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Abstract: The aim of this thesis is to examine Social science teachers infor-

mation seeking in their professional role.  

The focus in this study has been on what sources the teachers use 

for information seeking, examine and analyze their information 

practices and how they state their reasons for using different in-

formation sources, and finally how these teachers experience con-

ditions related to information seeking and how these conditions in-

fluence their information seeking.  

This study is based on four semi structured qualitative interviews. 

The empirical material from the interviews has been compared to 

earlier relevant research and analyzed with a theoretical frame-

work, which includes conceptions from a sociocultural perspec-

tive, a matrix over different kinds of information sources devel-

oped by Höglund och Persson and McKenzie’s model of infor-

mation practices.  

The results of this study are:  

- These teachers use both formal and informal sources and external 

and internal sources. Digital sources are important and these have 

consequently been added to Höglund och Persson’s original matrix 

from 1985.  

- Information practices tend to overlap each other, for example ac-

tive seeking (more specific and prepared information seeking) and 

active scanning (less specific), which are the two most common 

information practices among the teachers. Lack of time, accessibil-

ity and private practices are examples for using or not using infor-

mation sources.  

- Claims to be up to date, attitudes towards school library, aspects 

related to criticism of the sources, “information overload”, col-

leagues and available resources are some conditions that influence 

the interviewed teachers’ information seeking in their professional 

role. 
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1. Inledning  

Skolans roll i samhället och lärares arbete lyfts ofta fram som en viktig pusselbit i ett välfun-

gerande samhälle. Debatten, där alltifrån politiker, det omgivande samhället, lärare, elever, 

föräldrar till ledarskribenter deltar, rymmer bl.a. undervisningsmetoder, betygsättningens vara 

eller icke vara, lärares arbetstid och arbetsuppgifter. Andra frågor som ofta diskuteras är också 

möjligheten att överklaga betyg, reformer, betygsättning av lärare, skolk, försämrade resultat, 

hur mycket skolor anslår till marknadsföring, olika huvudmän, frågan om lärarlegitimation 

och yrkets status etc.  

Parallellt med allt som skolan och dess värld i övrigt rymmer, återfinns också flera aspekter 

som har direkt beröring med ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv; exem-

pelvis bibliotekets roll i skolan eller olika aspekter av elevers och lärares informationssök-

ning. Det finns dock en uppenbar risk, givet ovan, att informationssökningen i skolan (skolle-

dares, lärares, elevers m.fl.) drunknar i en flod av krav, uppgifter och ständig tidspress.  

Jag är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och religionskunskap och har undervisat på 

gymnasienivå några år. Att arbeta som lärare har genererat många tankar kring informations-

sökning i lärarrollen, utifrån aspekter såsom förutsättningar hos den enskilda läraren, en sko-

las resurser och lokala kultur och synsätt kring exempelvis tekniska hjälpmedel, tillgång och 

närhet till bibliotek, hur bibliotekets resurser används i undervisningssammanhang och an-

vändning av fysiska och/eller digitala läromedel. Dessa tankar har funnits med som en fond 

då jag i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang mejslat fram ett uppsats-

ämne. Likaså har andra undersökningar med fokus på informationssökning i en skolkontext 

inspirerat mig, såsom det s.k. IDOL-projektet, där ”studieobjektet har hämtats från gränslan-

det mellan biblioteks- och informationsvetenskap och pedagogik”. (Limberg & Folkesson, 

2006, s. 11) IDOL-projektet fångar väl den tvärvetenskapliga karaktär som biblioteks- och 

informationsvetenskap har.  

I olika sammanhang har det framhållits att informationssökning sällan utförs (i skolans värld 

och annorstädes) ”för sin egen skull”, utan dess värde är först och främst instrumentellt, ex-

empelvis som en del av lektionsplanering, och syftar till att nå ett mål och görs för ett syfte 

bortom själva informationssökningsaktiviteten. Det finns därför en risk att informationssök-

ning i relativt stor utsträckning ”tas för given” istället för att blir föremål för reflektion. Hur 

lärare söker information i sin yrkesroll, påverkar rimligtvis det kursinnehåll som eleverna mö-

ter och får ta del av. Om informationssökningen skiljer sig åt mellan lärare, exempelvis be-

träffande tidsåtgång, val av källor, tillvägagångssätt, skilda förutsättningar beträffande resur-

ser m.m, återspeglas detta rimligtvis på den undervisning som sedan kommer att planeras och 

genomföras i mötet med eleverna. Att, givet dessa aspekter av lärares informationssökning 

och resonemangen i inledningen i övrigt, fokusera på gymnasielärares informationssökning i 

yrkesrollen i den kontext inom vilken de verkar, finner jag därför vara intressant och relevant 

att problematisera i en uppsats.  

Ett forskningsområde som min problemställning och mitt problemområde tangerar, är det som 

benämns INSU, Information Needs Seeking and Use, vars informationsvetenskapliga forsk-

ningsfält rymmer många aspekter, såsom olika infallsvinklar av hur användare söker och nytt-

jar information. 

Kraven på att kunna söka information har över tid successivt ökat för såväl elever som lärare. 

Vikten av källkritik och att kunna hantera en mängd olika källor och sätt att söka information 
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framhålls tydligare i den senaste revideringen av kursplaner för gymnasiet
1
. Högre krav på 

elever medför även indirekt ökade krav på lärare, vad gäller att kunna söka, sovra och värdera 

information. I samband med reformerandet av gymnasieskolan, ”GY 11” (aktuell för gymna-

sieelever som började årskurs 1 vid höstterminsstarten 2011) sammanställde Skolverket de 

nya riktlinjerna i textsamlingen Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. Under rubriken ”övergripande mål och riktlinjer” framgår exempelvis 

att en av skolans uppgifter är att ansvara för att alla elever kan ”använda bok- och biblioteks-

kunskap och modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande 

och lärande”. (2011, s. 10) Under ämnet samhällskunskap framgår vidare att eleverna ska ges 

möjlighet för utvecklande av ”förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från 

olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet”
2
. (2011, s.144)  

1.1  Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka samhällskunskapslärares informationssökning i samband med yr-

kesrollen som gymnasielärare. Frågeställningarna lyder:  

- Vilka källor använder gymnasielärare för att söka information i sin yrkesroll som 

samhällskunskapslärare?  

- Hur söker gymnasielärare information i sin yrkesroll som samhällskunskapslärare och 

hur motiveras valet av de informationskällor som används
3
?    

- Hur beskriver och upplever gymnasielärare i samhällskunskap de förutsättningar och 

villkor som finns beträffande informationssökning och hur påverkar dessa förutsätt-

ningar och villkor informationssökningen?   

Frågeställningarna ovan har besvarats genom datainsamling via semistrukturerade intervjuer 

och därefter har materialet analyserats med hjälp av relevanta och adekvata begrepp inom 

sociokulturellt perspektiv, Höglund och Perssons matris över olika informationskällor samt 

McKenzies modell som berör olika informationspraktiker.  

1.2 Avgränsningar och definitioner  

Jag har i min uppsats avgränsat mig såtillvida att jag fokuserat på gymnasielärare som under-

visar (i huvudsak) 16–19-åringar och inte på Komvux (eller motsvarande). Inom gruppen 

gymnasielärare har jag avgränsat mig till samhällskunskapslärare
4
, vilket jag framför allt mo-

tiverar med att samhällskunskapsämnet kräver mer eller mindre daglig informationssökning, 

givet ämnets bredd, innehåll och betydande fokus på dagsaktuella skeenden och händelser. I 

tidigare läroplaner och i Skolverkets sammanställning Läroplan, examensmål och gymnasie-

gemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 betonas samhällskunskapsämnets tvärveten-

skaplighet, exempelvis i beskrivningar som att samhällskunskap: 

                                                           
1 Gymnasieskolan fick nya kursplaner from ht -11 för de som då började åk 1. 
2 Jag har här (samt i 1.2) valt att lyfta exempel som jag funnit relevanta ur styrkdokument som finns för gymnasieskolan, istället för att ha ett 

eget, längre separat stycke kring styrkdokument. 
3 Jag har valt att inkludera hur motiveras valet av de informationskällor som används i denna andra frågeställning, i samband med att jag 

också söker svar på frågan hur gymnasielärare söker information i sin yrkesroll som samhällskunskapslärare. Jag har under arbetets gång 

funnit att dessa två frågor med fördel analyseras parallellt och därför valt att föra dem samman.  
4
 Uppsatsen rymmer intervjuer av lärare som undervisar såväl utifrån äldre kursplaner som utifrån de nya som gäller i och med ”GY11”.  
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har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsveten-

skapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder 

från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett hi-

storiskt perspektiv. (2011, s. 143) 

Med termen information avses i uppsatsen en vid definition; information kan vara av såväl 

formell som av informell art. Informationssökning kan exempelvis avse den informationssök-

ning som sker i samband med lektionsplanering inom de ämnen aktuell lärare undervisar i, 

informationssökning tillsammans med elever eller kollegor i gemensamma projekt under lek-

tionstid eller under schemafri tid, men även den informationssökning som behövs för att ex-

empelvis hålla sig uppdaterad med styrdokument (kursplaner m.m.), skolutvecklingsprojekt 

m.m. Informationssökningen kan därtill vara aktiv och planerad, men även ske mer förutsätt-

ningslöst utan att man aktivt planerat att söka information.  

 

Det är sammantaget svårt att skilja på informationssökning som sker specifikt vid lektionspla-

nering/inför mötet med eleverna och övrig informationssökning i gymnasielärarrollen. Jag har 

därför medvetet avstått från att göra en sådan distinktion. Det är dock möjligt att exemplifiera 

vad som inte kan sägas ingå i det jag avser att undersöka i min uppsats. Det är fruktbart att, 

likt Anna Lundh gör i sin magisteruppsats, exemplifiera informationsökning som är av be-

gränsat intresse för studien, exempelvis sådan som rör lönefrågor eller fackligt orienterade 

frågor. (2005, s. 4)  

 

Beträffande ”informationssökning i yrkesrollen” är det vidare rimligt att anta att det inte finns 

vattentäta skott mellan informationssökning i yrkesrollen och den (innehållsligt närrelaterade) 

informationssökning som samma person utför på fritiden, då även sökningar exempelvis i 

hemmiljö (där lärare kan förlägga sin s.k. förtroendearbetstid) kan generera relevant informa-

tion för just yrkesrollen. Reijo Savolainen skriver i en artikel apropå detta att yrkesrelaterad 

informationssökning har en tendens att överlappa informationssökning som sker utanför yr-

keskontexten. Savolainen exemplifierar med informationssökning kring en språkkurs, vilken 

kan vara såväl fritidsrelaterad som yrkesrelaterad och att detta inte kan separeras. Savolainen 

konstaterar vidare att såväl fritidsrelaterad som yrkesrelaterad informationssökning har det 

gemensamt att båda typerna av informationssökning har en tendens att ske utifrån principen 

att den ska kräva minsta möjliga ansträngning. (1995, s. 266)  

 

Begreppet informationskällor åsyftar i min uppsats, ”ursprunget till den information som 

söks” och kan vara i tryckt och skriftlig form liksom muntlig. (Limberg, 1998, s. 20) Vidare 

kan informationskällor vara digitala samt icke-digitala. Beträffande termen informationskäl-

lor, är det bitvis svårt att urskilja absoluta gränser mellan vad som är formella respektive in-

formella källor. Jag utvecklar detta vidare framför allt under avsnitt 3.2 och 6.1.5.                                                  

                                                                                                                                                                  

Min ursprungliga tanke var att även ha med frågeställningen ”hur använder gymnasielärare 

sökt information i sin undervisning och roll som samhällskunskapslärare?”, men fann att detta 

skulle bli för omfattande för en kandidatuppsats. Man kan dock anta att svaren på de övriga 

tre frågeställningarna direkt eller indirekt kommer att tangera hur sökt information används. 
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2. Tidigare forskning  

2.1 Reflektioner kring urval 

Det finns relativt mycket tidigare forskning som berör informationssökning i en utbildnings-

kontext och nedan beskriver jag några principer jag utgått ifrån i mitt urval beträffande den 

tidigare forskning som tas upp i 2.2. 

Flera av studierna nedan berör grundskollärare och olika aspekter av informationssökning, 

men jag har ändå funnit studierna och (delar av) deras resultat relevanta för min egen studie 

och därmed valt att ta med dessa under avsnittet tidigare forskning.  

Många studier fokuserar på skolelevers egen informationssökning, vilket endast har en indi-

rekt koppling till min egen studie. Dock kan inte lärares informationssökning sägas ske sepa-

rat från elevers i en skolmiljö, vilket har gjort att jag i viss utsträckning valt att även ta med 

resultat som rör elevers egen informationssökning. 

Hur åldersstigna studierna är, dvs. när de genomfördes, har i viss mån också styrt vad jag valt 

ut under tidigare forskning. ”Internet” och dess enorma genomslagskraft gör att studier med 

fokus på lärares informationssökning, från exempelvis andra halvan av 1990-talet, inte är helt 

självklara att ha med.  

I de forskningsstudier som tas upp i stycke 2.2 har olika teoretiska perspektiv använts. Jag 

nämner i min genomgång nedan vilket teoretiskt perspektiv, men har av utrymmesskäl avstått 

från att gå in på vad dessa teoretiska perspektiv mer ingående innebär.  

2.2 Tidigare studier som berör lärares informationssökning 
 

I tidigare forskning som på olika sätt relaterar till lärares informationssökning, kan exempel-

vis Anna Lundhs magisteruppsats Informationssökning och lärare. En studie av 4-9-lärare i 

övergången från utbildning till yrkespraktik framhållas. I studien, där Lundh intervjuat nyut-

examinerade lärare, har exempelvis teorier kring yrkessocialisation och yrkesidentiteter an-

vänts och ansatsen i uppsatsen kan snarast beskrivas som kontextorienterad. Lundh berör i sin 

uppsats bl.a. vilka skillnader som kan urskiljas mellan informationssökningen hos lärarstude-

rande respektive yrkesverksamma samt förutsättningen för informationssökning, dels under 

utbildningen och därefter i yrkesrollen som lärare. (2005, s. 3, s. 14)  

 

Lundh konstaterar att informationssökningen inom ramen för lärarutbildningen, beskrivs av 

de nyutexaminerade lärarna vara präglad av att kunna tänka källkritiskt och använda olika 

informationskällor i ett vetenskapligt syfte, medan informationssökningen i rollen som yrkes-

verksam lärare snarare kommit att vara kopplad till själva undervisningen, eleverna samt 

plötsliga behov som uppkommer i lärarvardagen. Lundh konstaterar att informationssökning-

en som yrkesverksam lärare ändrar karaktär i jämförelse med informationssökningen under 

tiden som lärarstudent: 

 
Det material som eftersöks blir av en annan karaktär då det är viktigt att det är avpassat till elevernas 

nivå. Detta gör att de källkritiska aspekterna förändras, information värderas inte längre efter sin ve-

tenskapliga relevans, utan efter sin användbarhet i undervisningssammanhang. Bibliotek används i 

mycket lägre utsträckning än under högskolestudierna och mer erfarna kollegor blir viktiga informa-

tionsförmedlare. (2005, s. 61) 
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I uppsatsen framhålls att informationssökningen som lärarstudent snarast är kopplad till att det 

ska gå bra med studierna, medan tiden som yrkesverksam lärare därefter gett mer frihet att 

själv påverka sin informationssökning, exempelvis att vid sökande efter information välja att 

vända sig till kollegor, och att de informationsbehov som eleverna har, i mångt och mycket 

påverkar lärarnas egen informationssökning. (2005, s. 61) 

I antologibidraget Att lära informationssökning för yrkeslivet: Om bibliotekarier, lärare och 

sjuksköterskor skriver Anna Lundh (bl.a. utifrån resultaten från 2005 ovan) tillsammans med 

Jenny Hedman och Olof Sundin bl.a. om relativt nyutexaminerade grundskollärare och deras 

informationssökning. Exempelvis analyseras, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, hur dessa 

lärare tänker och agerar i relation till förväntningar och olika värderingar och uppfattningar 

beträffande informationspraktiker (se 3.1.) (2009, s. 133f.) Vad beträffar gruppen intervjuade 

yrkesverksamma grundskollärare, är informationssökande i vetenskaplig litteratur inte en cen-

tral del i att vara informationskompetent. De informationskällor som anses direkt tillämpbara 

på undervisningen och som kan kopplas till elevers egen informationssökning, är den som 

anses användbar. (2009, s. 143) I kapitlets avslutande diskussionsdel konstateras att ”utöver 

arbetsuppgifternas karaktär ser vi också att andra omständigheter spelar in, såsom institutio-

nellt formade traditioner, värderingar och konventioner samt därmed följande förväntningar 

från exempelvis (…) kollegor”. (2009, s. 151)  

Petra Nilsson belyser i sin magisteruppsats Grundskollärares informationsbehov och informa-

tionsförsörjning: en intervjuundersökning ur ett rollperspektiv bl.a. hur lärare söker informa-

tion och vilka svårigheter som är förknippade med detta. Nilsson har intervjuat grundskollära-

re i sin studie och utgår i sin analys från en modell baserad på rollteori, där människor ikläder 

sig olika roller, vilka enligt modellen förklarar varför människor agerar som de gör. (2003, s. 

27) Nilsson konstaterar att de lärare hon intervjuat använder flera olika informationskällor och 

att dessa är av skiftande slag: såväl informella som formella, såväl sådana informationskällor 

som återfinns inom skolkontexten, men även informationskällor som är externa. Avgörande 

för val av informationskälla kan vara att det ska gå snabbt att nå önskad information, men 

exempelvis även att källan ska anses trovärdig och att kollegor är viktiga som informations-

källor. Svårigheter som framhålls i samband med informationssökning i lärarrollen är tids-

brist, svårigheter att navigera på internet, avsaknad av tillräckligt utrustat skolbibliotek, svå-

righeter att bedöma informationens relevans för den egna undervisningen etc. (2003, s. 82) 

Beträffande internet framhålls att de intervjuade lärarna upplever att de får alltför stort antal 

träffar vid informationssökning via internet, vilket skapar svårigheter när det gäller att välja ut 

relevant information. (2003, s. 76) 

Louise Limberg utgår i sin avhandling Att söka information för att lära – en studie av samspel 

mellan informationssökning och lärande från ett fenomenografiskt perspektiv och fokuserar 

på gymnasieelevers inlärning och informationssökning i samband med ett större och själv-

ständigt arbete på temat EU. I sin avhandling har Limberg intervjuat såväl elever, som aktuell 

lärare och bibliotekarie. Relevansen för min uppsats återfinns främst i det avsnitt och de 

aspekter som tar upp lärarens roll i samband med självständigt elevarbete. I Limbergs studie 

beskrivs hur läraren initialt startar upp det stora fördjupningsarbetet med en lektion med fak-

taintroduktion till ämnet, men att eleverna därefter arbetar i relativt självständiga arbetsformer 

och att läraren då främst fungerar som handledare för eleverna, inklusive att, tillsammans med 

bibliotekarien, vägleda eleverna i valet av informationskällor m.m. (1998, s. 109) 

Louise Limberg och Lena Folkesson skriver i sin slutrapport i det s.k. IDOL-projektet (Un-

dervisning i informationssökning. Slutrapport från projektet informationssökning, didaktik 
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och lärande) där fokus varit att undersöka lärares samt bibliotekariers synsätt beträffande in-

formationssökning och då främst undervisning i detta. Ansatsen är fenomenografisk, då de 

velat studera skillnaderna mellan lärares och bibliotekariers erfarenhet beträffande informa-

tionssökning i undervisningssammanhang. (2006, s. 2) Exempel på Limbergs och Folkessons 

resultat är att undervisning vad gäller informationssökning gagnas av att bibliotekarier och 

lärare samarbetar kring frågan. (2006, s. 126) Andra slutsatser är att elever generellt har ett 

behov av att lära sig att förhålla sig kritiska till olika källor och att bli bättre på att bedöma 

relevansen hos olika informationskällor givet en aktuell skoluppgift (2006, s. 2) Limberg och 

Folkesson tar i ett annat avsnitt i slutrapporten av IDOL-projektet också upp hur lärare ser på 

informationssökning och konstaterar här, med stöd i tidigare forskning, att lärare själva har en 

oklar och vag bild beträffande vad som avses med informationssökning och att ”datoranvänd-

ning” kan bli synonymt med informationssökning, dvs. att många lärare med andra ord har ett 

tämligen tekniskt synsätt på informationssökning. (2006, s. 30) 

Daniel Bengtsson har i sin kandidatuppsats Informationssökning och vidareutveckling – Gym-

nasielärares informationsbeteende i yrkespraktiken undersökt gymnasielärare i litteraturve-

tenskap och deras arbete med informationssökning. Resultaten i Bengtssons studie är exem-

pelvis att en vanlig källa för information, för de sex lärare han intervjuat, är att gå till olika 

läroböcker i ämnet för att så förbereda sig inför de kurser de ska undervisa i. Det är bara två 

av de lärare som Bengtsson intervjuat som uppger att de aktivt söker information på Internet 

vid kursförberedelser. Lärarna i studien menar vidare att de är osäkra på bibliotekariens roll 

och att ingen av de intervjuade regelbundet samarbetar med skolans bibliotekarie. (2008, 

s.35f.) Bengtsson har använt sig av en fenomenografisk metod och gör i sin uppsats också en 

jämförelse mellan lärare som undervisar på olika gymnasieprogram. (2008, s. 6) En reflektion 

i sammanhanget är att jag i min uppsats har valt att inte bygga in en jämförande aspekt mellan 

program. Dels därför att en kandidatstudie är relativt begränsad till sitt format, men dels även 

då det snarare är regel än undantag att en enskild samhällskunskapslärare undervisar på flera 

gymnasieprogram.  

I rapporten Textflytt och sökslump – informationssökning via skolbibliotek, vilken rymmer 

resultat från studier i såväl grundskolan som på gymnasiet, skriver författarna i ett kapitel om 

lärares och biblioteksanställdas samspel och att detta kan beskrivas vara baserat på ”informel-

la initiativ” i många fall och att kontakten lärare och bibliotekarier inte sker med viss regel-

bundenhet, utan mer sporadiskt. Vidare beskrivs också hur en bibliotekarie på en skola har 

betydligt mer kontakt med vissa lärare än andra. (Alexandersson & Limberg, 2007, s. 72f.) I 

rapportens avslutande diskussionsdel beskrivs hur många skolelevers informationssökning 

snarast sker utan egentlig riktning (Alexandersson & Limberg, 2007, s. 112) och att skolan 

redan tidigt (från det att elever börjar grundskolan) bidrar till att eleverna kommer att sätta 

likhetstecken mellan bearbetning av information och att ”flytta och omforma text”. (Alexan-

dersson & Limberg, 2007, s. 115) En viktig teoretisk utgångspunkt i rapporten är att skolmil-

jön och dess bibliotek blir ett ”deltagande i en social praktik” för de människor som vistas 

där. (Alexandersson & Limberg, 2007, s. 25)  

I Informationssökning och lärande – en forskningsöversikt, tar Limberg, Hultgren och Jarne-

ving upp flera aspekter av informationssökning i lärandesituationer och ger exempel på flera 

olika forskares resultat, såsom hur lärare i olika studier visat sig se på informationssökning. 

Beträffande lärares informationssökning konstateras bl.a. att lärare tycks ha en diffus uppfatt-

ning om vad informationssökning egentligen innebär (2002, s. 119) Andra exempel på resultat 

från forskning kring lärares informationssökning, är att lärare tenderar att underskatta den 
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funktion som ett bibliotek och dess bibliotekarie kan ha i undervisningssammanhang. (Lim-

berg, Hultgren & Jarneving, 2002, s. 122) 

Givet forskningsgenomgången ovan, kan jag sammanfattningsvis konstatera att det finns 

många tidigare studier som är relevanta för min uppsats. Denna tidigare forskning kan relate-

ras till min studie då de exempelvis berör vad som är kännetecknande för informationssök-

ning i yrkesrollen som lärare. Tidigare forskning uppvisar vidare resultat som berör lärares 

biblioteksanvändning, källor som lärare använder i sin informationssökning, hur lärare ser på 

informationssökning, omständigheter som påverkar informationssökningen och svårigheter 

som lärare upplever vid informationssökning etc.   
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3. Teori 
 

Nedan kommer jag att gå igenom de begrepp från ett sociokulturellt perspektiv och de model-

ler jag valt att använda i min analys.  

Jag utgår i min analys av min första frågeställning från Höglund och Perssons fyrfältsmatris 

över olika informationskällor och utvecklar denna matris som en del av analysen och sam-

manställningen av de svar jag fått under mina intervjuer. Jag använder mig också av tillämp-

liga begrepp från sociokulturellt perspektiv för att fördjupa analysen av min första frågeställ-

ning.  

Vid analys av min andra frågeställning använder jag mig av McKenzies modell över olika 

informationspraktiker och beträffande analys av min tredje frågeställning utgår jag från be-

grepp hämtade från ett sociokulturellt perspektiv.  

3.1 Ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet utgår från kontexten och dess betydelse för hur vi kommer att 

handla, exempelvis då vi söker information i ett givet sammanhang. Jag har därför funnit att 

begrepp hämtade från ett sociokulturellt perspektiv lämpar sig väl vid analys av mitt insamla-

de intervjumaterial, då begrepp hämtade från ett sociokulturellt perspektiv exempelvis kan 

användas som analysinstrument beträffande vilka förutsättningar och villkor som finns i 

sammanhanget eller vid analys av informationssökning i relation till kollegor och andra in-

formationskällor i en utbildningskontext.  

Det sociokulturella perspektivet har sitt upphov i Lev Vygotskij (verksam i Sovjetunionen 

under 1920- och 1930-talet) utifrån hans forskning inom pedagogik och psykologi. (Säljö, 

2011, s.154 ff.) En av de främsta svenska uttolkarna av perspektivet är Roger Säljö, forskare 

inom pedagogik. Säljö har utvecklat och problematiserat innebörden av ett sociokulturellt 

perspektiv, bl.a. i boken Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  

 

Jag uppfattar att det i många uppsatser och avhandlingar, där ett sociokulturellt perspektiv 

använts som teoretisk ansats, ryms många parallella begrepp och olika infallsvinklar och att 

forskare nyttjat de begrepp som varit adekvata för den egna studien och analysen av densam-

ma. Jag har därför dragit slutsatsen att ett sociokulturellt perspektiv snarast får betecknas som 

en sorts teoretisk paraplybeteckning. Det sociokulturella perspektivet kommer i min uppsats 

inte tillämpas som ett övergripande teoretiskt perspektiv. I min analys kommer jag istället att 

använda begrepp som är hämtade från ett sociokulturellt perspektiv. Begreppen är hämtade 

från Säljös forskning, men även från andra svenska forskare som tillämpat bl.a. Säljös be-

grepp i sin egen forskning, då i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt sammanhang.  

Olof Sundin tar i sin doktorsavhandling Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie 

av sjuksköterskors relation till fackinformation vid arbetsplatsen, i ett par avsnitt upp socio-

kulturella perspektiv och dess begrepp. En central utgångspunkt som tas upp i Sundins av-

handling är att ”ett sociokulturellt perspektiv tar vare sig utgångspunkt i verksamheter eller 

den enskilda individen som analysenhet, utan i samspelet dem emellan”. (2003, s. 38) Såväl 

redskap av fysisk som av intellektuell art är av intresse då dessa redskap anses vara ”medie-

rande av perspektiv och synsätt”. Redskapen ger perspektiv på vår omvärld och Sundin ex-

emplifierar detta med en kurs där deltagare ska tränas i informationssökning på dator och där 
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själva kursen och dess upplägg förmedlar (”medierar”) ett visst perspektiv, i detta fall på lä-

rande. (2003, s. 38)  

Ett analogt exempel från en gymnasiekontext på att redskap signalerar ett visst perspektiv, 

kan vara att många gymnasieelever numera har en egen dator, tillhandahållen av skolan, vilket 

politiker i många kommunala utbildningsförvaltningar beslutat om under senare år.  

Säljö framhåller att termen mediera stammar från det tyska ordet Vermittlung, dvs. förmedla 

och att detta indikerar att ”människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad kontakt med 

omvärlden. Tvärtom hanterar vi den med hjälp av olika fysiska och intellektuella redskap som 

utgör integrerade delar av våra sociala praktiker”. Säljö konstaterar vidare att med mediering 

åsyftas att människors tänkande och vår föreställning om vår omvärld är sprungna ur och på-

verkade av alla de redskap som finns omkring oss, såväl de fysiska som de intellektuella. Säl-

jö utvecklar resonemanget med att konstatera att mediering är en följd av resurser såsom tek-

nik och redskap, men också att ett av de mest betydelsefulla redskap som står till människors 

förfogande är vårt språk. (2000, s. 81f.) 

Olof Sundin beskriver att de redskap som används inte är att betrakta som neutrala utan alltid 

kan studeras i termer av makt. En grupp människor inom ett visst yrke, kan exempelvis bli 

oense om hur en viss företeelse ska tolkas. (2003, s. 39) Sundin framhåller vidare att informa-

tionssökning sker i en ”social praktik”, där värdet av funnen information konstrueras av de 

som ingår i en viss grupp. Information kommer alltid att vara föremål för tolkning och bli 

förstådd i det sammanhang inom vilket medlemmarna verkar. (2003, s. 35) Sundin beskriver 

vidare att de redskap som står till buds har ”en socialiserande roll” utan att de som nyttjar des-

sa redskap reflekterar över detta. (2003, s. 40)  

När det gäller fysiska redskap använder Säljö termen artefakt, vilket kan vara datorer och an-

nan utrustning för informationssökning och kommunikationer. Säljö skiljer alltså de fysiska 

artefakterna från andra redskap, såsom de psykologiska/intellektuella/språkbaserade redska-

pen. Utvecklingen av intellektuella och fysiska artefakter går dock ”hand i hand” och de har 

även det gemensamt att de båda visar på ”människans förmåga att samla erfarenheter och att 

använda dem för sina syften”. (2000, s. 29f., s. 71)  

Sundin och Francke konstaterar, med stöd från Säljö, att uppdelningen mellan fysiskt och in-

tellektuellt redskap inte med nödvändighet är meningsfull. Sundin och Francke exemplifierar 

med Wikipedia, som de konstaterar vara ett materiellt redskap rymmandes text, illustrationer 

m.m, men samtidigt också ett redskap av intellektuell art. (2010, stycke ”Socio-cultural theo-

ry”) I en gymnasiekontext återfinns ett stort antal redskap, såväl fysiska som intellektuella. 

Schema, styrdokument, sökmotorer, datorer, databaser, uppslagsverk, kursböcker, arbetslag 

och en mängd andra organisatoriska indelningar etc. kan i princip alla sägas rymma en över-

lappning mellan fysiskt och intellektuellt redskap.  

I min uppsats och dess analys kommer jag, i linje med ovan, att använda termen ”redskap” 

och alltså inte genomgående göra någon strikt åtskillnad mellan fysiskt och intellektuellt red-

skap. 

Jenny Hedman tar i sin studie Högskolebibliotekariers informationssökning i teoretisk belys-

ning upp termen ”situerat lärande”, vilken kan beskrivas som att en persons handlingar och 

inlärning också inbegriper ”de sociala praktiker där de äger rum”. (2006, s. 7) Hedman skriver 

vidare att ett sociokulturellt perspektiv tar hänsyn till förväntningar och uppfattningar som 
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finns i ett visst socialt sammanhang, grupp o.dyl. (2006, s.7) och Sundin konstaterar i sin un-

dersökning i linje med detta att en central komponent i formandet av en yrkesidentitet är vårt 

deltagande i en grupp. (2003, s. 44) Hur vi kommer att agera, hur vi kommer att uppfatta in-

formation m.m. är i en sociokulturell analys med andra ord avhängigt den kontext i vilken vi 

ingår.  

Hedman beskriver vidare att relevanta aspekter vid sociokulturell analys kan vara ”diskurser 

kring informationssökning” ”teknisk utrustning” liksom ”de dokument som involveras i sök-

ningen av information” (2006, s. 7).  

Informationskompetens (översättning av engelskans Information literacy) är en term som an-

vänds inom många teoretiska perspektiv, men även inom sociokulturellt perspektiv. En vanlig 

definition av begreppet informationskompetens är ”förmågan att söka, kritiskt värdera och 

använda information”. Från en sociokulturell horisont har man framför allt problematiserat 

synen på informationskompetens genom att i analysen väva in hur människors användande av 

redskap (och då i relation till begreppet sociala praktiker) har betydelse. (Limberg, Sundin & 

Talja, 2009, s.36ff.) En yrkesverksam människa blir genom kommunikation en del av en 

verksamhet på en viss arbetsplats och en utgångspunkt är att denna kommunikation har unika 

drag för just denna kontext. För att bli en del av en arbetsplats och de praktiker som finns där 

är det nödvändigt att ta till sig och införliva de begrepp och ”försanthållanden” m.m. som rå-

der inom den aktuella verksamheten samt att ta till sig och lära sig använda de fysiska redskap 

som den aktuella arbetsplatsen eller verksamheten nyttjar för sin kommunikation. Exempel på 

sådana fysiska redskap kan vara webbplatser, särskilda tidskrifter (eller andra informations-

källor) som kan användas för att hitta och använda information. Å andra sidan rymmer red-

skap begränsningar. Ett sådant exempel är att vi påverkas hur Google valt att utforma sin al-

goritm för ranking av träffar vid sökning. Analogt med detta kan vårt språk, vilket också är ett 

redskap, inom en viss kontext ange ”ramarna för vad som kan tänkas, sägas och skrivas”. 

(Limberg, Sundin & Talja, 2009, s. 49f.)  

Begreppet informationspraktik är ett annat fruktbart begrepp, vilket utvecklas under 3.3 nedan 

i anslutning till McKenzies modell över olika strategier vid informationssökning. Informa-

tionspraktiker åsyftar sammanfattningsvis begrepp, vanor och rutiner som är återkommande 

vid informationssökning som sker i en viss kontext.  

3.2 Höglund och Perssons matris över informationskällor 
 

Jag har i min analys av insamlad data, också utgått från Höglund och Perssons fyrfältsmatris 

med olika informationskällor. (1985, s. 47) Modellen nedan har jag använt som analysredskap 

beträffande min första frågeställning; vilka källor använder gymnasielärare för att söka infor-

mation i sin yrkesroll som samhällskunskapslärare?  
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 INTERNA EXTERNA 

 

FORMELLA 

 

Interna dokument 

PM, rapporter, 

register, arkiv 

Tidskrifter, böcker, rap-

porter, bibliografier, data-

baser 

 

INFORMELLA 

Samtal med kollegor inom 

organisationen, samman-

träden  

Brev, kongresser, samtal 

med kollegor utom organi-

sationen 

                            

                             Figur 1. Höglund och Perssons matris över informationskällor 

Höglund och Persson definierar formella källor som källor som finns i tryckt form, medan de 

med informella källor avser framför allt muntliga källor (1985, s. 45f.). Som antytts under 1.2 

är det svårt att fullt ut definiera vissa av informationskällorna varandes antingen formella el-

ler informella och jag kommer i min uppsats förhålla mig till Höglund och Persson definition 

och gränsdragning, genom att problematisera synen på vad som kan sägas vara en formell 

respektive informell källa, genom att i min uppdaterade version av matrisen (se 6.1.5) beakta 

hur de intervjuade beskriver informationskällan och hur de säger sig använda den, för att 

motivera och avgöra om källan är att snarast betrakta som formell eller informell. De informa-

tionskällor som kan sägas vara ”renodlat” muntliga (samtal med någon) kommer dock av mig, 

likt Höglund och Persson, att betraktas som informella även i min uppdaterade version av 

matrisen. De informationskällor som kan sägas vara fysiska, tryckta källor kommer att betrak-

tas som formella. (se vidare resonemang under 6.1.5.) 

Höglund och Persson definierar vidare interna informationskällor som ”sådan information 

som skapats inom den egna organisationen”. Motsatsen, externa källor, ”är skapad utanför 

organisationen och måste tas in över organisationsgränsen” (1985, s. 46), dvs. informationen 

måste, för att betraktas som extern, i detta fall ha skapats i och vara hämtad från ett samman-

hang utanför den egna gymnasieskolan/utanför den egna förvaltningen (eller motsvarande för 

friskolor). Denna definition har varit vägledande i min uppsats, även om jag utvecklar och 

problematiserar detta synsätt i 6.1.5. 

Då modellen ovan skapades redan 1985 har jag dock i min analysdel valt att vidareutveckla 

modellen och att modifiera den genom att tillfoga exempelvis olika (efter 1985 nytillkomna) 

digitala källor och informationskällor relaterade till en utbildningskontext och de intervjuade 

lärarnas svar kring deras informationskällor. Under analysavsnittet (6.1.5) kommer jag såle-

des att presentera modellen i reviderad form, där utvecklandet av modellen integreras med 

själva analysen av de intervjuade lärarnas informationskällor.  

3.3. McKenzies modell 
 

Vid analys av min andra frågeställning beträffande hur de aktuella gymnasielärarna söker in-

formation i sin yrkesroll och hur de motiverar valet av de informationskällor de använder, har 

jag använt mig av följande modell av McKenzie över olika informationspraktiker (2003, s. 

26): 
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↓ Mode                 

Phase→ 

 

Connecting Interacting 

Active seeking 

 

Actively seeking con-

tact with an identified 

source in a specific in-

formation ground  

 

Asking a pre-planned ques-

tion; active  

Active scanning Identifying a likely 

source; browsing in a 

likely information 

ground  

 

Identifying an opportunity 

to ask a question; actively 

observing or listening 

 

Non-directed mo-

nitoring 

 

Serendipitous encoun-

ters in unexpected plac-

es 

 

Observing or overhearing 

in unexpected setting, chat-

ting with acquaintances 

By proxy 

 

 

Being identified as an 

information seeker; be-

ing referred to a source 

through a gatekeeper 

 

Being told 

 

 

    

     Figur 2. McKenzies modell över olika informationspraktiker  

McKenzies modell ovan
5
 är ursprungligen utvecklad som ett led i en studie kring informa-

tionssökning hos blivande tvillingmammor, där hon utvecklat och problematiserat termen 

”information practices”, informationspraktiker. McKenzies studie fokuserar på vardagsrelate-

rad informationssökning (”everyday-life information seeking”). (2003, s. 19 ff.) I min uppsats 

undersöks en yrkesrollsrelaterad informationssökning, men jag har funnit att McKenzies mo-

dell fungerar väl även i denna kontext.   

McKenzie framhåller att det finns olika typer av informationspraktiker och olika sätt att söka 

information och nämner här hur informationssökning kan vara alltifrån ”active seeking”; in-

formationssökning i en specifik källa och av en särskild anledning där man i förväg planerat 

relevanta frågor etc. till informationssökning ”by proxy”; att någon form av ”ombud” såsom 

en bekant eller främmande person ger mig information, alltså att information lämnas till mig 

eller att jag får ett råd, blir hänvisad eller att någon rent av föreskriver för mig hur något ”är”. 

Mellan dessa ytterligheter återfinns även ”active scanning”; där man söker i källor som man 

förmodar vara relevanta och till hjälp i sammanhanget, att aktivt lyssna till samtal och ha möj-

lighet att ställa frågor utan att den som söker eller lyssnar behöver vara ute efter någon allde-

                                                           
5 McKenzies modell rymmer avslutningsvis en separat ruta med texten “Information practices: may be used as counter-strategies in the face 
of connection or communication barriers”. Jag har strukit denna ruta vid återgivande av modellen, då den, givet sitt innehåll, inte bidrar till 

analysen av mitt material.  

Individual-in-context 
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les specifik information samt även ”non-directed monitoring”; att utan avsikt upptäcka något 

av intresse på ett ställe där man inte förväntat sig detta och då man egentligen inte planerat att 

söka information, exempelvis då man läst tidningen och väntat sig information av mer gene-

rell karaktär. (2003, s. 25 ff.)  

Det blir också tydligt i analysdelen (6.2-6.2.4) att de olika informationspraktikerna i McKen-

zies modell går in i varandra och att de inte strikt kan särskiljas. 

Jag har inte valt att i sin helhet presentera en modell där alla termerna är översatta. När jag i 

min analysdel tillämpar modellen, har jag i löpande text dock beskrivit betydelsen av active 

seeking, active scanning, non-directed monitoring och by proxy på svenska. Då jag inte fann 

en tillräckligt bra översättning på active seeking, active scanning, non-directed monitoring 

och by proxy, återfinns dessa således i sin engelska form som rubriker i avsnitt 6.2.1-6.2.4. 

McKenzies modell fångar dels olika ”faser” (”phases”) (eller om man så vill olika stadier av 

eller delar av), i samband med informationssökning: att närma sig, komma i kontakt med 

(”connecting”) information liksom sättet att interagera (”interacting”) med informationskäl-

lan. (2002, s. 21ff.)  
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4. Metod 

Valet av intervju som datainsamlingsmetod kan sammanfattas med Zhang & Wildemuths be-

skrivning av intervjun som ett verktyg för att få tillgång till ”erfarenheter, attityder och upp-

fattning av verkligheten” som människor omfattar. (2009, s. 222) För att få svar på mina frå-

geställningar i min uppsats, fann jag att det mest lämpliga var att ställa frågor direkt till av-

gränsad grupp genom semistrukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjuguiden har 

frågor utformade på förhand, men också en flexibilitet vad gäller ordalydelse, ordningsföljd 

och möjlighet att ställa följdfrågor.  

4.1 Urval 

Jan Trost framhåller att det begränsade antalet intervjuer som genomförs i en kvalitativ studie, 

gör att det inte är intressant att uppnå ett representativt urval i statistisk mening. (1997, s. 105) 

Trost menar vidare att färre intervjuer som är väl utförda tillför mer än fler intervjuer, vilka är 

mindre väl genomförda. (1997, s. 110)  

Frances Hultgren ger i sin föreläsning olika förfaringssätt beträffande urval. Urval kan göras 

slumpmässigt eller via någon person, en s.k. gatekeeper, som kan hjälpa till med urval utifrån 

de kriterier man anger. (2011-01-19) Jag har i min uppsats valt att använda mig av en gateke-

eper, i detta fall en rektor/skolledare för att kunna få tips om lämpliga lärare att intervjua. Jag 

skickade e-post (se bilaga 2) till ungefär tio rektorer/skolledare med förfrågan om hjälp att nå 

samhällskunskapslärare för intervju. Att få tag på fyra samhällskunskapslärare för intervju, 

var svårare och tog längre tid än jag inledningsvis trott. Det tog drygt en månad från det att 

jag påbörjat arbetet med att söka efter någon att intervjua och själva genomförandet av min 

första intervju. (se bilaga 3 beträffande förfrågan till lärare) 

Gymnasielärare i samhällskunskap har i regel ytterligare ett eller två ämne/ämnen i sin kom-

bination. Att exempelvis undersöka vilka informationskällor en gymnasielärare som undervi-

sar i samhällskunskap nyttjar, kan således påverkas indirekt av det andra ämne/de andra äm-

nen som vederbörande undervisar i. Vissa lärare har därtill endast en samhällskunskapskurs 

per läsår medan andra har flera stycken, exempelvis beroende på tjänstgöringsgrad. Somliga 

har undervisat i många år, medan andra är nästan nyutexaminerade. Somliga arbetar på stora 

skolar med många program, medan motsatsen kan gälla för andra. Vissa gymnasielärare i 

samhällskunskap kommer att ha hunnit börja undervisa i enlighet med de kursplaner som 

gäller i och med ”GY 11”, andra inte, vilket även nämnts under 1.2. Ovanstående variabler 

går inte att korrigera för vid urval då man använder sig av en kvalitativ metod. 

4.2 Forskningsetiska överväganden 

Vid intervjuer är det angeläget att låta dem som intervjuas förbli anonyma för de som läser 

uppsatsen. Att uppgifterna förblir konfidentiella är således en viktig utgångspunkt. Jag har 

därför ändrat personnamn, inte skrivit ut skolans namn m.m. för att undvika att intervjudelta-

garna ska kännas igen. (se även avsnitt 5.) Birgitta Forsman framhåller i boken Forskningsetik 

vikten av att endast lova sådant som är möjligt att hålla (1997, s. 77) och jag har därför också 

inför/vid intervjutillfället förmedlat att uppgifter såsom ämneskombination, antal år i yrket 

och liknande uppgifter kan komma att framgå i min uppsats. Pål Repstad tar upp att det är 

lämpligt att inte använda sig av personens riktiga namn i något led, inte heller i utskrifter som 

inte ska bli en del av den löpande uppsatstexten (2007, s. 90). Detta är något jag tagit fasta på.  
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Att intervjua lärare, med egen lärarerfarenhet, kan å ena sidan vara en fördel då jag är insatt i 

hur det kan te sig att undervisa i samhällskunskap, införstådd i arbetet med att förbereda lek-

tioner etc. Jag upplever också att min egen lärarerfarenhet har varit positiv vid utformandet av 

intervjuguiden. En fallgrop kan dock vara att jag lockats att förutsätta det som ska bevisas, 

istället för att se förutsättningslöst på situationen, med andra ord riskera att ”go native”. Jag 

har genomgående försökt vara medveten om dessa aspekter och fallgropar för att undvika 

tendensen ”att bedöma snarare än att utifrån aktörens horisont ge precisa beskrivningar av det 

som sker”. (Repstad, 2007, s. 40)   

Alla de intervjuade lärarna har gett sitt medgivande till att intervjuerna spelats in. 

4.3 Genomförande 

Att formulera och ställa frågor är svårt och mycket informationssökning sker i stunden och en 

individs informationssökningsmönster kan vara svårt att fånga. Den som intervjuas har liksom 

vi alla ett selektivt minne och kan, då vi får frågor, tendera att (medvetet eller omedvetet) 

”tvätta” våra svar och svara det vi tror förväntas av oss och utifrån den yrkesroll vi represente-

rar.  

Innan min första intervju genomförde jag en provintervju (som jag inte transkriberat av tids-

skäl). Intervjudeltagare var då en gymnasielärare i annat ämne än samhällskunskap (pga. att 

jag inte lyckades finna fler än fyra intervjudeltagare i samhällskunskap), men vederbörande 

undervisar i ett relativt närrelaterat ämne och provintervjun gav mig bl.a. möjlighet att ändra 

en del frågeformuleringar, skapa bättre tydlighet och struktur i intervjumallen och öva på 

tänkbara scenarier beträffande följdfrågor.  

De fyra intervjuerna jag genomförde i min studie tog alltifrån ca trettio minuter till drygt en 

timme och samtliga spelades in. Intervjun genomfördes på en plats, som den intervjuade kun-

nat påverka och där förhoppningen var att det gick att tala relativt ostört. I praktiken blev det 

inte så fullt ut beroende på diverse plötsliga, lite oförutsägbara skeenden, men intervjuerna 

kunde ändå genomföras på ett fullgott sätt.  

Efter att jag genomfört fyra intervjuer med gymnasielärare i samhällskunskap, transkriberade 

jag innehållet, i dess centrala delar. Vid transkriberingen utgick jag ifrån det Repstad framhål-

ler i sammanhanget, nämligen att de delar som inte är relevanta för analysen (uppenbara sido-

utvikningar etc.) vid en intervju, inte behöver transkriberas. Repstad menar vidare att en 

framkomlig väg är att transkribera det som är av störst intresse och som därför förväntas bli 

en viktig del av analysen. Övrigt från intervjun kan istället sammanfattas i form av referat. En 

anteckning bör också göras om att man hoppat över att transkribera och inte heller refererat 

något. (2007, s. 112)  

Jag har överlag följt Repstads rekommendationer ovan, med viss modifiering. Jag har försökt 

transkribera i princip ordagrant, även om detta är svårt och en ständig avvägningsfråga. Jag 

har exempelvis ändrat vissa uttryck m.m. från talspråk till skriftspråk (ex ”nåt” till något) eller 

skapat fullständiga meningar där jag exempelvis bedömt det vara nödvändigt för att skapa en 

begriplighet i läst text. Har jag, exempelvis för begriplighetens skull, valt att hoppa över nå-

got/några ord har jag markerat det vid transkribering, genom att skriva ut tre punkter i paran-

tes (…). Beträffande några avsnitt från de inspelade intervjuerna, som också varit av intresse 

för analysen, har jag bedömt att referat bättre sammanfattat vad som sagts, än ordagrann tran-
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skribering och jag har vid min intervjuutskrift markerat vad som är just referat. Även sidout-

vikningar m.m, vilka inte transkriberats, har markerats.  

I min intervjuguide (se bilaga 1) har jag ibland använt mig av formuleringen ”ta reda på” och 

ibland ”söka information”. Formuleringarna har sänt lite olika signaler till den som intervju-

ats, men jag har medvetet valt att variera mellan dessa uttryckssätt. Jag har också valt att ex-

emplifiera vad jag menar med informationssökning i början av intervjutillfället, dvs. att jag 

utgått från en bred definition av informationssökning som inkluderar såväl formella som in-

formella källor och även gett exempel på de båda typerna. Risken var, bedömde jag, annars 

stor att det vid intervjuerna skulle ha blivit alltför stort fokus på de intervjuade lärarnas for-

mella informationssökning.  

Jag gjorde inledningsvis ett försök att dela in mina intervjufrågor i intervjuguiden under ru-

briker (utifrån mina tre frågeställningar), men fann resultatet konstruerat då frågorna då inte 

hamnade i en naturlig ordning. Flera frågor täcker dessutom fler än en frågeställning. 

4.3.1 Kodning av insamlad data 
 

Hultgren framhåller kodning som ett sätt att förenkla och möjliggöra analys efter insamlad 

data. Kodningen medför att insamlad data organiseras i olika kategorier, till vilka de bäst kan 

sägas passa. Det är dock, av praktiska skäl, inte möjligt att koda all insamlad data. Koderna 

som upprättas ska utgå från aktuella forskningsfrågor. (2011-01-19)  

Jag kodade mitt material genom att (i utskrifter av de transkriberade intervjuerna) med olika 

färgnyanser markera avsnitt, citat m.m. i intervjusvaren som kunde sägas höra till mina olika 

frågeställningar och i arbetet med analys av insamlad data utgick jag sedan från alla dessa 

färgmarkeringar. Kodningen har i mitt arbete snarast varit en process i flera steg och jag har 

parallellt med analysen, återgått till de transkriberade utskrifterna och successivt kunnat knyta 

fler citat, avsnitt ur intervjuerna till respektive forskningsfråga. En central och relativt tids-

ödande del av kodningen har varit att undvika att koda ”allt” och att välja ut de citat och refe-

rat som bäst belyser och sammanfattar intervjudeltagarnas tankar och svar på mina frågor och 

uppsatsens frågeställningar. 
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5. Presentation av intervjudeltagarna 
 

Nedan kommer jag i korthet presentera de fyra gymnasielärare som jag intervjuat. I min pre-

sentation och därpå följande analys har jag valt att benämna de jag intervjuat för intervjudel-

tagare (eller ”de jag intervjuat” o.dyl. för att variera språket).  

Alla namn är fingerade och jag har valt att inte skriva ut uppgifter om exempelvis ämneskom-

bination, dvs. ämne/ämnen utöver samhällskunskap, då vissa ämneskombinationer är relativt 

ovanliga. Att informationen inte ska kunna spåras till en enskild individ, är också skälet till att 

presentationen nedan hålls kortfattad.  

Jag har vid intervjutillfället ställt frågor om hur länge intervjudeltagarna arbetat som gymna-

sielärare, men inte frågat efter den intervjuades ålder, då jag bedömde den första uppgiften 

betydligt mer relevant i sammanhanget. Detta är dock, som alltid, en avvägningsfråga.  

De fyra gymnasielärare jag har intervjuat har alla det gemensamt att de undervisar i samhälls-

kunskap och är behöriga i ämnet: 

Erik har arbetat ca 3 år som gymnasielärare och han arbetar på en relativt stor skola i kom-

munal regi. På den gymnasieskola där Erik arbetar finns såväl praktiskt inriktade som teore-

tiskt inriktade program
6
. På skolan finns bemannat bibliotek.  

Nina har arbetat ca 10 år på gymnasiet och dessförinnan några år i grundskolan. Nina arbetar 

på en relativt stor, kommunal gymnasieskola. På skolan finns såväl praktiskt som teoretiskt 

inriktade program. På skolan finns bemannat bibliotek.  

Sven har arbetat ca 11 år som gymnasielärare. Han arbetar på en friskola, ungefär en tredjedel 

så stor (sett till antalet elever) jämfört med de olika kommunala skolor där övriga intervjudel-

tagare har sin tjänst. På skolan finns såväl praktiskt som teoretiskt inriktade program. På sko-

lan finns inget bemannat bibliotek.  

Anna har arbetat ca 15 år som gymnasielärare och hon arbetar på en relativt stor, kommunal 

gymnasieskola. Den gymnasieskola Anna arbetar på erbjuder såväl praktiska som teoretiska 

program. På skolan finns bemannat bibliotek.  

  

                                                           
6 I och med ”GY11" används istället termerna ”yrkesprogram” respektive ”högskoleförberedande program”.  
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6. Analys av intervjudata  
 

Vid presentation och redovisning av insamlad data från intervjudeltagare, finns olika tillväga-

gångssätt rent generellt. Jag har övervägt alternativet att inleda med ett renodlat deskriptivt 

avsnitt där jag presenterar resultatet (inklusive belysande citat) från mina intervjudeltagare, 

men jag har dock funnit att det är att föredra att väva in analys och tillämpning av teori och 

modeller löpande alternativt i direkt anslutande avsnitt. Detta kan motiveras med att jag då 

slipper onödiga upprepningar, vilket tynger framställningen och därmed läsningen av den-

samma. Ett annat argument för detta tillvägagångssätt är att analys, upplever jag, inte kan se-

pareras från själva redovisningen av data, då analysen redan påbörjas per automatik i samband 

med själva intervjutillfället, transkriberingsprocessen, kodning av data och fortskrider därefter 

under själva urvalet av det som presenteras i löpande text. Repstad konstaterar i linje med 

detta att det är kännetecknande för kvalitativ metod att olika faser, såsom datainsamling och 

analys, överlappar varandra och tenderar att blir parallella. (2007, s. 17) 

Analysen nedan är tematisk i den bemärkelse att jag tar upp en frågeställning i sänder och där 

belyser de intervjuades tankegångar och svar i citatform och i löpande refererande text. Rep-

stad skriver i sammanhanget att det i kvalitativa studier är relativt vanligt att först kort presen-

tera dem man intervjuat (avsnitt 5), för att sedan övergå till en framställning i form av olika 

teman. (2007, s. 148) 

Att hantera ett stort antal transkriberade sidor är en utmaning. Genom urvalet av citat och re-

ferat nedan har jag strävat efter att ge ett rättvisande koncentrat av de svar jag fått under inter-

vjuerna. Nedan fokuserar jag på mina frågeställningar en i sänder under olika rubriker. Analy-

sen och besvarande av mina olika frågeställningar går tydligt in i varandra, då var någon sö-

ker information är nära kopplat till hur någon söker information samt även upplevelsen av 

förutsättningar och villkor i sammanhanget. Att med referat och exemplifierande citat redogö-

ra för lärarnas informationskällor, innebär exempelvis att jag automatiskt också närmar mig 

exempelvis tillvägagångssättet (dvs. hur informationen söks). 

Avsnitt 6.1– 6.1.5 nedan behandlar uppsatsens första frågeställning, avsnitt 6.2 uppsatsens 

andra frågeställning och avsnitt 6.3 uppsatsens tredje frågeställning.  

6.1 Vilka källor använder gymnasielärare för att söka information i sin yr-

kesroll som samhällskunskapslärare?  

 
Jag har nedan valt att ta upp dagstidningar framför allt under ”digitala informationskällor”, 

medan tidskrifter tas upp längre fram. Olika indelningar är här möjliga, men den jag valt har 

överlag motiverats med hur intervjupersonerna sagt sig nyttja källorna.  

6.1.1. Digitala informationskällor
7
 

 

Alla de lärare jag intervjuat exemplifierar på många olika sätt att digitala informationskällor 

och sökningar på ”internet” eller ”nätet” är viktiga för deras informationssökning och som 

informationskällor, även om skillnader framkommer i svaren mellan dem jag intervjuat. 

                                                           
7 Jag har valt använda termen digitala källor som sammanfattande term i rubrik istället för exempelvis ”internet”, då jag har funnit att internet 
(eller ”webben”) är en alltför diffus term och att digitala källor därför är att föredra istället. Internet kan sägas vara en överordnad term till 

”webben”, då den senare utgör en del av det som benämns internet, trots att termerna tenderar att användas synonymt. (Våge, Dalianis & 

Iselid, 2003, s. 13) Dock använder de intervjuade gymnasielärarna termerna ”nätet” ”internet” ”webben” parallellt och jag har, då jag refere-
rat eller citerat lärarna i löpande text, valt att använda deras språkbruk. 
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Erik beskriver att den största delen av hans informationssökning görs via internet och att digi-

tala källor är centrala för honom. Dagligen läser han ett par svenska dagstidningars webbupp-

lagor, samt ytterligare ett par svenska tidningars webbupplagor regelbundet. Han framhåller 

också att han använder sig av Wikipedia mycket och att Wikipedia för hans del blivit ”refe-

rensverket” till skillnad från exempelvis Nationalencyklopedins (NE:s) webbupplaga (som 

Eriks och övriga intervjudeltagares skolor tillhandahåller för lärare och elever), som han inte 

använder.  

Vi kommer under intervjun också in på användningen av Google, som han kallar ”porten” och 

i sammanhanget säger Erik att: 

Erik: Det blir ofta att man hamnar på ganska mycket samma sidor.  

Intervjuare: Att man går på gamla inkörda spår? 

Erik: Mm. 

Intervjuare: Du nämnde Google tidigt.  

Erik: Ja, det är ju klart att man använder Google lite mycket. Väldigt mycket. 

Anna beskriver, i konstrast till Erik, att hon föredrar att läsa dagstidningar i fysisk form och 

inte dess webbupplagor och att dagstidningar är viktiga för att hon ska hålla sig uppdaterad i 

samhällskunskapsämnet. Däremot använder även hon Wikipedia relativt mycket, till skillnad 

från NE som är en informationskälla hon inte nyttjar i så stor utsträckning.  

Intervjuare: Kan du säga någon typisk sak som du kollar på Wikipedia. 

Anna: Det kan ju vara att slå upp en person till exempel. 

Anna fortsätter längre fram i intervjun och exemplifierar med: 

Anna: Den typen av information jag söker [på Wikipedia] är ju kanske inte så viktig, så jag utgår ifrån om 

jag slår upp ”Westminster Abbey” till exempel, jag menar det står inte fel. 

Nina använder sig också av Wikipedia, men beskriver att hon av källkritiska skäl hellre söker 

information i NE:s webbupplaga. Under intervjun beskriver Nina också hur hon använder sig 

av Google för att söka information: 

   Nina: Ja, jag får erkänna att jag ibland använder Google (skratt). 

När jag frågar henne om det ska tolkas som att hon helst inte vill använda Google, konstaterar 

hon att hon inte vill det pga. att hon då får många träffar som inte är särskilt användbara. Hon 

föredrar istället NE och konstaterar att: 

Nina: Jag tror att de flesta artiklarna där [NE] är skrivna av någon auktoritet inom ett ämnesområde. Är det 

på nätet är det ju mer uppdaterat än i bokform. 

Dagstidningar är en central informationskälla även för Nina och hon läser olika tidningar, 

vissa i fysisk form och andra på dess webbupplagor, för att hålla sig uppdaterad såväl lokalt, 

nationellt som internationellt.  

Sven använder sig mycket av ”nätet” vid informationssökning och beskriver hur han ofta ut-

går från sökningar på Google: 

Sven: Jag börjar där. Om det inte är (…) för man vet ju hur nätet är. Det kan ju vara lite svajigt sådär, man 

vet ju inte vad som står där. Om jag ska ha en exakt fakta så går jag ofta in på NE som vi har tillgång till 

och letar där, så utgår jag från den och går vidare. Och på lite mer udda saker går jag t.o.m. in på Wikipedia 

ibland och tittar till vad som finns där.  
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Intervjuare: Vad kan det vara som du söker på Wikipedia? 

Sven: Det är lite mer udda saker. 

Intervjuare: Exempelvis? 

Sven: Vad hände med Gavrilo Princip, han som sköt skotten i Sarajevo. Det står inte på NE. 

I Svens svar, liksom i Ninas resonemang ovan där hon motiverar varför hon föredrar NE 

framför Wikipedia, framkommer en uttalad ambition att vara källkritisk, vilket rimmar väl 

med de uttalade kraven i en utbildningskontext i allmänhet och kraven i samhällkunskapsäm-

net i synnerhet. Sundin (2003) pekar på att ett sociokulturellt perspektiv framhåller betydelsen 

av den sociala praktiken inom vilken någon, exempelvis en lärare verkar och att kontexten 

kommer att påverka hur vi agerar etc. Givet en utbildningskontext (där lärare kräver att elever 

uppvisar en källkritisk medvetenhet), ligger den källkritiska medvetenheten som aktuella lära-

re uppvisar, i linje med det sociokulturella perspektivets betonande av kontextens betydelse 

såsom omgivningens förväntningar.  

Ingen av de intervjuade gymnasielärarna uppger att sociala medier (i vidare bemärkelse), ex-

empelvis bloggar, Facebook och Twitter, är viktiga informationskällor i yrkesrollen, särskilt 

inte för Nina och Anna, vilka inte använder Facebook, inte följer bloggar etc. Sven återfinns 

visserligen på Facebook, men menar att sociala medier inte blir så viktiga om man inte an-

vänder dem i någon större utsträckning privat. Sven upplever vidare att det är svårt att hitta 

relevanta texter på exempelvis bloggar då de blir färgade av den som driver bloggen. Sven 

erinrar sig dock under intervjun att han följer Peter Englunds blogg som han finner intressant 

och trovärdig. Erik, har likt Sven, ett konto på Facebook, vilket de dock inte tycks förknippa 

med yrkesrollen och dess informationssökning. Erik konstaterar att han inte följer någon 

blogg regelbundet, men exemplifierar med TV4:s ”Politikerbloggen”, som han läst periodvis, 

exempelvis under den s.k. ”Juholtaffären”. Politikerbloggen uppfattar Erik som en blogg som 

ska kännas lite som ”en fluga på väggen i maktens korridorer”.  

E-post kan sägas vara en central informationskälla för dem jag intervjuat, främst i formella 

sammanhang, även om e-posten då och då också används i mer informellt syfte. Erik beskri-

ver att han använder e-post ”otroligt mycket” och att det dels kan vara internt, ämnesrelaterat 

m.m, men också e-post till och från föräldrar, kontakter med företag etc. Han beskriver också 

att mer riktad information från rektorerna i regel skickas via e-post. Erik använder även sin 

privata e-post för att skicka jobbrelaterade meddelanden till sina kollegor. Sven konstaterar 

också att den information han får från skolledningen, ofta kanaliseras via e-post, då egentligt 

intranät på skolan saknas i dagsläget.   

Nina beskriver hur hon inför ett tingsrättsbesök med elever, haft kontakt via e-post med tings-

rättens personal för att få aktuell information beträffande vilka datum vissa mål tas upp i rät-

ten. På frågan om e-post är en viktig informationskälla och vilken typ av information e-post 

berör, svarar hon: 

Nina: Jo, men det är det och jag tycker väl att de mail man skriver och får har ju med arbetet att göra. Mes-

tadels. Så det får ju kallas för en formell källa. (…) Det som skulle kunna vara informellt är väl inbjudning-

ar till festligheter eller om man ska fira någon kollega. (…) Proportionellt så är det väldigt liten andel av 

sådan informell mail.  

När det gäller de ”intranät” som finns på de intervjuades olika skolor, uppger Sven att hans 

skola ligger i startgroparna för att införa ett intranät, men att det i dagsläget inte är i bruk. Erik 

beskriver apropå frågan om hans skola använder sig av ett intranät för informationsspridning, 

att ”det finns flera”. Han beskriver att det bl.a. finns en typ av intranät som används för kon-
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takten mellan hem och skola och att han där också lägger upp kursinformation till eleverna 

m.m. samt att det därutöver finns ett kommunalt intranät, dit även hans jobbrelaterade e-post 

är kopplad. Den senare går han in på flera gånger varje dag, till skillnad från den förra. 

Nina beskriver, i linje med Eriks beskrivning ovan, att det kan sägas finnas två intranät på 

hennes skola, dels kommunens (som kan användas för att få information om blanketter, kon-

taktuppgifter för kommunanställda, dokumentation kring exempelvis kvalitetsredovisningar 

och andra formella dokument) men också en relativt ny lärplattform. Nina upplever att alla är 

i startgroparna för hur lärplattformen ska användas.  

Nina beskriver också att en begränsning med den nya lärplattformen, gäller i relation till e-

posten och möjlighet att kommunicera och hålla sig uppdaterad via den: 

Nina: (…) Dels har vi ett mailprogram (…) genom det mailprogrammet kan vi kommunicera med andra 

även utanför skolan, med omvärlden (…) Där [i den lokala lärplattformen] finns ju en sådan mailfunktion 

kan man säga (…) också, men det är ju ett intranät så där kan man bara kommunicera med varandra inom 

skolan, uppfattar jag det. 

Intervjuare: Så du får som två mailsystem. Ett internt och ett som du kan använda internt och externt? 

Nina: Ja, jag har uppfattat att det har varit svårt i alla fall. En begränsning i det. Framförallt tycker jag det 

blir konstigt. Det blir jobbigt att ha två olika mail, som man ska gå in och titta på. Jag vill ha allt samlat på 

ett ställe känner jag.  

Med sociokulturell terminologi kan ett ”intranät” och e-post betraktas som ett redskap av så-

väl fysisk som intellektuell art. Dessa redskap påverkar dem, i Eriks och Ninas exempel ovan, 

genom att verka splittrande genom att likartad information kan återfinnas på mer än ett ställe. 

Sundin (2003) betonar att redskap i en viss kontext inte kan betraktas som neutrala, utan kan 

betraktas som en maktfaktor och påverka handlande och tänkande hos exempelvis en yrkes-

grupp. Erik och Nina kan båda sägas ge uttryck för hur deras skolor och dess ”intranät” på-

verkar deras sätt att hålla sig uppdaterade.  

Under intervjuerna ges flera exempel på information (rapporter, statistik, forskning m.m.) 

som eftersöks på olika myndigheters (m.fl.) hemsidor och i olika databaser. Anna beskriver 

hur hon sökt material på Forum för Levande Historia liksom Utrikespolitiska institutets (UI) 

sida Landguiden, en sorts databas med information kring världens länder. En annan hemsida 

som varit viktig i Annas informationssökning den senaste tiden är Skolverkets sida, då denna 

har tillhandahållit mycket information i samband med införandet av den nya gymnasierefor-

men, ”GY11”, med nya betygskriterier m.m.  

Sven har under pågående avsnitt i Lag och rätt använt sig av material från Brottsförebyggan-

de rådet (Brå) och deras hemsida liksom av material från Domstolsverkets hemsida:  

Sven: (…)  T ex idag så skulle jag prata om rättegångar och egentligen skulle vi gått på en rättegång men 

schemat fixar inte att de går på rättegångar helt enkelt, så då fick jag också gå ut på nätet (…) På Dom-

stolsverkets hemsida fanns det en ganska bra bild där man kunde klicka sig fram (…) och så visade jag den 

på en storbildsprojektor. 

Nina ger flera exempel på att hon använder olika databaser som informationskällor, exempel-

vis i samarbete med bibliotekarien. Hon exemplifierar med en engelsk artikeldatabas liksom 

Artikelsök och Mediearkivet. Sven beskriver att han även använder sig av bibliotekskatalogen 

på det lokala folkbiblioteket för att söka information. 
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6.1.2 TV, radio m.m. 
 

TV och radio kan sammantaget sägas vara viktiga informationskällor för alla intervjuade lära-

re, om än i lite olika omfattning och val av program m.m. När det gäller TV är det framför allt 

Public service-kanalerna som används, men till viss del även TV4. Sven säger sig generellt 

välja bort reklamfinansierad TV och radio, då den reklamfinansierade TV:n och radion är ett 

informationsflöde han inte vill ha.  

För Eriks del är radio och då framför allt P3 den viktigaste radiokanalen, vilken han lyssnar 

på mer eller mindre dagligen. Det rör sig då främst om program med dokumentärliknande 

upplägg. När det gäller TV-program exemplifierar han med Uppdrag granskning och att det 

snarast är program av den typen han följer snarare än nyheter o.dyl. 

Anna och Nina väljer också främst Public Service, men lyfter fram nyhetsprogrammen (Aktu-

ellt, Rapport) som det de följer dagligen. Anna konstaterar att: 

Anna: (…) Det är klart att jag läser tidningar, tittar på TV. Det gör jag ju av intresse - hålla mig ajour - vil-

ket man måste göra som samhällskunskapslärare. Sedan är det klart att jag kan ibland titta på nyheterna och 

så tar jag upp den nyheten i skolan eller man ser något program som man också visar sedan.  

Annas resonemang belyser det som även övriga intervjuade samhällskunskapslärare tangerar, 

nämligen samhällskunskapsämnets särskilda krav på att vara uppdaterad. Även om fyra inter-

vjuer inte ger generaliserbara resultat, är det möjligt att ha en hypotes om att samhällskun-

skapslärare utvecklar en syn på sin yrkesroll och sin informationssökning utifrån vikten att 

vara just uppdaterad, vilket också styrks av kursplanerna i ämnet. (se 1.2) Detta behöver ju 

inte betyda att samhällskunskapslärare de facto är mer uppdaterade än kollegor i andra ämnen, 

men det finns, åtminstone bland de samhällskunskapslärare jag intervjuat, en gemensam syn 

på att man förväntas vara mer uppdaterad.  

6.1.3 Litteratur och tidskrifter 

  

Tryckt, fysisk litteratur använder sig de intervjuade lärarna av parallellt med många olika di-

gitala källor. Nina beskriver apropå arbete med avsnittet ”Lag och rätt” i en klass: 

Intervjuare: Om du vill läsa in dig på ny lagstiftning (…) var går du för att läsa in dig? Är det läroboken 

som du börjar med?  

Nina: Ja, jag tittar i läroboken för att se vad jag kan behöva ta upp med eleverna. Det får utgöra utgångs-

punkten. Sedan så tar jag och (…) tittar mycket (…) i kurslitteratur som jag själv har haft, även om den är 

lite gammal (skratt) 

Intervjuare: Universitetslitteratur? 

Nina: Ja. Där kan jag ju hitta en del stoff (…) 

Erik konstaterar att han skulle vilja läsa mer facklitteratur än han gör, men att tidsbrist gör att 

han läser mindre facklitteratur än han skulle vilja. Anna konstaterar också att det var ”länge-

sedan” hon läste facklitteratur och att skälet är tidsbrist. Sven däremot läser mycket facklitte-

ratur: 

Intervjuare: Kan du ge exempel på litteratur som du läst nyligen? (…) 

Sven: Ja, jag läser en bok om Vietnamkriget nu. Annars har jag läst (…) Kung Leopolds vålnad, en bok om 

Amerikas historia, en bok om Osmanska riket. Framför allt historiska böcker.  
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Tidskrifter läser alla de intervjuade lärarna, men snarast då och då, än med tydlig regelbun-

denhet. Dagstidningar är, vid jämförelse, en mer regelbuden och frekvent använd informa-

tionskälla för samtliga intervjuade.  

Beträffande litteratur kan även elevernas egna kursböcker (samt böcker till fördjupningskur-

ser) i ämnet samhällskunskap vara en informationskälla, även om en aspekt att lyfta fram i 

sammanhanget är det som Anna beskriver på följande vis: 

Anna: (…) Om jag har A-kursen i samhällskunskap, då jobbar man ju ofta med ämnesområden där jag 

kanske inte själv förbereder mig. Det är mer när man kommer på fördjupningskurserna. 

6.1.4 Lärarkollegor, skolledning, bibliotekarier m.fl. som informationskällor 

  

De gymnasielärare jag intervjuat ger talrika exempel på att kollegor är viktiga när det gäller 

att ta reda på olika saker, fråga om råd etc. Alla intervjuade beskriver hur lärarkollegor i 

samma eller andra ämnen är de man ofta vänder sig till för att diskutera något.  

Erik har sin arbetsplats på ett arbetsrum, som han delar med lärare i andra ämnen än sam-

hällskunskap, vilket han i grunden ser som en fördel. Han säger att de omgivande lärarna i 

stor utsträckning har naturvetenskapligt inriktade ämnen och att han därmed lär sig mycket 

om aktuell forskning m.m. även i andra ämnen: 

Intervjuare: Så det kan rent av vara en fördel att inte enbart sitta med samhällskunskapslärare? 

Erik: Absolut, fast det hade varit kul att sitta bredvid en ämneskollega, även om vi pratar mycket dagsak-

tuella händelser där nere så klart. De flesta är ju intresserade av vad som händer i samhället i stort. 

Nina betonar också vikten av att kunna vända sig till lärarkollegor och hon beskriver att: 

Nina (…) ofta är det en personlig kontakt ansikte mot ansikte, där jag frågar: ”är det här något som du har 

jobbat med eller känner till?” Hur gjorde du då? Är det något tips eller råd jag skulle kunna få i anslutning 

till det här? Så försöker jag då inhämta en del därigenom och så får det bearbetas uppe i tankarna själv (…) 

Möten ansikte mot ansikte lärarkollegor emellan kan ske spontant och frågor kan ställas i 

stunden, utan krav på planering. Lite mer spontana samtal av denna typ kan sägas ligga i linje 

med Savolainens (1995) beskrivning av informationssökning som något som ska kräva så lite 

ansträngning som möjligt.  

De intervjuade beskriver också på olika sätt hur skolledningen på olika sätt sprider informa-

tion, exempelvis via lärplattform eller e-post, även om de intervjuade relativt sällan beskriver 

skolledningen i relation till information de söker eller får i sin yrkesroll.  

Många möten och samtal med lärarkollegor, beskrivs snarast ske utanför formen för exempel-

vis ett ämnesmöte eller en organiserad arbetsplatsträff, och istället snarast likt det Nina be-

skriver som mer spontant uppkomna sammanhang och då som ”en personlig kontakt ansikte 

mot ansikte”.  

Även mer formaliserade träffar lärare emellan beskrivs, exempelvis där programsamordnare
8
 

gemensamt får information kring den nya Skollagen och föreläsningar och kompetensutveck-

ling med koppling till samhällskunskapsämnet utanför skolans kontext eller intern informa-

tion från ämnesledaren
9
 i samhällskunskapsämnet, arbetsplatsträffar etc. 

                                                           
8 Lärare som i sin tjänst har en sorts ansvar för programmet, exempelvis ”Naturvetenskapsprogrammet”. Det kan exempelvis handla    

om att kalla till möten för berörda lärare som undervisar inom programmet. 
9 Lärare som i sin tjänst exempelvis kan ha ansvar för ämnesutveckling, inköp av kursböcker i ämnet etc. 
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På de gymnasieskolor där Erik, Nina och Anna arbetar finns bemannade bibliotek (inget av 

dem är integrerade med folkbibliotek), till skillnad från den gymnasieskola där Sven arbetar, 

där bibliotek saknas. Bilden av hur mycket de nyttjar biblioteket i sin yrkesroll, är relativt 

skiftande. Under intervjun med Nina ges flera exempel på att hon regelbundet använder sig av 

gymnasiebibliotekets resurser och att hon vänder sig till bibliotekarierna för vägledning, ex-

empelvis när det gäller att söka i olika artikeldatabaser: 

Nina: (…) Jag har haft mailkontakt på förhand [inför elevarbete] med bibliotekarierna och bjudit in dem en 

ganska lång lektion där de kan visa eleverna hur de kan använda olika sökverktyg; bibliotekskatalogerna, 

söka efter artiklar i olika databaser, vilka databaser det finns (…) En ambitiös bibliotekarie har skrivit en 

lathund på närmare tre sidor (…) hur eleverna kan gå tillväga för att söka. Och den ska jag presentera för 

eleverna (…) och så kommer de [bibliotekarierna] till klassen efter lovet.  

Nina beskriver också hur hon ser på bibliotekarien och vederbörandes roll och kompetens: 

Nina: Jag har ju kommit till insikt om att bibliotekarien inte är litteraturvetare (…) och jag tolkar det som 

att bibliotekariens uppgift har förändrats över tid genom att samhället har digitaliserats (…) och det är 

mycket mer inriktning mot informationssökning och kategorisering av kunskap och jag brukar ofta fram-

hålla för eleverna att bibliotekarien är den som är bäst på informationssökning på skolan. Det är inte jag 

som är det, utan det är bibliotekarien. (…) Sedan får man gå till bibliotekarien och föra en dialog om vad 

det är man vill ha fram och tillsammans med bibliotekarien hitta sökord, sökingångar (…) och var man kan 

hitta materialet (…). 

Erik och Anna säger båda två att de inte använder sig av skolans bibliotek och dess resurser i 

någon större utsträckning. Sven däremot, som saknar bibliotek på den skola där han arbetar, 

får tips av bibliotekarie han känner (utanför skolkontexten) för att söka yrkesrelaterad infor-

mation och därtill nyttjar han folkbiblioteket i den stad han bor.  

De intervjuade gymnasielärarna uppvisar således tydliga skillnader i sitt förhållningssätt till 

sitt respektive skolbibliotek. Då min undersökning endast gäller ett fåtal lärare och som därtill 

arbetar på olika skolor (med olika förutsättningar vad gäller biblioteksresurser, relation till 

bibliotekarien etc.) kan givetvis inga generella slutsatser dras, men de data jag fått fram kan 

sättas i relation till tidigare forskning på området. I rapporten Textflytt och sökslump – infor-

mationssökning via skolbibliotek konstaterar författarna (2007) att en bibliotekarie på en skola 

kan ha mycket mer kontakt med vissa lärare jämfört med andra lärare på samma skola och 

Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) konstaterar att det finns en tendens hos många lärare 

att inte se värdet av den funktion som bibliotekets resurser kan innebära. Sundin (2003) fram-

håller att det inom det sociokulturella perspektivet beskrivs att människor som har ett och 

samma yrke kan utveckla olika förhållningssätt och tolka företeelser olika, vilket också kan 

vara en förklaring till skiftande nyttjande av biblioteket.  

Förutom det exempel Sven ger med bibliotekarie som han känner, uppger de intervjuade att 

de inte i någon större ansträngning använder sig av sociala nätverk och personer utanför den 

egna skolans kontext för att hämta information för sin yrkesroll, även om enstaka exempel 

ges. Nina tar exempelvis upp att föräldrar, som hon kan möta på utvecklingssamtal, kan ge 

uppslag. 

6.1.5 Uppdaterad och reviderad matris utifrån intervjusvar 
 

I stycke 3.2 återfinns Höglund och Perssons fyrfältsmatris med olika informationskällor och 

nedan återfinns modellen i reviderad form. Det övergripande skälet till att revidera matrisen, 

är för att kunna analysera och sammanställa de data jag fått fram i mina intervjuer.  

De begrepp jag lagt till återfinns i kursiv stil. Som redan nämnts är Höglund och Perssons 

ursprungliga modell från 1985 och ett fruktbart sätt att använda modellen idag, är att vidare-
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utveckla modellen
10

. Syftet med detta är alltså dels att i matrisen inkludera informationskällor 

(digitala källor, exempelvis hemsidor och e-post, som förekommer i mina intervjusvar) som i 

princip inte fanns 1985, men också för att låta själva matrisen (och vidareutvecklingen av 

den) bli en del av analysen och sammanställningen av de svar de intervjuade gymnasielärarna 

gett beträffande sina informationskällor i yrkesrollen. Lärarnas exempel på använda informa-

tionskällor har således påverkat vilka informationskällor som tillfogats i matrisen och även i 

vilken ruta de lämpligen tillfogats, exempelvis beroende på om det framkommit att informa-

tionskällan (framför allt) använts i ett informellt alternativt formellt sammanhang och syfte. 

Matrisen har således kommit att fungera som ett sätt att sammanställa och analysera de inter-

vjuade gymnasielärarnas informationskällor. 

Under sammanställningen och analysens gång, blev det bitvis tydligt att källor ofta kan sägas 

passa in i fler än en ”ruta”, då det inte finns några exakta och tydliga gränsdragningar mellan 

vare sig interna och externa informationskällor och inte heller mellan formella och informella 

informationskällor. Jag har dock eftersträvat att placera en informationskälla där den huvud-

sakligen kan motiveras höra hemma. I ett fall, beträffande e-post, frångår jag detta. E-post har 

jag placerat som såväl extern som intern informationskälla och jag motiverar varför nedan. 

(Analogt med detta har Höglund och Persson med ”rapporter” i ”två rutor” i sin matris från 

1985.) 

I 3.2 tas upp att Höglund och Persson (1985) definierar formella källor som det som finns i 

tryckt form, medan de med informella källor avser muntliga källor. Renodlat muntliga infor-

mationskällor (läs samtal) har i min reviderade form av matrisen också placerats som infor-

mella källor. Som nämnts i 3.2 har även beaktats (då en källa ska definieras som formell eller 

informell) hur de jag intervjuat beskriver informationskällan och hur de säger sig använda 

den. Här finns dock inga enkla gränsdragningar, men då de jag intervjuat överlag omnämnt 

och beskrivit källor (exempelvis webbaserade uppslagsverk, e-post, hemsidor, sociala medier, 

radio och tv) i samband med informationsutbyte m.m. kring samhällskunskapsämnet, frågor 

som rör betygsättning eller ”GY11” etc. och då de intervjuade lärarna vid flera tillfällen be-

skrivit att de använder dessa informationskällor utifrån sin trovärdighets skull, har de place-

rats som formella källor i den reviderade matrisen.  

Under intervjuerna är det tydligt hur centrala olika digitala källor är som informationskällor i 

yrkesrollen. Uppslagsverk, NE:s webbupplaga och Wikipedia, är liksom att söka information 

på olika myndigheters hemsidor, såsom Brå och Skolverket, viktiga informationskällor. E-

post är också av stor vikt för de intervjuade, vilket är en källa de främst säger sig nyttja i for-

mella (exempelvis ämnesrelaterade) sammanhang för att hålla sig informerade, utbyta infor-

mation med kollegor etc. Vad gäller e-post blir det dock svårt att tydligt benämna den extern 

eller intern, då den dels skapas och används internt mellan personal på en skola, men även 

används för externa kontakter såsom inför studiebesök på Tingsrätt, kontakter med företag, 

kontakter med elevers föräldrar etc. Därtill säger sig Erik använda sin privata e-post även i 

yrkesrelaterade sammanhang, vilket också motiverar att åtminstone delvis betrakta e-post som 

en extern källa, givet Höglund och Perssons definition av interna informationskällor som ”in-

formation som skapats inom den egna organisationen”. Dess motsats, en extern källa, ”är ska-

pad utanför organisationen och måste tas in över organisationsgränsen”. (1985, s. 46)  

Det tycks på det hela taget som om digitala källor utmanar tidigare gränsdragningar. E-post 

eller en bloggsida är inte någon muntlig information i traditionell mening, men inte heller 

                                                           
10 Olof Sundin utgick också från bl.a. Höglund och Perssons matris över informationskällor i sin doktorsavhandling från 2003 och tillfogade 

också ”nytillkomna” informationskällor, exempelvis ”internet” och kompletterade med källor relaterade till den yrkeskontext han undersökte. 
(s. 20)  
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någon tryckt information i traditionell mening. Databaser och det webbaserade uppslagsverket 

Wikipedia hamnar i samma gränsland, samt även NE:s webbupplaga liksom en myndighets 

hemsida, då dessa kan vara snabbföränderliga och snabbt uppdateras med ny information. Att 

Wikipedia eller NE, myndigheters hemsidor etc. är externa källor, uppkomna och skapade 

utanför organisationen, tycks betydligt enklare att motivera, även om en artikel på Wikipedia 

mycket väl kan vara redigerad av en elev på skolan eller en kollega i arbetsrummet bredvid. 

Givet mina gränsdragningar, tycks det dock som om antalet externa källor är fler nu än i mit-

ten av 80-talet. 

”Bibliografier”, ”kongresser” samt ”brev” (det sistnämnda ersatt av termen e-post) är källor 

som inte alls framkommer i mina intervjusvar. Dessa tre informationskällor har jag därför 

utelämnat i min reviderade matris. Däremot har jag lagt till exempelvis sociala medier, hem-

sidor samt TV och radio och tillägget motiveras med att dessa källor finns med som använda 

källor i mina intervjusvar. 

 Termen ”databaser” i den ursprungliga matrisen, får givetvis en annan betydelse idag, där 

sökningar i exempelvis bibliotekskataloger, Mediearkivet och Artikelsök (för att exemplifiera 

med databaser de intervjuade använder) är möjliga.  

Ett digitalt intranät
11

, kan sägas (ha potential att) rymma och vara en sorts övergripande in-

formationskälla för ”interna dokument, PM, (organisationens egna) rapporter, register”. Ter-

men intranät sammanfattar och rymmer då egentligen alla dessa informationskällor.  

Jag har inte valt att ha med ”sökmotorer” (läs Google, som alla de intervjuade använder). 

Istället har jag valt att ha med termer som (exempelvis myndigheters) hemsidor, sociala medi-

er etc. som kan nås via sökningar i Google. Analogt med detta har jag inte med ”bibliotek” 

som informationskälla i matrisen, utan istället källor i form av bibliotekarien, databaser (Arti-

kelsök etc.), facklitteratur m.m.   

Generellt kan sägas att interna, informella informationskällor (samtal inom organisationen) är 

av betydligt större vikt för de intervjuade gymnasielärarna, jämfört med externa, informella 

informationskällor (samtal med någon utom organisationen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ett kommunalt intranät, i vilken en kommunal gymnasieskola ingår, har definierats som internt.  
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rare, bibliotekarie m.fl.) 

inom organisationen, 

sammanträden (ämnesmö-

ten m.m.) 

Samtal med kollegor (per-

soner) utom organisatio-

nen 

                                     

                                       Figur 3. Uppdaterad och reviderad matris utifrån intervjusvar 

6.2 Hur söker gymnasielärare information och hur motiveras valet av in-

formationskällor? 
 

Nedan utgår jag, i min analys av de intervjuade gymnasielärarnas svar, från McKenzies mo-

dell (se 3.3) över olika informationspraktiker för att åskådliggöra lärarnas vanor och rutiner 

beträffande informationssökning samt för att analysera hur de motiverar valet av informa-

tionskällor.  

I styckena nedan utförs analys utifrån de av McKenzie beskrivna informationspraktikerna, 

men jag har även försökt åskådliggöra att det inte är vattentäta skott mellan de olika tillväga-

gångssätten. De intervjuade lärarna ger exempelvis prov på tillvägagångssätt som överlappar 

active seeking och active scanning och som rymmer element av båda.  

Istället för att redovisa källa för källa, har jag valt att belysa hur de olika informationsprakti-

kerna finns representerade i de intervjuade lärarnas sätt att söka information och hur de kom-

mer i kontakt med källan och hur interaktionen sker. Jag fann detta mer överskådligt och jag 

har i linje med detta använt McKenzies olika informationspraktiker som rubriker nedan.   

Analysen av hur gymnasielärarna söker information löper nedan parallellt med hur de motive-

rar valet av informationskällor. Detta för att undvika onödiga upprepningar som blivit fallet 

om jag separerat dessa delar. 

6.2.1 Active seeking 
 

Enligt McKenzies modell finns olika sätt att söka eller nås av information, vi använder oss 

med andra ord av olika informationspraktiker i informationssökningssammanhang. McKenzie 

(2003) definierar informationspraktiken active seeking som att man aktivt söker information i 

en specifik källa, av ett särskilt skäl och är medveten om vad man söker information om, ex-

empelvis genom att ha förberett adekvata frågor. Beträffande active seeking, ger de jag inter-

vjuat flera belysande exempel. 

I samband med att Nina förbereder tingsrättsbesök med klass som hon har i samhällskunskap, 

kontaktar hon inledningsvis aktuell tingsrätt per telefon och e-post för ett specifikt ändamål 

och hon söker aktivt svaret på aktuella tingsrättsförhandlingar och datum för dessa. Ett annat 
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exempel på motsvarande aktiva informationssökning, med tydlig mottagare för hennes frågor, 

är då hon vänder sig till bibliotekarien inför samarbete med vederbörande vid sökning i arti-

keldatabaserna. Nina kontaktar någon av skolans två bibliotekarier, exempelvis per e-post. 

Nina beskriver kontakten på följande sätt:  

Nina: Jag har haft mailkontakt på förhand [inför elevarbete] med bibliotekarierna och bjudit in dem en 

ganska lång lektion där de kan visa eleverna hur de kan använda olika sökverktyg; bibliotekskatalogerna, 

söka efter artiklar i olika databaser, vilka databaser det finns (…)  

Nina ger ytterligare exempel på hur hon vid särskilda frågor i olika sammanhang, vänder sig 

aktivt till bibliotekarien för vägledning i informationssökning och hon framhåller att hon är 

med på de presentationer bibliotekarierna har för eleverna, för att själv lära sig. Nina säger att: 

Nina: (…) jag brukar ofta framhålla för eleverna att bibliotekarien är den som är bäst på informationssök-

ning på skolan. Det är inte jag som är det, utan det är bibliotekarien. (…)  

I resonemanget ovan, blir det tydligt att Nina motiverar valet av bibliotekarien som informa-

tionskälla och att aktivt söka upp eller på annat sätt kontakta vederbörande, då hon uppfattar 

att skolans bibliotekarie är den som är mest lämpad att söka information.  

Ovanstående exempel belyser också att de olika ”rutorna” i McKenzies modell, i det här fallet 

active seeking och active scanning, går in i varandra. Ninas exempel ovan kan även illustrera 

det som McKenzie i sin modell kallar för active scanning, kanske framför allt i hur interage-

randet med källan (här bibliotekarien) går till. Bibliotekariens presentation blir ett tillfälle att 

lyssna och lära även för Nina och hon har, liksom eleverna, möjlighet att ställa frågor till bib-

liotekarien, då även sådana frågor som dyker upp spontant kring ämnet.  

Sven ger vid sin användning av Wikipedia, exempel på hur han aktivt söker efter information 

kring specifika spörsmål som han menar inte finns tillgänglig i exempelvis NE:s digitala vari-

ant, exempelvis då han söker mer utförlig information kring Gavrilo Princip eller i det fall han 

vill veta mer om betygskriterier i en viss kurs och går in på Skolverkets hemsida. På motsva-

rande sätt finner Erik svar på frågor som kan röra bl.a. specifika uppgifter kring exempelvis 

Sveriges ekonomi på SCB:s hemsida, där han av erfarenhet vet att han kan finna de uppgifter 

han söker: 

Erik: (…) Nuvarande siffror för Sverige, vad vi har för inflationstakt och arbetslöshet, folkmängd och så-

där. Den är jättebra. 

Anna menar att lärarkollegor är en viktig informationskälla då hon har konkreta frågor, vilket 

även Nina framhåller. Nina konstaterar att hennes kollegor har bättre lokalkännedom än hon 

själv då hon inte arbetar i den kommun hon bor i: 

Nina: Om det är så att man vill få fatt i någon i kommunen, så är det lämpligare att vända sig till någon 

som är bosatt där (…) som har lokalkännedomen och som kanske är politiskt aktiv själv. (…) Då kan man 

så att säga åka räkmacka på deras kontaktnät. (…) 

Nina motiverar här tydligt varför lärarkollegor är en bra informationskälla, då hon har goda 

skäl att tro att de känner till lokala skeenden på ett sätt hon inte gör själv. Lärarkollegor blir 

således en informationskälla som ett led av active seeking, där kollegor kan svara på olika 

konkreta frågor. Precis som ovan kan lärarkollegor som informationskällor också tendera att 

bli ett led i active scanning, exempelvis när Sven kallar sina lärarkollegor för en ”ingång”, 

från vilka han får idéer och information kontinuerligt vid samtal kring bl.a. ämnesrelaterade 

frågor, även då frågorna inte behöver vara specifika utan av mer generell karaktär med kopp-

ling till samhällskunskapsämnet.  
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Erik tar upp att den tekniska utvecklingen gett nya möjligheter att närma sig informationskäl-

lor med en annan direkthet än tidigare, exempelvis beträffande konkreta frågor som dyker upp 

i en diskussion. Numera finns det lättillängliga, webbaserade sidor för att snabbt söka svar på 

aktuella frågor: 

Erik: Stämmer den här siffran (…) eller det här årtalet, då får man ju svar direkt. Det är ju bara att man tar 

upp sin telefon. Så det är ju verkligen en sådan där grej som har ändrats.  

Valet av informationskälla, i det här fallet den webbsida han finner mest lämplig för att besva-

ra frågan, motiveras utöver sin lämplighet ämnesmässigt, med att den är lättillgänglig och 

snabbt nåbar.  

6.2.2 Active scanning 
 

Mycket av den informationssökning som lärarna utför kan sägas vara ett led i just active 

scanning. Enligt McKenzies modell (2003) innebär active scanning att man söker i källor man 

tror ska vara adekvata i sammanhanget och att man söker för att man upplever att det finns ett 

troligt behov att ta reda på och få veta mer om något, genom att aktivt fråga, observera eller 

lyssna, även då vederbörande inte behöver vara ute efter något alldeles specifikt.  

Sven beskriver samtal med sina lärarkollegor i linje med ovan och konstaterar apropå kollegor 

som informationskällor: 

Sven: (…) man diskuterar ju. Framför allt när man är osäker på någonting. Kan det vara såhär, stämmer 

det? (…) Då kan de [kollegorna] också vara informationskällor. De kan ju veta bättre om något ämne än 

vad jag kan.  

Informationssökning i olika typer av litteratur, inklusive elevernas kursböcker, fungerar ofta 

som en form av active scanning. Nina beskriver hur hon inför ett nytt kursmoment med elever 

kan utgå från kursboken för att därefter samla mer generell information inom ett visst ämne. 

Hon berättar att hon utgår från elevernas kursböcker, men sedan kan övergå till att fördjupa 

sig i och bygga vidare på den universitetslitteratur hon haft under sina studier längre tillbaka. 

Nina konstaterar att: 

Nina: För jag tänker t .ex. på mina gamla kursböcker då. I viss mån är de användbara men de är inte aktu-

ella, men de är lättillgängliga. De står ju där på hyllan och jag har ju läst igenom dem så jag vet ju var jag 

kan hitta det ganska snabbt. (…) 

Att bl.a. motivera sin informationssökning utifrån att ”bygga på” gammal kunskap, fram-

kommer också på olika sätt i intervjuerna med de övriga. Att återanvända universitetslittera-

tur, exempelvis för att de är lättillgängliga och för att man vet ungefär vad kurslitteratur man 

läst tar upp, stämmer väl in på active seeking liksom på det Savolainen (1995) konstaterar, 

nämligen att informationssökning ofta sker utifrån principen att den ska kräva så lite an-

strängning som möjligt.  

Anna konstaterar att vilka kurser i samhällskunskap hon har, styr hennes informationssökning 

och användning av kursboken som källa. Hon säger att:  

Anna: Om jag har A-kursen i samhällskunskap, då jobbar man ju ofta med ämnesområden där jag kanske 

inte själv förbereder mig. Det är mer när man kommer på fördjupningskurserna. 

Anna betonar att hon ofta är i behov av mer avancerad kunskap, vilket motiverar fördjupade 

texter i ämnet eller att hon tar del av information som tillhandahålls av olika myndigheter och 

organisationer m.m. på deras hemsidor, exempelvis Landguiden/Utrikespolitiska institutet, 

Forum för levande historia etc. Där kan hon finna fördjupad kunskap inom det område eller 

moment hon ska ta upp med sina elever.  
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Nina ger ytterligare exempel på informationssökning som kan sägas vara en del av active 

scanning, exempelvis läsning av dagstidningar (fysiska eller på webben), vilket alla intervju-

ade samhällskunskapslärare på olika sätt framhåller är ett viktigt sätt att hålla sig uppdaterad 

inom ämnet. Att följa en eller flera dagstidningar blir ett sätt att finna relevant information 

inom olika samhällsvetenskapliga aspekter. Nina konstaterar att:  

Nina: Ja, nu det här året prenumererar jag på GP och det är en tidning jag försöker läsa. Den tycker jag är 

duktig på lokalbevakningen här runt omkring, däremot är den väl inte så bra på utrikesbevakning eller inri-

kespolitik. Där är andra tidningar betydligt bättre på det tycker jag. (…) Sedan har vi DN på jobbet.  

Att läsa olika dagstidningar motiveras av att bredden på kunskapen då blir större.  

Flera av de intervjuade använder, vilket redan tangerats, Wikipedia i sin informationssökning. 

Svens resonemang fångar väl hur Wikipedia, enligt hans mening, är en källa där information 

av det mest skilda slag kan återfinnas. Han säger att:  

Sven: (…) Wikipedia är en underbar, härlig (…) flora som bara bubblar av massa galenskap och riktig bra 

saker också. 

Svens, liksom övrigas beskrivning av hur de använder Wikipedia, tycks fånga själva kärnan i 

active scanning, där Wikipedia blir en informationskälla där all informationssökning tycks 

möjlig, även om bl.a. Sven pekar på att behovet av källkritik är stort vid informationssökning 

på Wikipedia, som också tycks stå för mycket av det som Savolainen (1995) konstaterar vara 

centralt; nämligen att informationssökningen ska kräva lite energi.  

6.2.3 Non-directed monitoring 
 

McKenzie (2003) beskriver att non-directed monitoring innebär att man får information i ett 

sammanhang där man inte utgått ifrån att man skulle få information och där ingen egentlig 

avsikt finns att söka information vid det aktuella tillfället. Rimligtvis ägnar sig de flesta yr-

kesverksamma lärare åt information som ryms inom non-directed monitoring. Dock kan man 

konstatera att det under de fyra intervjuer jag gjort, inte finns särskilt många exempel på den-

na typ av informationssökning. Ett skäl till detta skulle kunna vara att informationssökning 

som sker i sammanhang där det inte var avsett och planerat, är svår att rekapitulera då man får 

frågor kring sin informationssökning under en intervju samt därtill relativt svåra att ställa frå-

gor om.  

Dock överlappar non-directed monitoring till viss del active scanning, och en del av de inter-

vjuades svar kring tidningsläsande kan rymmas som en del av den informationspraktik som 

kallas non-directed monitoring. McKenzie (2003) lyfter själv fram exemplet att läsa en tid-

ning där endast information på ett mer allmänt hållet plan var att förvänta. Sådan, mer gene-

rell informationssökning, kan flera av de intervjuade sägas ge exempel på. Exempelvis be-

skriver Sven hur han ofta och gärna har på radion i bakgrunden. Mycket av de intervjuades 

regelbundna tidningsläsande och TV-tittande (nyhetsprogram, dokumentärer etc.) kan inbe-

gripas i mer generell, allmänt hållen informationssökning, även om det å andra sidan inte är 

informationskällor som kan sägas vara oväntade som just informationskällor. Erik beskriver 

exempelvis sitt dagliga tidningsläsande i tidningarnas webbupplagor med orden: 

Erik: Varje dag är jag inne på GP och DN i alla fall, ibland också Aftonbladet. SvD också. 

Att, likt Erik, ta del av flera tidningars upplagor dagligen, ger en bild av en informationssök-

ning av relativt övergripande karaktär, som då kan sägas vara en del av non-directed monito-

ring och dess informationspraktik. Att, likt Erik betona vikten av att följa med i kulturdebat-
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ten liksom den politiska debatten, följer också ett mönster av informationssökning av snarast 

generell art: 

Erik: (…) Och jag tycker att det är lite allmänbildning och hålla koll. Vad är på gång i kulturdebatten för 

tillfället liksom (…) och vad är på gång i den politiska debatten (…)  

Med ungefär samma generella anspråk på informationssökning och då specifik informations-

sökning egentligen inte är uttalad, lyssnar Erik de flesta vardagar på P3:s samhällsprogram 

”Verkligheten”. Han konstaterar, om detta radioprogram, att:  

Erik: Något livsöde som skildras, eller något ovanligt eller väldigt, väldigt vanligt, men som kanske inte 

kommer fram så mycket (…) Det kan vara personporträtt (…) Då har jag fått en del tips. Alltså det är ju 

också så här, man samlar ju på sig så mycket och tänker att ”det här ska jag använda” på något sätt i under-

visningen (…)  

Tidsaspekten och tidsbrist tas på olika sätt upp som ett skäl till att informationssökningen hos 

de intervjuade gestaltar sig som den gör. Sannolikt är det just den informationspraktik som är 

mer allmänt hållen, utan egentlig avsikt att finna något ”intressant” (non-directed monitoring) 

som riskerar att inte bli av, då en känsla av mer eller mindre ständig tidsbrist tycks vara bilden 

som de intervjuade lärarna ger av sin yrkesvardag.  

Anna motiverar varför hon exempelvis inte läser bloggar genom att krasst konstatera att tiden 

inte räcker till:  

Anna: Ja, när ska jag göra det? När ska jag ha tid att läsa bloggar? 

Liknande tongångar uppvisar också ett par av de intervjuade lärarna beträffande facklitteratur, 

som de upplever att de har för lite tid för att läsa.  

De intervjuade ger också relativt få exempel på ”nätverk” utanför skolan som de kan använda 

som informationskällor där informationssökning kan bli en realitet trots att den inte var för-

väntad eller planerad. Ett skäl till detta kan, vilket redan tangerats, vara att det är svårt för den 

som blir intervjuad att minnas och ge konkreta exempel på nätverk utanför skolmiljön som är 

betydelsefulla för informationssökningen som är relaterad till yrkesrollen.  

Nina ger ett exempel på en informationskälla, som kanske kan sägas vara relativt oplanerad 

som sådan, i form av tips, uppslag m.m. hon fått av föräldrar på utvecklingssamtal, som 

egentligen syftat till att gå igenom elevens studieresultat. Nina konstaterar att: 

Nina: Ja, det händer väl ibland också när man har utvecklingssamtal att man kommer in på något i samtal 

med föräldrarna och så kan det leda till uppslag av någon form. (…)  

Intervjuare: Ja, ja. 

Nina: Att man kan vidga sina vyer litegrann där och det tycker jag väl är värdefullt eftersom jag inte är bo-

satt i kommunen och insatt i förhållandena där då. 

Nina motiverar tydligt i sitt resonemang varför dessa uppslag i ett måhända lite mindre väntat 

sammanhang, blir extra värdefulla för henne som pendlar in till den kommun i vilken hon 

arbetar.  

6.2.4 By proxy 
 

Informationspraktiken som av McKenzie (2003) benämnts by proxy kännetecknas av att nå-

gon (ett ”ombud”) ger mig information, upplysning eller rent av en föreskrift av något slag.  
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Under intervjuerna med de aktuella gymnasielärarna, kan information som ges by proxy, ex-

emplifieras med sådan som når ut till skolans personal från skolledningen eller kollega (ex-

empelvis ämnesledare i samhällskunskap), exempelvis via intranät (i förekommande fall), e-

post eller på personalmöten.  

Kompetensutveckling kan också främst sägas vara kopplad till informationssökning (eller 

snarare information som ges) by proxy. Anna beskriver exempelvis hur hon, i samband med 

införandet av den nya gymnasiereformen och den nya skollagen, varit på föreläsningar i äm-

net:  

Anna: (…) [Vi var] och lyssnade på en jurist som pratade om den nya Skollagen. Och det var bra. Det var 

lärorikt.  

Mycket av den information som de intervjuade lärarna söker på främst Skolverkets hemsida, 

gällande betygskriterier, kursinnehåll, ny skollag och gymnasiereform etc. motiveras generellt 

av att det är viktigt att vara uppdaterad på dessa skrivelser och förändringar. Denna informa-

tion kan i mångt och mycket rymmas inom informationspraktiken by proxy, då den är föreski-

vande till sin natur, med konkreta myndighetsråd och anvisningar och då den varit ämnet för 

föreläsningar m.m. Den nya gymnasiereformen, ”GY11”, har krävt mycket av de intervjuades 

tid under de senaste åren, i form av att förstå nya anvisningar, kursinnehåll etc. som förmed-

lats i exempelvis föreläsningsform.  

Sammantaget ger de intervjuade relativt få exempel på denna informationspraktik.  

6.3 Förutsättningar och villkor och dess påverkan på informationssökning 
 

I samband med intervjuerna med de aktuella gymnasielärarna, berördes också hur lärarna i 

fråga beskriver och upplever de förutsättningar och villkor som finns beträffande informa-

tionssökning och hur dessa på olika sätt kan tänkas påverka informationssökningen. 

Sammantaget kan man säga att en rad upplevda förutsättningar och villkor, samt den närrela-

terade men mer negativt värdeladdade termen problem, framkom. Ovan har exempelvis tids-

aspekten berörts och nedan följer fler belysande citat och tankegångar som åskådliggör hur 

tiden, och då framför allt upplevd brist på sådan, påverkar informationssökningen.  

Erik konstaterar exempelvis att han inte hinner läsa så mycket facklitteratur som han skulle 

vilja. Han konstaterar att detta också beror på att han prioriterar annat, exempelvis att läsa 

olika sidor ”online” och att somliga informationskällor således konkurreras ut av andra.  

Sven konstaterar att det beträffande samhällskunskapsämnet är särskilt angeläget att vara 

uppdaterad, men konstaterar hur svårt det är att få tiden att räcka till. Han exemplifierar med 

juridik och alla förändringar på området: 

Sven: Nya lagar, nya saker framförallt i samhällskunskapen, för där händer det ju saker hela tiden. Det jag 

sa för tio år sedan i samhällskunskapen stämmer ju kanske inte alltid med vad som är idag. Man är inte 

uppdaterad på siffror och sådana saker. Sådant hinner man inte alltid med.  

Även övriga intervjuade lärare instämmer i bilden av att samhällkunskapsämnet ställer sär-

skilt höga krav på att vara uppdaterad med samhällsskeenden och nyhetsförmedling.  

En annan genomgående och närbesläktad röd tråd hos de intervjuade lärarna, är att den infor-

mationssökning som görs privat ofta går in i den informationssökning som är yrkesrelaterad. 

Privata vanor följer med in i yrkesrollen, vilket kan gälla vilken dagstidning man prenumere-

rar på privat eller huruvida man använder sig av sociala medier privat eller inte. Nina konsta-
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terar att då hon inte använder sociala medier privat, blir det inte heller att hon använder dem i 

ett yrkesrelaterat sammanhang. Att yrkesrelaterad informationssökning inte går att särskilja 

från mer privat sådan, gäller generellt och inte enbart i lärarrollen, vilket Savolainen (1995) 

framhåller. 

Nina konstaterar att hon ibland kan hinna med att söka information, exempelvis vid tidnings-

läsande eller sökande av artiklar i databaser, men att artikeln därefter ska sättas in i ett peda-

gogiskt sammanhang, vilket långt ifrån alltid hinns med: 

Nina: Ja, det skulle ju vara lite mer att söka efter artiklar som jag skulle kunna använda i undervisningen. 

(…) Den tiden handlar ju inte bara om sökningen, utan man måste hinna läsa igenom den här artikeln rik-

tigt noga. (…) Se den pedagogiska möjligheten. (…) Tiden begränsar. 

En annan realitet som är återkommande i de intervjuades svar, är utmaningen med det som 

ibland benämns information overload, med andra ord det faktum att de ofta hittar information 

inom ett ämne, men att antalet träffar (exempelvis på Google) är så omfattande eller att en 

enskild träff är så omfångsrik att den är svår att ta till sig vid exempelvis skärmläsning. Sven 

ger ett belysande exempel på de förutsättningar som kan vara fallet: 

Sven: (…) Hinder är att när man stöter på väldigt stora textmassor plötsligt (…) Herregud, det här hinner ju 

inte jag läsa igenom. Är detta intressant? Är det det här jag letar efter? (…) ett PDF-dokument på 160 si-

dor? Är det här jätteintressant? (…) Ska jag skriva ut det, för jag orkar inte sitta och läsa på skärmen. Det är 

ju ett hinder. Jag har inte tid och man orkar inte. Jag orkar inte sitta och läsa 160 sidor på en skärm. 

Erik konstaterar i sammanhanget att mängden information gör att han gärna återvänder till det 

han redan känner till och det han tror kan leda honom i önskad riktning: 

Erik: Den [informationssökningen] är ofta något sorts kontrollerat kaos. (…) Det blir ofta att man hamnar 

på ganska mycket samma sidor.  

En situation där mängden information upplevs för omfattande, står i kontrast till det som be-

skrivits av Savolainen (1995) i form av en generell önskan hos människor är att information 

ska vara nåbar utan alltför stor ansträngning.  

Ett par av de intervjuade beskriver att det uppstår en splittrad situation när information pre-

senteras på parallellt existerande intranät och att det därmed inte är förutsägbart var informa-

tion återfinns. Resultatet kan därför bli att lärarna ifråga missar information.  

Intranät kan i en sociokulturell kontext, främst betraktas som ett språkbaserat, intellektuellt 

redskap. Även om användningen av redskapet (i detta fall ett intranät för att sprida och samla 

information till lärare och elever m.fl.), beskrivs som splittrat och bristfälligt då det inte an-

vänds konsekvent, är ett intranät ett relativt nytt redskap för att sprida information. Det kan 

röra sig om information från skolledning till alla på skolan (personal och elever), men också 

information från lärare till elever och (indirekt) även till deras föräldrar. Då nya redskap suc-

cessivt införs i informationsvetenskapliga sammanhang, påverkas också människors hantering 

av information. I det här fallet beskrivs redskapet snarast verka splittrande på informations-

sökningen.  

En delförklaring till att ett intranät inte används konsekvent av alla, kan vara det Sundin 

(2003) framhåller i form av att människor på en arbetsplats kan ha olika uppfattningar om 

redskap och att det ofta förekommer olika tolkningar av olika företeelser på en arbetsplats.  

Under intervjuerna berörs också hur de aktuella lärarna använder bibliotekets resurser. Erik 

använder biblioteket i mycket liten utsträckning, dels av tidsskäl men också p.g.a. att den in-

formation han söker oftast är mer lättåtkomlig via internet: 
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Intervjuare: Skolans bibliotek, hur är ditt förhållande till det? 

Erik: Ja, det är väldigt trevligt och jag är där för lite. Och jag använder det för lite.  

Intervjuare: Av något speciellt skäl? (…) 

 

Erik: Tid, ja brist på tid. Om man säger att jag är på jakt efter något specifikt, så finns ju internet här och 

biblioteket där [betonar avståndet i där] borta. Även om det är jättenära ändå. 

Trots att det fysiska avståndet till biblioteket av Erik själv beskrivs vara mycket kort, är bibli-

otekets resurser alltså inte något han nyttjar i någon större utsträckning, då det tycks utkon-

kurrerat av annan informationssökning och i praktiken bortprioriterat.  

Sundin (2003) beskriver att det är samspelet mellan en människa och en verksamhet som är 

föremål för analys i ett sociokulturellt perspektiv och Eriks beskrivning av hur han prioriterar 

bort biblioteket till förmån för internetbaserade sökningar på sin bärbara dator, kan sättas in i 

detta sammanhang. I samband med att skolan satsat resurser på bärbara datorer till varje lära-

re, trådlöst nätverk i hela skolmiljön och då tiden upplevs vara en bristvara, uteblir Eriks bib-

lioteksbesök i praktiken i yrkesrollen.  

Ovanstående resonemang kan också relateras till begreppet mediera, vilket exempelvis Säljö 

(2000) tar upp, vilket bl.a. innebär att redskap av olika slag, exempelvis teknisk utrustning, 

påverkar vårt handlande och våra föreställningar, då redskapet i sig förmedlar något utifrån 

den kontext och sociala praktik inom vilket det används.  

På en gymnasieskola, där lärare (och även elever) i stor utsträckning har varsin bärbar dator, 

påverkas informationssökningen, exempelvis beträffande var (fysisk plats) den utförs, vilka 

källor som kommer att nyttjas och i vilken utsträckning o.s.v. 

Anna säger följande under intervjun om sin gymnasieskolas bibliotek och konstaterar att hon 

själv inte nyttjar det i någon större utsträckning i sin yrkesroll: 

Intervjuare: Var ligger det [biblioteket] i förhållande till hur du sitter? 

Anna: Just nu är det väldigt nära. 

Intervjuare: (…) Vad har det för resurser? 

Anna: Ja, det är några uppslagsverk och det är böcker i största allmänhet (…) det är ett väldigt litet biblio-

tek. 

Intervjuare: Men det jobbar någon bibliotekarie i det? 

Anna: Ja, det gör det. Två stycken. 

Intervjuare: Använder du det för att ta reda på saker själv eller för att elever ska kunna göra det? 

Anna: Jag använder det i väldigt liten utsträckning för att ta reda på saker själv.  

Nina använder, då i stor kontrast till Erik och Anna, biblioteket relativt mycket, trots att hon 

rent fysiskt har längre till biblioteket då hennes arbetsrum ligger i en annan byggnad än bibli-

oteket. Att Nina använder biblioteket relativt mycket i sin yrkesroll och vid informationssök-

ning, motiverar hon genom att bibliotekariens uppgift är att vara informationskompetent och 

uppdaterad på källor av olika slag, men också för att:  

Nina: (…) det är väl ett skäl till att jag gärna då kontaktar bibliotekarierna, för jag tycker det är mer ratio-

nellt, tidseffektivt, än om jag ska göra det här på egen hand. (…) 
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På den gymnasieskola Sven arbetar finns inget bibliotek. Sven säger sig sakna detta, men 

kompenserar detta genom att han på det privata planet känner en bibliotekarie som ger honom 

tips och genom egna sökningar på det lokala folkbiblioteket. Han säger sig sakna bibliotekari-

en på sin förra skola, som var engagerad och som exempelvis gärna köpte in litteratur han 

saknade i beståndet. Sven konstaterar att han också saknar en bibliotekarie på sin nuvarande 

skola för att diskutera informationssökning med.  

Beträffande hur de intervjuade lärarna använder bibliotekets resurser, kan konstateras att det 

inte är de som har fysiskt kortast avstånd som använder biblioteket mest. Tvärtom är det Nina 

och Sven, som har längst till skolans bibliotek alternativt inte har något bibliotek alls på sin 

skola, som använder bibliotek i störst utsträckning för att söka information. Användningen 

eller ickeanvändningen av ett skolbibliotek, får här således förklaras på andra sätt, än fysiskt 

avstånd. Sådana aspekter skulle kunna vara personkemi (lärare och bibliotekarie emellan), en 

enskild bibliotekaries engagemang, aktuellt biblioteks resurser, hur de närmaste lärarkolle-

gorna ser på och nyttjar biblioteket, skolledningens syn på biblioteket som resurs, lärarens 

pedagogiska synsätt etc.  

Under tidigare forskning, tas olika studier upp som berör lärares informationssökning i rela-

tion till bibliotek och som på olika sätt kan relateras till mina resultat, bl.a. rapporten Textflytt 

och sökslump – informationssökning via skolbibliotek. I den beskriver författarna (2007) bl.a. 

att lärare och bibliotekarie i många fall inte samarbetar regelbundet och att en bibliotekarie på 

en skola har avsevärt mer utbyte med vissa av skolans lärare än med andra. Bengtsson (2005) 

beskriver hur lärarna i hans studie inte samarbetar med skolans bibliotekarie på regelbunden 

basis, vilket är i linje med Annas och Eriks användning av skolbiblioteket.  

Lundh (2005) lyfter fram att de grundskollärare hon intervjuat, beskriver hur bibliotek har 

kommit att spela en allt mindre roll som yrkesverksam lärare och att kollegor istället fram-

hålls som viktiga informationskällor. Det senare ligger i linje med Eriks beskrivning att han 

under universitetstiden använde sig av universitetsbiblioteket i betydligt större utsträckning, 

jämfört med hur mycket han använder skolbiblioteket som yrkesverksam lärare.  

Den intervju jag genomfört med Nina, visar att hon tycks vara just en av dessa lärare som har 

relativt mycket och relativt regelbunden kontakt med skolans bibliotekarie, medan Erik och 

Anna snarast tillhör de lärare som inte regelbundet besöker biblioteket och inte har regelbun-

den kontakt med skolans bibliotekarie. Sven önskar regelbunden kontakt med bibliotekarie, 

men får ombesörja det utanför skolan då skolan inte har något bibliotek.   

Hur de kollegor man samarbetar mest med, ämneskollegor, skolledning etc. betraktar och ta-

lar om biblioteket, kommer rimligtvis att påverka i vilken utsträckning ett skolbibliotek an-

vänds av en skolas lärare. Bibliotekariens roll kan stärkas eller försvagas beroende på resurs-

tilldelning och beroende på hur och när skolbiblioteket omnämns i den sociala praktik inom 

vilken någon verkar. Säljö (2000) påpekar, i linje med ovan, att språket är ett av de viktigaste 

redskap som vi äger och att språket som redskap också medierar (förmedlar) ett visst synsätt 

och perspektiv, vilket styr handlandet hos människor.  

Givet ovanstående resonemang, är det således rimligt att föreställa sig att kollegors synsätt 

och tankar kring bibliotek som resurs i undervisnings- och informationssökningssammanhang 

är en viktig faktor som påverkar en lärares användning i den aktuella sociala praktiken, vilket 

exempelvis kan vara det arbetslag en lärare tillhör eller de kollegor som undervisar i samma 

ämnen eller alla kollegor på skolan.  
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Hedman (2006) tar upp termen situerat lärande, vilken rymmer idén om att det vi lär in och 

hur vi kommer att agera, påverkas av kontexten där vi lär in. De lärare som möts av skepsis 

inför ett skolbibliotek som en viktig resurs, kommer att påverkas av detta i sin egen använd-

ning eller icke-användning av biblioteket vid informationssökning. Ovanstående resonemang 

ligger i linje med att: 

All sökning och användning av information görs enligt den tolkande ansatsen i en social praktik där 

informationens värde konstrueras som delade meningar mellan medlemmarna; information äger 

inget objektivt värde, utan tolkas och förstås alltid i ett sammanhang. (Sundin, 2003, s. 35) 

De jag intervjuat ger flera olika exempel på att kollegor är viktiga som informationskällor, 

men att exempelvis tidsbrist och organisatoriska aspekter (hur arbetsrum är lokaliserade i rela-

tion till varandra etc.) påverkar antalet spontana samtal med andra samhällskunskapslärare 

och hur många av sina samhällskunskapskollegor man pratar med dagligen, varje vecka eller 

mer sällan.  

Erik samtalar mest med de kollegor som han delar arbetsrum med. Av samhällskunskapslä-

rarna, ungefär sju stycken, är det enbart ett par stycken han samtalar med varje vecka. Erik 

framhåller dock inte detta som ett problem, utan ser det snarast som en tillgång att sitta nära 

lärare i andra ämnen.  

Anna beskriver under sin intervju hur hon inte hinner diskutera olika aspekter av informa-

tionssökning i någon större utsträckning: 

Intervjuare: Är detta något du diskuterar med dina kollegor? Vilka informationskällor de använder? T ex 

hur de söker information, var och hur mycket de nyttjar biblioteket och vilka tidningar ni läser, om alla lä-

ser samma tidning? 

Anna: Nej, det diskuterar vi i väldigt liten utsträckning.  

Intervjuare: För att? 

Anna: Det vet jag inte, det är (skratt) inget aktivt val eller så. (…) Nej, det diskuterar vi inte. Det är väl 

mer (funderar) man frågar efter något mer konkret. 

Intervjuare: Man har en konkret fråga? 

Anna: Ja. (…) Men jag tror att mycket av de här frågorna grundar sig nog i att man har så lite tid över så 

det finns inte tid över till de här pedagogiska frågorna, ämnesfrågorna (…). 

Generellt kan man säga att de intervjuade lärarna är relativt nöjda med den tekniska utrustning 

i form av datortillgång m.m. som de har för informationssökning. De intervjuade säger sig 

dock inte ha haft någon form av kompetensutveckling kring informationssökning och ett 

genomgående svar är att de tror att det tas för givet att lärare är tillräckligt informationskom-

petenta beträffande val av söktermer etc. Förutom Anna, som ibland kan känna sig osäker på 

val av söktermer exempelvis vid sökningar på Google, ger inte de intervjuade en bild av att de 

har svårt att finna adekvata söktermer eller att få relevanta träffar, utan de tycks mena att lära-

re generellt behärskar detta. Däremot lyfter de flera exempel på att deras elever har uppenbara 

problem med sökningar på nätet och att deras träffar inte är så bra i relevans- eller källkritik-

hänseende. Limberg och Folkesson (2006) framhållet att lärare uppvisar en osäker bild av vad 

som egentligen menas med informationssökning samt tendensen att ”använda datorn” blir 

liktydigt med informationssökning. Vidare visar tidigare studier på att: 

eleverna liksom deras lärare blandar ihop datorkompetens med informationssökningskompetens. De 

urskiljer inte informationssökning som något man måste utveckla kunskap om för att kunna tilläm-

pa. (Alexandersson & Limberg, 2007, s. 113)  
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Under intervjun med Sven framkommer flera exempel på hur han tacklar olika källkritiska 

dilemman när han söker information på olika hemsidor, Wikipedia eller någon blogg då och 

då. Sven beskriver hur han även kan ifrågasätta information på NE:s digitala upplaga och be-

skriver hur detta fått honom att kontakta NE: 

Sven: Där förväntar jag mig att det ska vara riktigt, men jag hittar fel där ändå tycker jag ibland. Då kan 

man bli lite sur. Jag har t.o.m. skrivit till NE en gång (…) numera står det alltid vem som skrivit artikeln, 

men det gjorde det inte från början. Det stod inte när den var skriven, och vem som skrivit den. Men det 

gör det numera, så nu kan man se en artikel från 2001 som kan handla om ett ganska aktuellt ämne. ”Her-

regud, har de inte uppdaterat denna?” Så där är man ju medveten om att de inte alltid heller har rätt. De kan 

vimsa ihop det också ibland. Precis som jag. Jag litar på dem, men man får ändå vara lite vaksam. Men 

man får vara ännu mer vaksam när man använder Wikipedia faktiskt. (…) 

Nina konstaterar att lärare sinsemellan sällan diskuterar källor när det gäller den egna infor-

mationssökningen. Istället prioriteras ofta andra frågor, såsom den nya gymnasiereformen, 

”GY11”. 

Under avsnitt 3.1 tas begreppet informationskompetens (inklusive en definition av begreppet) 

upp i ett sociokulturellt sammanhang, med hänvisning till Limberg, Sundin och Talja (2009). 

Där beskrivs bl.a. hur man som anställd på en given arbetsplats införlivar ”sanningar” som 

råder på arbetsplatsen ifråga, exempelvis avseende användningen av olika informationskällor.  

Mina intervjuresultat ligger i stort således i linje med tidigare forskning beträffande lärares 

syn på sig själva som informationskompetenta, då de menar att de exempelvis behärskar kons-

ten att hitta den information de behöver samt att de är källkritiska beträffande den funna in-

formationen. När informationssökningen ”brister” är det istället med hänvisning till brist på 

tid. 

Utöver alla de villkor, förutsättningar, utmaningar och bitvis problematiska situationer som 

kan uppstå vid informationssökning som gymnasielärare i yrkesrollen och som berörts ovan, 

kan även en sådan faktor nämnas som att det kan vara svårt att finna motivation till att vara 

uppdaterad på allt som krävs. Sven konstaterar att:  

Sven: (…) Skolverkets sida är jag inne på ganska ofta. När jag vill titta på hur betygskriterier, kurser, 

kursinnehåll ser ut. 

Intervjuare: Nya Gymnasiet? 

Sven: Ja, det är mycket man måste ha koll på där. Kanske ska man ha mer koll än vad jag har. 

Intervjuare: Vad hindrar dig från att ha mer koll? 

Sven: Jag tycker det är trist. 

En sådan sak som tristess och att vara omotiverad kan således också vara ett hinder för att 

hålla sig uppdaterad och påverka vilken informationssökning som blir av och i vilken ut-

sträckning. 
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7. Slutsatser och avslutande reflektioner 
 

Nedan presenteras uppsatsens slutsatser utifrån uppsatsens olika frågeställningar. Detta kapi-

tel rymmer också korta reflektioner kring metodens och modellernas (framför allt Höglund 

och Perssons matris) användbarhet samt tankar kring fortsatt forskning. Beträffande den första 

frågeställningen har jag i slutsatserna nedan inte upprepat min reviderade modell över infor-

mationskällor, som istället återfinns under tidigare analysdel, avsnitt 6.1.5. Övriga frågeställ-

ningars slutsatser är också endast mycket övergripande, då det annars medför alltför mycket 

upprepningar från kapitel 6.  

7.1 Slutsatser 
 

Fokus för denna uppsats har varit att undersöka några olika aspekter av några gymnasielärares 

informationssökning i yrkesrollen utifrån de frågeställningar som återfinns nedan. I min studie 

har jag intervjuat fyra olika gymnasielärare som alla undervisar i samhällskunskap och insam-

lad data har, beroende på vilken frågeställning det gällt, analyserats med hjälp av relevanta 

begrepp från ett sociokulturellt perspektiv samt Höglund och Perssons fyrfältsmatris med oli-

ka informationskällor och McKenzies modell med olika informationspraktiker. De intervjuade 

lärarnas svar har också relaterats till närrelaterad, tidigare forskning på området. 

Nedan presenteras slutsatser utifrån en frågeställning i sänder: 

- Vilka källor använder gymnasielärare för att söka information i sin yrkesroll som 

samhällskunskapslärare?   

Alla de intervjuade lärarna använder sig ofta av digitala informationskällor, exempelvis i form 

av webbaserade uppslagsverk (NE och/eller Wikipedia), olika myndigheters o.dyl. hemsidor, 

sökningar via Google, vilken är den helt dominerande sökmotorn. Alla framhåller dagstid-

ningar som centrala informationskällor, i dess webbupplagor och/eller i fysisk form. Sociala 

medier, i vidare bemärkelse, beskrivs inte vara någon central informationskälla i yrkesrollen. 

Överlag kan framhållas att de informationskällor som används privat också används i yrkes-

rollen och att den privata och professionella informationssökningen således inte kan separe-

ras. Andra viktiga informationskällor som lyfts fram är bl.a. e-post och kollegor.  

När det gäller de intervjuade lärarnas användning av skolbiblioteket (en av lärarna saknar 

dock sådant) varierar detta mycket och en slutsats som får dras är att det inte är det egna ar-

betsrummets placering/fysiska avstånd till skolbiblioteket som avgör hur ofta skolbiblioteks 

(eller andra biblioteks) resurser används som informationskälla i yrkesrollen.   

Mina resultat, som visar att de intervjuade lärarna använder många olika källor i sin informa-

tionssökning, kan sägas ligga i linje med Nilssons studie (2003). Där konstaterar Nilsson att 

de lärare hon intervjuat i sin studie använder många olika informationskällor och att dessa är 

såväl formella som informella samt källor inom och utom skolans värld.  

Utifrån sammanställningen i avsnitt 6.1.5 över informationskällor, där Höglund och Perssons 

matris reviderats och uppdaterats med bl.a. digitala källor, kan dock slutsatsen dras att gene-

rellt sett är interna, informella informationskällor (samtal inom organisationen med kollegor) 

av större betydelse än externa, informella informationskällor (samtal med någon utom organi-

sationen). Beträffande formella informationskällor, framhålls externa källor som viktigare än 
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interna källor. Detta påverkas givetvis dock av definitioner och gränsdragningar mellan in-

tern/extern samt informell/formell informationskälla.   

- Hur söker gymnasielärare information i sin yrkesroll som samhällskunskapslärare och 

hur motiveras valet av de informationskällor som används?    

McKenzie tar upp olika informationspraktiker och tillvägagångssätt vid informationssökning; 

active seeking, active scanning, non-directed monitoring samt by proxy. En slutsats jag drar 

utifrån resultaten i min studie är att tillvägagångssätten tenderar att överlappa varandra och att 

de intervjuade lärarna använder sig av alla dessa fyra sätt, även om vissa är vanligare än 

andra. Detta kan dock bero på att det är lättare att vid en intervju ställa frågor som rör aktiv 

och planerad informationssökning där den aktuelle läraren upplever ett eget behov av att ta 

reda på något inom ett visst område. Färst exempel går således att finna för informationsprak-

tikerna by proxy och non-directed monitoring.  

Valet av informationskällor motiverar de intervjuade lärarna på olika sätt. Exempel som kan 

ges är att man söker sig till de informationskällor där förväntad information finns (kan gälla 

skolans bibliotekarie, NE, kollega, myndighets hemsida) och en slutsats som får dras är att de 

gärna återvänder till källor som tidigare gett önskad information och som uppfattas som 

lättillgängliga. Tidsbrist framhålls som skäl till att vissa informationskällor används lite eller 

inte alls.  

- Hur beskriver och upplever gymnasielärare i samhällskunskap de förutsättningar och 

villkor som finns beträffande informationssökning och hur påverkar dessa förutsätt-

ningar och villkor informationssökningen?   

När det gäller förutsättningar och villkor vid informationssökning i yrkesrollen ger de inter-

vjuade lärarna flera sådana exempel. Det gäller alltifrån tidsbrist, överflöd av information 

(”information overload”), till inställning till skolans bibliotek, källkritiska aspekter och krav 

på att vara uppdaterad inom samhällsorienterade frågor.  

Den upplevda tidsbristen medför att vissa källor i praktiken väljs bort vid informationssök-

ning och tidsbrist exkluderar även källor som uppfattas vara för omfångsrika. Lärarna uppger 

vidare att de tenderar att söka sig till källor som de tidigare använt sig av. 

Flera exempel ges också på att intern information presenteras på flera olika ställen vilket be-

skrivs vara splittrande för informationssökningen. De informationskällor som anses vara 

lättillgängliga används i högre grad. Vad som uppfattas som lättillgängligt varierar dock mel-

lan lärare. En av de intervjuade lärarna väljer exempelvis bort biblioteket för internetsökning 

medan en annan beskriver att biblioteksanvändning och kontakt med bibliotekarien är ratio-

nellt och tidseffektivt. 

I avsnitt 2.2 belyses olika informationspraktiker i antologibidraget Att lära informationssök-

ning för yrkeslivet: Om bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor, författat av Lundh, Hedman 

och Sundin. Här konstateras bl.a, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, att ”utöver arbetsupp-

gifternas karaktär ser vi också att andra omständigheter spelar in, såsom institutionellt forma-

de traditioner, värderingar och konventioner samt därmed följande förväntningar från exem-

pelvis (…) kollegor”. (2009, s. 151) De fyra lärare jag intervjuat arbetar på olika skolor, var 

och en med delvis olika förutsättningar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan svaret på 

varför de aktuella lärarna söker information på det sätt de gör, val av källor etc, stå att finna i 

att varje skola har specifika förutsättningar vad gäller resurser, arbetsklimat, arbetsbelastning, 
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tillgång till bibliotek eller ej, synsätt beträffande datoranvändning, pedagogiska frågor etc. 

Med sociokulturell terminologi har alla intervjuade lärare på sina respektive skolor, således 

bitvis olika förutsättningar vad gäller såväl intellektuella som fysiska redskap.  

Som yrkesverksam på en arbetsplats, i denna studie lärare på en viss skola, påverkas man där-

till mer eller mindre omedvetet av den arbetsplatskultur som råder och de aktuella redskap 

som där står till buds. Sundin (2003) beskriver i linje med detta, att olika redskap har en so-

cialiserande funktion, men att individer, exempelvis en grupp lärare, inte behöver vara med-

vetna om detta. 

7.2 Korta reflektioner kring metod och teori 
 

Utifrån en begränsad kvalitativ studie kan inga generella slutsatser dras, istället har uppsat-

sens kvalitativa upplägg möjliggjort att kunna gå mer på djupet vid intervjuande av relativt få 

personer.  

Beträffande intervju som metod, finner jag att det ligger mycket i det Repstad tar upp i form 

av att man generellt blir en bättre intervjuare efter ett par intervjuer, exempelvis beträffande 

att inte forcera intervjun eller att undvika att avbryta den som intervjuas. (2007, s. 93) En an-

nan fördel som infinner sig efter ett par intervjuer, upplever jag, är att risken minskar att man 

glömmer fråga något och att det är lättare att komma på lämpliga följdfrågor.  

Att utgå från en semistrukturerad intervjuguide, initialt genomföra en provintervju liksom att 

spela in intervjuerna med möjlighet att transkribera materialet, upplever jag överlag har varit 

ett framkomligt sätt att genomföra studiens intervjudel. 

Beträffande teoretisk anknytning och metod har jag under respektive avsnitt (kapitel 3) samt i 

analysens olika avsnitt (kapitel 6) berört olika aspekter beträffande sociokulturellt perspektiv 

och de modeller jag utgått från i min analys. Jag avser här att endast mycket kortfattat reflek-

tera kring Höglund och Perssons matris, då jag vidareutvecklat denna och lagt till exempelvis 

digitala källor (likt Sundin gjort i sin doktorsavhandling – jfr not avsnitt 6.1.5) samt även, vid 

min analys av de intervjuades svar kring informationskällor, valt att beakta hur aktuella lärare 

beskrivit användningen av de olika källorna. Gränsdragningar mellan exempelvis informell 

respektive formell källa är dock inte enkel, vilket berörts i 6.1.5. Informationssökningen kan 

successivt också sägas ha blivit mer komplex och det är exempelvis inte lika lätt att definiera 

dokument som tryckta eller inte beträffande digitala källor, vilket också tangerats under 6.1.5. 

7.3 Tankar kring fortsatt forskning 
 

Att i en uppsats undersöka olika aspekter av informationssökning i en utbildningskontext, 

genererar i sin tur nya frågor möjliga att undersöka, exempelvis konsekvenser av att alla ele-

ver på fler och fler skolor utrustas med egen dator, hur digitaliseringens era påverkar lärares 

informationssökning eller skolbibliotekens framtida roll och utveckling i relation till ökade 

krav på att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Ytterligare intressanta frågor att gå 

vidare med är att undersöka hur det är ställt med kompetensutveckling för lärare i informa-

tionssökning eller att undersöka i vilken utsträckning som forskningsresultat inom ett biblio-

teks- och informationsvetenskapligt område (som rör utbildningsfrågor) når ut bland lärare, 

rektorer m.fl. 
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8. Sammanfattning 
 

Ämnet för denna uppsats är lärares informationssökning. Syftet med studien är att undersöka 

samhällskunskapslärare på gymnasiet och deras informationssökning i yrkesrollen. Följande 

frågeställningar är utgångspunkten:  

- Vilka källor använder gymnasielärare för att söka information i sin yrkesroll som 

samhällskunskapslärare?  

- Hur söker gymnasielärare information i sin yrkesroll som samhällskunskapslärare och 

hur motiveras valet av de informationskällor som används?    

- Hur beskriver och upplever gymnasielärare i samhällskunskap de förutsättningar och 

villkor som finns beträffande informationssökning och hur påverkar dessa förutsätt-

ningar och villkor informationssökningen?  

Studien är kvalitativ och intervju har använts som datainsamlingsmetod. Intervjuns upplägg 

har varit semistrukturerad, vilket gett struktur men även flexibilitet beträffande följdfrågor etc. 

Studien omfattar inalles fyra intervjuer. 

Intervjumaterialet har analyserats utifrån adekvata begrepp inom sociokulturellt perspektiv, 

Höglund och Perssons matris över olika informationskällor samt McKenzies modell över oli-

ka informationspraktiker. Resultatet har också relaterats till tidigare, närrelaterad forskning. 

Höglund och Perssons matris över olika informationskällor, vilken används vid analys av min 

första frågeställning, utvecklades redan 1985 och den har därför reviderats för att inkludera 

exempelvis även digitala källor samt delvis anpassats till en utbildningskontext och till de 

informationskällor de intervjuade lärarna beskriver att de använder.  

McKenzies modell över olika informationspraktiker används för analys av min andra fråge-

ställning och ett sociokulturellt perspektiv används för att analysera min tredje frågeställning. 

Ett sociokulturellt perspektiv har även använts för en fördjupad analys av min första fråge-

ställning. 

I korthet kan uppsatsens slutsatser sammanfattas enligt följande, med utgångspunkt i de tre 

frågeställningarna ovan: 

 Höglund och Perssons matris över olika informationskällor har i uppsatsens analysdel 

använts för att sammanställa olika informationskällor hos de intervjuade lärarna. Ma-

trisen har reviderats i form av att exempelvis digitala källor har lagts till och samman-

ställningen har påverkats av de intervjuade gymnasielärarnas svar och deras informa-

tionskällor i yrkesrollen. Matrisen har således använts både för att sammanställa och 

analysera lärarnas informationskällor. De viktigaste informationskällorna för de un-

dervisande lärarna kan sammantaget sägas vara digitala informationskällor (webbase-

rade uppslagsverk, myndigheters med fleras hemsidor, e-post), dagstidningar (webb-

upplagor och/eller i fysisk form) och kollegor. De intervjuade lärarna använder dock 

även många andra informationskällor (exempelvis TV och radio) och sammantaget 

använder de såväl formella som informella källor samt interna och externa källor. De 

informationskällor som används privat påverkar även vilka informationskällor som 

används i yrkesrollen. 
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 McKenzies modell över olika informationspraktiker och tillvägagångssätt vid informa-

tionssökning (active seeking, active scanning, non-directed monitoring samt by proxy) 

visar att tillvägagångssätten tenderar att överlappa varandra och att de intervjuade lä-

rarna använder sig av alla dessa fyra sätt, även om vissa är vanligare än andra. Ett skäl 

till detta kan vara att det är lättare att vid en intervju ställa frågor som rör aktiv och 

planerad informationssökning där den aktuelle läraren upplever ett eget behov av att ta 

reda på något inom ett visst område. By proxy och non-directed monitorig är de infor-

mationspraktiker som är svårast att finna exempel på bland de intervjuade lärarna. Be-

träffande valet av informationskällor motiverar de intervjuade lärarna dessa på olika 

sätt. Exempel som kan ges är att man söker sig till de informationskällor där förväntad 

information finns (exempelvis skolans bibliotekarie, lärarkollegor, webbsidor m.m.) 

Intervjuade lärare återvänder gärna till källor som tidigare gett önskad information och 

som uppfattas som lättillgängliga. Tidsbrist anges som skäl till att vissa informations-

källor används lite eller inte alls. 

 Ett sociokulturellt perspektiv har använts för att analysera den tredje frågeställningen 

som berör förutsättningar och villkor beträffande informationssökning i yrkesrollen. 

Lärarna åskådliggör många förutsättningar och villkor vid informationssökning och 

hur dessa påverkar densamma. Tidsbrist medför att all önskad informationssökning 

inte kan utföras eller att omfångsrika källor, exempelvis stora PDF-dokument, väljs 

bort till förmån för dokument etc. som uppfattas som mer lättillgängliga. Lättillgänglig 

i sammanhanget kan innebära användning av källor som man brukar använda eller käl-

lor som inte är alltför tidskrävande att läsa igenom. Lärarna uppvisar i viss mån skilda 

uppfattningar om vad som är lättillgängligt. En av dem föredrar internetsökning fram-

för att använda skolbiblioteket, medan en annan lärare anger att biblioteksanvändning 

är rationellt och tidseffektivt. Andra exempel på villkor i yrkesrollen som påverkar in-

formationssökningen är källkritiska aspekter, krav på att vara uppdaterad inom sam-

hällskunskapsämnet, krav på att kunna hantera stora informationsmängder och att in-

tern information presenteras i många olika fora.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrund: 

Antal år i yrket – lärarerfarenhet (olika skolor etc.) 

Ämneskombination 

Hur och var söks information, hur motiveras valet av informationskällor samt hur upp-

levs och beskrivs förutsättningar och villkor för informationssökning i yrkesrollen: 

Berätta om ett undervisningsmoment du haft nyligen! 

Hur såg dina förberedelser ut? (Följa upp kring vana, rutin, material du redan haft.) 

Hur gjorde du för att ta reda på det du ville veta? Varför valde du just detta/dessa sätt? 

Hade det funnits något/några andra sätt att söka information vid detta tillfälle? Varför valde 

du inte det sättet/de sätten? 

När du behöver ta reda på något, vilka av följande källor brukar du då använda: tidskrifter, 

tidningar, läromedel eller annan litteratur, uppslagsverk, arkiv, kollegor eller andra personer, 

hemsidor, databaser, e-post, intranät, sociala medier (bloggar, Facebook etc.) eller internet i 

övrigt, bibliotek (skolans bibliotek eller annat/andra), elever, film, TV, radio …                      

Övriga sätt/källor?  Digitala – ickedigitala informationskällor? Formella – informella sam-

manhang?  

Hur skulle du beskriva vad som skiljer undervisning i samhällskunskap från andra ämnen när 

det gäller informationssökning? 

Hur viktiga är dina kollegor när du vill ta reda på något? Kan du ge exempel? Andra sociala 

nätverk?  

Brukar du och dina kollegor resonera kring hur ni söker information i er yrkesroll? I vilka 

sammanhang diskuterar ni i så fall detta? Kan du beskriva ett sådant samtal? 

Upplever du att du förväntas använda vissa informationskällor i din yrkesroll? Varför? 

Finns det informationskällor du medvetet avstår från att använda? Varför? 

Hur tänker du kring källkritik när du söker information? Hur ser du exempelvis på Wikipedia 

som informationskälla? Varför? 

Upplever du några utmaningar eller hinder/problem när du söker information? (Tillräckligt 

med tid? Teknisk utrustning? Resurser i övrigt? Val av källor? Söktermer? Kompetensutveck-

ling i informationssökning? Övrigt?) 

Händer det att du på din fritid stöter på information som du sedan använder i din yrkesroll? 

Berätta om exempel? 

Kommer du på något mer som hänger ihop med det vi pratat om och som du vill ta upp? 
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Bilaga 2. Brev till rektor/skolledare 

Hej!     ort (datum) 

Mitt namn är Petra Dalin och jag studerar till bibliotekarie vid Högskolan i Borås. Jag skriver 

nu min kandidatuppsats och kontaktar dig i samband med denna. 

Jag avser nämligen i min uppsats att intervjua (ca) fyra gymnasielärare som undervisar i sam-

hällskunskap. Intervjuerna kommer att fokusera på deras informationssökning i yrkesrollen. 

Jag vore därför tacksam för din hjälp i detta sammanhang, då jag gärna vill att du rekommen-

derar några lärare som jag kan kontakta med förfrågan om de vill delta i en intervju.  

Mina kontaktuppgifter är: telefonnummer: XX eller e-postadress: XX 

Min handledare vid Högskolan i Borås är Frances Hultgren, universitetslektor vid Institutio-

nen Biblioteks- och informationsvetenskap, telefonnummer: XX eller e-postadress: XX 

 

Tack på förhand! 

Mvh 

Petra Dalin 
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49 
 

Bilaga 3. Brev till deltagare 

Hej!     ort (datum) 

Jag heter Petra Dalin och studerar till bibliotekarie vid Högskolan i Borås. Jag skriver nu min 

kandidatuppsats som handlar om gymnasielärare och deras informationssökning i yrkesrollen. 

I min uppsats avser jag att intervjua några gymnasielärare som undervisar i samhällskunskap 

och ställa frågor kring deras informationssökning i yrkesrollen. 

Jag vore tacksam om du skulle vilja låta mig intervjua dig. Intervjun kommer att ta ca en 

timma och genomföras på en plats du själv föredrar. Självklart skriver jag i min uppsats inte 

ut vad du heter eller var du arbetar (skolans namn). Däremot kan antal år i yrket, ämneskom-

bination o.dyl. komma att framgå. Om du så godkänner kommer jag att spela in intervjun. 

Du får gärna kontakta mig om du har frågor! 

Mina kontaktuppgifter är: telefonnummer: XX eller e-postadress: XX 

Min handledare vid Högskolan i Borås är Frances Hultgren, universitetslektor, vid Institutio-

nen Biblioteks- och informationsvetenskap, telefonnummer: XX eller e-postadressadress: XX 

Tack på förhand! 

Mvh 

Petra Dalin 
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