan och yrkeslärare. Dessutom gör Skolverket varje år pro-

gnoser, utredningar och bedömningar av den svenska skolan, vilket gör att jag här kun-

de finna ett flertal aktuella texter med fokus dels på gymnasieskolan i allmänhet, men 

även på hantverksprogrammet i synnerhet.  Efter skolverket sökte jag vidare på riksda-

gen.se efter de omnämnda utredningarna, och även här visade det sig att texterna var 

mycket aktuella.  

 

Sammanfattningsvis så tycks den vetenskapliga litteratur som berör yrkeslärare på 

gymnasiet vara begränsad varför jag i min litteraturgenomgång har valt att lyfta fram 

den litteratur som bäst ger en fungerande bakgrundsbild till min studie, oavsett om det 

är grundskole- eller gymnasielärare som utgör informanter. Det tycks som att yrkeslära-

re inom den svenska skolan är en mindre uppmärksammad grupp inom forskningen, 

vilket känns spännande för mig då förhoppningsvis den här uppsatsen kan ge några nya 

infallsvinklar. 

2.1 Informationssökning 

 

Anna Lundh visar i sin magisteruppsats Informationssökning och lärare (2005) hur lära-

re i övergången mellan lärarutbildning och läraryrket har förändrat sitt informationssök-

ningsbeteende mot när de var studenter. Lundh har studerat lärare på grundskolan, men 

trots detta tycker jag hennes studie har flera beröringspunkter med min egen studie och 

det jag tycker är intressant som Lundh konstaterar är hur lärarna under sin utbildning 

söker information till sig själva, förändras till en informationssökning i yrkeslivet som 

mer sker i ett förhållande till eleverna. En förklaring till detta som Lundh nämner är att 

användningsområdet för informationen förändrades ifrån att användas för eget bruk till 

att nu kunna fungera som undervisningsmaterial och att även vara på en nivå som passar 

för eleverna (2005, s. 57). En annan förändring som nämns är att materialet som an-

vänds inte längre bedöms utifrån vilken vetenskaplig relevans det har, utan istället vil-

ken användning det har i undervisningen. En konsekvens av detta blir också att biblio-

teket används i lägre omfattning i yrkeslivet än vad som var fallet under utbildningen, 
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istället fungerar kollegor som viktig del för att finna och få information (2005, s. 61). 

En förklaring till varför det är på detta vis menar hon att man kan förstå utifrån de två 

praxischocker i skapandet av en yrkesidentitet som uppsatsens informanter upplevde. 

Den första var att lärarna under utbildningen hade skapat sig en föreställning om att det 

huvudsakligen var undervisning som de skulle syssla med, men att administrativa upp-

gifter och arbete med elevers sociala tillvaro var någonting som tog betydligt mer tid i 

anspråk än vad de hade förväntat sig. Lärarna kände sig därför överraskade av den bety-

delse som de hade över elevernas sociala utveckling. Det andra var hur lärarna upplevde 

samarbetet med övriga lärare och hur deras kunskaper ifrån utbildningen kunde stå i 

kontrast till kollegornas kunskaper och erfarenheter. Att utifrån detta kunna skapa sig en 

egen metod bidrog tillsammans med relationen till eleverna till att de kunde skapa sin 

egen yrkesidentitet (2005, s. 53f).  

 

Bristen på tid som Lundh nämner, beskriver även Louise Limberg och Lena Folkesson i 

Undervisning i informationssökning (2006) som en anledning till att lärarna ofta vill 

effektivisera undervisningen och hänvisa eleverna till läroboken eller någonting av lära-

ren sökt information istället för att eleverna själva ska söka efter information. De menar 

att tidigare forskning visat på hur informationssökning för eleverna själva är starkt för-

knippat med att söka på Internet. Någonting som lärare ser som tidskrävande varför de 

gärna vill presentera färdigt material för sina elever, vilket då innebär att eleverna inte 

får möjlighet att utveckla sina egna kunskaper i att söka efter information (Limberg & 

Folkesson 2006, s. 118). Elevernas ålder är också en viktig faktor för i vilken omfatt-

ning de anses kunna söka själva efter information, och då är det gymnasieeleverna som i 

högst grad gör detta. (Limberg 2007, s. 83)  

2.2 Läromedel  

 

Skolverket har i rapporten Läromedlens roll i undervisningen (2006) studerat använd-

ningen av läromedel inom den svenska grundskolans bild, engelska och samhällskun-

skap. Även denna studie inriktar sig mot grundskolelärare, men då jag tycker att den 

visar på ett bra sätt på skillnader mellan olika undervisningsämnen anser jag att den ger 

en bra bild av de skillnader som jag menar även finns inom gymnasieskolan. En pro-

jektgrupp inom skolverket har genomfört studien tillsammans med externa experter som 

har bidragit med kunskap till olika delar. Syftet med rapporten var att studera läromed-

lens roll och funktion i tre olika ämnen för lärare som undervisade i antingen årskurs 5 

eller 9. I rapporten avser de med läromedel det som lärare och elever använder för att 

uppnå uppställda mål. Alltså inkluderas böcker, bilder, information från Internet och 

filmer som olika exempel på läromedel, och inte enbart en lärobok (2006, s. 9). Under-

sökningen som ligger till grund för rapporten är en enkät som riktades till lärare ifrån 

hela Sverige och som undervisade i årskurs 5 eller 9 inom antingen bild, engelska eller 

samhällskunskap, och utöver enkäten har de även intervjuat 51 lärare. Gemensamt för 

alla lärare i studien är att de anser sig har stor möjlighet att påverka valet av läromedel 

för undervisningen. Lärarna själva anser att deras kompetens och syn på pedagogik är 

viktiga faktorer för valen av läromedel. Därför har lärarens syn på undervisning och 

kunskap stor betydelse samt vilken undervisningsstil som den enskilde läraren har. 

Framförallt var det lärarna i bild som kände att de kunde påverka valen av läromedel. 

En viktig faktor för lärarna i valet av läromedel var skolan ekonomi och huruvida lärar-

na hade möjlighet att köpa in nya läromedel. Lärare som är nöjda över skolans resurser 
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var också de som i högst utsträckning ansåg att de kunde påverka valen av läromedel 

(2006, s. 129f). 

 

I rapporten konstateras det också att den tryckta läroboken är det klart dominerande 

läromedlet i skolan. Läroboken anses ha en legitimerande roll då en uppfattning hos 

lärarna som lyfts fram är att följer man läroboken så följer man också läroplanen. 

Många lärare tycks se på läroboken som en garanti för att kursplanens och läroplanens 

mål uppfylls.   Det skiljer sig annars en del mellan lärare vilken roll läroboken har, men 

framförallt mellan olika ämnen. Synen på IKT som läromedel och elevernas användan-

de av en dator präglades av en uppgiftsorientering och ett kunskapssökande (2006, s. 

25). Inom bild var det främst bilder som läraren själv gör, konstverk och andra bilder 

som var de vanligaste läromedlen. Inom samhällskunskap användes till viss del läro-

böcker, men kompletterades med information från Internet och tidningar. Inom engels-

kan användes en lärobok i störst utsträckning och i princip vid varje lektion, till viss del 

kompletterades den med ljuduppspelningar och skönlitteratur. I rapporten konstateras 

det att bild och samhällskunskapslärarna i högst grad varierar användningen av lärome-

del i undervisningen (2006, s. 10). I rapporten konstateras det också att resultaten be-

kräftar tidigare gjorda studier som påvisar att de hierarkiskt uppbyggda ämnena dit eng-

elskan hör är de som främst använder sig av läroböcker, och att de praktiskt estetiska 

ämnena dit då bild räknas är de som minst använder sig av läroboken (2006, s. 131). 

Resultaten tyder även på att lärare i engelska som låter eleverna vara med i planeringen 

av undervisningen är mindre benägna att använda sig av läroboken, och i högre grad 

använder sig av flera olika läromedel. Samma mönster gick att se bland lärarna inom 

samhällskunskap där dessa oftare använde sig av Internet i undervisningen om eleverna 

fick vara med i planeringen (2006, s. 133). 

 

Den studie som bäst beskriver gymnasielärare och deras användning av läromedel är 

avhandlingen Nya redskap för lärande- Studier av lärares val och användning av läro-

medel i gymnasieskolan (2000) av Ann- Christine Juhlin Svensson som skriver om läro-

bokens funktion och roll i gymnasieundervisningen under 1990- talet. Hon har 1994, 

1995 och 1998 presenterat tre olika undersökningar som behandlat lärare och läromedel 

i den svenska gymnasieskolan, det är dessa tre studier som tillsammans utgör denna 

sammanläggningsavhandling som tillsammans med en ny fjärde del ligger till grund för 

resultatet. Studie I och II är genomförda med hjälp av fallstudier och intervjuer med 

lärare och bibliotekarier på sex olika skolor som kom att representera många av de då-

varande 16 gymnasieprogrammen, just gymnasieprogrammen var vid studiernas genom-

förande alldeles nya efter att ha ersatt de tidigare gymnasielinjerna. Till studie III an-

vände hon sig av enkäter för att utifrån tidigare resultat kunna samla in data från ett stör-

re antal lärare och från fler gymnasieskolor (2000, s. 35). 

 

I de läroplaner som föregår den nuvarande LPF 94 så menar Juhlin Svensson så fram-

hölls och betonades och styrdes vilka läromedel som skulle användas i undervisningen. 

I de olika kursplanerna gavs exempel på lämpliga läromedel och hur undervisningen 

kunde och skulle se ut för att uppnå kursmålen. I den nuvarande läroplanen från 1994 i 

och med övergången till en gymnasieskola med nationella program så menar Juhlin 

Svensson att skolan förändrades till att ange kursmål och riktlinjer för vad som skulle 

uppnås. Hon beskriver det som mål att sträva mot och mål att uppnå angavs i läropla-
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nen, men som tidigare hur detta skulle göras var inte längre något som betonades till 

skillnad från tidigare läroplaner (2000, s. 19f). 

 

I sin studie har Juhlin Svensson även undersökt samarbetet mellan lärare och skolbiblio-

tekarier och där finner hon att generellt sett så upplever bibliotekarierna en mer positiv 

inställning till samarbete än lärarna, ett samarbete som främst kunde ses i delaktighet i 

elevernas specialarbete, inköp av kurslitteratur och vid arbete med olika temaarbeten. 

Bibliotekarierna upplevde också att samarbetet hade ökat i och med användningen av 

informationsteknik, vilket företrädesvis skedde just i skolbiblioteket. Både lärare och 

bibliotekarier trodde att informationstekniken skulle innebära ett högre användande av 

skolbiblioteket, framförallt bibliotekarierna ansåg detta. Lärarna i Juhlin Svenssons stu-

die använde sig i ganska liten omfattning av skolbiblioteket, men de trodde ändå att den 

nya informationstekniken skulle innebära ett större användande och även ett utökat 

samarbete med en bibliotekarie (2000, s. 54f). 

 

Av lärarna i studien hade alla tillgång till en dator och de allra flesta hade även tillgång 

till Internet. Lärarna i studien använde sig främst av datorn till faktasökning, lektions-

förberedelser och för kommunikation med andra. En förklaring till hur benägna lärarna 

var att använda sig av IT var åldern, och detta visade sig i att de yngre framhöll datorn 

som ett viktigare redskap i arbetet än de äldre lärarna. Juhlin Svensson kunde också se 

att i valet av läromedel så var det de lärarna med kortare erfarenhet av undervisning som 

såg en större nytta i IT-redskap än vad de som arbetat längre som lärare gjorde men att 

det inte var åldern som var avgörande utan istället antalet år inom skolan (2000, s. 55f). 

 

Juhlin Svensson menar också att av tradition har lärare i stor utsträckning använt sig av 

källor och läromedel som redan varit kontrollerade. På så vis att olika läromedelsförfat-

tare kontrollerat källorna, men att med en ökad egen användning av IT så ökar också 

kraven på läraren att källkritiskt analysera de dokument som används i undervisningen. 

Lärarna i studien trodde inte att IKT skulle komma att ersätta läroboken i framtiden, 

utan istället ansåg de att IKT skulle kunna fungera som ett bra komplement (2000, s. 

62f). 

2.3 Informationsbehov 

 

Lärare och informationsbehov har Petra Nilsson studerat i sin magisteruppsats Grund-

skollärares informationsbehov och informationsförsörjning – En intervju-undersökning 

ur ett rollperspektiv (2003). Hon har studerat nio grundskollärare i Västergötland med 

hjälp av intervjuer och utifrån en rollteori studerat dessa lärares informationsbehov och 

olika metoder för att inhämta information. Lärarna i uppsatsen uttrycker ett informa-

tionsbehov i undervisningen, kring eleverna och kring skolan som organisation. Skolan 

som organisation syftar på skolans storlek och hur ledarskapet fungerar, samt hur det är 

organiserat (2003, s. 80). Åldern är även en viktig faktor för lärarnas behov av informa-

tion då en längre tid i yrket tycks innebära ett mindre behov och en kortare tid innebär 

ett ökat behov samt ett mått av osäkerhet kring förberedelser kring undervisningen. An-

talet år på samma skola och hur länge de arbetat som lärare tycks vara två andra faktorer 

som påverkar behovet av information på ett liknande sätt med åldern. (2003, s. 80) 
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Information till undervisningen är enligt Nilsson det mest återkommande och vanligast 

förekommande informationsbehovet, men det är också där som lärarna har mest erfa-

renhet av att söka och därmed ofta vet var de kan finna information. Detta behov av 

information uppstår speciellt vid starten av en ny kurs eller termin. Ett problem som hon 

kan se i sin studie är bristen på tid för lärarna att söka information för undervisningen, 

och Nilsson ser därför en konsekvens i att information som är lättillgänglig och där lära-

ren vet var den kan finnas ofta väljs istället för att söka efter ny eller att ta hjälp av en 

bibliotekarie (2003, s. 81). 

2.4 Informationsförsörjning 

 

Om en källa är lätt att finna och om den använts tidigare med bra resultat är det faktorer 

som påverkar vilken informations som används. Mest avgörande tycks tidsaspekten vara 

då lärare ofta upplever en tidsbrist och därmed i hög grad väljer den källan som snabbt 

kan finnas. Andra brister och problem som framförs är att ett skolbibliotek helt saknas 

på skolan eller inte upplevs som speciellt bra, även bristande kunskaper hos lärarna i 

informationssökning på Internet upplevs som ett problem menar Petra Nilsson (2003, s. 

82).  

 

I magisteruppsatsen Lärare och bibliotekarie – funkar det? (2004) av Christina Tilander 

och Harriet Runevad nämns skolbibliotekets placering, storlek och resurser som viktiga 

faktorer för om ett samarbete förekommer mellan lärare och bibliotekarie. Ett problem 

som lyfts fram i denna studie är att lärarna har låg kunskap om vilken sorts hjälp biblio-

teket kan ha för eleven och undervisningen (2004, s. 61). Dessutom påpekas det att oli-

ka ämnen och lärare har olika stort behov av att inkludera en skolbibliotekarie i under-

visningen, vilket kan sägas härledas till läromedlens roll i undervisningen. Lärare i äm-

nen som matematik är mer benägna att använda sig av läroboken än till exempel bild 

där som tidigare nämndes lärarens egna bilder kan vara en sorts läromedel. En uppfatt-

ning är också att skolbibliotekariens viktigaste kunskaper är kännedom om litteraturhi-

storia och skönlitteratur, vilket har gjort att en vanlig samarbetsform är att bibliotekarien 

bjuds in för att bokprata, och bibliotekariens roll i undervisningen är därmed att plocka 

fram lämplig litteratur utifrån lärarens planering (2004, s. 62). 

 

I avhandlingen Lärares kunskapsutnyttjande i praktiken (1997) skriver Cristina Robert-

son Hörberg om hur grundskollärare utnyttjar kunskap och information i sin yrkesroll. I 

studien konstateras det att eleverna är den viktigaste faktorn och som påverkar lärarna i 

deras val av kunskap och hon delar därför in lärarens kunskap i elevrelaterad kunskap, 

ämnesrelaterad kunskap, undervisningsrelaterad kunskap, och mål- och kursplanerelate-

rad kunskap (1997, s. 208). För lärarna i studien framstod kollegorna som viktigast i 

deras informationsförsörjning och flera av lärarna ansåg det också som svårt att kunna 

överblicka all information inom deras område (1997, s. 157). 

 

Petra Nilsson har också undersökt i sin magisteruppsats hur lärare skaffar sig den in-

formation de behöver. För att förbereda sig i undervisningen använder lärarna sig hu-

vudsakligen av läromedel och böcker, litteratur som de har tillgänglig på skolan eller 

lånar på biblioteket. Flera av lärarna uppger också att de använder sig av Internet för att 

finna information, samt att deras tidigare erfarenhet av undervisning går att återanvända 

för att underlätta planeringen. Den information som sprids mellan lärarna via samtal, 
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anslagstavlor och andra interna sätt att informera sig är främst sådan som rör skolan 

som helhet eller vissa kollegor. Även information kring olika elever skaffar sig lärarna 

via samtal med kollegor eller med föräldrar till barnen. Anledningarna till varför de 

skaffar sig den information de behöver på dessa sätt varierar, men de flesta vänder sig 

till den källa där de tror sig kunna finna information, då de ofta har lite tid för att söka 

bredare eller på nya platser. Att ha positiva erfarenheter av en källa kan också vara en 

anledning till att återkomma till den, samt att källan är enkel att använda och att infor-

mationen är lätt att hitta där. Bristen på tid tycks vara en av de främsta orsakerna till 

varför vissa källor väljs bort, och det gäller särskilt Internet där det tycks vara en viss 

osäkerhet i att dels söka, men även kring att bedöma kvalitén på källan, vilket lärarna då 

menar tar extra tid, tid som de inte har (2003, s. 73ff). 

 

Avslutningsvis tycker jag att det är intressant att kunna konstatera att kollegorna tycks 

ha en viktig roll för lärarna i deras informationsförsörjning. Indirekt och i vissa fall di-

rekt nämns tidsbrist som en anledning till att kollegor konsulteras då lärarna vet vilken 

information de kan finna där, men kvaliteten på skolbiblioteket och vilket ämne som 

läraren undervisar i tycks ha betydelse för var information hämtas och vilket samarbete 

som finns med skolbiblioteket. Datorn nämns inte som något viktigt redskap i lärarnas 

informationsförsörjning vilket kanske kan förklaras av att en del av de studier som jag 

har presenterat i detta kapitel är skrivna några år tillbaka, därför ska det bli intressant att 

se om den på senare år allt snabbare IKT-utvecklingen även har påverkat mina infor-

manter i deras informationsförsörjning och deras användande av en dator i sitt arbete.  
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3. Teori 

Till min hjälp i analysen av intervjuerna med de åtta yrkeslärarna har jag valt att använ-

da mig av Lars Höglund och Olle Perssons modell för informationsbehov och en modell 

för informationskällor som presenteras i deras bok Information och kunskap: Informa-

tions- försörjning – forskning och policyfrågor. Boken är skriven i början på 1980-talet 

och utgiven 1985, och trots att 25 år har passerat är deras text fortfarande aktuell och 

deras modeller flitigt använda i forskningen. Vid skrivandet av boken var båda två fors-

kare och fil. dr vid Umeå universitet där de också var verksamma i Informationsforsk-

ningsgruppen INFORSK. Idag är Lars Höglund professor vid högskolan i Borås och 

Olle Persson professor vid Umeå universitet, och därmed är de båda fortfarande viktiga 

för utvecklingen och forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskapen.  

3.1 Modell för informationsbehov 

 

Redan 1985 vid färdigställandet av deras bok kunde Höglund och Persson konstatera att 

samhället förändrades mot att bli mer beroende av information, ett informationsberoen-

de de ansåg skulle komma att öka i takt med utvecklingen av informationsteknologin. 

Något som verkligen har visat sig stämma. Höglund och Persson skiljer mellan subjek-

tiva och objektiva informationsbehov (se 1.4.2). Detta menar de är en första indelning 

av ett informationsbehov utifrån en problemsituation som individen ställs inför. Det är 

inte tillräckligt för att förklara ett informationsbehov, utan att först veta någonting om 

individens förkunskaper, och de menar att det finns så stora variationer att ett och sam-

ma problem kan lösas på olika sätt och med olika metoder. De menar att ett informa-

tionsutbud avser de muntliga och tryckta källor som finns, men att det är svårt för den 

enskilde individen att kunna överblicka vilka som finns. Problem uppstår också när 

denna information byter plats, eller att möjligheten till åtkomst av informationen för-

ändras. Detta innebär att möjligheterna till att finna en viss information kan vara på flera 

sätt, då denna information kan finnas tillgänglig på olika platser för olika individer eller 

förändras över tid (1985, s. 44).  

 

Höglund och Persson använder sig av Orr (1970) som källa för deras första modell för 

regelbundna och tillfälliga behov. Modellen är ett sätt att ytterligare indela ett informa-

tionsbehov hos en individ i olika typer av informationsbehov. Till de regelbundna beho-

ven nämner de Aktuell bevakning som innebär att hålla sig uppdaterad och följa utveck-

lingen inom sitt yrke, information som kanske inte behövs för tillfället men som ändå 

fyller en stor funktion i att individen har kännedom om kommande händelser och nyhe-

ter inom sitt område. Information för dagligt bruk i form av faktauppgifter, kataloger 

och handböcker. De anser också att Stimulans och Återkoppling är något som innefattas 

i de regelbundna behoven. Detta kan vara idéer, uppslag och reaktioner i en kommuni-

kation med andra. De tillfälliga behoven innebär ofta större informationssökningar i 

form av Retrospektiva som innebär att uppdatera sig om tidigare kunskaper inom ett 

visst område. Även Instruktion och Konsultation innebär ett specifikt sökande efter en 

ökad kunskap inom ett visst område. (1985, s. 44) 
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Figur 1. Modell för informationsbehov. Källa: Höglund och Persson (1985), s. 45.  

3.2 Modell för informationskällor 

 

Den andra modellen som Höglund och Persson beskriver skiljer mellan formella och 

informella informationskällor. Till de formella källorna räknar de det mesta av den 

tryckta informationen som bibliografier, tidskrifter, rapporter, monografier och statistik. 

Till de informella källorna nämner de den muntliga informationen som inhämtats vid 

konferenser, mässor, föredrag och personkontakter. De menar också att just den infor-

mella informationen är mycket viktig för olika grupper, eftersom denna information ofta 

är svår att finna i tryckt form. Modellen kompletteras med en indelning i interna och 

externa informationskällor. Interna källor är sådant som tillhandahålls och kommer från 

den egna organisationen och exempel på det är PM, rapporter och register. De externa 

källorna utgör därmed alla de källorna som tillhandahålls och behövs utanför den egna 

organisationen (1985, s. 46). I magisteruppsatsen Kliniskt verksamma psykologers in-

formationssökningsbeteende (1998) presenterar Hanna Block och Irén Lagberg en utök-

ning av den presenterade modellen med en indelning i muntliga och skriftliga källor 

med avseende på källans tillgänglighet internt eller externt. Då min studie inriktar sig 

mot yrkeslärare i ett arbetslag innebär det att information förmodligen delas muntligt 

mellan dessa och att denna utökning av analysmodellen därför är relevant för mig. 

Dessutom kan information enligt Block och Lagberg vara både formell och informell 

när den presenteras muntligt varför denna indelning känns än mer naturlig.  

 

 

Figur 2.  Modell för informationskällor. Källa: Block och Lagberg (1998), s. 29. 

 FORMELLA INFORMELLA 

 MUNTLIGA SKRIFTLIGA MUNTLIGA SKRIFTLIGA 

 

INTERNA 

handledaren, 

teamet, patienten, 

patientens anhöri-

ga 

det egna biblioteket, 

temapärmar, arbets-

platsbiblioteket, 

testoteket, 

patientjournaler 

kolleger på 

arbetsplatsen, 

(kafferasten) 

skriftliga meddelanden 

från kolleger på arbets-

platsen 

 

EXTERNA 

seminarier, 

konferenser, 

kurser, 

bibliotekarie 

remisser, bibliotek, 

databaser, 

kursmaterial, 

monografier, 

periodika, bokklub-

bar, 

företagskataloger 

informella 

möten på seminarier 

och konferenser, 

kolleger inom 

vänkretsen 

e-post, brev 

REGELBUNDNA BEHOV: 
Aktuell bevakning – att hålla sig ajour med nyheter 

Information för dagligt bruk – att få tag i uppgifter som behövs löpande, t ex hand- 

böcker, tekniska data, metoder etc. 

Stimulans – att få uppslag och nya idéer 

Återkoppling – att få reaktioner på eget arbete från kolleger 

TILLFÄLLIGA BEHOV: 
Retrospektiva sökningar – att lära känna tidigare arbeten inom området 

Instruktion – att skaffa sig ny kompetens eller friska upp gamla kunskaper 

Konsultation – att få färdiga lösningar eller expertråd 
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4. Metod 

Det finns 15 gymnasieprogram som är yrkesförberedande i Sverige, och att studera lära-

re från samtliga dessa program är en omfattande uppgift. För mig innebar detta att jag 

kände ett behov av att inrikta mig mot ett specifikt program och en lärargrupp. Att jag 

valde informanter från hantverksprogrammet och inte från exempelvis fordonspro-

grammet berodde främst på att jag sedan tidigare kurser redan etablerat en kontakt med 

en lärare, och att övriga lärare inom detta arbetslag tidigt visade ett intresse för mig och 

min studie.  

 

Hantverksprogrammet på denna gymnasieskola är indelat i sex inriktningar Frisör, 

Hudvård, Mode & Sömnad, Möbelsnickeri & Design, Stylist och Textil & Design. Min 

studies informanter undervisar på Mode & Sömnad, Textil & Design och Möbelsnickeri 

& Design, och utgör ett arbetslag inom hantverksprogrammet. Övriga tre inriktningar 

utgör därmed ett andra arbetslag. Jag såg i denna studie ingen anledning till att jämföra 

dessa två arbetslag eller att studera skillnader mellan lärare från olika program i synen 

på information utan som nämnts i syftet så är det mina informanters syn på information 

och behov av detta som intresserar mig. En fördel med de åtta lärarna i denna studie är 

att jag fick en jämn fördelning mellan män och kvinnor då det är fem kvinnor och tre 

män. 

4.1 Semi-strukturerade intervjuer  

 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning och till detta använde jag mig av semi- 

strukturerade intervjuer. Då min förförståelse riskerade att påverka mina resultat bero-

ende på hur jag ställde mina frågor ansåg jag därför att just kvalitativa intervjuer var den 

undersökningsmetod som kunde ge mig bäst resultat, och även den metoden som bäst 

gav intervjupersonen möjlighet att påverka samtalet och vad som diskuterades (Thoms-

son 2002, s. 48ff).  

 

Att välja att enbart använda mig av intervjuer som metod för min studie innebär också 

att jag inte kan generalisera kring lärare och deras informationsbehov i allmänhet inom 

den svenska gymnasieskolan, däremot hoppas jag kunna resonera och argumentera för 

att skapa en förståelse för mina informanter, och att denna förståelse ska kunna bidra till 

att bättre förstå yrkeslärare och deras behov av information. (Thomsson 2002, s. 33)  

 

Vid semi-strukturerade intervjuer används en intervjuguide där de olika teman som ska 

beröras finns angivna. Intervjuguiden inbjuder till en stor frihet, till skillnad från kvanti-

tativa intervjuer som präglas av hög standardisering och en tydlig struktur för att kunna 

generera svar. Frihet på så vis att guidens olika teman kan beröras i den ordning som de 

uppkommer i intervjun, dessutom finns det möjlighet att följa upp det som sägs med 

följdfrågor (Bryman 2002, s. 300f). Mina intervjuer är standardiserade på så vis att 

samtliga intervjuer har genomförts i ett grupprum på den aktuella skolan. Att använda 

sig av ett grupprum på skolan innebar främst praktiska fördelar då informanterna inte 

behöver resa för att kunna delta, utan endast behövde avsätta cirka en timme av sin tid 

till intervjun och sedan kunna återgå till sitt arbete. Det ska påpekas att intervjuperso-

nerna hade möjlighet att själva välja tidpunkt under en angiven vecka, allt för att så väl 

som möjligt kunna erbjuda en tid som kunde passa. Ett grupprum uppfyller dessutom 
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två kriterier som är viktiga att tänka på vid val av plats för en intervju, nämligen att 

platsen bör vara ostörd och att den intervjuade ska känna sig trygg. Även om en plats 

kan verka optimal så bör man alltid begrunda hur valet av plats för intervjun eventuellt 

har påverkat resultatet, och i mitt fall upplever jag att det grupprum jag fick till förfo-

gande inte kan sägas ha påverkat mitt resultat negativt. Det var snarare så att grupp-

rummet inbjöd mig till att föra konstruktiva och givande samtal med mina informanter 

utan att vi blev störda (Trost 1997, s. 42). 

 

För att genomföra semi-strukturerade intervjuer innebar det att jag som tidigare nämnts 

behövde en genomtänkt och tydlig intervjuguide. Genomtänkt på så vis att teman och 

frågor ska göra det möjligt för intervjupersonen att berätta om sina upplevelser och erfa-

renheter, utan att det upplevs som ledande frågor. Intervjuguiden ska därmed täcka de 

områden och teman som man vill få besvarade, men samtidigt ha intervjupersonens per-

spektiv. Jag valde därför att ha intervjuguiden uppdelad i olika områden och teman, där 

tanken var att de olika frågorna skulle ha samband, men samtidigt skulle det finnas möj-

lighet att röra sig fritt mellan dessa (Bryman 2002, s. 305).  

 

Intervjuguiden var indelad i följande tre teman bakgrund, informationsbehov och infor-

mationssökning, och där varje tema följdes av ett antal underfrågor. Vid sidan av valet 

av plats präglades därför intervjuerna av en låg grad av standardisering då ordningen på 

frågorna i själva intervjun var tänkt att påverkas av intervjupersonen och hur han eller 

hon svarade. Intervjupersonen kunde därför påverka ordningsföljden, samt att jag som 

intervjuare kunde följa upp svar med eventuella följdfrågor. Följdfrågor var någonting 

som jag använde mig mycket av, särskilt då intervjufrågorna behövdes utvecklas och 

fördjupas för att fullt kunna besvaras. Den intervjuguide jag använde mig av var därmed 

främst ett redskap för mig att säkerställa att ingenting glömdes bort och därför ingen 

definitiv turordning för vilka frågor jag ställde och när jag ställde dem (Trost 1997, s. 

19). 

 

Jag har försökt vara medveten om att min förförståelse och antaganden om yrkeslärare 

och deras förhållande till information är något som kan påverka mig i mitt utförande av 

denna studie. Därför är dessa antaganden om en undersökningsgrupp någonting som 

alla som vill studera har att brottas med, och framförallt redovisa för läsaren. Då jag 

saknar egen erfarenhet av arbete inom den svenska gymnasieskolan, och att mina anta-

ganden och idéer främst bygger på tankar utifrån tidigare forskning och det jag har läst 

finns det en risk i att jag missuppfattat något. En människas förförståelse förändras hela 

tiden, och när jag har läst och fördjupat mina kunskaper om lärare och yrkeslärare inne-

bär detta att även min förförståelse har förändrats från den som fanns när jag påbörjade 

denna studie (Thomsson 2002, s. 48ff). 

4.2 Genomförande av intervjuer 

 

Då jag intervjuade åtta lärare från samma gymnasieprogram innebar detta att tiden för 

intervjuerna var schemalagd till en veckas tid för att det skulle vara möjligt att finna en 

tid som passade varje informant. Ett problem med att intervjua personer inom samma 

arbetslag under en veckas tid kan vara att informanterna omedvetet eller medvetet sam-

talar med varandra om själva intervjun och att de som ska intervjuas under fredagen 

påverkas av dem som intervjuades under måndagen. Fast det går också att vända på det 
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resonemanget och hävda att om informanterna diskuterar och funderar inför den kom-

mande intervjun så kan de vara mer förberedda och därmed ha möjlighet att komma 

med nya infallsvinklar på sina respektive behov och användning av information. Att 

genomföra alla åtta intervjuerna på en dag var aldrig ett alternativ då en intervju tog 

cirka en timme i faktisk tid, men där för- och efterarbete krävde desto mer. Dessutom 

kunde jag inte underskatta behovet av att vara utvilad, pigg och nyfiken på den personen 

som jag skulle intervjua, något som med fördel görs om intervjuerna sprids ut på flera 

dagar. Därför intervjuade jag en person på förmiddagen och en efter lunch vilket gav 

mig tid till att reflektera över den föregående intervjun och även möjlighet att i god tid 

förbereda mig för nästa. Min obetydliga tidigare erfarenhet av att intervjua var ytterliga-

re ett skäl till att fördela intervjuerna på flera dagar för att på så vis bättre kunna ta lär-

dom av de missar som gjorts i föregående intervjuer. Några stora missar kan jag konsta-

tera att det inte blev, men jag upplevde det som att jag under veckan blev bättre på att 

lyssna och att därmed kunna ställa fler och bättre följdfrågor. 

 

Då hela arbetslaget utgjordes av nio yrkeslärare ansåg jag det vara ett lagom antal inter-

vjupersoner, och en mängd som även skulle ge mig tillräckligt med material för att kun-

na besvara mitt syfte och frågeställningar (Trost 1997, s. 110). Dessvärre finns det alltid 

en risk vid sådana här intervjuundersökningar att någon intervjuperson får förhinder, 

vilket även var fallet för mig då en av de manliga lärarna inte kunde delta vilket gör att 

denna studie innefattar åtta istället för som tänkt var nio intervjupersoner. Åtta eller nio 

intervjupersoner såg jag inte som något stort problem utan jag ansåg att jag skulle få det 

material jag behövde för att kunna genomföra studien utan att behöva söka efter en ny 

informant.  

 

Vid genomförandet av intervjuerna använde jag mig av en digital diktafon, valet att göra 

en ljudupptagning är någonting som kan anses vara vanligt vid kvalitativa intervjuer. En 

anledning till detta är att semi-strukturerade intervjuer kräver att intervjuaren lyssnar 

uppmärksamt på vad som sägs för att kunna följa upp detta med följdfrågor. En ljudin-

spelning ger också en trygghet i att olika formuleringar blir rätt och att inga svar missas, 

samt att det kan vara lika viktigt hur en intervjuperson uttrycker sig och hur de säger det 

(Bryman 2002, s. 310). Ingen av informanterna hade någon invändning mot att jag gjor-

de en ljudupptagning av intervjun och för mig var det ett praktiskt arbetsredskap vid det 

senare arbetet med mitt material. Ett problem jag upptäckte vid nedskrivandet av ljud-

upptagningarna var att ljudkvaliteten varierade, vilket fick till följd att några av inter-

vjuerna tog betydligt längre tid att skriva ner då det emellanåt var svårt att höra vad som 

sades.  

4.3 Genomförande av analys och tolkning  

 

I det följande kapitlet Resultat återges vad som framkommit i intervjuerna med mina 

åtta informanter med ett flertal citat för att exemplifiera och återge dessa med deras 

egna ord och uttryck. Strukturen i kapitlet följer den övergripande som fanns i min in-

tervjuguide nämligen bakgrund, informationsbehov och informationssökning. Vid mitt 

arbete med intervjumaterialet har en viss kodning skett dels utifrån dessa tre indelning-

ar, men även de olika teman som varit aktuella och då har framförallt följande frågor 

som Alan Bryman nämner varit viktiga: Vilken generell kategori är just denna informa-

tion ett exempel på? Vad representerar denna information? Vad handlar denna infor-
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mation om? Vilket tema är denna information ett exempel på? (Bryman 2002, s. 383f). 

De olika teman som förekommer i min studie är sådana som framkommit i intervjuerna 

och som ger en bra bild av en eller flera efter varandra följande intervjufrågor. Vid arbe-

tet med intervjuerna gav indelningen i tre delar och olika teman en bra grund då åtta 

intervjuer ger ett omfattande material, trots att det vid själva intervjutillfället inte alltid 

var den här ordningen som var den faktiska. Därför har det varit viktigt för mig att läsa 

igenom materialet vid ett flertal tillfällen för att skapa mig en bra bild över det insamla-

de materialet. Viktig att påpeka är att alla intervjufrågor behandlats vid samtliga inter-

vjuer vilket gör att mitt material är detsamma, men där intervjupersonen har haft möj-

lighet att utveckla sina svar om så har varit önskvärt. Att informanterna har haft möjlig-

het att utveckla deras svar gör att kodningen av materialet har varit viktig för att få en 

struktur i detta då vissa följdfrågor och svar vid bearbetningen har visat sig passa bättre 

in vid en tidigare eller senare fråga i själva resultatkapitlet. Mitt arbete med att filtrera ut 

det av intresse i intervjumaterialet skedde manuellt, vilket innebar att jag läste igenom 

varje intervju och gjorde markeringar för olika centrala teman. Därefter valde jag en 

framförallt tidsmässigt besvärlig väg då jag behandlade varje intervjufråga var för sig 

vilket innebar att jag fick gå tillbaka till varje intervju vid varje ny fråga, men med den 

fördelen att jag redan var inläst och hade markerat de delar som passade (Widerberg, 

2002, s.143f). Detta gör att jag vid vissa citatblock har valt att återge mina följdfrågor 

och att en del av citaten därmed återges lite längre då de i vissa fall går utanför intervju-

guiden, men där de ändå ger viktig information.  

 

I resultatkapitlet presenteras först de åtta intervjupersonerna kortfattat för att därefter 

återges i egna ord och formuleringar, men även där så krävs i citat vad som har fram-

kommit i intervjuerna. Citaten är återgivna ordagrant, med den reservationen att jag inte 

återger eventuella ”hmm”, ”mmm” eller kortare pauser, dessa har jag valt att utelämna 

för att texten ska bli mer läsvänlig. Jag har även valt att ändra mina åtta informanters 

namn för att ge dem anonymitet i min studie och de har därmed tilldelats namn från A 

till och med H. Om flera av informanterna kan sägas berätta samma sak på en intervju-

fråga har jag valt att endast återge endast en, det citat som kan sägas vara mest belysan-

de. Vid andra tillfällen har informanterna haft snarlika men vissa skillnader i sina svar 

varför jag valt att återge flera, en spännvidd i svaren som jag har tyckt varit viktig att 

presentera (Kvale 1997, s. 241). Problemet med att behandla alla åtta intervjuer samti-

digt har varit att jag återkommande behövt läsa alla för att på bästa sätt plocka fram det 

väsentligaste vid varje intervjufråga, vilket framförallt var tidskrävande Alternativet att 

redovisa varje intervju separat ansåg jag inte som intressant då det inte ger samma hel-

hetsbild över vad informanterna verkligen säger som grupp, då mitt intresse ligger i den 

tidigare nämnda spännvidden och inte på individen.  

 

I kapitlet analys använder jag mig av de två modellerna som beskrivs i teoriavsnittet 

som två utgångspunkter. Precis som Lars Höglund och Olle Persson skrev redan i mit-

ten av 1980-talet så har samhället förändrats mot att bli alltmer beroende av informa-

tion. De talade också om svårigheterna med att överblicka de muntliga och tryckta käl-

lor som finns tillgängliga och att kunna lokalisera dessa, och information kunde som en 

konsekvens av detta finnas tillgänglig för olika personer på olika platser och även för-

ändras över tid. Dessutom spelar individens förkunskaper in och medför att olika pro-

blem löses på olika sätt beroende på individen. Flera av dem som tidigare studerat lärare 

och deras informationsbehov har visat på att åldern och antal år inom yrket är två fakto-
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rer som starkt har påverkat just behovet och i vilken omfattning lärare söker efter ny 

information. Höglund och Perssons två modeller är därför användbara för att på ett tyd-

ligt vid kunna visa på den spännvidd som finns mellan olika individer och metoder för 

att tillgodose ett informationsbehov. Den första modellen för informationskällor och den 

indelning i regelbundna och tillfälliga informationsbehov som den presenterar analyse-

ras först. I modellen är det de regelbundna behoven Aktuell bevakning, Information för 

dagligt bruk, Stimulans och Återkoppling och de tillfälliga behoven Retrospektiva sök-

ningar, Instruktion och konsultation som utgör grunden för analysen. De olika fälten i 

denna teoretiska modell presenteras utifrån mitt material, vilket gör att mitt material får 

en tydligare struktur och de delar som jag är intresserad av i mitt syfte och frågeställ-

ningar kan därmed bättre belysas i ett annars omfattande intervjumaterial. Den andra 

modellen för informationskällor analyseras därefter och börjar med att jag presenterar 

den och det som har framkommit i intervjuerna genom att jag gör en egen modell ut-

ifrån mitt material. Modellen visar främst på hur information antingen delas internt eller 

externt och huruvida detta sker muntligt eller skriftligt. Därefter följer en mer utförlig 

analys av respektive fält. I det avslutande kapitlet Diskussion och Slutsatser är det min 

studies frågeställningar som utgör grunden och det som har framkommit i analysen 

sammanfattas och diskuteras i detta kapitel utifrån studiens syfte.   
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5. Resultat 

I uppsatsen har jag intervjuat åtta yrkeslärare varav fem kvinnor undervisade inom textil 

och tre män undervisade inom trä. För att ge resultatkapitlet en tydlig struktur och även 

för att göra det mer läsvänligt har en viss tematisering gjorts i olika mellanrubriker som 

kan sägas passa till ett vist block av intervjufrågorna i den ordningen som de kommer i 

intervjuguiden. I metodavsnittet skrev jag att intervjuguiden var indelad i bakgrund, 

informationsbehov och informationssökning och det är även den övergripande uppdel-

ning som detta kapitel har. 

5.1 Presentation av intervjupersoner och bakgrund 

 

Adam är 64 år och har jobbat som lärare sedan han tog examen ifrån lärarhögskolan 

1982. Han undervisar i trä och snickeri, tidigare erfarenhet av trä och hantverk har han 

av att han jobbat på ett båtvarv, men framförallt som modellsnickare. Han menar att 

yrket har förändrats en del under åren och framförallt i samband med att läroplanerna 

förändrades i början på 1990-talet och där den stora förändringen var att tiden för ele-

verna i verkstaden minskade med den nya läroplanen. Utöver undervisning har Adam 

även det övergripande ansvaret för ekonomi och bokföring inom trä, även om inköpen 

är någonting som görs tillsammans med övriga kollegor.  

 

Berit är 38 år och är utbildad grundskolelärare i textil och svenska, men kände tidigt att 

det var gymnasiet hon egentligen ville arbeta på. Därför arbetade hon bara två år som 

grundskolelärare efter sin examen 1997 innan hon 1999 sökte sig till den nuvarande 

tjänsten. Här har hon dels undervisat i Mode & Sömnad, men numera är det mer Textil 

& Design som hon undervisar i. Hon trivs med att undervisa i Textil & Design då hon 

anser att det är det som ligger henne närmast med broderi, virkning och andra textila 

tekniker. Hon har för avsikt att under det kommande året läsa till de kurser som krävs 

för att kunna få en gymnasielärarexamen, då hon trivs väldigt bra med sitt nuvarande 

arbete. 

 

Cecilia är 41 år och undervisar i textil. Hon har examen från textillärarprogrammet år 

1997 och arbetade först i cirka ett och ett halvt år på en grundskola innan hon började 

arbeta på den här skolan. När hon undervisar är det främst i mönsterkonstruktion och 

sömnad.  Innan hon utbildade sig till lärare hade hon även arbetat som cirkelledare på 

Medborgarskolan med inriktning på textil, och även läst textil ett år på Komvux. 

 

David är 63 år och har arbetat på den här skolan som lärare sedan 1991 och han under-

visar i trä. Tack vare flera års tidigare arbetserfarenhet kunde han läsa endast ett år på 

lärarhögskolan för att få behörighet som lärare. Han har även jobbat i nio år som lärare 

på olika AMU-utbildningar och det var när dessa började läggas ned som han sökte sig 

till den här skolan. David har erfarenhet av arbete som anställd snickare och även som 

egen företagare inom snickeri.  

 

Elin är 39 år och undervisar i skrädderiteknik och engelska. Hon är utbildad grundskole-

lärare och tog sin examen 2002 och har sedan dess arbetat på skolan. När hon studerade 

fanns det ingen gymnasielärarutbildning där hon bodde och därför utbildade hon sig till 
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grundskolelärare, men då hon anser sig trivas bättre på gymnasiet är det där hon vill 

arbeta. Innan Elin utbildade sig hade hon en syateljé, och har den fortfarande kvar idag.  

 

Filip är 43 år och undervisar i träteknik och engelska. Han är utbildad gymnasielärare i 

både engelska och yrkesämne efter att ha tagit sin examen 2002. Han började jobba på 

den här skolan samma år och har fram tills nu haft mer engelska än träteknik, någonting 

som kommer att förändras framöver då pensionsavgångar kommer att göra att han kan 

undervisa 50/50 i dessa två ämnen. Innan han började studera hade han även arbetat tio 

år inom träindustrin.  

 

Greta är 50 år och är utbildad inom konst och design, men har även läst ett år för att bli 

lärare. Hon arbetade i 17 år som konsthantverkare och keramiker innan hon läste till 40 

poäng för att få lärarbehörighet. På den här skolan har hon arbetat sedan 2003 och un-

dervisar i skrädderi och teckning och där en stor del är idéer till det som ska sys och där 

även eleverna får träna sig i att teckna olika plagg. Hon undervisar även i bild- och 

formkurser och inom estetisk verksamhet.   

 

Hedvig är 53 år och läste på gymnasiet en barnskötarutbildning någonting som senare 

ledde fram till att hon läste en skrädderiutbildning som vuxen. På den här skolan har 

hon arbetat sedan år 1993. Innan det jobbade hon på Folkuniversitet och undervisade 

inom vuxenutbildning, men där innehållet var ungefär detsamma som här. Hon säger att 

hon hela tiden som hon arbetat som lärare läst till olika kurser som hon valt själv, och 

det senaste är att hon fått behörighet i att undervisa i mönsterkonstruktion med datorn. 

Förutom de kurser hon har valt själv har hon även läst olika ledarskapsutbildningar och 

även vikarierat som rektor.  
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5.2 Informationsbehov 

 
5.2.1 Läraryrket och arbetsuppgifterna  
 

Beskriv ditt yrke kortfattat, vilka arbetsuppgifter ingår? Hur skulle du tidsmässigt rang-

ordna dessa uppgifter? 

 

Framförallt var det undervisningen som nämndes, men även mentorskapet och de admi-

nistrativa delarna av yrket visade sig vara två stora delar. När Adam skulle beskriva sitt 

yrke påtalade han de förändringar som utbildningen genomgått i och med att läroplanen 

har förändrats sedan han började jobba som lärare i början av 1980-talet. Han minns att 

det var mer tid för enbart snickeri då till skillnad mot nu, och att det då inte alls var 

ovanligt att vara upp till fyra dagar i veckan i verkstaden, men detta förändrades med 

den nya läroplanen i början på 1990-talet. 

 

Administration med rapportering av närvaro och frånvaro på eleverna, samt betygssätt-

ning är någonting som många av informanterna nämner som någonting som kräver en 

hel del tid. Filip som jobbat på skolan sedan år 2002 talar om hur allt mindre tid läggs 

på undervisningen. Han menar att undervisningen är ungefär halva tiden, och sedan 

mycket administration. Det kan vara allt ifrån uppföljning och elevråd till hantering av 

betyg, frånvaro och att upprätthålla en kontakt med föräldrar. Utöver detta så tillkom-

mer andra åtaganden som studiedagar, möten och andra sysslor som mer handlar om 

driften av en gymnasieskola i stort. Skulle Filip göra en procentuell rangordning av sina 

arbetsuppgifter så menar han att 40% är undervisning, 20% för- och efterarbete och till 

sist 40% som är administration och andra uppgifter som han delar in under övrigt. Det 

är flera av lärarna som nämner just den administrativa delen av läraryrket som en stor 

del. När informanterna tidsmässigt skulle rangordna de olika arbetsmomenten visade det 

sig tydligt att själva undervisningen var den största delen.  

 

Mentorskapet tycks vara en annan del som både tar mycket tid, men även mycket kraft 

och energi från informanterna då det innebär ett stort ansvar. Som mentorer så följer de 

eleverna och tar in information ifrån de undervisande lärarna och har utvecklingssamtal 

med sina elever. Flera av informanterna berättar om de problem som kan uppstå och 

som de kan behöva lösa i sin roll som mentor. Till exempel kan det vara att hjälpa ele-

ver att byta utbildning om de känner att de har valt fel. Andra gånger kan det vara att 

eleven är skoltrötta eller har sociala problem som kan vara jobbiga att hantera. Då kan 

det innebära täta föräldrakontakter för att försöka lösa det uppkomna problemet. Det 

kan innebära att en lärare behöver ägna flera timmar på att hjälpa endast en elev med 

olika stödsamtal och uppföljningssamtal, och andra gånger kan det vara att hjälpa ele-

verna genom att lotsa dem vidare till någon som har kompetens att hjälpa dem med sina 

problem som en skolkurator eller en skolsköterska. En informant betonar att hon inte 

har möjlighet att hjälpa en elev som mår psykiskt dåligt, men att hon kan se till att ele-

ven kan få hjälp av någon som har det.  

 

Cecilia berättar att hon har några stora kurser på 200 poäng och då kan det vara mycket 

planering vid starten av en ny kurs. Oftast har hon haft kursen tidigare, men det innebär 

ändå att hon vill utveckla och förändra delar av kursen vilket kan innebära mycket för-
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beredelser. Däremot så är det inte lika mycket förberedelser för en lektion när kursen 

håller på att avslutas utan mer att fungera som en handledare för eleverna. Detta gör att 

det periodvis och framförallt i början på en termin kan vara mycket arbete med förbere-

delse och vid slutet på en kurs relativt lite. Att det finns möjlighet att påverka de olika 

arbetsuppgifterna och hur mycket tid som läggs på dessa framgår hos Elin då hon berät-

tar att det är mycket administrativt arbete, men som hon säger: 

Elin: […] det beror nog på hur man är som person och hur mycket tid man lägger 

på vad man tycker är viktigt. Jag lägger nog mer tid på eleverna, för det tycker jag 

är det viktigaste. Jag försöker göra runtomkring-arbetet så effektivt som möjligt. 

 
5.2.2 Informationsbehov 
 

Vilken information behöver du i din yrkesroll? Kan du ge exempel på tillfällen då du 

upplever ett behov av information? 

 

Fakta för undervisningen söks kontinuerligt och då tycks det framförallt som att goog-

le.com är det som används vid sökning efter information på Internet. Andra informa-

tionskällor som används är de som utgivs av skolan i form av Veckonytt och Studentnytt 

och som två viktiga delar av den information som förmedlas i mentorskapet. David talar 

om hur han använder sig av dessa källor, och hur rollen som mentor fungerar som ett 

tillfälle att informera eleverna om vad som är på gång och vad som ska hända framöver 

på skolan. Om han inte skulle hitta den information som han behöver vänder han sig 

oftast till kollegorna eller till rektorn som ska fungera som en pedagogisk handledare.  

 

Som en följd av skolans storlek tycks behovet av att använda datorn och e-post vara ett 

vanligt sätt att nå den personen på skolan som man behöver komma i kontakt med. Ce-

cilia nämner också de övervägningar som hon måste göra utifrån vilken information det 

är som hon behöver och hur hon tar den kontakten. Om exempelvis en elev vill byta 

kurs så kan hon hantera det med hjälp av e-post, men om däremot en elev har problem 

och hon behöver kontakta en kurator så vill hon gärna göra det personligen och inte via 

e-post. Hon ser en risk i att hantera detta via e-post då det dels kan bli fel, men även kan 

vara svårt att formulera sig. Dessutom har man en sekretess att ta hänsyn till och att e-

post kan hamna fel.   

 

Att vara yrkeslärare innebär också att den information som behövs kan vara av mer 

praktisk karaktär. Adam ger exempel på om han skulle bygga en låda och hur han då 

kan behöva söka i kataloger efter den information som han behöver, men skulle inte det 

hjälpa så kan han behöva ”ringa runt”. Vid dessa fall menar han att då kan inte ett bibli-

otek hjälpa till. Det kan också vara skillnad på om det är en elev som ska bygga någon-

ting och hur han då kan lösa det med enskilda samtal, men om han behöver information 

för att lära ut en viss konstruktion i undervisningen kan det vara betydligt mer krångligt.  

 

Även Berit ger exempel på när hon och övriga lärare behöver information och hur de då 

kan gå tillväga när de ska köpa in material. Hon berättar att lärarna inom textil har flera 

olika företag som de köper ifrån och att de då brukar besöka företagens hemsidor, 

ibland så besöker även företagen skolan och visar upp material som lärarna sedan kan 

köpa in. Oftast innebär detta att de köper in mycket material på en gång och att det of-

tast är i början på en termin. Det kan skilja sig åt beroende på hur de får kännedom om 
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de olika företagen och en del företag lär de känna på mässor, andra gånger så finner de 

företagen på Internet och en del av dessa vänder sig specifikt till skolor vilket gör att de 

kontaktar skolorna. Oftast så är det någon av informanterna som har kännedom om ett 

företag och att de på den vägen tar kontakt med dem om de skulle vara intresserade, 

vilket innebär att de oftast vet vad de söker efter när de använder sig av Internet. 

 

Kan du ge exempel på information som du använder regelbundet, respektive tillfälligt?  

 

Genomgående så var det information om och för sitt undervisningsämne som nämndes 

som den information som behövdes och då framförallt regelbundet, men också för att 

hålla sig uppdaterade i vilka nyheter och olika trender som var aktuella inom sitt under-

visningsämne. Annars handlar den mesta av informationssökningen både regelbundet 

och tillfälligt om att förbereda lektioner. Elin beskriver hur hon går tillväga och var hon 

söker efter den information som hon behöver. Dels så har hon böcker, men om det skul-

le ske förändringar så har hon en kollega som sitter med i skrädderiförbundet och då har 

hon tillgång till nytt material vilket gör att hon och övriga kollegor kan få kännedom om 

eventuella tekniska förändringar inom skrädderiet. Annars menar hon att nyfikenhet och 

intresse är viktigt för att vara uppdaterad på modet, då speciellt eleverna ofta tar intryck 

av just detta är det viktigt att även lärarna har kännedom om vad som är aktuellt och 

även om möjligt ha framförhållning till vad som kommer att bli modernt under nästa år. 

Intervjuare: Vilka kanaler skulle du säga att du använder dig av för att hålla dig 

uppdaterad? 

Elin: Då är det bland annat hemsidan för den stora modemässan i Köpenhamn och 

som även vi brukar åka och besöka en gång om året. Sedan så har vi även Moderå-

dets hemsida, och de tittar främst på trender som kommer.  

Intervjuare: Presenterar dessa hemsidor eget material eller följer du länkar vidare? 

Elin: De har eget material, men de har även länkar. Fast man hinner inte sitta hur 

mycket som helst, det är om man gör det på fritiden i så fall. 

Även Adam berättar om den information som han och hans kollegor inom trä behöver 

för att kunna köpa in material, han påpekar också att den information som de behöver 

inte är någonting som finns tillgängligt med hjälp av biblioteket. Istället är det leveran-

törerna som är viktiga då de skickar ut kataloger, men även via telefonkontakt och att de 

på exempelvis mässor har möjlighet att få med sig varuprover hem till skolan vilket är 

viktigt för att de ska kunna uppdatera sig på nytt arbetsmaterial och ha möjlighet att 

själva testa det. 

 
5.2.3 Läromedel 
 

Vilka olika läromedel använder du dig av? Hur ofta byts dessa ut? Hur kan du påverka 

vilka läromedel som köps in och används? 

 

I intervjuerna visade det sig snart att antalet läroböcker både inom trä och inom sömnad 

är begränsat, främst därför att utbudet på läroböcker enligt lärarna är litet. Några av in-

formanterna säger att en anledning till att inga nya läroböcker köps in är för att inga nya 

ges ut, mycket därför att de anser att grunderna inom textil och trä är desamma och att 

det främst är trender som förändras. Därför anser informanterna att det inte finns något 
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behov av nya läroböcker. Informanterna kompletterar istället läroböckerna med egen 

vald litteratur i form av kopior och utdrag ur facklitteratur.  

Berit: […] därför blir det att när det kanske kommer en ny bok om materiallära så 

blir det att man har den boken i 10-15 år, innan någon annan kommer på att man 

kan göra en ny. Så det är väl det man kan känna att mode som förändras väldigt 

mycket och bok som är 10-15 år är väldigt gammal. Sedan är det självklart att 

grunderna i mönsterkonstruktion alltid är de samma, men just modet förändras väl-

digt mycket. 

Intervjuare: Hur kan du påverka vilka läromedel som köps in och används? 

Berit: Det är vi lärare som gemensamt bestämmer vilken litteratur som vi ska an-

vända. Så om någon skulle få nys om en ny bok så kanske man tar hem den och 

testar och ser om det är något för oss allihop eller så.  

Även inom trä har samma lärobok använts en längre tid. David tror att en anledning till 

att det finns så få läroböcker är att utbildningsområdet är så litet att det inte lönar sig för 

förlagen att ge ut nya. Han berättar om en bok som gavs ut av skogsindustrin med olika 

kapitel av olika yrkeslärare och hur den har använts i närmare 15 år. Den främsta anled-

ningen till att så få nya läroböcker ges ut är att förlagen inte ser någon lönsamhet i detta, 

medan det produceras mängder av läroböcker för kärnämnen. 

Adam: Vi har på vår avdelning fackböcker, jag tror att det är nio stycken. Det har 

aldrig funnits någon så där 100% bok så man har fått plocka ihop från olika böcker. 

I övrigt så får vi plocka ihop allt annat själva. 

Intervjuare: Vad kan det vara för något? 

Adam: Det kan vara någon specialbok. 

Att det finns så få läroböcker berättar Greta om och att hon har valt att använda sig av 

en bok på norska. Att den är på norska tycks inte vara något större problem då även den 

boken har använts under en lång tid, men eleverna kan tycka att det är lite lustigt även 

om de mest arbetar med bilderna i den boken. Hon berättar också att den här norska 

boken fanns på kursen innan hon började arbeta här, och att det är svårt att hitta nya 

böcker. Däremot så använder hon sig av ett skåp dit hon köper in böcker och komplette-

rar läroboken med, dessutom så får eleverna låna dessa böcker. 

 

Att köpa in böcker till undervisningen tycks vara någonting som många av informanter-

na gör, men då köps enstaka exemplar som antingen används i undervisningen eller lå-

nas ut till elever. Hela klassuppsättningar köps bara in undantagsvis. Adam berättar om 

hur han och hans kollegor inom trä har vissa datum att förhålla sig till vid inköp av lä-

roböcker, men detta kan vara svårt då de även försöker att köpa in böcker som de saknar 

och som kan behandla någonting som en elev är intresserad av i undervisningen. 

 

Kontakten till leverantörerna talar David om och nämner mässor, men han använder sig 

också av andra informationskällor som Internet och en branschtidning för att komplette-

ra läroboken. Skolbiblioteket är också någonting som David använt sig av för att inför-

skaffa läroböcker som han tyckt har behövts till undervisningen. 

David: […] skolbiblioteket har tagit hem ett antal böcker som jag har tyckt varit 

intressanta och som vi har saknat. Sedan händer det att jag går på antikvariat och 

ser en del fina böcker och då kan jag köpa dem, och ibland läser man även om nya 

böcker och de har skolbiblioteket också tagit hem. Så det är bra.  
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Intervjuare: Hur går du tillväga för att hitta dessa böcker? 

David: Det är ren nyfikenhet, det kan stå i tidskrifter, de kan finnas på möbelmäs-

san och sedan när man läser rent allmänt. Jag är intresserad av vissa saker, och 

tycker att vissa böcker behöver skolan köpa in. Det är ett sätt för oss att förnya oss 

också.  

Intervjuare: Är dessa böcker något du använder dig av till förberedelse till under-

visningen eller i den? 

David: Det kan man också göra, jag använder privata böcker som jag har köpt om 

möbelrenovering, de kan vara bra när man behöver leta upp olika saker. Sedan så 

har vi hantverksorientering och där utnyttjar vi skolbiblioteket väldigt mycket för 

att ta reda på saker och söka fakta på Internet.  

 

Hur ofta byter ni ut läroböcker? Hur kan du påverka vilka läromedel som köps in och 

används? 

 

Som tidigare har noterats så används mycket av den befintliga kurslitteraturen under 

lång tid, och därför byts den inte så ofta. Informanterna påpekar att läroböckerna inne-

håller grunderna för ämnet och därför finns det inget egentligt behov efter nya kurs-

böcker. Trots att det finns så få och nya kursböcker inom deras respektive ämne så är 

det inga av informanterna som ser detta som ett stort problem. Informanterna talar istäl-

let om hur grunderna inom deras ämne består och hur de kompletterar med annan in-

formation, dokument som söks på Internet, artiklar i tidskrifter eller som utdrag ifrån 

böcker. Böcker som antingen innehas av dem själva eller finns på biblioteket.  

 

Det kan vara olika hur de finner och får tag i de böcker som de använder för undervis-

ningen. Hedvig berättar att hon kan få tips på litteratur på de mässor hon brukar besöka 

eller att hon söker själv på t ex Bokus.se och Amazon.com, men hon berättar också att 

de till viss del är styrda av avtal vilket gör att de i vissa fall kan behöva handla via sär-

skilda återförsäljare. Enligt Hedvig så byter de nog egentligen för sällan ut kurslitteratu-

ren, och hon berättar att det nog egentligen är i samband med en ändring i kursupplägget 

som även litteraturen har förändrats. Hedvig menar också att det skulle vara möjligt att 

använda sig av endast kursboken, men att en sådan lösning skulle vara fullständigt oin-

tressant för både läraren och eleverna varför hon och de övriga lärarna kompletterar 

denna med framförallt olika tidskrifter. Artiklar ifrån tidskrifterna används främst som 

diskussionsunderlag i undervisningen. 

 

Flera av informanterna köper in ett fåtal exemplar av en bok för att använda delar eller 

kapitel i dessa i själva undervisningen. Böckerna används också av eleverna i deras egna 

arbeten och fungerar som ett komplement till läroboken.  

Intervjuare: Har ni en egen bokhörna hos er? 

Cecilia: Vi har en inne i bildsalen, och sedan så har vi en del böcker inne i söm-

nadssalarna. Sedan så har vi lärare köpt en del böcker som vi tycker oss kunna ha 

användning av i undervisningen, och om vi ska göra något speciellt så kan jag ta 

med de böckerna som är aktuella. Sedan så använder eleverna en del konstböcker i 

bildsalen, vi har samlat en del böcker som alla kan ha användning av.  

Något egentligt behov att förnya kurslitteraturen tycks inte finnas då informanterna 

överlag tycks anse att de befintliga läroböckerna innehåller grunderna och de tycks vara 



32 

 

desamma över tid. Några av informanterna berättar att de inte alls söker efter nya läro-

böcker, vilket kanske kan vara för att de inte ser något behov av detta. Flera av infor-

manterna menar att om de skulle behöva så kan de lätt kontrollera om det har utgivits 

någon ny bok. En viss regelbunden kontroll eller sökning efter nya kursböcker görs, 

men då främst vid en ny termin eller inför nya årskullar på gymnasiet. Elin menar att en 

viss kontroll görs när man beställer nya böcker och att man då tittar på vad som finns att 

köpa in. 

 

Filip påpekar att många av de fackböcker som finns inom trä kan vara för svåra för ele-

verna, där eleverna istället behöver information presenterat på ett enklare sätt än vad 

som är fallet med en fackbok. Detta gör det svårt enligt honom att förnya kursböcker då 

utbudet på litteratur är begränsat och att det enligt honom ofta handlar om att gilla det 

som finns.  

Intervjuare: Hur vet ni att det är begränsat med läroböcker, är det någon av er som 

har till uppgift att uppdatera sig på vilka böcker som finns? 

Filip: Varje år så är det en yrkesträff för trälärare i Sverige, och där får man infor-

mation om mycket. Mycket information skickas med e-post, men det står ganska så 

still på detta område. Problemet är att många böcker är för svåra för eleverna, ele-

verna behöver få materialet presenterat för sig själva på ett ganska så lätt sätt, och 

det är problemet. Annars så finns det mängder av böcker, om det inte vore för det-

ta.  

Genomgående tycks det som att informanterna tillsammans hjälps åt att söka efter ny 

information och att dela med sig av den till kollegorna. Greta talar om hur hon är ansva-

rig för sitt ämne, och hur pengar kan vara en orsak till att inte en klassuppsättning av en 

bok köps in utan istället något examplar av en bok. Böcker som ska fungera som kom-

plement till den befintliga litteraturen. Greta berättar också att det inom hennes ämne 

inte finns någon hemsida där hon kan få böcker samlade och bara välja de hon vill ha, 

till skillnad från kärnämnen där det finns olika specialiserade förlag. Anledningen till 

detta menar hon är att hennes och många yrkesämnen är för smala och för små. Istället 

krävs det att hon aktivt söker för att finna ny information. 

Greta: […] det här är så smalt att det inte går att hitta läroböcker på det enkla sät-

tet. En del böcker kan man finna på modemässor. Modemässan i Köpenhamn köper 

jag in en del böcker ifrån, och sedan köper jag en del från moderådet varje år. Fast 

jag har också hittat en del böcker via Bokus.se och Adlibris.se, även en del antikva-

riat har jag hittat böcker på. Fast de gångerna så har jag nog vetat vad jag har letat 

efter. Andra gånger så kan det vara roligt att titta på antikvariat för att se om de har 

något spännande inne. 

 
5.2.4 Arbetslaget, kollegor och kontakter 
 

Vilken betydelse skulle du säga att dina arbetskamrater har i ditt arbete? Kan du ge 

exempel på tillfällen då ett samarbete är viktigt? 

 

Alla informanterna menar att arbetskamraterna är av stor betydelse i deras arbete. Fram-

förallt samarbetar de med att ge varandra tips på olika informationskällor, kanske någon 

läser en artikel och sedan talar med den i lärarlaget som skulle ha användning av just 

den. 
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Berit: Jag tror att vi ganska bra på att tipsa varandra rent allmänt, och de som vet 

att jag undervisar i textil och materiallära kanske har läst en artikel, och så kommer 

de med den artikeln. Sedan så kanske man letar vidare om den kanske kommer från 

en tidskrift så kanske jag söker i den. Någon läser en artikel och kanske kopierar 

upp den till den som kan behöva använda den. Vi är nog ganska duktiga på det, det 

har stor betydelse.  

Andra informanter nämner också fördelen med att arbeta på en stor skola och att därmed 

ha flera kollegor att diskutera och att lyfta olika idéer med. De tror också att det skulle 

kunna vara betydligt svårare att arbeta på en mindre skola och att där vara ensam yrkes-

lärare.  

Elin: Då är det nog extra viktigt att man får möjlighet att träffa kollegor på studie-

dagar och liknande, jag vet att grundskolelärare gärna vill träffas när det är studie-

dagar. Vi har fördelen att vi är fyra stycken och som ses i princip varje dag.  

Andra tillfällen då ett samarbete kan vara viktigt är vid stora förändringar som rör flera 

kurser eller mindre förändringar och som kan beröra bara en av kurserna. Cecilia berät-

tar hur de arbetar då: 

Cecilia: Exempelvis så har vi att första kursen så jobbar vi med kjolar och byxor. 

Förut jobbade vi bara med kjolar i första och byxor senare, men sedan förändrade 

vi en del och nu jobbar vi med båda delarna i första kursen då det är mycket som är 

likt. Gör vi sådana förändringar så diskuterar vi det först så att alla tycker att det 

funkar.  

Intervjuare: Då diskuterar ni det inom arbetslaget? 

Cecilia: Då är det inom arbetslaget. Sedan så har vi givetvis betygskriterierna och 

målen som grund, och dom måste vi rätta oss efter då de är styrdokument. Sedan så 

diskuterar vi väldigt mycket om eleverna, nästan varje gång när vi springer på var-

andra så har vi nästan alltid ett ärende. Kan vara angående en elev, eller om alla 

eleverna är här idag. En kollega är mentor för en grupp i ettan som jag undervisar, 

och då har vi alltid en kontakt. Eftersom vi sitter så pass nära varandra i samma ar-

betsrum och ses ofta så har hon möjlighet att ha full koll på sin klass.  

Inom trä så finns det ingen enskilt ansvarig för elevernas praktik och den kontakt som 

sker med de olika företagen som eleverna praktiserar hos. Därför är denna information 

något som byts på ett annat sätt inom trä än inom textil och sömnad. På så vis att lärarna 

i sin roll som handledare på praktiken delar med sig av sina erfarenheter ifrån det berör-

da företaget till övriga kollegor inom trä.  Även lärarna inom trä betonar att just arbets-

kamraterna är en trygghet och några som de kan diskutera och utväxla problem med. 

David: Samtidigt så vi nog duktiga på olika saker och det gör att man kan utbyta 

erfarenheter. Vi har även APU för eleverna och då är man ute och besöker olika fö-

retag och då blir det att man berättar för kollegorna hur det var på det företaget.  

 

 

 

Hur kommunicerar ni arbetsrelaterad information inom ert arbetslag? 

 

Framförallt så är det muntlig kommunikation av information inom arbetslaget. Utöver 

den information som byts vid samtal med kollegor så är det främst e-post som används, 
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En anledning till detta som nämns är skolans storlek och att delar av arbetslaget sitter i 

olika delar av skolan så är e-post ett effektivt sätt att spara tid på. 

 

Informanterna berättar att anslagstavlan inte används för att dela information med kol-

legorna då skolan är alltför stor. De gånger en anslagstavla används är det information 

som är riktad till eleverna, exempelvis någonting avvikande ifrån det lagda schemat och 

för att hjälpa eleverna att komma ihåg den förändringen. 

  

Informanterna menar också att det är skillnad på vilken information som de vill dela 

med sig av, är det någonting som berör en lärare så delar de gärna detta muntligt med 

den personen. Om informationen berör flera lärare så har arbetslaget möten någon eller 

några gånger i veckan där olika frågor kan lyftas och som Elin säger för att föra upp en 

fråga och att se till att alla inom arbetslaget kan ta del av detta. De inom textil och söm-

nad och trä sitter i två olika arbetsrum vilket gör att de i dessa har muntlig kontakt med 

varandra och att eventuell information går snabbt att förmedla, de gånger en informant 

behöver komma i kontakt med en studie- och yrkesvägledare (SYO) eller en kurator rör 

det ofta en elev vilket gör att informationen är mer personlig och att de antingen söker 

upp eller skickar e-post. 

 

Hur skulle du beskriva din kontakt med verksamma inom det yrke du undervisar dina 

elever för? På vilket sätt upprätthåller du denna kontakt? Är denna kontakt något som 

du använder dig av i din undervisning? 

 

Genomgående beskriver informanterna en god och återkommande kontakt med yrkes-

verksamma. De ger exempel på olika tillfällen då denna kontakt upprätthålls, men gene-

rellt så har informanterna ett tidigare arbetsliv som exempelvis snickare eller skräddare 

vilket gör att de fortfarande har kontakt med tidigare kollegor. Greta har använt sig av 

kontakterna i undervisningen då hon dels har gjort studiebesök i ateljéer med eleverna, 

men även anlitat dem som föreläsare.  

Intervjuare: Om du inte hade haft de här kontakterna som yrkeslärare hur skulle 

du ha gjort då? 

Greta: Som yrkeslärare kommer man ofta från ett yrkesliv, och man har erfarenhet 

av att jobba i det yrke man undervisar för. Många har nog också kvar en liten tå i 

yrkeslivet, och då har man kvar delar av det kontaktnät som man hade och det gör 

också att ens undervisning får mer tyngd.  

Elevernas APU nämner informanterna som tillfällen att knyta nya kontakter med företag 

och lära känna yrkesverksamma. Att däremot använda sig av dessa kontakter i och för 

undervisningen finns det olika erfarenheter av, och David menar att det har varit svårt 

att få personer från oftast små företag att komma till skolan då dessa har ont om tid och 

att det även kostar pengar att anlita någon vilket kan vara svårt att få. Andra informanter 

talar om betydelsen av att använda sig av kontakterna i undervisningen, men att tyngd-

vikten läggs vid att göra studiebesök med klassen så att eleverna får möjlighet att träffa 

yrkesverksamma.  

 

Studiedagar, utställningar och mässor nämns som tillfällen då kontakter med yrkesverk-

samma kan knytas, men även med lärare från andra skolor.  
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Adam: Vi träffas på studiedagar och så blir det att man träffas på höstterminen på 

utställningar när man visar upp sig på olika gymnasiemässor. Det är även andra 

studieprogram på dessa mässor som exempelvis estetiska, så man träffar kollegor 

även från andra program.  

Intervjuare: Hur skulle du beskriva din kontakt med yrkesverksamma snickare? 

Adam: Den är väldigt bra. Här kan man också få mycket information, eftersom vi 

har arbetsplatsutbildning så har man kontakt med egentligen alla snickerier här 

omkring. På tre år är eleverna 15 veckor på praktik.  

En anledning till att inte bjuda in föreläsare som Filip nämner är tidsbrist då han menar 

att detta tar så pass mycket tid i anspråk att försöka ordna träffar med olika personer, 

men han poängterar att de egentligen skulle vilja ha ett mer utvidgat samarbete med 

olika lokala företag. Vissa företag kommer han i väldigt nära kontakt med, och det är 

oftast de företag där någon av kollegorna har jobbat tidigare eller att tidigare elever bör-

jar jobba någonstans.  

5.3 Informationssökning 

 
5.3.1 Informationskällor 
 

Var söker du efter information? 

 

Att skolan är så stor innebär att informanterna ibland behöver söka efter exempelvis e-

postadresser för att kunna kontakta den person de behöver komma i kontakt med på 

skolan. Exempelvis kan det vara skolkuratorn, skolsköterskan eller rektorn. Greta berät-

tar hur lärarna är knutna till kommunens e-postlistor och hur de den vägen kan hitta den 

de söker. 

Intervjuare: Om du inte vet vad den som du söker heter? 

Greta: Då får jag istället gå via skolans hemsida, och titta på personalen och söka 

där. Jag kan även hitta e-postadresser till vaktmästarna där ifall jag behöver göra en 

felanmälan på någonting. Jag tror att vi på den här skolan använder e-post väldigt 

mycket om man jämför med andra skolor, här så läser vi e-posten flera gånger om 

dagen. 

Främsta anledningen till att det är så menar hon att skolans storlek är, och att man som 

lärare aldrig träffar alla lärare i ett gemensamt lärarrum och att det därför hela tiden är 

mycket information i rörelse. Lärarna på skolan är många och därmed fyller stormöten 

och andra lärarmöten en funktion för att dela information. Förutom dessa möten är det 

främst nyhetsbrevet Veckonytt som är ett sätt att informera personalen på skolan då den 

skickas ut med e-post till alla varje måndag.  

 

Informanterna ger ett flertal exempel på olika platser för att söka efter information. De 

flesta nämner kollegorna som en källa för information, men även Internet och tidskrif-

ter. Flera av informanterna nämner skolbiblioteket som en plats där de söker efter in-

formation, dessutom är det många av dem som poängterar att mycket av den informa-

tion som de behöver inte går att finna på just ett bibliotek. Informanterna tycks ha klart 

för sig var den information som de behöver finns någonstans. Cecilia berättar att de har 

ett eget utbud på litteratur i lektionssalarna som de kan använda sig av, men att det för 
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henne är Internet som är den stora informationskällan. När hon använder sig av Internet 

är det främst olika organisationer och förbund som exempelvis skrädderiförbundet hon 

vänder sig till, eller så söker hon med google.com om det skulle vara någonting hon 

behöver hitta eller är nyfiken på. Filip som även undervisar i engelska berättar hur han 

använder sig av engelskspråkiga tidskrifter som ett komplement. Filip menar att ”Trä-

världen” är liten och att det finns få tidskrifter och att han därför brukar läsa en ameri-

kansk. Att den är på engelska innebär ett problem då språket är för svårt för hans elever 

att han därför inte kan använda sig av den i undervisningen utan mer för hans egen in-

spiration. 

 

Hedvig nämner att hon vet att personalen i biblioteket har mycket att göra och att hon 

därför helst inte vill störa i onödan vilket gör att hon vill vara väl förberedd när hon tar 

hjälp av en bibliotekarie. 

Hedvig: Om jag går till skolbiblioteket så är jag nog mer förberedd, jag kan känna 

att jag vet att bibliotekspersonalen är väldigt upptagen så därför går jag inte dit och 

bara frågar helt planlöst utan då är jag förberedd. Jag tycker att jag alltid får ett bra 

bemötande där, och de är alltid seriösa och kommer med många bra tips på både 

böcker, artiklar och sidor på Internet.  

[…] vi lärare vill att eleverna ska söka information och ibland ger vi dem i uppgift 

att söka efter information och då händer det att jag ringer ner till biblioteket och 

förvarnar dem om vad vi arbetar med och att eleverna snart kommer komma ner 

och behöva hjälp. Då kan jag bli så imponerad för vi är en så liten del av skolan, 

och kommer jag en vecka senare så har personalen letat reda på böcker och skyltar 

med dessa precis vid ingången.  

 

Brukar du finna den information du behöver? 

 

Informanterna anser sig oftast kunna finna den information de behöver och upplever 

inte de gånger som de inte kan finna information som något större problem.  

Adam: Jo, det brukar jag antingen på biblioteket eller på Internet. Eller att jag 

ringer till ett snickeri om det är något väldigt komplicerat. Man kan säga att man 

först vänder sig till kollega. Det finns alltid en väg man kan gå, och så finns det 

andra lärare på skolan som kan veta  

Intervjuare: Jaså? 

Adam: Ja, många lärare har varit yrkesmän i grunden innan de blev lärare. Jag har 

en före detta elev som utbildat sig till lärare men som jobbat som byggare innan 

det. De har en erfarenhet utifrån ett yrke, men det beror på vad det är. 

Att använda sig av kollegor nämner många som ett sätt att klara av att finna informa-

tion. Greta berättar att det händer att hon kan rådfråga en svensklärare om hon skulle 

behöva hjälp med en formulering eller något liknande där han eller hon kan hjälpa till. 

Att söka efter information kan ta tid och en del nämner att de kan tycka att det är svårt 

att söka efter information som en anledning till att de inte alltid finner det de söker. 

Berit: Jo, det brukar gå bra. Fast det kan ta lite tid ibland, jag är nog inte världens 

bästa på att leta och söka information på Internet. Utan det är nog ibland slumpen, 

och ibland ber man kanske en kollega om hjälp. 
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Filip som också undervisar i engelska använder sig av information ifrån engelska data-

baser när han inte kan finna det han söker efter, Filip berättar: 

Filip: Då svenskan är ett litet språk, och mycket information finns på engelska har 

jag mycket gratis. Så söker jag på engelska så finns det en stor mängd information. 

Intervjuare: Använder du material på engelska i undervisningen? 

Filip: Ibland har jag gjort det, men det är inte smidigt. Det är svårt att hitta material 

på engelska som är skrivet på ett så enkelt sätt att eleverna kan förstå det. Antingen 

handlar det om utbildning inom träteknik och det är skrivet på en vardaglig engels-

ka, då förstår de trätekniken men inte engelskan. Eller så är det skrivet på en enkel 

engelska, men träämnet är inte på samma nivå som eleverna. Det är nästan omöjligt 

att hitta material där både trätekniken och språket är anpassat till elevens kun-

skapsnivå.  

 

Vem tar du hjälp av om du inte kan finna den information som du behöver? 

 

Speciellt är det kollegorna som informanterna använder sig av för att ta hjälp av om de 

har problem med att finna information. Adam menar att det också är skillnad på vilken 

information som behövs och vissa gånger kan kollegor hjälpa till, men andra gånger kan 

han behöva kontakta exempelvis Träindustriförbundet och andra organisationer för att 

finna den information som han behöver. Även Berit nämner kollegorna som viktiga för 

att hålla sig uppdaterad inom yrket.  

Intervjuare: Om du inte får något napp hos kollegorna, går du vidare då? 

Berit: Ibland går jag ner till biblioteket för dem är duktiga på informationssökning. 

Fast ibland kanske man känner att det kommer att ta för lång tid att leta vidare och 

då struntar man i det.  

Intervjuare: Om du går till skolbiblioteket, hur går du/ni tillväga då? Hjälper dom 

dig att söka? 

Berit: Ja, det kan dom mycket väl göra, och sedan så har dom väldigt många tid-

ningar, så man kan bara gå in i tidningsrummet och bläddra och kanske komma på 

att man ska leta i en annan tidning. För det är lätt att tänka Råd & Rön och de här 

som kanske riktar sig. Fast dom brukar vara väldigt bra på att tipsa i biblioteket. 

Även Cecilia nämner skolbiblioteket som en plats att söka information på om inte kol-

legorna kan hjälpa till och att rådfråga en bibliotekarie för att finna det som hon söker.  

Cecilia: Om jag söker svar på hur jag ska lösa en teknisk sömnadslösning då tar 

jag hjälp av mina kollegor och hör med dem, men givetvis kollar jag i böcker först. 

Egna böcker är annars nummer ett, i vårat egna lilla bibliotek. Om jag söker något 

om en viss designer kan jag prata med bibliotekarien.  

Intervjuare: När skulle du säga att du använder dig av Internet? 

Cecilia: Det kan vara om jag vill ha något nytt material och kanske har någon ide 

och kanske söker på Internet för att kunna vidareutveckla det, och för att samla in 

material.  

Flera av informanterna berättar om hur det hela tiden är en stor mängd information i 

rörelse på skolan och Filip nämner att det kan vara svårt att hålla sig ajour på allting och 

att en lärare nästan får räkna med att missa en del information.  



38 

 

Filip: Det är en så stor skola att det är så mycket information som är i rörelse hela 

tiden, så frågan är inte om man missar någonting, utan man missar en del för att det 

är för mycket. Samtidigt ska man hålla reda på eleverna, så man får inte belasta sig 

själv när man missar någon information. Jag tror att många lärare har en personlig-

het där de vill ha koll, och även vill vara duktiga, så därför är det jobbigt för många 

lärare att missa någonting. Det kan göra att en del känner att de är en sämre lärare 

bara för att de har missat någonting, trots att det är så mycket information i rörelse. 

Intervjuare: Finns det någon du kan ta hjälp av om du behöver hitta information? 

Filip: Jag hittar det jag behöver. Fast det är oerhört mycket information på den här 

skolan som byts över kaffebordet. Inom trä är det också mässor. Vi åker en gång 

om året på möbelmässan i Stockholm och sedan så är det en mässa i Göteborg ock-

så. 

Precis som Filip nämner Hedvig kafferasterna som tillfällen då man kan fråga kollegor 

om hjälp.  

Hedvig: De flesta av dessa kontakter sker inte när hela lärarlaget är samlat, även 

om det såklart inträffar, det är betydligt mer vanligt när man fikar eller äter lunch. 

Man skulle kalla det för mer informella möten, och jag kan uppleva det som att det 

blir mer prat då för då känns det som att man mindre stör någon även om det kan-

ske skulle vara tvärtom på en rast, men vi pratar nog nästan alltid jobb på pauserna. 

Däremot om någon sitter vid ett skrivbord och jobbar vill jag helst inte störa, men 

om man är mer på övriga platser känns det mer naturligt att fråga om någonting. 

Intervjuare: Vid dessa kafferaster, träffar du lärare från andra ämnen också eller 

är det bara ni inom dina ämnen? 

Hedvig: Jag träffar såklart flest från textil, men jag träffar även många kärnämnes-

lärare och lärare från andra program som bygg-, fordons-, barn och fritid och livs-

medelsprogrammen, så det blir ganska många man träffar.  

En del av informanterna menar att de inte har några större problem med att finna den 

information de behöver vilket gör att de inte behöver fråga någon om hjälp. De menar 

också att om de inte skulle finna det de söker så kan de prova att söka någon annanstans 

vid ett senare tillfälle.  

Greta: Inget skulle jag nog säga. Jag tror inte att jag har varit i den situationen nå-

gon gång, men om jag skulle vara det så skulle jag inte dra mig för att fråga någon. 

Fast jag skulle nog inte sitta här och söka, för jag tycker inte om att hålla till här för 

jag får inte tillräckligt med ro för det här. Så det blir nog mer att jag söker hemma. 

Intervjuare: Har det med själva utformandet av arbetsplatsen som du söker hem-

ma? 

Greta: Det finns inte tillräckligt med ro här, man blir störd och kanske ska in och 

undervisa om ett litet tag och så kanske elever kommer med frågor eller någon kol-

lega.  

 
5.3.2 Utbildning i informationssökning 
 

Hur har du lärt dig att söka efter den information som du behöver? 

 

De flesta informanterna säger att informationssökning är någonting som de har fått lära 

sig själva och någon nämner att det inte har ingått under lärarutbildningen. En del har 
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levt med sitt yrke hela livet som ett intresse vilket gör att det sker som en kontinuerlig 

informationssökning. 

Adam: Jag är uppväxt med detta yrke, och min pappa hade en verkstad som jag tog 

över. Då har man varit hela livet tvungen att söka efter nya produkter, eller vad 

man ska kalla det. Sedan så åker vi på mässor i både Stockholm och Göteborg och 

där är det mycket information. Där går det att se vad som finns och vilka datorer 

och program som finns.  

Intervjuare: Söka information på datorn, hur har du lärt dig det? 

Adam: För mig är det självlärt.  

Intervjuare: Har ni blivit erbjudna någon kurs? 

Adam: Det har vi säkert, men det är ingenting som jag har tänkt på.  

Flera av informanterna menar att de själva lärt sig det mesta för att kunna söka efter 

information. 

Berit: Oj, det är nog ”trial and error”, tror jag faktiskt. Vi hade någon IT-kurs nå-

gon gång för länge sedan. Då hade jag kanske nytta av kursen, men nu minns jag 

inte riktigt. Jag tror mest att det är att leta och söka sig fram.  

Trots att många uppger att de fått lite eller ingen träning i att söka information är det få 

som menar att de skulle ha ett behov av detta då de finner sina egna vägar för att söka. 

Cecilia: Det är sådant som man inte riktigt tänker på. Det mesta är nog självlärt, 

vissa har gått datakurser och fått en del tips. Fast det är inte så mycket så det är sä-

kert mycket man skulle kunna göra som man inte vet. Det blir nog att man hittar ett 

sätt som funkar för en själv, och sedan så kör man på det. 

Nyfikenhet nämns också som en drivkraft för att söka efter information och för att finna 

det som behövs.  

Elin: […] men att leta material det är nog bara på ren nyfikenhet tror jag. Sedan så 

har vi förvisso ämnesgrupper och där kan vi utbyta mycket uppslag. Det finns alltid 

en punkt på dagordningen som är just pedagogiska tips. 

Några av informanterna uppger att informationssökning är någonting som de skulle vilja 

bli bättre på dels för egen del, men även för att kunna undervisa och lära eleverna en bra 

metod i att söka efter information.  

Greta: Det har jag inte fått någon. Ibland kan jag känna att jag inte är tillräckligt 

bra på att söka, för jag skulle vilja berätta för eleverna mer om hur de skulle kunna 

söka. Eleverna är ofta ganska dåliga, de googlar på ett ord och om inte det ger nå-

gon träff så har de inte hittat något. Så det skulle jag gärna vilja kunna mer om  

Intervjuare: Vad konkret är det du skulle vilja kunna mer om? Är det sökningar 

på Internet du skulle vilja kunna mer om? 

Greta: Säg att jag har en elev som ska göra ett projektarbete om damslöjd, och så 

söker eleven på det och hittar ingenting. Där skulle jag vilja ha fler verktyg för att 

kunna hjälpa eleven. 

Intervjuare: Detta är ingenting som skolan erbjuder er lärare? 

Greta: Nej, de kanske tycker att det är för basic. 
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Hedvig däremot nämner att hon deltagit i informationssökningskurser som anordnats på 

skolan, men att hon upplever att hon skulle behöva lära sig ännu mera. Hon berättar 

också att bibliotekspersonalen brukar skicka ut information till lärarna för att hjälpa till.  

Hedvig: Ibland så kommer det från biblioteket lite sådana länktips, men med 

ojämna mellanrum. Jag får en känsla av att det kan vara när vi har frågat väldigt 

mycket och då ser bibliotekspersonalen att det finns ett behov av att skicka ut in-

formation till alla med e-post, och då går det verkligen ut till all personal på skolan.  

 
5.3.3 Datorn och dess användningsområden 
 

Har du tillgång till en dator på arbetsplatsen? Till vad använder du datorn i ditt arbe-

te? 

 

Alla informanter talar om hur viktig datorn är för att söka efter information och Greta 

berättar om hur hon använder den för att läsa och skicka e-post, och dessutom måste 

lärarna använda sig av datorn för att föra in elevernas närvaro och frånvaro via skolans 

hemsida. Genomgående så tycks det som att tillgången till en dator är stor, men att flera 

informanter delar på en dator.  

Adam: Vi fyra inom trä har en dator som är snabb och en dator som är riktigt 

gammal. Dessa ska vi dela på, men det fungerar inte riktigt. Här på jobbet använder 

jag mig av datorn för att gå in och läsa min e-post. De senaste dagarna har det blivit 

en hel del arbete vid datorn, men annars arbetar jag mest hemma vid datorn. Våra 

scheman är olika och ibland är vi bara två och då räcker datorerna till, men kom-

mer en tredje så blir det svårare och därför blir det att jag jobbar hemma där det är 

lugnare.  

Intervjuare: Vad är det ni använder datorerna till? 

Adam: Att söka på Internet och för att gå in på leverantörers hemsidor för att se 

vad de har att erbjuda när man ska handla. 

Även Berit talar om hur hon och andra delar på en dator. 

Berit: Nu sitter vi flera stycken i samma arbetsrum så det är egentligen så att vi de-

lar på en, så jag har ingen själv. Mycket är det med det administrativa att föra när-

varo och frånvaro och sådana saker. Sedan så är det väldigt mycket e-post. Visst 

det kan vara så att man får e-post som innebär att det blir extraarbete, men sedan så 

får man in en del arbeten och själv skickar och håller kontakten med andra lärare. 

Sedan så kan man självklart leta information, vid inköpen blir det att man jämför 

priser. 

Att söka på Internet och att skicka e-post tillsammans med administrativa uppgifter som 

att föra in frånvaro till undervisningen tycks vara de stora användningsområdena. Elin 

löser att hon delar en dator med flera genom att ta med sin egen dator till arbetet. Hon 

använder datorn till att göra lektionsmaterial, skicka och ta emot e-post samt hantera 

blanketter och övrig information som berör skolan. Hedvig är den som i denna studie är 

ensam om att ha tillgång till en egen dator, vilket hon upplever som en stor fördel för 

henne i sitt arbete. 

Hedvig: […] jag är priviligerad då jag har en helt egen som ingen annan jobbar 

med, så när jag sitter vid mitt skrivbord så har jag en egen dator där. Jag har några 

specialprogram på den datorn och det är dels med mönsterkonstruktion på datorn, 
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det här gör att jag verkligen kan utnyttja min tid. Den här datorn har jag för att jag 

är arbetslagsledare och att jag därför förväntas jobba mycket med datorn och skicka 

e-post och liknande. Så jag har det väldigt bra.  

 
5.3.4 Tid för informationssökning 
 

Anser du dig att ha tid att söka information? Om inte hur kommer det till uttryck? 

 

Informanterna har inte viss tid avsatt för informationssökning utan mycket är upptill den 

enskilde läraren att planera.  

Berit: Jo, det tycker jag nog att jag har, och jag tar mig den tiden om jag känner ett 

behov att söka efter ett vist material. Det kan vara för just inspiration och mest för 

ens egen skull och få byta ut uppgifter och sådant. Då tycker jag att jag kan ta mig 

den tiden.  

Intervjuare: Du behöver inte jobba övertid eller extra utan du har den här tiden? 

Berit: Det handlar om min egen planering, och att man kanske får snåla in på något 

annat. Det tycker jag nog att jag har den tid som jag behöver. 

En del av informanterna säger också att de skulle vilja ha mer tid för informationssök-

ning. Cecilia menar att hon skulle vilja ha mer tid för att söka efter information, ibland 

skulle hon vilja fördjupa sig och ta reda på mer och vidareutveckla sig, men oftast hin-

ner hon inte med det. Hedvig upplever det också som att hon skulle behöva mer tid och 

att hon skulle vilja kunna söka mer. 

Hedvig: Visst skulle jag vilja ha mer tid, men man får väl tänka som så att när jag 

kör igång en kurs som jag haft flera gånger tidigare så då ändrar jag inte allting till 

nästa gång utan då brukar jag försöka plocka ut en bit som jag skulle vilja förändra. 

Då blir det att man lägger ner mest tid för informationssökning för den del man vill 

förändra. 

Några av lärarna uppger att de istället för att söka på arbetsplatsen så söker de i lugn och 

ro hemma där de inte blir störda. David säger:  

David: Jag sitter hemma och söker på Internet efter information ganska mycket på 

min fritid. Vi är flera i vårt arbetsrum och bara en dator, så där kan man inte sitta 

och ta upp datorn tidsmässigt för varandra. Så det blir att jag söker hemma istället.  

[…] Jag söker inte mycket, men man pratar hela tiden med kollegorna och ger tips 

om var man kan hitta nya saker. Det är viktigt för att hela tiden kunna lära sig nå-

got nytt. 

Många av informanterna uppger också att det kan vara stor skillnad på hur mycket tid 

som finns beroende på under vilken period de befinner sig på under läsåret. 

Filip: Det är så mycket som ska göras att tiden för att arbeta i lugn och ro inte rik-

tigt finns, men samtidigt är det så med läraryrket att i perioder så kan det vara lugnt 

och då finns det tid. Det är sällan det är en jämn arbetsbörda, hade det varit så kan-

ske man hade kunnat arbeta mer harmoniskt.  

Intervjuare: Är tidsbrist något du känner att det påverkar dig i din undervisning? 

Filip: Ibland kan det påverka mina förberedelser inför undervisningen. Förmodli-

gen hade jag haft mer tid om jag bara hade haft träteknik, men med engelskan mås-
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te man söka hela tiden och vara uppdaterad. Generellt sett så tror jag att engelskan 

kräver mycket mer informationssökning än vad träteknik gör.  
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6. Analys  

I detta kapitel är min avsikt att analysera de i det föregående kapitlet presenterade inter-

vjuerna med mina informanter. I denna uppsats är det de två presenterade teoretiska 

modellerna som ligger till grund och som får utgöra byggstenarna för analysen.  

 

6.1 Regelbundna behov – Tillfälliga behov 

 

Den första modellen Regelbundna behov – Tillfälliga behov kommer att analyseras och 

diskuteras utifrån det som framkommit i intervjuerna, och där varje punkt behandlas var 

för sig. Därefter använder jag mig i 6.2 av den andra modellen för Informationskällor 

för att ytterligare påvisa vilka källor som mina informanter använder sig av.  

 
6.1.1 Aktuell bevakning 
 

Genomgående visar alla informanterna ett stort intresse för sitt yrke, vilket jag tycker 

visas främst i att de hela tiden vill finna ny information och att lära sig mer. Anna 

Lundh skrev i sin magisteruppsats att lärare i hennes underökning förändrade sin sök-

ning efter information ifrån att vara för dem själva till att under arbetet som lärare mera 

att vara för sina elever. Informationen var inte längre för eget bruk utan som undervis-

ningsmaterial och på en nivå som passade eleverna. (2005, s. 57) Den vetenskapliga 

relevansen i dokumenten var inte heller den viktigaste faktorn utan snarare så var det 

vilken användning det kunde ha i undervisningen. Flera av mina informanter talar om 

hur de klipper ut och sparar artiklar som de läst i en facktidning eller en morgontidning, 

artiklar som de sedan sparar för eget bruk eller ger till en kollega. Det tycks inte som att 

sökandet efter information i tidskrifter sker i syfte att finna undervisningsmaterial, utan 

snarare som ett resultat av det egna intresset.  

 

Flera av informanterna berättar att de söker efter information på skolbiblioteket, och då 

är det främst fackböcker och tidskrifter som används. Några av informanterna betonar 

att skolbiblioteket inte kan hjälpa dem med den information som de behöver vilket kan 

härledas till det faktum att lärarna ofta vet vilken information de söker och även var de 

kan finna den. Dessutom är mycket av den information som informanterna ofta behöver 

av praktisk karaktär vilket gör att informanterna har ett lågt behov av skolbiblioteket. 

 

Filip är den av informanterna som uppger att han regelbundet läser och söker i engelsk-

språkiga tidskrifter och databaser. Hans erfarenhet är att om han inte hittar det han söker 

på svenska så kan han hitta det på engelska. Det Filip brukar använda sig av är hemsidor 

där undervisning i allmänhet diskuteras, men även några få hemsidor för endast möbel-

snickare. Han har upplevt det som svårt att använda sig av det engelska materialet i un-

dervisningen, antingen är engelskan för svår eller så är själva hantverket på en för låg 

nivå för eleverna.  
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6.1.2 Information för dagligt bruk 
 

I synnerhet kollegorna har visat sig ha en viktig roll för informanterna, och Anna Lundh 

konstaterade i sin uppsats att hennes informanter i lägre omfattning använde sig av 

skolbiblioteket som lärare än under studierna. Istället för att använda sig av skolbiblio-

teket var det betydligt vanligare med att rådfråga kollegorna. (2005, s. 61) I min studie 

understryker informanterna betydelsen av att ha flera kollegor och att kunna utbyta in-

formation med varandra. Det faktum att lärarna inom trä respektive textil delar arbets-

rum innebär att framförallt den här informationen som delas muntligt smidigt kan för-

medlas mellan informanterna. Informanterna anser också att då de delar arbetsrum kan 

de hjälpa varandra med information angående varandras elever som de ansvarar för i sitt 

mentorskap, det kan vara att de upplyser varandra om vilka elever som är frånvarande 

den aktuella dagen eller om alla elever kom till en lektion. Den läraren som ska ha en 

lektion kan på så vis enkelt skaffa sig information och en överblick inför den komman-

de lektionen.  

 

Internet har en viktig roll i informanternas behov av återkommande och dagliga infor-

mationsbehov. Generellt kan sägas att informanterna använder sig av google.com om de 

är osäkra på var den information som de söker finns. Berit säger att det kan vara slum-

pen som gör att hon finner någonting på Internet som hon kan ha användning av, oftast 

söker hon på google.com och letar sig fram via de länkar som hon finner. Annars är 

olika organisationer och förbund, exempelvis Skrädderiförbundet och Moderådet två 

hemsidor där mycket information och inspiration kan återfinnas, dessa två har även 

många länkar till relaterad information som återkommande används. Ann-Christine Juh-

lin Svensson skrev i sin avhandling att åldern och antalet år som lärare var viktiga fakto-

rer angående lärarnas användning av Internet, de yngre lärarna såg Internet som ett vik-

tigare redskap än de äldre menade hon (2000, s. 55f). Mina informanter kan inte sägas 

bekräfta detta då de genomgående berättar att de dagligen använder sig av en dator och 

Internet i sitt arbete, även om tillgången till en dator varierar. Det är svårt att uttala sig 

om huruvida antalet år på skolan kan vara anledningen till den höga användningen av 

datorn och IT, däremot kan jag bara gissa att de tio år som gått sedan Juhlin Svensson 

skrev sin avhandling har inneburit att allt fler lärare har en ökad kunskap i att använda 

sig av en dator i sitt arbete.  

 

Petra Nilsson skrev i sin magisteruppsats att lärare ofta var benägna att använda sig av 

informationskällor som tidigare visat sig vara bra istället för att söka efter nya (2003, s. 

80). Informationskällor som också var lättillgängliga hade också en tendens att vara de 

som användes i första hand, och den främsta anledningen till detta var en tidsaspekt då 

lärarna ansåg sig ha lite tid för att söka efter information. Nilsson kunde se en tendens 

till att okända källor på Internet valdes bort då lärarna i studien ansåg det som svårt att 

bedöma kvalitén på informationen (2003, s. 73ff). I min studie ger informanterna inte 

sken av att uppleva informationssökning som svårt eller att den information de söker på 

Internet är svår att bedöma kvalitén på. Däremot är det en del av informanterna som 

menar att informationssökning är någonting som de skulle vilja bli bättre på, bättre för 

deras egen skull men även för att kunna undervisa och hjälpa eleverna i att söka efter 

information. Informanterna nämner inte några källkritiska problem med den information 

de söker på Internet, vilket kan bero på att lärarna många gånger söker bilder och mate-
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rial som mer ska fungera som inspiration och diskussionsunderlag i undervisningen. 

Som tidigare nämndes fungerar olika hemsidor som Moderådet och Skrädderiförbundet 

som inspiration för lärarna, hemsidor som dessa två har ofta olika länkar som informan-

terna kan använda sig av för att kunna ta del av mycket information ifrån en och samma 

plats. 

 
6.1.3 Stimulans 
 

Modemässan i Köpenhamn som besöks årligen är ett sätt för lärarna inom textil att kun-

na hålla sig uppdaterade på olika trender, och även för att få inspiration. Lärarna inom 

trä nämner möbelmässan i Älvsjö som ett tillfälle då de kan träffa kollegor, men även 

leverantörer som kan erbjuda nya produkter men även stimulans och inspiration. De 

olika mässorna besöks återkommande med något besök per termin, men den dagliga 

stimulansen för informanterna tycks ske genom eget användande av datorn på arbetet 

och även i hemmet. Dessutom berättar flera av informanterna att de läser de tidskrifter 

som finns på arbetsplatsen och utöver detta har flera av dem egna tidskrifter i hemmet. 

Nyfikenhet nämns många gånger som en drivkraft för informanterna när de söker in-

formation och speciellt med hjälp av en dator, de nämner framförallt google.com som 

någonting användbart. Flera av informanterna berättade att de själva hade lärt sig att 

söka efter den information som de behöver, och där ingen ansåg det som något problem. 

Däremot tyckte de att tiden var knapp för att söka efter information på arbetet, varför 

flera av dem valde att söka efter information med sin egen dator i hemmet.  

 

6.1.4 Återkoppling 
 

I den här studien tycks det som att det faktum att lärarna delar arbetsrum vara en stor 

styrka i att dela idéer och även snabbt kunna dela med sig av information till kollegor. 

Informanterna betonar också att de alla har olika färdigheter och kunskaper vilket gör 

att de kan utbyta erfarenheter med varandra. Även Petra Nilsson skrev i sin magister-

uppsats att lärarna utbyte mycket information med varandra, information som främst 

rörde kollegor eller sådant som avsåg flera på skolan (2003, s. 73ff).  Informanterna i 

min studie menar att arbetskamraterna är en trygghet och några som de kan utbyta och 

diskutera problem med. Informanterna betonar också att de ser det som en fördel att de 

arbetar på en stor skola och att det därmed finns flera yrkeslärare att diskutera och lyfta 

olika idéer med. Utöver att lärarna dagligen och i princip varje rast kan utbyta informa-

tion med varandra har de även träffar för hela arbetslaget minst en gång i veckan. Vid 

dessa tillfällen finns det möjlighet att lyfta frågor och information som berör fler.   

 
6.1.5 Retrospektiva sökningar 
 

Genomgående berättar informanterna om hur den lärobok de använder sig av har an-

vänts i flera år. Informanterna menar att grunderna inom deras hantverk inte förändras 

vilket har bidragit till att deras behov av nya läroböcker inte har varit stort, istället 

kompletteras läroboken med nya rön och trender. Informanterna använder sig av ett 

flertal olika källor och de som har nämnts är fackböcker, tidskrifter, bilder och elektro-

niska källor. Den information som söks för att komplettera läroboken används i under-

visningen som diskussionsunderlag, men även för att kunna variera undervisningen och 

för att inte vara bunden till läroboken. I Läromedlens roll i undervisningen (2006) så 
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konstaterades det att det var de praktiskt estetiska ämnena som i lägst grad använde sig 

av läroboken vilket då kan sägas bekräftas av mina informanter. Dessutom konstatera-

des det i den rapporten att dessa ämnen också var mest benägna att variera läromedlen, 

vilket också kan sägas bekräftas av mina informanter då de visar på ett brett användande 

av undervisningsmaterial.  

 

Min informant Berit berättade att hon först frågade kollegorna om det var någon infor-

mation som hon var i behov av, och om hon inte skulle få svar hos kollegorna skulle 

hon förmodligen vända sig till skolbiblioteket. Det tycks som att framförallt kollegor är 

den källa som är viktigast när informanterna behöver fördjupa sina kunskaper, men även 

informanternas egna böcker nämns som en viktig resurs vid dessa tillfällen. Petra Nils-

son skrev att hennes intervjupersoner ofta vände sig till den källa där de trodde sig kun-

na finna information, då de ofta hade för lite tid för att söka bredare eller på nya platser 

(2003, s. 82). Positiva erfarenheter av en källa var en viktig anledning till att hennes 

informanter återkom till den. I viss mån tycks informanterna i min studie använda sig av 

skolbiblioteket, och den information som då söks är då av teoretisk eller historisk karak-

tär och beskriver någonting inom deras yrkesområde. Det är få av informanterna som 

säger att de aktivt tar hjälp av en bibliotekarie när de söker efter information i bibliote-

ket, istället söker de flesta på egen hand i fackböcker eller i olika tidskrifter. De positiva 

erfarenheterna av en källa kan också sägas vara en viktig faktor för informanterna då de 

tycks ha en bra bild över var de kan finna den information som de behöver finns.  

 

6.1.6 Instruktion 
 

Olika vidareutbildningar och kurser nämns av informanterna som ett sätt att utveckla 

sig, och speciellt Hedvig berättade att hon har läst till olika kurser och hur hon lärt sig 

olika program på datorn. Även lärarna inom trä berättade om hur de behövde lära sig att 

hantera olika program vid inköp av nya maskiner. Informanterna inom textil nämner 

tillgången av att ha en av kollegorna i en framträdande roll i skrädderiförbundet, en roll 

som gör att ny information på ett smidigt sätt når övriga kollegor på den här arbetsplat-

sen. Elin nämner att hon tack vare detta kan få information om någonting rent tekniskt 

skulle förändras inom skrädderiet. Kollegorna tycks generellt vara viktiga för att uppda-

tera varandra om nyheter inom deras yrke, och för att förmedla olika kunskaper dem 

emellan då de alla har olika kompetens.   

 

6.1.7 Konsultation 
 

Även för konsultation har kollegorna en viktig roll med de olika bakgrunder de olika 

informanterna har. En del av dem har tidigare arbetat inom olika hantverksyrken, och 

har därmed många praktiska kunskaper som kan vara svåra att söka efter i böcker. Den 

informationen var ofta praktisk och då kunde inte skolbiblioteket hjälpa till berättade 

Adam. Han nämnde att den informationen som han behöver kan se annorlunda ut bero-

ende på om han behöver den för sig själv, eller för att kunna använda den i undervis-

ningen. Om inte kollegor kunde hjälpa till använder flera av informanterna sig av olika 

kontakter, antingen de som de känner sedan ett tidigare yrkesliv eller de som de har lärt 

känna sedan de började arbeta som yrkeslärare. Kontaktnätet tycks vara omfattande och 

David berättade att han hade kontakt med i princip alla snickerier inom närområdet, 
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denna kontakt menar flera av informanterna etableras mycket tack vare elevernas prak-

tik och att informanterna då får möjlighet att träffa och besöka olika företag.  

6.2 Informationskällor 

 

Jag har använt mig av samma teoretiska modell som Höglund och Persson (1985) och 

har sedan placerat in olika exempel på informationskällor som har framkommit i inter-

vjuerna. Block och Lagbergs (1998) utbyggnad av modellen med muntliga och skriftli-

ga källor gör att modellen ger en bra bild av vilka informationskällor som denna studies 

informanter använder sig av.  

 

 FORMELLA INFORMELLA 

 MUNTLIGA SKRIFTLIGA MUNTLIGA SKRIFTLIGA 

 

INTERNA 

Arbetslagsmöten 

 

Facklitteratur 

i lektionssal och 

E-post 

 

 

Kollegor 

 

 

Egna bilder, 

Tidningar, tid-

skrifter och E-

post 

 

EXTERNA 

Skolbibliotekarie, 

Skolkurator och 

Skolsköterska 

Antikvariat och 

bokhandel, In-

ternet, Produkt-

katalog,  

Skolbibliotek, 

Studentnytt, 

Tidskrifter, 

Veckonytt och 

E-post 

 

Leverantörer,  

Lärare på andra 

skolor, Mässor, 

Yrkesverksamma 

E-post 

 

 
Figur 3. Modell för informationskällor. 

 

6.2.1 Interna källor - Formella 
 

Arbetslagsmötet fungerar som ett tillfälle då informanterna kan träffas och diskutera 

uppkomna problem eller förslag utifrån en dagordning. En av informanterna berättade 

att om de ska förändra upplägget eller innehållet på en kurs så diskuterar de detta med 

alla inom arbetslaget för att alla ska kunna komma med synpunkter. En annan informant 

berättade att de har att ta ställning till om en fråga berör en kollega som i så fall löses 

med den personen, eller om den berör flera och ska då behandlas när hela arbetslaget är 

samlat. Arbetslaget träffas regelbundet en gång i veckan och det som exempelvis disku-

teras vid dessa tillfällen är eleverna, temaveckor och planering inför en kommande stu-

dieresa.  

 

Informanterna använder sig av enstaka exemplar av olika fackböcker som en komplette-

ring till läroboken och som de sedan har samlade i de olika lektionssalarna. Böcker som 

finns tillgängliga dels för dem själva men även för deras elever. Inom trä berättar en av 

lärarna som har arbetat länge som lärare att han aldrig har haft en lärobok som ensamt 
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har kunnat fylla behovet, utan han har alltid behövt komplettera med egensökt och in-

köpt litteratur. Informanterna kompletterar läroboken med att köpa in fackböcker, litte-

ratur som de förvarar i de respektive lektionssalarna. Dessa fackböcker används dels i 

undervisningen, men används även av eleverna i deras studier. Informanterna köper in 

böcker därför att dessa kan vara svåra att få tag på och för att de kan innehålla nyheter 

och trender som inte finns med i de läroböcker som används. Greta berättade att de 

inom yrkesämnen inte har någonstans där de kan söka och få all befintliga läroböcker 

inom deras respektive ämne samlade, till skillnad ifrån kärnämnen där det finns flera 

specialiserade förlag att ta hjälp av. Detta gör att hon som lärare måste själv se till att 

vara aktiv och söka efter ny information och på egen hand komplettera de läroböcker 

som finns. Inköp av hela klassuppsättningar av böcker sker endast undantagsvis, istället 

är det böcker som kan komplettera det som redan finns eller om det är någonting som en 

elev är intresserad av som köps in. Filip som förutom trä undervisar i engelska ansåg att 

det var en fördel att vara yrkeslärare då det är färre elever, fördelen är då att han kan 

använda sig av litteratur utöver läroboken i sitt yrkesämne. Inom trä så har han cirka 20 

elever och kan där lära känna alla vilket är en fördel då läraren behöver samla in utlåna-

de böcker vid slutet av en kurs, inom engelskan har han närmare 150 elever vilket är 

betydligt svårare att hantera. Även Berit som utöver textil undervisar i svenska anser att 

hon använder sig mindre av läroboken i sitt yrkesämne, i textilen använder hon sig i 

högre grad av facklitteratur och artiklar istället.  

 

6.2.2 Interna källor - Informella 
 

Informanterna berättade om fördelen av att arbeta på en stor skola och hur de då har 

många kollegor att lyfta och diskutera idéer med. Informanterna menar att de ofta råd-

frågade kollegor om det var någon information som de behövde, de ansåg att de fram-

förallt var bra på att ge varandra tips på olika informationskällor. Att de var flera yrkes-

lärare och där de andra vet vilka ämnen deras kollegor undervisar i gör att de ofta tipsa-

de varandra om artiklar som de hade läst och som de trodde att olika kollegor skulle ha 

glädje av, flera av informanterna ansåg att just detta var någonting som de var bra på 

och även någonting som var till stor användning. 

 

Cecilia berättade att alla lärare inom textil har samma arbetsrum, vilket har inneburit att 

de använder varje rast och tillfälle till att prata jobb. Även Hedvig berättade om hur kaf-

ferasten är en stund då många kontakter och samtal med kollegor sker. Den här informa-

tionen som delas muntligt mellan informanterna berör oftast bara några, skulle det vara 

fler som berörs så tar man istället upp det på de tidigare nämnda arbetslagsmöten som 

sker regelbundet varje vecka. 

 

Genomgående så tycks informanterna ha en klar bild av var den information som de 

behöver finns och hur de ska gå tillväga för att finna den. Adam menade att var han sök-

te berodde på vilken information han behövde, att många av yrkeslärarna har erfarenhet 

av ett tidigare yrkesliv innebär att de många gånger kan hjälpa varandra med det upp-

komna informationsbehovet. Cecilia sade att om hon behövde hjälp med någonting 

inom sömnad så rådfrågade hon i första hand sina kollegor, likaså Berit menar att om 

hon är osäker på var hon kan finna en viss information så kan hon alltid rådfråga sina 

kollegor utifall de vet någonting om det hon söker efter.  
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Informanterna anser sig vara bra på att tipsa och hjälpa varandra med information angå-

ende varandras ämnesområden. Delvis sker detta muntligt, men även då informanterna 

klipper ut och delar med sig av det de har funnit i morgontidningar och tidskrifter till 

sina kollegor. Berit säger att om hon får en urklippt artikel av en kollega så söker hon 

upp den tidskriften och ser om hon kan finna mer av intresse där. När informanterna 

överlämnar en kopia på en artikel till de kollegor som man tror kan vara intresserade har 

oftast artikeln inte återfunnits som en följd av en medveten informationssökning utan 

därför att de har tagit del av en informationskälla utifrån ett eget intresse och bruk.   

 
6.2.3 Externa källor – Formella 
 

I informanternas arbete som mentorer behöver de ofta rådfråga och få hjälp av annan 

personal på skolan och då i synnerhet skolkurator och skolpsykolog. Några av infor-

manterna menar att den information de behöver i dessa fall ofta är privat och att de då 

vill söka upp den personen för att inte riskera att e-post kommer till fel mottagare. 

Dessutom så anser de att det kan finnas en risk i missförstånd och svårt att formulera sig 

i e-post. Cecilia betonar också att de har en sekretess att tänka på, vilket vara en bidra-

gande orsak till att denna informationsförmedling ofta sker muntligt. Även skolbibliote-

karien rådfrågas av informanterna vid behov, men informanterna vet ofta var de kan 

finna den information som de söker vilket gör att den muntliga kontakten med en biblio-

tekarie inte tycks vara stor. Hedvig anser att hon vill vara väl förberedd om hon ska ta 

hjälp av en skolbibliotekarie för då hon anser att de ofta är upptagna vilket gör att hon 

inte vill uppta deras tid helt planlöst. Hon konstaterar att de gånger hon har tagit hjälp 

av en bibliotekarie så har hon alltid fått bra tips på information. De flesta av informan-

terna uppger att de besöker skolbiblioteket när de behöver information, men få uppger 

att de tar hjälp av en bibliotekarie vid dessa tillfällen. Berit berättade att hon först råd-

frågar kollegorna och om det inte ger någonting så besöker hon skolbiblioteket och tar 

hjälp av en bibliotekarie. Ett förfarande som tycks passa in på de flesta informanterna i 

att de har ett behov av information, men att de är osäkra på var de kan finna den i skol-

biblioteket. Vet informanterna däremot var de kan finna informationen så vänder de sig 

dit och inte till en skolbibliotekarie för att få tips, och de nämner att tidsbrist ofta är an-

ledningen till att de inte fortsätter söka efter information.  

 

Främst är det modet som förändras och mycket av den återkommande information som 

informanterna behöver handlar om att hålla sig uppdaterade vilket tycks innebära att 

främst Internet används. Google.com nämner de flesta av informanterna som den plats 

de söker information på om de inte vet var de kan finna det de söker efter. Annars är det 

de företag som även är leverantörer och deras respektive hemsida som ofta besöks för 

att på så sätt kunna uppdatera sig om vad som finns och vilka nyheter de har att erbjuda. 

Speciellt lärarna inom textil talar om vikten av att vara uppdaterad på trender och mode 

då deras elever oftast är intresserade av just detta. För detta använde sig dessa informan-

ter av flera hemsidor, men de som nämndes och som tycks vara de viktigaste källorna 

för just detta var Moderådet och olika modemässor. Dessa hemsidor har även länkar 

vidare till mer material, och informanterna nämner att det tidsmässigt kan vara svårt att 

hinna med att ta del av allting. 

 

Då informanterna köper in enstaka exemplar av olika fackböcker regelbundet gör det att 

även olika platser som en bokhandel, antikvariat och skolbiblioteket fungerar som plat-
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ser där de kan finna information, och oftast så köps intressanta böcker in till de gemen-

samma samlingarna i de respektive lektionssalarna och används sedan till undervisning-

en som ett komplement. David berättar också att han bett skolbiblioteket att köpa in 

olika böcker om han har tyckt att någonting har fattats där, annars så tittar och läser 

många av informanterna regelbundet i de tidskrifter som finns i skolbiblioteket. Cecilia 

säger att hon söker hjälp med olika tekniska sömnadslösningar hos kollegor eller i de 

böcker som de har i klassrummen, skulle hon däremot söka efter information om en viss 

designer så skulle hon nog vända sig till en bibliotekarie för hjälp. Flera av informanter-

na betonar att information av praktisk karaktär inte går att fina på biblioteket utan måste 

sökas på andra platser, och Adam betonar att hans behov av skolbiblioteket därför inte 

är så stort.  

 

Om det är tidskrifter som berör flera av gymnasieprogrammen så finns de på biblioteket 

annars så måste varje program själva betala och köpa in tidskrifter. Därför är det några 

branschtidningar som regelbundet finns tillgängliga till informanterna att ta del av inom 

trä och textil. Hedvig berättar de inom textil har tre olika branschtidningar och att de i 

undervisningen använder sig av artiklar i dessa som diskussionsunderlag, hon ser fram-

förallt tidskrifterna som ett bra sätt att få aktuell information. Branschtidningar och pro-

duktkataloger är därför två viktiga informationskällor som regelbundet skickas till in-

formanterna. De produktkataloger som regelbundet skickas ut av olika leverantörer an-

vänds främst till kommande inköp av material, och bara inom trä har de cirka 12 olika 

leverantörer berättade Adam. Detta gör att den information de får ifrån leverantörer ofta 

är omfattande och även av den typen att de inte kan finna den på biblioteket säger han.  

 

I deras arbete som mentorer använder sig informanterna av två informationskällor som 

skolan producerar och det är Studentnytt och Veckonytt, två källor som används för att 

dels informera sig själva men framförallt för att hålla sina elever uppdaterade om vad 

som ska ske framöver på skolan. Skolans storlek är förmodligen en anledning till att 

dessa två skriftliga källor är så viktiga för att regelbundet kunna informera personal och 

elever på skolan.   

 
6.2.4 Externa källor - Informella 
 

När informanterna behöver information av praktisk karaktär kan det vara svårt att veta 

var de kan finna det de söker, och Adam säger att han vid dessa tillfällen kan behöva 

ringa runt till olika yrkesverksamma och lärarkollegor för att finna den information han 

behöver. Informanterna säger alla att de har en bra kontakt med yrkesverksamma, kon-

takter som de ser som värdefulla i deras arbete. Greta berättade att hon brukar göra stu-

diebesök med sina elever hos olika kontakter, och har även anlitat dessa som föreläsare i 

skolan. Dessutom har flera av informanterna även arbetat inom olika hantverkareyrken 

innan de utbildade sig till lärare och har fortfarande kontakt med flera yrkesverksamma, 

kontakter som de nu har stor nytta av som lärare.  

 

Ett sätt för informanterna att skapa nya kontakter är elevernas praktik då de flesta före-

tag inom regionen inom deras bransch berörs och på så vis kan de lära känna nya. Adam 

säger att han tack vare elevernas APU har kontakt med i princip alla snickerier inom 

regionen. Flera av informanterna berättade att de använder sig av dessa kontakter i sin 

undervisning, men andra säger också att det tar mycket tid att kunna hålla en kontakt 
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med så många företag att de personer som de känner sedan länge är också de som de har 

mest kontakt med. Dessutom kan det kosta en hel del att anlita någon som föreläsare, 

samt att många av dessa är egenföretagare vilket gör att de kan ha svårt att ha tid att 

besöka skolan. Den stora fördelen med kontakterna som Adam berättade om är att han 

kan ringa till ett snickeri om han skulle behöva hjälp med någonting som en kollega inte 

kan svara på, och den information som inhämtas ifrån olika kontakter är ofta av praktisk 

karaktär och rör ofta själva hantverket.  

 

Regelbundet så besöker informanterna olika mässor där de träffar kollegor, leverantörer 

och företag inom deras branscher. Adam berättade att de på mässor kan få med sig olika 

prover och tester hem till skolan och kan på så sätt både få information om nya produk-

ter samtidigt som de kan testa dessa. Det här är ofta information som han tycker det kan 

vara svårt att finna på några andra ställen. Det förekommer också att de kan få tips på 

nya läroböcker på mässorna. Flera av de mässorna som besöks är återkommande som 

modemässan i Köpenhamn och möbelmässan i Älvsjö. Filip säger att de varje år besö-

ker en mässa i Göteborg och att det är främst leverantörer han träffar där, medan det i 

Älvsjö är fler utbildningar representerade och på så vis kan han få se vad andra skolor 

gör och nyheter inom deras utbildningsområden.  

 

Då skolan är till ytan stor innebär detta att informanter och personal använder sig av e-

post för att kontakta varandra istället för att söka upp varandra personligen. Oftast så är 

informationen inom arbetslaget muntlig, men när de kontaktar någon annan på skolan så 

är det ofta med hjälp av e-post. Greta berättar att om det tar 20 minuter att gå och söka 

upp någon så tar det kanske bara halva tiden att skicka e-post och då har hon sparat in 

några minuter som hon kan använda till någonting annat. Berit säger att en del inläm-

ningsuppgifter får hon via e-post, men hon skickar även till andra lärare och håller med 

hjälp av den kontakt med andra lärare. Förutom andra lärare på skolan är det främst le-

verantörer som kontaktas med hjälp av e-post och samtliga informanter berättar att de 

regelbundet behöver kontrollera och läsa den. 
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7. Diskussion och Slutsatser 

Mitt syfte med studien var att med hjälp av intervjuer öka förståelsen för informations-

behovet hos åtta yrkeslärare på hantverksprogrammet vid en gymnasieskola. De två 

modeller som i föregående kapitel har använts för att analysera det insamlade materialet 

har visat exempel på information och informationskällor som används av informanterna 

i deras arbete. Varken dessa två modeller eller min studie kan på något sätt visa på en 

fullständig bild för informanternas användande av information, men det ger en inblick i 

en yrkeslärares informationsbehov. Det finns både fördelar och nackdelar med att välja 

den kvalitativa metod som jag har valt för min studie, fördelen som jag ser det är att 

materialet som samlas in blir greppbart och att några av de olika uppfattningar som in-

formanterna representerar kommer fram. Nackdelen är att det är omöjligt att uttala sig 

om något generellt kring yrkeslärare och att det därmed är svårt att hävda att min studie 

har bidragit med ny kunskap. Jag menar trots detta att de olika uppfattningar om infor-

mationssökning och informationsbehov som kommer att diskuteras i detta kapitel ut-

ifrån studiens frågeställningar bidrar till att ge ett visst nytt ljus över yrkeslärare och 

deras behov. 

 

Vilka informationskällor utnyttjar lärarna i sin yrkesroll? 

 

Informanterna har i intervjuerna gett ett flertal olika exempel på dokument som de an-

vänder sig av. Den tryckta informationen är exempelvis fackböcker, läroböcker och 

tidskrifter. Informanterna berättade att de försökte komplettera läroboken med egensökt 

litteratur och då antalet tillgängliga läroböcker var litet så använde de sig av fackböcker 

i större omfattning. En del av informanterna använde sig även av bilder i sin undervis-

ning, bilder som de berättade att de kunde finna i alla sammanhang men att de inte hade 

en speciell databas som de kunde söka i. Artiklar i tidskrifter och morgontidningar var 

också sådana som användes i undervisningen och speciellt som ett diskussionsunderlag. 

Den digitala information som användes påminde om den tryckta i sitt användningsom-

råde, men informanterna gav flera exempel på olika hemsidor de kunde finna informa-

tion på.  

 

I den andra teoretiska modellen av Höglund och Persson presenterade jag de olika ex-

empel på informationskällor som informanterna talat om i intervjuerna. Den informa-

tionsresurs som framförallt visade sig var viktig var kollegorna inom hantverkspro-

grammet. Även lärarna i Cristina Robertson Hörbergs avhandling uppgav kollegorna 

som viktiga för deras informationsförsörjning då de uppgav det som svårt att ensamma 

kunna överblicka all information inom deras område. (1997, s. 157) Kollegorna i min 

studie var dels några som mina informanter kunde diskutera uppkomna problem med, 

men även utbyta information med. Att informanterna har arbetat med andra yrken innan 

de blev lärare är av betydelse för både dem själva och för kollegorna, informanterna 

menar att detta gör att de kan fråga och ta hjälp av varandra vid ett informationsbehov.  

 

Som jag har tolkat informanterna använde de sig inte av någon gemensam plattform på 

Internet för yrkeslärare utan varje lärare hade sin egen metod för att söka efter informa-

tion, avsaknaden av någonting gemensamt löstes med att de istället delade med sig av 

den information som de hittade och som kunde intressera kollegorna. De flesta av in-

formanterna berättade att de sökte efter information i hemmet med sin egen dator i lugn 
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och ro, då de kunde uppleva det som för stressigt och tidskrävande att göra det på arbe-

tet eller så kunde de uppleva det som att de upptog tid med datorn för någon annan. I 

Petra Nilssons magisteruppsats framstod tidsbrist som en anledning till att mer lättill-

gänglig information och sådan som hennes informanter sedan tidigare kände till använ-

des istället för att söka efter information på andra platser eller med andra metoder som 

att ta hjälp av en bibliotekarie vilket ansågs som alltför tidskrävande. (Nilsson 2003, s. 

81) Att flera av mina informanter valde att söka efter information i hemmet ser jag som 

en bekräftelse på att även mina informanter kan uppleva en tidsbrist och alltför tidskrä-

vande att söka efter information på arbetsplatsen.  

 

Det faktum att informanterna inom trä respektive textil delar arbetsrum tycks också vara 

en fördel då informanterna berättade att de hela tiden utbyter information. Information 

som dels berör varandras elever, men även sådant som är mer teoretiskt och där de in-

formerar varandra med ny information inom deras ämnen. Betydelsen som informanter-

na tycks ha för varandra i deras arbete och för att kunna hjälpa varandra med den infor-

mation som de behöver tycker jag är det som tydligast framgår i min uppsats. En slut-

sats som kan sägas bekräfta det som Anna Lundh beskriver i sin magisteruppsats att 

hennes lärare var mer benägna att söka efter information som var användbar i undervis-

ningen istället för dess vetenskapliga relevans vilket innebar att de i hög grad använde 

sig av kollegor för att finna information. (Lundh 2005, s. 61)  

 

Generella slutsatser utifrån mitt material är svåra att nämna, då det faktum att de är flera 

lärare som undervisar inom samma program och ämnen förmodligen är en starkt bidra-

gande anledning till deras nära samarbete. Kanske kan den sociala och kulturella påver-

kan som beskrivs i 1.4.2 påverka informationsbehovet, och att attityder till olika infor-

mationskällor påverkar valen av dessa. Detta gör att det skulle kunna skilja sig åt på en 

annan skola och kanske skulle samarbetet med lärare i andra gymnasieprogram vara 

tydligare där. Ett samarbete med andra lärare på skolan som inte alls kan sägas ha fram-

gått i min studie, vilket kan härledas till mitt syfte och utformandet av intervjuerna och 

inte en avsaknad av ett samarbete med övriga lärare. 

 

I Skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen konstaterades det att lärarna 

ansåg sig ha stora möjligheter att påverka valet av läromedel i undervisningen vilket kan 

sägas bekräftas av mina informanter som genomgående beskriver hur de använder sig 

av olika komplement till läroboken. Läroböcker som de för övrigt använder under ett 

flertal år, vilket understryker att komplettering med annan information är en vanlig me-

tod ibland mina informanter.  

 

Den digitala informationen används också i stor omfattning av informanterna, då de 

beskriver ett genuint användande av en dator, dels för att hantera e-post men även för 

informationssökning. I Juhlin Svenssons studie var åldern och antalet år som lärare vik-

tiga faktorer för i vilken omfattning lärarna använde sig av datorn och till vad. (2000, s. 

55f) Mina informanter kan inte sägas bekräfta detta utan visar snarare på ett genomgå-

ende stort användande, trots att min yngsta informant är 38 år och min äldsta 64 år vil-

ket annars skulle ha kunnat visa på en tydligare skillnad i inställningen till användandet 

av en dator i deras arbete. Förmodligen kan detta förklaras med att datorn är ett så pass 

viktigt arbetsredskap på denna skola att samtliga informanter har varit ”tvungna” att lära 

sig och att använda sig av den. Samt att de tio år som passerat sedan Juhlin Svenssons 
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studie presenterades kan vara en ytterligare förklaring till att skillnaderna mellan olika 

generationer och deras användning av datorn har minskat. 

 

Då informanterna tycks använda sig av datorn regelbundet i sitt arbete är det konstigt att 

de inte har en större tillgång till en dator på arbetsplatsen. Ingen av informanterna upp-

lever det faktum att de delar en dator med flera som ett problem, trots att det tycks som 

att de behöver läsa sin e-post regelbundet och söker mycket av den information som de 

använder sig av på Internet. Däremot nämner Hedvig som är den i studien som har till-

gång till en egen dator att hon känner sig priviligerad, vilket tyder på att hon upplever 

datorn som en viktig resurs i hennes arbete. Flera av informanterna berättade att de sök-

te efter information med datorn i hemmet vilket jag anser har ett samband med att det 

egna intresset för deras yrke är stort och att de har ett eget stort intresse av att vara upp-

daterade inom det egna hantverket. Den här informationssökningen i hemmet skulle nog 

därför ske även om informanterna hade tillgång till en egen dator på arbetet. 

 

Vilka metoder använder lärarna sig av för att finna den information de behöver i sin 

yrkesroll? 

 

Min uppfattning är att mina informanters ålder och därmed erfarenhet av läraryrket har 

betydelse för deras behov av information, informanterna berättade att de inte ändrade 

hela kurser utan att de ändrade vissa delar. Detta bekräftar Petra Nilssons slutsats att 

antalet år på skolan var en viktig faktor för vilken information som behövdes, och att få 

år innebar en osäkerhet kring vad som behövdes och var de kunde finna denna informa-

tion. (2003, s. 80) Mina informanter tycks veta var de kan finna den informationen som 

de behöver, och även tycks de ha en ide om var de kan hitta det som de behöver för att 

förnya eller komplettera. Dessutom har mina informanter genomgående arbetat i flera år 

som lärare vilket innebar att de kan förmodas ha hunnit införskaffa sig erfarenheter av 

vilken information de behöver och att den information som de behöver söka efter ofta är 

för kompletteringar till redan befintligt material. Förmodligen hade min studie kunnat 

visa på större skillnader mellan informanterna om urvalet av dessa hade varit ett annat, 

mina informanter har arbetat tillsammans i flera år vilket gör att de är bra på att samar-

beta och även har stor egen erfarenhet av att söka efter den information som de behöver.   

 

Tid kan sägas vara en påverkande faktor när informanterna ska söka efter information, 

flera av dem berättade att de oftast frågade kollegorna när de var i behov av informa-

tion. Att fråga om någon hade kännedom eller kunskap i ett visst problem är förmodli-

gen ett effektivt sätt att finna den information som behövs för undervisningen, speciellt 

då flera av informanterna antingen undervisar eller har undervisat i samma ämne. Även 

kontakter ibland yrkesverksamma och övriga kollegor på skolan nämns som personer 

som kan vara behjälpliga vid ett informationsbehov. Exempelvis svensklärare nämns 

som tillförlitliga att tillfråga angående formuleringar och språkfrågor i undervisningen, 

medan yrkesverksamma hantverkare kan bidra med praktiska kunskaper.  

 

Informanterna använder sig mycket av datorn i sitt arbete och även för informationssök-

ning precis som tidigare nämnts. De uppger att de varken under utbildning eller senare 

har fått någon egentlig utbildning i informationssökning, utan de uppger att de har lärt 

sig själva att söka. Några av dem anser att de kan hitta det de söker och ser inget pro-

blem med att de inte fått någon utbildning i detta. Några av dem uppger att de skulle 
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vilja bli bättre på att söka efter information för dels deras egen skull, men även för att 

kunna hjälpa eleverna bättre. Även nyfikenhet är viktigt för informanterna i deras in-

formationssökning, då deras yrke är någonting de tycker väldigt mycket om. Flera av 

dem har i många år arbetat inom de yrken de undervisar sina elever för, vilket gör att 

deras intresse för nyheter är stor. På så vis kan deras personliga nyfikenhet sägas vara en 

metod för att bevaka sitt eget område.  

 

Min slutsats är att informanterna i hög grad använder sig av kollegor och datorn för att 

finna den information som de behöver i sitt arbete. Skolbibliotek och andra källor och 

metoder för att finna information används mer sällan eller undantagsvis är den uppfatt-

ning jag har fått i mina intervjuer. Det tycks som mycket av det regelbundna informa-

tionsbehovet som var aktuell bevakning, information för dagligt bruk, stimulans och 

återkoppling oftast sker med kollegor och datorn. Däremot de tillfälliga behoven kan se 

lite mer annorlunda ut då det tycks som att de gånger informanterna besöker biblioteket 

så är det för retrospektiva sökningar i framförallt fackböcker och tidskrifter. 

Skolbibliotekarien rådfrågas sällan, men däremot tycks det som att biblioteket och bib-

liotekarien används mer i själva undervisningen och fungerar som ett hjälpmedel där. 

Flera av informanterna berättade att de besökte biblioteket med sina elever för att söka 

efter information. Däremot sker de tillfälliga behoven som instruktioner och konsulta-

tion oftast med kollegor på skolan eller med yrkesverksamma kollegor. 

 

Till vad och hur använder sig lärarna av skolbiblioteket?  

 

Skolbiblioteket framstår inte som en viktig resurs för informanterna i deras informa-

tionsbehov, men däremot som någonting som uppskattas. Det skiljer en del mellan in-

formanterna i deras användning av biblioteket, men fackböcker och tidskrifter nämns 

oftast som det som används. Det tycks som att informanterna har en klar bild över var i 

biblioteket de kan finna de böcker som de kan ha användning av i sitt arbete. En av in-

formanterna berättade att biblioteket hade köpt in böcker som saknades, böcker som 

användes av både lärare och elever. Att förlägga en del av undervisningen till bibliote-

ket tycks det som att de flesta av informanterna kan göra, speciellt för att eleverna ska 

ha möjlighet att söka egen litteratur till olika uppgifter, vid dessa tillfällen nämner in-

formanterna bibliotekarien som en viktig resurs för att hjälpa och tipsa eleverna med 

information. Annars så menade en informant att hon inte ville uppta bibliotekariens tid 

utan att vara förberedd då hon visste att de alltid hade mycket att göra på en så här stor 

skola. Andra informanter underströk att skolbiblioteket inte kunde hjälpa dem med den 

information som de behövde vilket nog främst kan härledas till den praktiska informa-

tion som de många gånger behöver. Hur en skolbibliotekarie ser på samarbetet med yr-

keslärare hade varit intressant att veta mer om, då just detta samarbete är någonting som 

sällan har kunnat studeras. I 1.1 skrev jag att en okunskap om lärarnas informationsbe-

hov hos bibliotekarierna alternativt en okunskap hos lärarna om vad skolbiblioteket kan 

erbjuda kunde vara två anledningar till det låga biblioteksanvändandet. Jag menar att 

detta inte ensamt kan vara två förklaringar till det låga användandet, utan snarare är 

mina informanters behov av praktisk kunskap och stora intresse i sina yrken två förklar-

ingar till att deras informationssökning ofta sker på andra platser än inom bibliotekets 

väggar. 
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7.1 Avslutande kommentarer 

 

I kapitlet tidigare forskning visade jag på några av de forskare som på olika sätt under-

sökt lärare och deras informationsbehov och informationssökning. Framförallt visade 

min genomgång på en avsaknad av tidigare studier där yrkeslärare varit i fokus, vilket 

jag ansåg vara en viktig anledning till att genomföra denna studie. Därför fick det fak-

tum att yrkeslärare använde sig mindre av skolbiblioteket än lågstadielärare som nämn-

des i Skolverkets Lägesbedömning för 2006 vara en viktig utgångspunkt för min studie 

och där skolverket menade på att lärare på gymnasiet inte såg skolbiblioteket som en 

resurs för sina läromedelsbehov och materialbehov (2006, s. 194f). Vilka informations-

resurser som mina informanter anser som viktiga har jag försökt visa på i denna studie 

för att på så vis bidra till att förklara gymnasielärares lägre användning av skolbibliote-

ket. Jag menar att min studie till stor del bekräftar de tankar jag hade inför den, att per-

sonliga kontakter och kollegor samt praktiska kunskaper till stor del var de faktorer som 

var viktiga för informanterna i deras informationsbehov. Dessutom tycker jag att min 

studie bekräftar skolverkets rapport Läromedlens roll i undervisningen där deras studies 

lärare ansåg sig ha stor möjlighet att påverka valen av läromedel vilket även mina in-

formanter bekräftar, men även att de praktiska ämnena som mina informanter undervi-

sar i är de som i minst omfattning använder sig av läroboken. Det faktum att min studies 

informanter använder sig av samma lärobok under lång tid tyder på att behovet av att 

uppdatera den inte är stort utan att det är de komplement som de själva söker som är av 

stor betydelse.   

 

De flertalet olika informationskällor som används av informanterna har varit intressant 

att kunna konstatera, så i mitt tycke borde ett större behov av ett skolbibliotek finnas där 

trots allt. Kanske skulle skolbiblioteket på ett bättre sätt kunna erbjuda elektroniska re-

surser till skolans personal och elever då informanternas användande av datorn tycks 

vara stort, men ingen av informanterna berättade att de använde eller hade använt sig av 

bibliotekets digitala tjänster. Mina informanter har visat på ett redan idag stort använ-

dande av en dator, och att ytterligare utöka detta med olika elektroniska resurser borde 

inte vara svårt. Detta är nog främst en ekonomisk fråga, och mest angeläget borde det 

vara att alla lärare hade en egen dator på skolan då min studie pekar mot att just den är 

en viktig resurs för informanterna i dels deras arbete men även för deras informations-

behov.  

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att skolbiblioteket och bruket av det inte var en speci-

fik fråga i intervjuguiden då jag inte ville riskera att påverka och styra informanterna till 

att beskriva sitt eventuella användande av just detta. Det som informanterna nämner 

kring skolbiblioteket är sådant som de själva har nämnt i sina redogörelser för sitt in-

formationsbehov, detta gör att informanterna användande av skolbiblioteket skulle ha 

kunnat beskrivas mer utförligt om så hade varit avsikten, men i detta fall var inte det så. 

Snarare var det låga användandet av skolbiblioteket och av just yrkeslärare som i inled-

ningskapitlet nämndes som var av intresse. Istället är det kollegornas betydelse och in-

formanterna eget intresse som har visat sig vara av stor betydelse.  
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7.2 Förslag till framtida forskning 

 

Speciellt skulle det vara intressant att studera skolbibliotekarier och hur de ser på yrkes-

lärare specifikt och hur de även ser på samarbetet och vad som kan göras för att öka 

detta. Mina informanters användande av datorn tyder på att den är en viktig resurs i de-

ras arbete och hur den används i informationssökning av lärare i olika ämnen vore också 

intressant att studera. Vilken information söker lärare inom kärnämnen som i högre grad 

använder sig av läroboken och hur detta i så fall skiljer mot yrkeslärare är sådant som då 

skulle vara intressant att kunna studera.  
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8. Sammanfattning 

Utgångspunkten för min studie har varit Skolverkets Lägesbedömning 2006 där det kon-

stateras att gymnasielärare och gymnasieelever är de som kan sägas använda sig av 

skolbiblioteket i minst omfattning. Att lärare för elever på gymnasiet använde sig av 

biblioteket mindre var någonting som jag tyckte var intressant då min spontana tanke 

var att behovet och möjligheterna att utnyttja biblioteket snarare borde ökas med äldre 

elever och högre studier. Mitt syfte med studien har därför varit att öka förståelsen för 

informationsbehovet hos åtta yrkeslärare på Hantverksprogrammet vid en gymnasie-

skola. De frågeställningar jag använde mig av var följande: 

▪ Vilka informationskällor utnyttjar lärarna i sin yrkesroll? 

▪ Vilka metoder använder lärarna sig av för att finna den information de behöver i sin 

yrkesroll? 

▪ Till vad och hur använder sig lärarna av skolbiblioteket?  

 

I Sverige finns det 15 olika yrkesförberedande gymnasieprogram varför jag valde att 

avgränsa mig till Hantverksprogrammet på en gymnasieskola. Hantverksprogrammet på 

denna skola är indelat i sex olika inriktningar Frisör, Hudvård, Mode & Sömnad, Mö-

belsnickeri & Design, Stylist och Textil & Design. Min studies informanter undervisade 

på Mode & Sömnad, Textil & Design och Möbelsnickeri & Design, och utgjorde ett 

arbetslag inom Hantverksprogrammet. Övriga tre inriktningar utgör därmed det andra 

arbetslag. Då jag inte avsåg att jämföra olika lärare eller studieprogram för att studera 

skillnader var detta ett urval som fungerade väl för att kunna besvara mitt syfte, dessut-

om fick jag en jämn fördelning av män och kvinnor i min studie då det var tre män och 

fem kvinnor.  

 

Min studie är kvalitativ då jag har använt mig av semi-strukturerade intervjuer där jag 

till min hjälp hade en intervjuguide med de olika teman som skulle beröras under inter-

vjutillfället.  Intervjuerna genomfördes på skolan i ett grupprum under en veckas tid där 

varje intervju tog cirka en timme i genomförande. Intervjuguiden jag använde mig av 

var indelad i tre teman bakgrund, informationsbehov och informationssökning och där 

varje tema följdes av ett antal underfrågor. Vid sidan av valet av plats präglades därför 

intervjuerna av en låg grad av standardisering då ordningen på frågorna i själva inter-

vjun var tänkt att påverkas av intervjupersonen och hur han eller hon svarade. Intervju-

personen kunde därför påverka ordningsföljden, samt att jag som intervjuare kunde följa 

upp svar med eventuella följdfrågor. 

 

Till min hjälp i analysen av intervjuerna med de åtta yrkeslärarna använde jag mig av 

Lars Höglund och Olle Perssons modell för informationsbehov och en modell för in-

formationskällor som presenteras i deras bok Information och kunskap: Informations- 

försörjning – forskning och policyfrågor. Den första modellen för informationsbehov 

skiljer på regelbundna och tillfälliga behov och är ett sätt att skilja på och dela in olika 

typer av informationsbehov hos en individ. Den andra modellen skiljer mellan formella 

och informella informationskällor och interna och externa informationskällor. I magis-

teruppsatsen Kliniskt verksamma psykologers informationssökningsbeteende presenterar 

Hanna Block och Irén Lagberg en utökning av den andra modellen med en indelning i 
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muntliga och skriftliga källor med avseende på källans tillgänglighet internt eller ex-

ternt. Då min studie var inriktad mot yrkeslärare i ett arbetslag innebär det att informa-

tionen förmodligen delades muntligt mellan dessa och att denna utökning av analysmo-

dellen därför var relevant för mig. Dessutom kan information enligt Block och Lagberg 

vara både formell och informell när den presenteras muntligt varför denna utökning 

kändes angelägen för mig. 

 

Resultatet av intervjuerna presenterades med ett flertal citat och strukturen på kapitlet 

följde den som fanns i intervjuguiden, framförallt var denna struktur användbar vid ar-

betet med intervjuerna då dessa gav ett omfattande material. I kapitlet har spännvidden 

mellan informanterna och deras svar varit viktiga att presentera då jag ville visa på 

skillnader och likheter inom gruppen. I analysen användes de två teoretiska modellerna 

för att ge en bättre bild och belysa de delar som jag utifrån mitt syfte och frågeställning-

ar var intresserad av. I det avslutande diskussionskapitlet tar jag min utgångspunkt i 

studiens frågeställningar och dessa besvaras utifrån det som har framkommit i intervjuer 

och analys, och diskuteras där utifrån studiens syfte.  

 

Min första slutsats är att den informationskälla som kan sägas vara den viktigaste för 

mina informanter var deras kollegor och framförallt de inom Hantverksprogrammet. 

Kollegorna var dels några som de kunde diskutera uppkomna problem med, men även 

utbyta information med. Att informanterna i flera fall har arbetat i andra yrken innan de 

blev lärare är av betydelse för både dem själva som för kollegorna, informanterna menar 

att detta gör att de kan fråga och ta hjälp av varandra vid ett informationsbehov. Det 

faktum att informanterna inom trä respektive textil delar arbetsrum tycks också vara en 

fördel då informanterna berättade att de hela tiden utbyter information. Information som 

dels berör varandras elever, men även sådant som är mer teoretiskt och där de informe-

rar varandra med ny information inom deras ämnen.  

 

Den andra slutsatsen är att den digitala informationen används i stor omfattning av in-

formanterna, då de genomgående beskriver ett genuint användande av en dator, dels för 

att hantera e-post men även för informationssökning. Leverantörers och mässors hemsi-

dor var platser som kunde erbjuda en hel del information. Google.com nämndes av flera 

som ett sätt att finna det de sökte efter, då de uppgav att det inte fanns någon hemsida 

där de kunde få information riktad mot lärare inom hantverksprogrammet samlad. Deras 

eget intresse och nyfikenhet var istället viktiga när de sökte på Internet och mycket av 

den information som hittades där användes dels i undervisningen som diskussionsunder-

lag eller för att fylla deras personliga informationsbehov.  

 

Avslutningsvis är min uppfattning att informanterna i hög grad använder sig av kollegor 

och datorn för att finna den information som de behöver i sitt arbete. Skolbibliotek och 

andra källor och metoder för att finna information används mer sällan eller undantags-

vis. Skolbibliotekarien rådfrågas sällan, men däremot tycks det som att biblioteket och 

bibliotekarien används mer i själva undervisningen och fungerar som ett hjälpmedel där. 

Dessutom har lärarnas ålder och därmed erfarenhet betydelse för deras behov av infor-

mation, informanterna nämnde att de inte ändrade hela kursen utan att de ändrade vissa 

delar. Att söka efter information till en återkommande kurs borde innebära att de vet var 

de kan finna informationen som de behöver, och även att de har en ide om var de kan 

hitta det som de behöver för att förnya eller komplettera. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Bakgrund 

 

Ålder 

Utbildningsbakgrund 

Arbetslivserfarenhet 

 

Informationsbehov 

 

Beskriv ditt yrke kortfattat, vilka arbetsuppgifter ingår? 

Hur skulle du tidsmässigt rangordna dessa uppgifter? 

Vilken information behöver du i din yrkesroll? Kan du ge exempel på tillfällen då du 

upplever ett behov av information? 

Kan du ge exempel på information som du använder regelbundet, respektive tillfälligt?  

Vilka olika läromedel använder du dig av? Hur ofta byts dessa ut? Hur kan du påverka 

vilka läromedel som köps in och används? 

Vilken betydelse skulle du säga att dina arbetskamrater har i ditt arbete? Kan du ge ex-

empel på tillfällen då ett samarbete är viktigt? 

Hur kommunicerar ni arbetsrelaterad information inom ert arbetslag? 

Hur skulle du beskriva din kontakt med verksamma inom det yrke du undervisar dina 

elever för? På vilket sätt upprätthåller du denna kontakt? Är denna kontakt något som 

du använder dig av i din undervisning? 

 

Informationssökning 

 

Var söker du efter information? 

Brukar du finna den information du behöver? 

Vem tar du hjälp av om du inte kan finna den information som du behöver? 

Hur har du lärt dig att söka efter den information som du behöver? 

Har du tillgång till en dator på arbetsplatsen? Till vad använder du datorn i ditt arbete? 

Anser du dig att ha tid att söka information? Om inte hur kommer det till uttryck?  
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Bilaga 2: Introduktionsbrev 

Maj 2009 

 

Hej! 

Jag heter Andreas Rocklöv och läser Biblioteks- och informationsvetenskap vid Hög-

skolan i Borås. Under 2009 skriver jag min magisteruppsats om yrkeslärare och infor-

mation.  

 

Jag anser att yrkeslärare är en intressant yrkesgrupp att studera med tanke på den kom-

bination av praktiska och teoretiska kunskaper som Du och dina kollegor har, och som 

krävs för att undervisa eleverna inför deras kommande yrkesliv eller fortsatta studier. 

Dessutom tror jag att just läraryrket innebär ett stort och återkommande behov av in-

formation, vilket ska bli roligt att få samtala med Dig om. 

 

Den kommande intervjun med Dig kommer att ta cirka 1 timme och genomföras på Din 

skola. Jag kommer att spela in intervjun på band för att säkerställa att inga svar miss-

uppfattas av mig, banden kommer även att fungera som ett arbetsredskap för mig. 

Självklart kommer ingen annan att ha tillgång till dessa band. I uppsatsen kommer det 

endast att framgå att intervjuerna är genomförda med yrkeslärare på Hantverkspro-

grammet, och Ditt namn kommer att ändras för att säkerställa Din anonymitet.  

 

Jag är mycket tacksam för att Du vill delta i denna studie och ser fram emot att få träffa 

Dig för en intervju. 

 

Med vänliga hälsningar Andreas Rocklöv   


