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secondary school librarians and related staff relate to the online encyclopaedia Wikipedia. The 

research is placed in the all-embracing context of information literacy and source criticism on 

the Internet. The study was carried out in the form of qualitative interviews and based on two 

theoretical bases: firstly, the concept of cognitive authority stipulated by Patrick Wilson, and 

secondly the idea that Wikipedia has a draw towards late modern epistemological 

assumptions. The latter theory was also associated with the perceptions of knowledge among 

the library staff interviewed. According to the results, there seems to be a connection between 

a) the library staff’s perceptions of knowledge, b) the library staff’s actual knowing about 

Wikipedia, c) the library staff’s attitudes toward Wikipedia and d) the teaching performed by 

the library staff about Wikipedia. The results also suggest the cognitive authority of the 

traditional encyclopaedia to be strong, especially among those within the library staff not very 

familiar with Wikipedia. Those positive to Wikipedia possibly represent perceptions of 

knowledge with a draw towards the late modern. Finally, possible solutions regarding the 

improvement of information literacy and of Wikipedia usage among the upper secondary 

school pupils are discussed. 
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1. Inledning 
...any claim to truth is problematic in that it is articulated in a context of politics, economics, and 

history; the claim of truth should not automatically be equated with truth itself. 

    Because of the possibly problematic nature of truth claims, we have to heed Foucault’s more 

consistent coexamination of power and knowledge […] As Foucault says, there is a “constant 

articulation…of power on knowledge and of knowledge on power…The exercise of power 

perpetually creates knowledge and, conversely, knowledge constantly induces effects of power”.
1
 

 

Wikipedia används flitigt idag. Faktum är att uppslagsverket tillhandahåller en betydande del 

av många ungdomars söksvar på Internet, mycket på grund av att de använder sig av Google 

som ofta genererar träffar som pekar mot just Wikipedia.
2
 

3
 Exakt varför de använder 

encyklopedin
4
 i en sådan utsträckning kan debatteras, men det vi vet är att skolelever ofta 

använder sig av Wikipedia. Kanske kan denna uppsats bidra till att peka på hur 

skolbiblioteken skulle kunna hjälpa eleverna att använda uppslagsverket på bästa sätt.  

En förändring har börjat ske i undervisningen på svenska skolor under senare tid: fokus skiftar 

från ett lärarstyrt till ett mer undersökande arbetssätt där eleven som individ är tänkt att vara i 

centrum. Problembaserat lärande, grupparbeten och alternativ pedagogik börjar allt mer vinna 

mark. På grund av den globala informationsökningen och övergången till det 

kunskapssamhälle vi är mitt uppe i, parallellt med en minskning av redaktionella 

gatekeepers
5
, blir det än mer viktigt att undervisa människor i det vi inom biblioteksvärlden 

kallar för informationskompetens.
6
  

Trots den långa tradition encyklopedin bygger på finns det inga explicita regler för hur en 

sådan bör vara uppbyggd. Som vi kommer att visa i denna uppsats bygger Wikipedia på flera 

komponenter som traditionellt förknippas med uppslagsverk, men är samtidigt unikt i vissa 

avseenden. Det gör att Wikipedia kan ses som en utmaning av den tradition som encyklopedin 

ursprungligen är kommen ur.
7
 Sedan Wikipedia grundades 2001

8
 har diskussionen i 

biblioteks- och skolvärlden varit omfattande; åsikterna rör sig bland annat kring det positiva i 

att uppslagsverket är tillgängligt för alla, samt kring det negativa i artiklarnas obeständighet 

eller dess brist på tydliga auktoriteter.
9
 På det nationella forumet för skolbibliotekarier förs 

återkommande diskussioner om Wikipedias för- och nackdelar och jämförelser med 

Nationalencyklopedin är vanligt förekommande.
10

 

Det vi vill undersöka är alltså hur gymnasiebibliotekarier och relaterad personal ser på 

Wikipedia och hur de i relation till sina åsikter möter eleverna i sin undervisning gällande 

Wikipedia, informationssökning och källkritik på Internet. Vad kan detta få för konsekvenser? 

Kunskap är makt, men vad händer när maktens auktoriteter inte längre är självklara?

                                                           

1
 Budd, John M. 2001. Knowledge and knowing in library and information science, s. 10. 

2
 Spetz, Einar 2008. Wikipedias fel och brister – en angelägenhet för biblioteken?. 

3
 Sundin, Olof, Francke, Helena och Andersen, Jack 2009. Materialitet och remediering: konsekvenser för 

informationskompetens, s. 192.  
4
 I denna uppsats använder vi genomgående termerna encyklopedi och uppslagsverk synonymt. 

5
 Gatekeeper refererar till någon som kontrollerar tillgången till någonting. För vidare läsning rekommenderar vi 

artikeln samt diskussionen kring termen på Wikipedia.org. 
6
 Fitzgerald, Mary Ann 2000. The cognitive process of information evaluation in doctoral students. 

7
 Nemeshajmer, Vladimir och Stjärne Nordqvist, Karin 2006. I mötet mellan tradition och förändring –  Om 

Wikipedia som encyklopedi. 
8
 Help:About – Wikipedia, the free encyklopedia (2010-04-22). 

9
 Johnson, Kay, red. 2007. Collectivism vs. individualism in a wiki world: Librarians respond to Jaron Lanier’s 

essay “Digital Maoism: The Hazards of the New Online Collectivism”. 
10

 Skolbibliotekarier diskuterar: NE vs Wikipedia (2010-01-25).  
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1.1 Problemställning 

I och med Wikipedia ifrågasätts det paradigm som innebär ett beroende av professionella 

auktoriteter; istället kan vem som helst referera till olika källor så att ett lapptäcke av kunskap 

bildas. Men vad händer när kunskapens auktoriteter inte längre är självklara? För att kunna 

bedöma Wikipedias artiklar, som varierar i kvalitet, måste gymnasieelever veta hur Wikipedia 

fungerar. Där har både lärare och bibliotekspersonal en viktig roll, och som biblioteks- och 

informationsvetare har vi valt att fokusera på bibliotekariens arbete. Vad har bibliotekarierna 

för uppfattning om Wikipedia, och om Wikipedias unika sätt att ”skapa” något som refereras 

till som objektiv encyklopedisk kunskap? Hur förmedlar de denna uppfattning till sina elever, 

och då särskilt genom undervisning?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är tudelat. Dels vill vi, utifrån begreppet kognitiv auktoritet
11

, 

undersöka hur gymnasiebibliotekspersonalens grundläggande uppfattning av uppslagsverket 

ter sig i förhållande till den undervisning som bedrivs på skolorna kring Wikipedia. Dels är 

även syftet att se om det går att utläsa vilken kunskapssyn – vilka epistemologiska 

grundantaganden – gymnasiebibliotekarier samt andra aktörer inom skolans värld har, och om 

de placerar Wikipedia i en mer modernistisk eller en mer senmodernistisk kontext. Detta 

motiveras med att Wikipedia kan anses utgöra en brytning mot den kunskapssyn 

modernismen
12

 förespråkar. Syftet uppnås rent metodologiskt genom kvalitativa intervjuer 

med gymnasiebibliotekarier och annan personal med liknande arbetsuppgifter (se vidare 

kapitel 4 och framåt). I uppsatsen placeras Wikipedia in i den större kontext som 

informationssökning och källkritik på Internet innebär. 

Uppsatsens resultat är av intresse både för bibliotekspersonal som redan arbetar med 

användarundervisning relaterad till källkritik på nätet, men också för de 

bibliotekarieutbildningar som vill undervisa kring hur studenterna i framtiden kan arbeta 

pedagogiskt med Wikipedia. Uppsatsen är också relevant ur ett vetenskapsteoretiskt 

perspektiv då den syftar till att förklara hur epistemologiska uppfattningar, det vill säga 

kunskapssyn, påverkar bibliotekspersonals uppfattning av och undervisning kring Wikipedia.  

Frågeställningarna lyder som följer: 

1. Vilka likheter och/eller skillnader finns det hos informanterna när det gäller i hur stor 

uträckning de tillskriver Wikipedia kognitiv auktoritet? 

2. Vilka likheter och/eller skillnader finns det i informanternas grundläggande 

epistemologiska antaganden, då särskilt i relation till Wikipedia? 

3a. Om Wikipedia i undervisningen tas upp av informanterna, hur sker detta i relation till de 

två ovanstående frågeställningarna?  

3b. Vad kan detta få för konsekvenser?  

 

                                                           

11
 För en genomgång av begreppet kognitiv auktoritet, se avsnitt 3.2. 

12
 Vi diskuterar modernismen ytterligare under avsnitt 3.3. 
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1.3 Avgränsningar 

Vi har vänt oss till åtta kommunala gymnasieskolor med vår förfrågan om intervjutillfällen 

med gymnasiebibliotekarier och fått svar från fyra av skolorna. En nackdel med detta är 

givetvis att analysunderlaget är relativt litet, samt att det på grund av koncentrationen 

geografiskt kan bli ett annat resultat än vid en större undersökning; det är möjligt att 

inställningen till och arbetet med Wikipedia skiljer sig åt inom Sverige. Med tanke på 

uppsatsens storlek, ekonomiska och logistiska skäl samt den begränsade mängd tid vi har till 

vårt förfogande anser vi dock att avgränsningarna är rimliga. Vi vill också poängtera att vi 

absolut inte avser att generalisera utan vill visa på vad vårt eget empiriska material har att 

säga i sig självt. 

Anledningen till att vi fokuserar på gymnasiebibliotek är dels att det är här eleverna för första 

gången på allvar kommer i kontakt med undervisning i informationssökning och källkritik på 

Internet samt dels att eleverna på gymnasiet i hög utsträckning förbereds för högre utbildning, 

där informationskompetensen är viktig för ett gott resultat.  

När vi undersöker synen på och undervisningen kring Wikipedia utgår vi från att det är 

Wikipedias svenska utgåva som huvudsakligen används. Eftersom det dock i allra högsta grad 

är skillnad på den svenska och den engelska utgåvan är vår tanke att då detta är oklart be våra 

informanter att tydliggöra vilken utgåva de åsyftar. 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Informationskompetens  

Informationskompetens, eller information literacy, är ett ämne med relevans för och 

kopplingar till stora delar av biblioteks- och informationsvetenskaperna.
13

 I fallet med denna 

uppsats är tanken att belysa de kopplingar informationskompetensbegreppet har till källkritik 

på webben samt till de underliggande begreppsdiskussioner som ligger till grund för 

källkritikens problematik, som de kring sann kunskap och auktoritet. 

Det finns en diskussion kring själva termen information literacy samt hur den ska definieras. 

De två huvudsakliga åsikterna är å ena sidan att a) information literacy kan definieras utifrån 

en lista av operativa färdigheter, och å andra sidan att b) information literacy ska förstås som 

ett kontextuellt, socialt beroende kompetenskomplex, som skiftar utifrån omgivande 

premisser – ett kritiskt tänkande, en förståelse. Vid läsning av aktuell litteratur verkar det 

dock som om åsikten bland författarna är att det senare synsättet är att föredra,
14

 ett synsätt 

även vi själva företräder.
15

 

 I European curriculum reflections on LIS education har författarna enats om en bred 

definition av begreppet information literacy, samt att ämnet kan ses som ”an umbrella 

definition that includes many other literacies and implied business as well as private life in the 

context of lifelong independent and flexible learning.”
16

   

Eftersom tanken är att undersöka bibliotekarier vid gymnasieskolor har vi valt att se närmare 

på vad ett antal styrdokument relevanta för skolans värld säger om informationskompetens. 

Enligt gymnasieskolans läroplan används inte begreppet explicit, men ett av de mål som 

nämns är att eleven efter avslutad utbildning ska inneha en förmåga till kritisk granskning och 

värdering av information som en grund för det livslånga lärandet.
17

  

I Unesco’s skolbiblioteksmanifest görs det kopplingar mellan informationskompetens och 

samarbetet mellan bibliotek och skola. Rekommendationen lyder att samarbetet bör vara gott 

för att ett utnyttjande av bibliotekets resurser ska ske i så stor utsträckning som möjligt, något 

som därmed utvecklar elevens informationskompetens.
18

 

2.1.1 Informationskompetens på gymnasiet 

Det material som rör forskning kring gymnasieelevers användande av Wikipedia samt 

bibliotekariers arbete med detta är relativt begränsat, delvis på grund av att fenomenet 

Wikipedia är så pass nytt. Ett antal rapporter inriktade på elever finns att tillgå, men 

bibliotekariernas arbete berörs inte i särskilt stor utsträckning. Vi har valt att i första hand 

rikta in oss på svensk forskning rörande gymnasieelever och – bibliotekarier, detta eftersom 

                                                           

13
 Kajberg, Leif och Lørring, Leif, red. 2005. European curriculum reflections on library and information 

science education. 
14

 Se bland annat Webber och Johnston 2000 samt Basili 2003. 
15

 Det är relevant att här göra en koppling till våra båda teoririktningar modernitet/positivism och senmodernitet/ 

hermenutik. Då företräds det första sättet att se på informationskompetens av modernitet och positivism, medan 

det senare är sammankopplat med hermeneutiken och senmodernismen. Mer om dessa begrepp i avsnitt 3.2. 
16

 Kajberg och Lørring, red. 2005, s. 66. 
17

 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 2006.  
18

 IFLA/Unesco:s riktlinjer för skolbibliotek, översatt 2004. 
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skolsystem, skol- och bibliotekslagar, materiellt välstånd och bibliotekariens roll i 

skolsammanhang etcetera skiljer sig mycket mellan olika länder. Detta gäller även avsnitt 2.4. 

En fråga som Sundin, Francke och Andersen ställer sig i boken Informationskompetenser är 

hur vi kan förstå informationskompetens och dess förändrade förutsättningar när medierna blir 

allt mer kontingenta. De redskap som används för att söka efter och organisera information 

samt vid läsning och vid författandet av texter har under en lång period varit stabila, och de 

bibliografiska hjälpmedel samt tekniker som skapades i samband med boktryckarkonstens 

genomslag i tidig modern tid har i stort varit oförändrade sedan dess.
19

  

När läroplanen upprättades 1994 kunde knappast någon ana den utveckling inom IT-området 

som skulle följa, en utveckling som fick till följd att de mål som angavs där inom en mycket 

snar framtid upplevdes som föråldrade. För ett bättre underlag som grund för utarbetandet av 

nya läroplaner beställdes en undersökning av IT-användning i skolan av Skolverket 2008.
20 

Resultatet visar bland annat på en stor variation när det gäller tillgång till datorer inom skolan. 

På kommunala gymnasieskolor går det exempelvis 2.5 elever per dator, i jämförelse med hur 

det ser ut på grundskolan där siffran är 6.0. Tillgången till Internet och Internetbaserade 

plattformar är alltså överlag god på gymnasiet. När det gäller undervisning uppger sju av tio 

lärare att undervisning i informationssökning samt källkritik på Internet sker på den egna 

skolan.
21

 

Skolverkets hemsida tillhandahåller en resurs med praktiska tips för undervisning i källkritik 

som även den är relevant för hur gymnasieelever arbetar med källkritik, Kolla Källan. Sidan 

vänder sig främst till lärare och skolbibliotekarier men kan även användas av elever.
 22

  Här 

finns bland annat en broschyr som kan fungera som en lathund i källkritik med exempel på 

hur tankegången vid sökning och utvärdering av information kan gå till.
23

 

  

2.2 Encyklopedier i ett historiskt perspektiv 

Wikipedia kan ses som en fortsättning på upplysningstidens kunskapsideal, ett ideal som bär 

med sig en önskan om fritt intellektuellt och politiskt utbyte.
24

 Filosofen Kant beskriver 

upplysningen som den period då människan bryter med tidigare fastställda uppfattningar och 

underkastelser. Upplysningsmännen sökte förnuftiga förklaringar och använde folkspråken för 

att sprida sina läror med hjälp av förespråkandet av yttrande- och tryckfrihet.
25

 Skapandet av 

Denis Diderots och Jean le Rond d’Alemberts Encyclopédie har blivit en symbol för denna 

upplysning i 1700-talets Europa, där uppslagsverket och dess upphovsmän motarbetades både 

av katolska kyrkan, jesuitorden och franska staten.
26

 
27

  

I grunden handlar encyklopedier om att samla och sprida kunskap – och kanske även om att 

skapa den.
28

 Haider och Sundin skriver om den encyklopediska traditionen och påpekar att det 

                                                           

19
 Sundin, Francke, och Andersen 2009, s. 181-182. 

20
 IT-användningen i skolan behöver utvecklas, Skolverket (2009-09-04). 

21
 Redovisning av regeringsuppdrag (2010-04-10). 

22
 Holmqvist, Anette, Kolla Källan, Skolverket (2010-04-27). 

23
 Skolverket 2009. Kolla Källan! Källkritik på Internet, en lathund. 

24
 Haider, Jutta och Sundin, Olof 2010. Beyond the legacy of the Enlightenment? Online encyclopaedias as 

digital heterotopias. 
25

 Algulin, Ingemar, Olsson, Bernt 2005. Litteraturens historia i världen, s. 215-216. 
26

 Spetz 2008. 
27

 Haider och Sundin 2010. 
28

 Huruvida det som står att finna i en encyklopedi de facto är kunskap, eller bör definieras på ett annat sätt 

(exempelvis som information) lämnar vi därhän i denna uppsats på grund av utrymmesskäl. 
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inte var förrän kring 1700-talet som idén kring ett stängt statiskt kunskapsuniversum blev 

ifrågasatt och bilden av kunskap som något som ackumuleras och som är ständigt föränderligt 

började ta sin skepnad. Sedan detta skifte har encyklopedin stått för vetenskapens framsteg 

men den har även sammanfattat kapitalismens landvinningar. Därför, menar Haider och 

Sundin, har encyklopedin som enhet bildat en triangel av upplysningen, det encyklopediska 

och det kapitalistiska.
29

 

Under årens lopp har en utveckling av encyklopedierna skett. I takt med att nya medier har 

vuxit fram har vi även sett en övergång till elektroniskt format, ett fenomen som tog sin 

början under åttiotalet. Sedan mitten av nittiotalet har det utgivits flera olika cd-rom-versioner 

av uppslagsverk och lexikon.
30

 Ur denna tradition mynnar dagens fria encyklopedi – 

Wikipedia. 

2.3 Wikipedia, den fria encyklopedin 

Wikipedia är i vissa avseenden likt ett vanligt uppslagsverk: där samlas information från 

andra, ofta sekundära källor, och tanken är att snabbt ge läsaren en överblick i ett ämne. Det 

är dock tydligt att Wikipedia, som i sin engelskspråkiga utgåva nu har fler än tre miljoner 

artiklar, på många sätt inte fungerar på samma sätt som ett traditionellt uppslagsverk; den 

kollaborativa informationsuppbyggnaden, omfattningen, samt det faktum att artiklarna nu ofta 

skrivs i realtid är bara några exempel.
31

 Trots kritiken har många studier visat att kvaliteten 

överlag är god och att vi kan lita på Wikipedia – åtminstone i samma utsträckning som på 

andra uppslagsverk.
32

 
33

 Den svenska utgåvan, som i nuläget innehåller ungefär 350 000 

artiklar,
34

 har dock inte på samma utförliga sätt utsatts för granskning som den 

engelskspråkiga utgåvan. 

Wikipedia överskrider många av de traditionella encyklopediernas gränser, bland annat 

genom sin globala istället för nationella prägel samt på grund av att Wikipedia inte är tänkt att 

säljas eller generera inkomst.
35

 Friheten för alla att delta är central, även för hur kunskapen 

omvandlas och ombildas till information på Wikipedia. Uppslagsverket innebär inte bara ett 

nytt sätt att skapa och sprida kunskap; i boken Wikipedia: A new community of practice? 

argumenterar Dan O’Sullivan även för att Wikipedia borgar för en helt ny typ av kunskap.
36

  

Begreppen neutralitet och konsensus är viktiga i Wikipedias diskussion kring sina egna regler 

och riktlinjer. Begreppet konsensus är intressant eftersom det kan definieras som en allmän 

överenskommelse om innehållet; för att nå dit måste varje gruppmedlems (redigerarna av 

artikeln kan ses som gruppmedlemmar i detta exempel) åsikt beaktas.
37

 Diskussionen kring 

consensus är tämligen omfattande på Wikipedia, och konsensus som begrepp betraktas som 

allt annat än okomplicerat, snarare som en process. Konsensus förväntas uppstå efter hand 

                                                           

29
 Haider och Sundin 2010.  

30
 Dalby, Andrew 2009. The world and Wikipedia – How we are editing reality, s. 30. 

31
 Artiklarna skrivna i realtid fungerar i princip som nyhetsartiklar: de redogör ibland för en händelse samtidigt 

som eller mycket snart efter att någonting inträffat. 
32

 Giles, Jim. 2005. Special Report: Internet encyclopaedias go head to head. 
33

 Chesney. Thomas. 2006. An empirical examination of Wikipedias credibility. 
34

 Wikipedia, den fria encyklopedin. (2010-05-08). 
35

 Spetz 2008. 
36

 O’Sullivan, Dan 2009. Wikipedia: A new community of practice? s. 3. 
37

 Consensus – Wikipedia, the free encyklopedia. (2010-04-09). 
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som tiden går, eftersom alla har möjlighet att ändra eller låta andras texter stå kvar som de 

är.
38

  

Vid en bedömning av artiklarna är det nödvändigt att ha kunskap om de olika former av 

metadata som Wikipedia tillhandahåller.
39

 Artiklarnas talk pages, de så kallade 

diskussionssidor där argumentationen och förhandlingarna om artiklarnas innehåll förs, ger 

exempelvis upplysningar om hur frekvent (rigor) och av hur många (diversity) artiklarna 

redigerats, något som enligt Andrew Lih är föreslagna mått på en wikipediaartikels kvalitet.
40

 

Med hjälp av diskussionssidor och historik är det också möjligt att se hur artikeln utvecklats 

över tid samt, om den är omdebatterad, även varför den ser ut som den gör. På Wikipedia är 

det också tydligt då det finns uppenbara brister i artikeln, som exempelvis att den innehåller få 

externa referenser, bara är påbörjad, eller kan vara vinklad.
41

 

O’Sullivan skriver att eftersom Wikipedia i stor utsträckning är en anonym community litar 

wikipedianerna inte främst till de traditionella grunderna för kognitiv auktoritet som 

utbildning eller yrkestillhörighet. Mycket liten vikt läggs även vid sådant som kön och social 

bakgrund. Det som istället har betydelse är själva formuleringarna och de argument som 

redigeraren (wikipedianen) bifogar på artikelns talk page.
42

 

Att ha kunskap om hur Wikipedia skiljer sig från traditionella encyklopedier i fråga om 

tillkomst är alltså en förutsättning för att kunna bedöma wikipediaartiklar på ett relevant sätt. 

Informationskompetenser bör utgå från de materiella förutsättningar som de artefakter vi 

handlar med inom ramen för olika informationspraktiker har: det är viktigt att förstå den 

kontext i vilken informationen är skapad. Framförallt handlar det om möjligheten för 

användare att utifrån kognitiv auktoritet kunna tillämpa källkritik och bedöma artiklarna.
 43

 

 

2.4 Informationskompetens och Wikipedia i skolans värld 

I sin avhandling Att söka information för att lära gör Louise Limberg ett försök att utreda vad 

informationssökning och informationsanvändning har för betydelse för lärandet. Limberg 

undersöker en gymnasieklass vars uppgift består i att söka information inför en viktig 

samhällsfråga och målet är att genom en kritisk inställning kunna resonera för och emot för att 

slutligen själv ta ställning i frågan.
44

 Undersökningen innefattar inte bara elever utan även 

lärare samt bibliotekarier. Bibliotekariernas uppgift bestod främst i att bistå eleverna med 

material samt att i mindre utsträckning handleda vid informationssökning; de var alltså inte 

direkt inblandade i det pedagogiska arbetet.
45

  

Resultatet av undersökningen presenteras i tre olika kategorier där indelningen har skett enligt 

en bedömning av hur elever uppfattar och använder information samt själva läranderesultatet 

kopplat till detta. I kategori A var eleverna av uppfattningen att information söks med målet 

att finna ett svar som ansågs som det rätta. De källor eleverna använde sig av här bestod av 

                                                           

38
 Wikipedia: Consensus. (2010-04-17).  
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 Sundin, Francke, och Andersen 2009, s. 195. 
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41

 Sundin, Francke, och Andersen 2009, s. 195. 
42

 O’Sullivan 2009, s. 88 samt s. 94. 
43

 Sundin, Francke, och Andersen 2009, s. 195-196. 
44

 Limberg, Louise 1998. Att söka information för att lära – en studie av samspel mellan informationssökning 

och lärande, s. 175. 
45

 Limberg 1998, s. 111f. 
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uttalanden av experter. Resultatet av inlärningen i denna kategori bedömde Limberg som 

mindre bra då det inte uppstod någon djupare förståelse för ämnet. I kategori B sökte eleverna 

efter information i fler källor vilket även gav fler alternativa svar som utgångspunkt för en 

bedömning av ett slutgiltigt svar. Även här hade eleverna en större tilltro till expertkällor.
46

 

Eleverna i C-kategorin bedömde Limberg som den grupp med störst potential för ett gott 

inlärningsresultat. Här var inställningen att information inte kan ses som objektiv eller 

opartisk och därmed skedde en granskning som var betydligt mer aktiv och kritisk än i de 

andra elevkategorierna.
47

 Samarbetet mellan eleverna i grupp C var dessutom mycket gott. 

Eleverna utbytte kunskap och klimatet var överlag positivt, vilket enligt Limberg resulterade i 

ett mycket högt inlärningsresultat.
48

 

Olof Sundin och Helena Francke har bland annat genom observationer och gruppintervjuer 

undersökt hur gymnasieelever bedömer trovärdighet och tilltro till information på webben. 

Deras undersökning fokuserar på källor som likt Wikipedia har skapats av sina användare. 

Resultatet visar att dessa resurser främst används därför att de är lättillgängliga samt, i fallet 

med Wikipedia, att artiklarna är skrivna på ett lättförståeligt språk. Eleverna känner dock ofta 

en tveksamhet när det gäller trovärdigheten. För att bedöma dessa användarskapade källors 

trovärdighet använder sig eleverna av samma tillvägagångssätt som när de bedömer 

traditionella medier, det vill säga att de ser till upphovsman i första hand.  

Bibliotekarien som också undersöktes i studien tryckte på vikten av att undersöka vem som 

var upphovsman till källan, och föreslog att eleverna skulle googla dennes namn där det var 

möjligt. Slutligen menar Sundin och Francke att de möjligheter som ges för att bedöma 

trovärdighet på exempelvis Wikipedia i regel inte utnyttjas.
49

 

Soo Young Rieh undersöker doktoranders och forskares sökbeteende och deras problem vid 

bedömning av information och dess trovärdighet. Rieh aktualiserar begreppet kognitiv 

auktoritet
50

 genom att applicera det i ett webbsammanhang. Resultatet visar att begrepp som 

kvalitet och auktoritet är relevanta kriterier för bedömning av källor även på webben. 

Eleverna ser information från akademiska institutioner som mer trovärdig än den som kan 

hittas på kommersiella sidor.
51

  

I Wikipedias fel och brister – en angelägenhet för biblioteken? skriver Einar Spetz om 

Wikipedia i ett historiskt perspektiv. I studien har en enkätundersökning gjorts som syftar till 

att få en uppfattning om gymnasieelevers uppfattning av Wikipedias svenska version. 

Resultatet visar att eleverna känner till Wikipedia och att det är en källa som används ofta. 

Spetz avslutar rapporten med att konstatera att på grund av Wikipedias popularitet när det 

kommer till val av referens bör kvaliteten förbättras, något som är en möjlig uppgift för 

biblioteken.
52
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 Begreppet kognitiv auktoritet tas upp främst i avsnitt 3.1. 
51

 Rieh, Soo Young 2002.  Judgment of information quality and cognitive authority in the web.  
52

 Spetz, Einar 2008. Wikipedias fel och brister – en angelägenhet för biblioteken?.  



- 9 - 

 

3. Teori 

3.1 Wilson och begreppet kognitiv auktoritet 

Patrick Wilson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, har skapat en teori kring 

begreppet kognitiv auktoritet, som grundar sig i påståendet att kunskap bildas på två olika sätt. 

Det Wilson benämner first-hand knowledge är den kunskap som vi skapar genom egen 

erfarenhet, medan second-hand knowledge innebär att vi bildar kunskap utifrån vad vi lär från 

andra: mycket av det vi påstår oss veta är just av det senare slaget.
53

 

För att betrakta kunskap som trovärdig och göra den till vår egen krävs det att vi kan lita till 

källan. Wilson använder begreppet kognitiva auktoriteter för att benämna de källor vi kan lita 

på; förutom personer som vi tillåter ha inflytande över hur vi tänker kan de även ha formen av 

böcker, institutioner samt organisationer. En texts auktoritet granskas genom att ta hänsyn till 

författarskap, förlag, dokumenttyp och innehåll. Uppslagsverk har till exempel en egen 

inneboende auktoritet, trots att de som Wilson påpekar ofta härrör från ej namngivna 

författare.
54

 

Auktoritet kräver en relation mellan minst två människor, och skillnaden mellan att vara en 

expert och att vara en auktoritet består i just denna relation. Experten kan existera i sin 

ensamhet medan auktoriteten kräver att någon uppfattar denne som just detta.  Vidare skriver 

Wilson att graden av auktoritet kan variera samt relateras till en intressesfär: i ett visst 

sammanhang kan någon uppfattas som en stor auktoritet för några men inte för andra. 

Kognitiva auktoriteter utgör viktiga komponenter vid kontroll av kvalitet när information 

söks, i mycket genom sin klara koppling till trovärdighet. Det är dock inte självklart att någon 

eller något har inflytande över oss bara för att vi erkänner denna eller detta som trovärdig. 

Wilson skriver att någon eller något som antas ha god grund för sina påståenden anses som 

trovärdig, ett begrepp som i sig inbegriper två faktorer: pålitlighet och kompetens. 

Pålitligheten kommer av ärlighet, betänksamhet samt en ovillighet att missleda, medan de 

som anser sig/anses vara kompetenta är kunniga inom sitt område. Yrkestillhörighet och 

utbildning är enligt Wilson stöd för att någon innehar en status som expert och därmed i högre 

grad än andra kan besitta en kognitiv auktoritet. En auktoritet kan med hjälp av sitt goda rykte 

överföra sin auktoritet på andra personer genom att hänvisa till dessa.
55

 

Wilson nämner även institutionell auktoritet, något som etableras väldigt tidigt i livet och som 

med anledning av detta ofta aldrig ifrågasätts.
56

 Material som biblioteket tillhandahåller 

tillskrivs ofta automatiskt auktoritet beroende på att människor kopplar samman biblioteket 

och dess personal med trovärdighet. Ett skolbibliotek är i regel begränsat i sitt urval eftersom 

hänsyn måste tas till det material som skolans ledning anser vara korrekt, trovärdigt samt 

lämpligt för eleverna. Bibliotekariens roll blir då att följa de riktlinjer som gäller för 

institutionen.
57

 Bibliotekarien har sin institution bakom sig som en garanti för egen auktoritet. 

Wilson menar att för väldigt naiva människor kan vilken publikation som helst ses som 

auktoritativ beroende på tilltron till det medium där något har sagts eller skrivits.
58
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3.2 Wikipedia och kunskapens natur 
In Wikipedia the ideals of the Enlightenment are clearly alive. At the same time […] Wikipedia, 

but potentially also other user–generated or participatory encyclopaedias, constitute a challenge to 

this tradition. They [...] juxtapose many otherwise incompatible spaces, online and offline, experts 

and amateurs, science and popular culture, which make endless knowledge claims, but which do so 

with a rational belief in the power of consensus. In this sense, Wikipedia embodies not just the 

continuation of an encyclopaedic tradition believing in the possibility of representing universal 

knowledge and the educational ideals coming with it, it also forms a bridge from modern to late 

modern versions of knowledge production.
59

 

I magisteruppsatsen I mötet mellan tradition och förändring skriver Vladimir Nemeshajmer 

och Karin Stjärne Nordqvist att encyklopedier traditionellt sett inte bara strävat efter att samla 

kunskap utan även efter att förmedla en sanning. Termerna sanning och kunskap, som 

Nemeshajmer och Stjärne Nordqvist berör, är av intresse även i denna uppsats: dels i det 

traditionella uppslagsverkets sammanhang där sanningen ses som universell, samt dels i 

Wikipedias sammanhang där ”sanningen” kan ses som någonting kontextuellt skapat. 

Nemeshajmer och Stjärne Nordqvist tydliggör också kopplingen mellan modernismen, 

upplysningen och de traditionella encyklopedierna. 

Modernismen kan ses som ett komplext samhällsfenomen där bland annat vetenskapliga, 

konstnärliga, kulturella och filosofiska inriktningar inbegrips.
60

 Då vi refererar till 

modernistiska synsätt fokuserar vi på de epistemologiska ståndpunkter modernismen 

förespråkar. Dessa innefattar kopplingen till uppslysningsarvet och kopplingen till hur 

modernismen förde samhällsvetenskaperna i en positivistisk riktning.
61

 

Positivismen är en central modernistisk skapelse.
62

 I sin artikel Empiricism, rationalism and 

positivism in library and information science ställer Birger Hjørland denna teoretiska 

inriktning mot interpretivism, ett samlingsnamn för olika hermeneutiska teoretiska 

inriktningar samt olika former av pragmatism och postmoderna teorier. Där det enligt de 

positivistiska antagandena finns en objektiv oberoende sanning – där undersökta objekt har 

inneboende kontextoberoende kvaliteter – samt att det med hjälp av insamlade data går att ge 

en sann verklighetsbild, anser de tolkande kunskapsteorierna det motsatta. Det postmoderna 

tillsammans med bland annat hermeneutiska teorier och pragmatism framställs ofta som 

positivismens motpol.
63

 

Joacim Hansson beskriver hermeneutiken som en bro som förbinder det moderna och det 

postmoderna
64

, detta på ett sätt som kan kopplas till hur Haider och Sundin beskriver 

Wikipedia just som en brytning mellan det moderna och det postmoderna. Wikipedia görs 

möjligt genom ett stort nätverk av människor och blir därför ett uppslagsverk som frångår det 

moderna sättet att se på kunskap, precis som fallet är inom hermeneutiken. Det är inte ett 

friktionsfritt oberoende maskineri, utan snarare en form av kunskapsfabrik beroende av 

ideella arbetare som möts, grälar om och skapar kunskap gratis, detta i en tid då kunskap 

anses som en av de viktigaste ekonomiska resurserna i samhället.
65
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Wikipedia är, till skillnad från traditionella uppslagsverk, ickekommersiellt. Som redan 

nämnts i avsnitt 2.3 har encyklopedin som regel inte bara stått för upplysningens utan också 

för kapitalismens landvinningar. Wikipedia innebär alltså inte endast en brytning mot det 

modernistiska tankesättet i allmänhet, utan även ett kollektivt alternativ till kapitalismens 

individuella äganderättsaspekter. På Wikipedia skapas enligt Haider och Sundin (men även 

enligt O’Sullivan, se avsnitt 2.3) en särskild typ av kunskap, detta med hjälp av de regler som 

wikipedianerna utgår från, och kunskapen görs ”’representative’ and ’adequate’ or maybe 

quite simply ’right’.”
66

  

Haider och Sundin skriver vidare att även om det har varit nödvändigt att förkasta sanningen 

som sådan i det senmoderna samhället samt att det är tvunget för att idag påstå sig vara 

neutral är det något av en bedrift för en encyklopedi att de facto göra detta. Verifierbarhet, 

inte sanning, är en nödvändighet för att inkludera någonting i en Wikipediaartikel. Neutralitet 

uppnås genom att sammanställa och representera alla betydande åsikter i källmaterialet, inte 

de som är ”bäst” eller ”mest sanna”.
67

 

Enligt O’Sullivan är en av de faktorer som så radikalt gör att Wikipedia skiljer sig från 

traditionella encyklopedier just det faktum att det där blir tydligt att kunskap skapas. Ett urval 

görs alltid när uppslagsverk sammanställs, men eventuella diskussioner kring vilka källor som 

ska tas med och vilka perspektiv som ska redogöras för utelämnas i den text vi som läsare 

slutligen får ta del av. På Wikipedia blir det istället tydligt hur politisk och problematisk 

kunskapen ofta är: diskussionssidorna avslöjar något om kunskapens natur och om hur 

sanning uppnås. O’Sullivan skriver att någon objektiv sanning inte är målet, vilket är en unik 

utgångspunkt för en encyklopedi. Detta gör att synen på kunskap förändras. Där vi förr utgick 

från den positivistiska kunskapssynen bör vi kanske i dagens pluralistiska samhälle snarare 

utgå från att enighet är något som uppnås dagligen genom förhandling och debatt, en tanke 

som passar väl in i Wikipedias koncept.
68

 

Sammanfattningsvis: vi ser Wikipedia som en skapelse ur det senmoderna samhället där det 

positivistiska paradigmet börjat överges till förmån för mer interpretativa riktningar. Den 

traditionella encyklopedin företräder modernismen med synen på kunskapen som universell, 

medan kunskapen på Wikipedia ständigt förändras i en process som lätt kan kopplas till 

hermeneutiska teoririktningar som exempelvis socialkonstruktivismen.  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Eftersom vi ville ha en djupare förståelse kring hur bibliotekspersonal på gymnasiet uppfattar 

och använder sig av Wikipedia i sin undervisning ansåg vi att kvalitativa intervjuer var en 

lämplig metod. Det är i samtalet med andra människor som vi får en uppfattning om deras 

erfarenheter och världsuppfattning och det är i detta vardagliga samtal som den kvalitativa 

forskningsintervjun har sin grund. Enligt Steinar Kvale i just Den kvalitativa 

forskningsintervjun är intervjun dock till skillnad från samtalet välstrukturerad och med ett 

tydligt syfte. Det är intervjuaren som genom val av ämne styr samt utvärderar den 

intervjuades svar. Av särskilt stor vikt är det samspel människor emellan som uppstår i en 

intervjusituation.
69

 För ett gott resultat bör alltså intervjuaren både ha en känsla för detta 

samspel, ha en god kunskap om ämnet, samt kunna ställa kritiska frågor för att kontrollera att 

det informanten säger är tillförlitligt.
70

 

Inför intervjun utarbetades ett antal frågor utifrån den huvudsakliga tematiken, det vill säga 

källkritik på webben med fokus på bibliotekariernas uppfattning av Wikipedia samt om och 

hur de tog upp Wikipedia i undervisningen. Denna intervjuguide finns tillgänglig i slutet av 

uppsatsen under rubriken Bilaga 1. 

På grund av att vi i ett sent skede av uppsatsarbetet fick information om ytterligare en 

informant som ansågs relevant gjordes en intervju genom att via mejl skicka ett antal frågor. I 

vissa fall skickades även smärre förfrågningar kring osäkerheter i efterhand, också detta via 

mejl. Mejlintervjuns svar behandlas på samma sätt som utsagorna från de muntliga 

intervjuerna. 

4.2 Urval 

Totalt har vi tagit kontakt med bibliotekspersonal vid åtta gymnasieskolor i södra Sverige, och 

slutligen gick fyra av dessa med på att bli intervjuade. Urvalet skedde alltså huvudsakligen 

efter tillgänglighet och det enda kritierium vi hade var att informanterna helst skulle vara 

gymnasiebibliotekarier med en relation till Wikipedia och gärna undervisa i källkritik på 

Internet. Urvalet resulterade i två kvinnor och två män i åldersspannet 35-65, en variation vi 

finner lämplig med tanke på undersökningens syfte. Vid ett intervjutillfälle visade det sig att 

en av informanterna var biblioteksassistent, men då gränserna mellan de olika 

yrkesbenämningarna i realiteten är flytande och informanten hade stor erfarenhet av 

undervisning i källkritik på Internet, bedömde vi att detta inte skulle påverka vårt resultat 

nämnvärt.
71

 

Genom mejl till ansvarig för biblioteket på respektive skola kom vi överens om detaljer inför 

intervjutillfället. På grund av att en gymnasieskola till stor del lät lärare stå för undervisningen 

under en särskild informationskompetensdag intervjuade vi även den medie- och IT-specialist 

som handhade undervisningen kring Wikipedia. Denna person är givetvis inte en del av den 

yrkeskår vi avsett att undersöka men bidrog ändå med vad vi anser är värdefulla åsikter. 
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Gymnasieskola 1 har cirka 800 elever och där arbetar informanten Börje som bibliotekarie. 

Från att ha varit ett mer specialiserat gymnasium har utbudet ökat under åren till att innefatta 

program bland annat inom naturvetenskap, teknik, vård och omsorg. Skolan har ett eget 

bibliotek med två anställda: Börje som arbetar heltid samt en assistent på halvtid.  

Den andra gymnasieskolan som vi kontaktade är något större och har i nuläget cirka 1200 

elever. Skolan, som bara erbjuder teoretiska program, har bland annat estetiska, 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga utbildningar. Det egna biblioteket har tre 

anställda: en bibliotekarie på heltid – vår informant Dennis – samt en halvtidstjänst och en 

timtjänst där de två senare benämns som kanslisttjänster. Till denna skola kopplas även 

informanten Emil på grund av att han gästar skolans informationskompetensdag.
72

 

Den tredje gymnasieskolan har cirka 1300 elever och erbjuder 14 program. Dessa är till 

övervägande del yrkesinriktade som bygg, el, handels och administration samt omvårdnad. De 

teoretiska programmen är teknik- samt natur- och samhällsvetenskapliga. På biblioteket 

arbetar tre anställda som biblioteksassistenter: vår informant Cecilia arbetar heltid medan de 

andra två arbetar på 75 respektive 50 %.  

 

Den fjärde och sista skolan har cirka 600 elever och tillhandahåller 13 program. Även här 

dominerar de yrkesinriktade utbildningarna som hotell och restaurang, fordon, snickeri och 

inredningsteknik samt omvårdnad. De studieförberedande programmen består av 

samhällsvetenskap, naturvetenskap samt teknik. Skolans bibliotek har en bibliotekarie på 

heltid, Anna, samt en assistent på halvtid.  

4.3 Etik 

Forskning gagnar både samhället och individen och är något som ofta ses som en 

nödvändighet för samhällsutvecklingen. Att forskning ska rikta in sig på frågor av väsentlig 

karaktär samt att den ska vara av hög kvalitet kan tyckas självklart, men något som är mindre 

självklart och som kan innebära en del problem är de överväganden som har med 

forskningens etiska principer att göra.  

För att fungera som ett skydd för individen finns ur etisk synpunkt ett antal krav på forskning. 

Informationskravet innebär att information om syftet med forskningen bör ges till samtliga 

som på något sätt berörs. Det bör även framgå att det är frivilligt att delta och att medverkan 

när som helst kan avbrytas, något som framgår av det så kallade samtyckeskravet. Med 

konfidentialitetskravet följer ett krav på skyddande av personuppgifter samt en betryggande 

förvaring av konfidentiella uppgifter. Nyttjandekravet innebär avslutningsvis att de insamlade 

uppgifter som rör enskilda personer endast får nyttjas av andra forskare som är medvetna om 

vad som gäller.
73

  

Vi har varit tydliga med vår avsikt med forskningen både vid den första mejlkontakten samt 

vid själva intervjutillfället. Informanterna har fått tillgång till våra kontaktuppgifter och vi har 

meddelat dem hur svaren kommer att redovisas. Vi har också uppmuntrat till vidare kontakt 

om det skulle uppstå fler tankar och funderingar samt undrat om möjligheten fanns att vi vid 

eventuella oklarheter skulle kunna återkomma med frågor. I vår uppsats kommer vi att 

anonymisera både skolor och informanter. Alla referenser som rör skolorna samt 

intervjumaterial finns i författarnas ägo. 
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 Vi tydliggör ytterligare varför vi valt att intervjua Emil under avsnitt 5.3. 

73
 Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  
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4.4 Tillvägagångssätt 

Tanken har varit att försöka få igång en relativt avslappnad diskussion kring ämnet utifrån den 

övergripande tematiken, det vill säga vilka uppfattningar bibliotekspersonalen har om 

Wikipedia samt vilken undervisning de bedrivit kring uppslagsverket. Vi har många frågor i 

vårt intervjuunderlag, men dessa finns där för att kunna falla tillbaka på och för att vi lättare 

skulle kunna se vilket fokus intervjun var tänkt att ha. Tanken var inte att helt linjärt ställa 

dessa frågor en efter en utan att anpassa intervjun efter situationen. 

Intervjuerna varade mellan 20 och 45 minuter och spelades in på mp3-spelare för att därefter 

transkriberas i princip ordagrant, dock utan beteckningar för diverse pauser och hummanden. 

Vi uppfattade att vårt val av ämne mottogs positivt och samtalen flöt relativt fritt. Flera frågor 

och aspekter utöver vår intervjuguide diskuterades, något som vi också reflekterar över som 

positivt eftersom det tyder på en avslappnad intervjusituation. 

De två första intervjuerna genomfördes i det aktuella gymnasiebiblioteket eftersom vi 

upplevde miljön som lugn och ljudnivån som låg, något som resulterade i relativt ostörda 

samtal.  Vid vår andra intervju ställde tekniken till med problem vilket innebar att vi direkt 

efter intervjun fritt skrev ned vad som sagts och sedan jämförde våra respektive utskrifter för 

att enas om en variant. Vi var överrens på de allra flesta punkter men det fanns smärre 

oegentligheter, och därför beslutade vi att mejla våra anteckningar till informanten som 

förtydligade vissa av sina svar. Vi behandlar därför dessa utsagor på samma sätt som de 

övriga transkriberingarna, även om vi är medvetna om det moment av tolkning som trots allt 

finns närvarande.  

Vår tredje intervju genomfördes i ett grupprum i något större avskildhet, något vi varken 

uppfattade som direkt positivt eller negativt, även om det gav informanten en större möjlighet 

att fokusera på intervjun då denne inte riskerade att bli störd. Intervju nummer fyra 

genomfördes i ett rum som fungerade som ett öppet arbetsrum; då blev vi några gånger 

avbrutna av elever men det uppfattade vi inte som problematiskt.  

Mejlintervjun modifierades något för att kunna anpassas efter informanten det gällde, då 

denne inte var någon bibliotekarie. Det som huvudsakligen tillkom var en fråga som gällde 

gymnasiebibliotekspersonalens och gymnasielärarnas kunskap om Wikipedia. Vi är medvetna 

om att det blir vissa skillnader mellan en traditionell intervju och en mejlintervju, kanske 

framförallt att informanten har möjlighet att läsa igenom frågorna och tänka igenom sina svar 

mer grundligt. Svaren tenderar också att bli något kortare. Informanten svarade dock i detta 

fall redan dagen efter intervjun skickades iväg och var relativt utförlig i sina svar. Därför har 

vi valt att använda oss av dessa utsagor på samma sätt som vi använder oss av materialet från 

de muntliga intervjuerna (givetvis med skillnaden att detta inte rörde sig om någon 

bibliotekspersonal). 
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5. Jämförande analys och empiri 

I detta kapitel presenteras studiens grundläggande empiriska material. Analysen har skett efter 

en uppdelning av intervjumaterialet i olika kategorier, vilka framkom som en naturlig 

utgångspunkt efter att vi upprepade gånger läst igenom vårt material. Vidare har de utsagor 

som rör informanternas kunskapssyn samt de som kan kopplas till teorin om kognitiv 

auktoritet sållats ut. Med detta tillvägagångssätt vill vi alltså visa på hur informanternas 

uppfattning och undervisning kring Wikipedia ser ut. 

Kvale påpekar att analysen inte är ett isolerat stadium, utan något som genomsyrar en hel 

intervjuundersökning. Att omvandla tal till skriven text är dessutom en översättning och en 

tolkning i sig. Det handlar inte om att finna en mening utan om att konstruera den tillsammans 

med intervjupersonerna; i denna uppsats skapar och beskriver vi meningen så som den 

framträder för oss.
74

  

Då vi sett att våra informanters uppfattningar, sätt att undervisa, deras kunskap etcetera tycks 

vara tätt sammankopplade redovisar vi materialet i avsnitt utifrån varje specifik informant, 

inte utifrån våra kategorier. Inledningsvis ger vi en övergripande beskrivning av informanten 

och dennes bakgrund, för att därefter mer utförligt redovisa det vi ansåg var intervjuns 

centrala innehåll. För att underlätta beskrivningen av informanternas utsagor i löpande text 

har vi använt fingerade namn. Något som ökar kontrollen över att analysen inte blir helt 

subjektiv är det faktum att vi är två uttolkare av texterna, med relativt olika bakgrund och 

livssituation.
75

  

Under analysfasen har vi arbetat jämförande men också undersökande, med tanken att finna 

avvikande detaljer och mönster. Exempelvis tycks uppfattning och undervisning ofta vara 

beroende av varandra; de egna uppfattningar och reflektioner informanterna har och gör är 

ofta även det de vill förmedla till sina elever. Vi har också varit uppmärksamma på vad våra 

informanter fokuserar på, var de lägger tyngdpunkten: i våra kategoriseringsscheman har det 

sedan blivit tydligt att vissa väljer att fokusera på ämnen som kanske inte ens är direkt 

kopplade till intervjuguiden. Vad någon väljer att prata om kan även det vara en viktig 

observation, inte bara hur någon diskuterar ett ämne. 

Ett sådant exempel är hur många av våra informanter i så stor utsträckning diskuterade 

lärarkåren; det som kom upp var dels betydelsen av lärarnas egna åsikter och undervisning i 

relation till eleverna och dels hur lärarna följde upp bibliotekariernas ofta introducerande 

lärotillfällen. I uppsatsens analys- och diskussionsavsnitt återfinns alltså några relativt 

betydande avsnitt kring lärarnas roll, givetvis i relation till hur stor vikt bibliotekspersonalen 

lade vid ämnet under intervjuerna.  
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 Kvale 1997, s. 185 ff. 

75
 Kvale 1997, s. 188. 



- 16 - 

 

5.1 Anna  

Anna är i 40-årsåldern och har arbetat som bibliotekarie sedan hon tog sin 

bibliotekarieexamen 1995. Hon innehar en heltidstjänst som bibliotekarie på gymnasieskolan 

som i jämförelse med de övriga skolorna i vår undersökning kan klassas som medelstor. På 

biblioteket finns även en assistent anställd på halvtid. Skolan tillhandahåller både teoretiska 

och praktiska program, där den praktiska delen överväger.  

Anna anser att hon är väldigt aktiv när det gäller undervisningen i källkritik och håller i 

upplägget av arbetet. Efter en inledande presentation ute i klasserna av databaser och 

bibliotekets andra elektroniska resurser i årskurs ett kommer varje klass till biblioteket för en 

närmare genomgång av exempelvis bibliotekskatalogen. Vid ett senare tillfälle tillkommer 

ytterligare en timmes undervisning. Detta är ett upplägg som dominerar när det gäller våra 

informanter. En annan sak som de också har gemensamt är att denna introduktion ofta sker i 

anknytning till ämnet svenska. Anna anser, i likhet med informanten Cecilia (se nedan) att 

elevernas användande av loggböcker är väldigt positivt. 
76

 

Det viktigaste enligt Anna, när vi talar om begreppet informationskompetens, handlar om att 

använda sitt förnuft och att vara kritisk. Detta är något som Anna vill förmedla till eleverna 

eftersom hon anser att innebörden av informationskompetens är komplex: det handlar inte 

bara om att söka fakta. I likhet med Cecilia nämner Anna Skolverkets Kolla Källan som ett 

uppskattat hjälpmedel för eleverna.  

När det gäller undervisning i källkritik på webben framhåller Anna skillnaden mellan källor 

som skolan tillhandahåller och övriga källor. I likhet med övriga informanter är 

Nationalencyklopedin (NE) en källa som tas upp som en jämförelse med Wikipedia. I Annas 

fall är hon tydlig med att ta upp skillnaden dem emellan, en skillnad som när det gäller 

Wikipedia består i avsaknaden av en redaktion och av ämnesexperter. Anna benämner de som 

bidrar till artiklar på Wikipedia som ”nån glad person som är intresserad av nånting som gärna 

skriver långt och mycket”.  

Hon nämner upprepade gånger vikten av att påpeka detta för eleverna samt vikten av att 

poängtera att det inte är okej att lita till sådant som någon har skrivit bara för att det är kul. 

Anna har vid något tillfälle visat en introduktionsfilm om Wikipedia som är gjord av en IT-

pedagog och med hjälp av denna förklarat nödvändigheten av att resonera sig fram och att 

vara kritisk. Hon anser sig dock inte ha tid till att införa detta i sitt program som en 

standardpunkt.  

När vi frågar Anna om hennes uppfattning av elevers kunskap om Wikipedia nämner hon att 

de inte förstår skillnaden mellan NE och Wikipedia. Anna menar att eleverna ofta blir 

förvånade över att de inte får upp NE när de googlar. Just denna skillnad i material 

tillhandahållet genom skolan och gratismaterial tycker Anna är det viktiga, och hon anser det 

intressant att eleverna inte reflekterar över detta. Hon nämner även att eleverna ofta klagar på 

längden på Nationalencyklopedins artiklar som korta. 

Anna säger själv att hon har dålig kunskap i hur Wikipedia fungerar eftersom hon använder 

det mycket sällan. I elevernas loggböcker är det tydligt att Wikipedia är en källa som nästan 

alltid används som en första källa till information och där gör Anna en koppling till den så 

                                                           

76
 En loggbok  är ett verktyg  eleverna använder för att beskriva tillvägagångssätt vid informationssökning 

(exempelvis vilka källor de söker, var, om det uppstår problem) för att lättare kunna dra nytta av sina lärdomar. 
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kallade googleeffekten: ”de tränger ju sig in liksom”. Hon är medveten om att hon visar sin 

negativa inställning till Wikipedia inför eleverna och menar att hon ”pratar nästan alltid ner 

det, om man säger så”.  

5.2 Börje  

Börje är i 30-årsåldern och utexaminerades som bibliotekarie 2003 i Borås med inriktning på 

användarperspektiv. Han har sedan dess arbetat som bibliotekarie, först på en högstadieskola 

och därefter på ett gymnasium. På den aktuella skolan arbetar Börje heltid och i skolans 

bibliotek arbetar även en assistent på halvtid. Gymnasieskolan tillhandahåller teoretiska samt 

praktiska program i en jämn fördelning och är en av de större i vår undersökning.  

När det gäller Börje ser det i huvudsak mycket annorlunda ut vid en jämförelse med Anna. 

Börje använder Wikipedia dagligen, ofta i syfte att få en överblick i ett ämne han inte känner 

till så väl – en fördel han också delger sina elever. När Börje däremot vet mer specifikt vad 

han eftersöker använder han hellre Google. Börje både säger sig samt visar sig vara kunnig – 

han nämner exempelvis hur Wikipedia fortfarande var lite illa sett då han tog examen, men att 

senare undersökningar visat på dess tillförlitlighet. I princip är Börje positiv till Wikipedia, 

särskilt den engelska utgåvan, och han tycker att Wikipedia är utmärkt att utgå från i 

undervisningen i källkritik. Han uppskattar att Wikipedia är så uppdaterat – vid aktuella 

händelser finns inte många alternativ utom artikeldatabaser. 

På lektionerna problematiserar Börje Wikipedia, och visar uppslagsverket som en del i ett 

större utbud där han inte i första hand värderar Wikipedia. Han lägger stor vikt vid att visa hur 

de artiklar ser ut som exempelvis har för få källor, kan vara vinklade till sitt innehåll, eller har 

en omfattande diskussion bakom sitt nuvarande upplägg. Börje tar även upp de olika 

språkvarianterna och visar hur de kan skilja sig åt. Själv säger han sig lita på Wikipedia 

ungefär som på det mesta; allt kan vara mer eller mindre sant, och på Wikipedia finns alltid 

möjligheten att undersöka diskussionerna vid eventuella osäkerheter. Han tar liksom de andra 

informanterna upp Nationalencyklopedin och nämner att det där finns auktoriserade forskare 

som skriver artiklarna. 

Börje säger att eleverna i allmänhet inte har särskilt god informationskompetens eller kunskap 

om Wikipedia. Han tror att ännu mer undervisning i att söka information på webben, om 2.0-

verktyg samt om databaser behövs, men att det faller utanför skolans ramar för tillfället. Både 

den klassiska informationskompetensen och kunskap om det nya är något han efterfrågar. 

Börje poängterar att det är svårt att veta huruvida hans undervisning verkligen går fram, och 

säger att han kan prata om sådana saker med eleverna hur länge som helst. Att bristande tid 

och resurser uppfattas som ett problem är tydligt och Börje nämner skolans något stressiga 

tillvaro som ett hinder när det gäller att understödja nyfikenhet och diskutera elevernas 

världsbild, aspekter som han tycker är något av grunden när det gäller 

informationskompetens. Informationskompetens för Börje är i övrigt en grundläggande 

kunskap som behöver tränas för att upprätthållas. När någon är informationskompetent ska 

denne kunna skaffa sig en överblick i ett informationsmaterial och veta hur det ska hanteras 

för att få fram relevant information, samt snabbt kunna överblicka ett ämne utan tidigare 

förkunskaper.  

Det som Börje dock huvudsakligen diskuterar under vår intervju är lärarna på skolan. Han har 

arbetat på att få till stånd undervisningstillfällen även med lärarna eftersom han hävdar att de 

är okunniga när det gäller informationssökning och källkritik på webben. Det är hos lärarna 

allting har sin grund eftersom det är de som har närkontakt med eleverna; exempelvis är 

lärarnas uppgifter enligt Börje ofta illa utformade då de antar att det eleverna ska ta reda på 
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alltid finns på webben utan att undersöka saken. Börje säger sig ofta fungera som en tolk 

mellan eleverna och lärarna, som bara antar att eleverna är informationskompetenta eftersom 

de sitter vid datorerna jämt.  

Börje håller med om att eleverna inte har tillräckligt stor kunskap om Wikipedia för att kunna 

använda det på ett bra sätt. Återigen framhåller Börje lärarnas ansvar, och berättar att särskilt 

de språksvaga eleverna kan ha svårt att hitta bra synonymer eller formuleringar under sitt 

sökande. Även elever som är svaga i engelska har per automatik ett mycket snävare utbud 

eftersom de väljer bort det material som inte är svenskspråkigt. Dessa elever behöver mer stöd 

både från honom själv och från lärarna; det är ofta dessa elever som tydligt vill ha uppgifter 

som ber dem att finna konkret fakta och som har ett rätt svar.  

Börje nämner också att lärarna inte helt accepterar det nya utan ofta lever kvar i katedertänket 

(något vi tolkar som traditionell undervisning) samt att det ska finnas ett rätt svar på en fråga, 

en auktoritet som går att lita på som ansvarar för en viss källa. Börje säger att det ibland 

verkar som om läroplanen från 1994 (Lpf94) aldrig har hänt: då han själv utbildade sig 

arbetade de mycket utifrån problembaserat lärande, PBL, som utgår från ett helt annat 

tänkande. Han är också oroad eftersom den förestående nya läroplanen tycks fokusera ännu 

mer på kvantitativa värden. Själv ser han helst att han i undervisning får lov att först föreläsa 

och sedan arbeta med något praktiskt moment tillsammans med eleverna. Tyvärr blir det dock 

inte alltid så och den praktiska övningen kan komma senare, detta på grund av bland annat 

tidsmarginaler och salens utrustning. 

Larmrapporter kring Wikipedias tillförlitlighet lever enligt Börje kvar bland lärarna. Eftersom 

Börje själv är positiv är han bekymrad över att vissa lärare förbjuder Wikipedia helt. Lärarna 

utformar ibland snävare enskilda uppgifter för eleverna på grund av tidsbrist eller ekonomiska 

skäl, eftersom dessa är lättare att bedöma. Ofta fungerar det mindre bra för eleverna som 

borde handledas bättre. Att använda semistrukturerade loggböcker för att reflektera över och 

beskriva sitt sökbeteende och sina källor vore enligt Börje en tillgång för eleverna under 

projektarbetet. Så är det dock inte idag, men det är något Börje arbetar på att realisera. 

5.3 Cecilia  

Cecilia är ungefär 60 år och har ingen bibliotekarieexamen. Hon har tidigare arbetat inom 

bibliotekssektorn, på filial samt med bokbussarbete. Cecilia arbetar heltid som assistent på 

gymnasieskolan i fråga, som även den tillhör de större i vår undersökning. På biblioteket finns 

ytterligare två assistenter varav den ena arbetar 75 % och den andra 50 %. Skolan erbjuder 

relativt jämt fördelat både praktiska samt teoretiska program.  

Cecilia har ungefär samma upplägg för sin undervisning som Anna och Börje. En inledande 

introduktion görs i årskurs ett och en återkommande repetition i årskurs två, båda i anknytning 

till ämnet svenska. Till skillnad från de övriga två har Cecilia i årskurs tre i stället för 

ytterligare sökinformation lagt in ett undervisningstillfälle där hon tar upp Kuhlthaus 

processmodell.
77

 Detta gör hon i syfte att få eleverna att förstå de naturliga upp- och 

nedgångar som kan förekomma i ett uppsats- eller projektarbete. Det finns dock möjlighet till 

vägledning även i årskurs tre, då enskilt i biblioteket. När vi frågar Cecilia om hur samarbetet 

                                                           

77
 Kuhlthaus modell för informationssökningsprocessen kan kopplas till lärandeprocessen och dess olika 

känslomässiga faser. För vidare läsning, se: Kuhlthau, Carol Collier, 2004. Seeking meaning: a process 

approach to library and information services. 
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fungerar med lärare och ledning så menar hon att de har ett relativt välfungerande samarbete, 

men: ”Man når inte riktigt alltid alla. Sen är det alltid lite svårare med de praktiska 

programmen, men i princip känner vi att alla dörrar är öppna och vi tränger oss in så mycket 

vi kan.” 

Cecilia menar att undervisningen i klasserna och samarbetet bibliotekarier och lärare emellan 

är något som till stor del beror på eget intresse och initiativ. I likhet med Anna och Börje 

menar hon att ledningen skulle kunna agera mer aktivt i denna fråga och trycka på när det 

gäller undervisning ute i klasserna. Både Cecilia och Börje nämner att de har svårare att nå ut 

till lärarna vid de praktiska programmen. Samtliga informanter anser att arbetet med 

undervisning i källkritik värderas relativt högt av skolledningen, även om några är tveksamma 

och säger att det i alla fall sker ”med munnen” (Cecilia), eller ”i ord” (Anna).   

En sak som Cecilia har gemensamt med Dennis (se nedan) och som Börje gärna skulle se 

fanns på hans aktuella skola är undervisning för lärare. I Cecilias fall tillhandahåller 

biblioteket en introduktionskurs för nyanställda varje höst. De har även haft en studiedag som 

rör informationsvisning och informationskompetens: ”och det var jättevälbesökt och det har 

varit önskemål om att vi skulle ha det fler gånger”.  

Cecilia menar i likhet med Börje att hon ofta upptäcker att viss information är lika ny för 

lärarna som för eleverna och att skolorna borde uppmärksamma och göra någonting åt detta. 

Cecilia nämner att bristande kunskap finns hos cirka var femte lärare. På skolan där Cecilia 

arbetar är undervisning i källkritik för eleverna något som förväntas ske kontinuerligt efter 

introduktionstillfället: ”Visserligen så förväntar jag mig att läraren går mera in på det efter det 

inledande…” I likhet med hur det ser ut både hos Börje och hos Dennis är uppföljning alltså 

något som förväntas ske, men som inte kontrolleras. Det verkar som om ansvarsfrågan är 

tämligen oklar i båda fallen.   

För Cecilia innebär informationskompetens att känna till de källor som skolan tillhandahåller 

samt att vara medveten om den skillnad i kvalitet som finns mellan källor. Hon brukar påpeka 

för eleverna att det även finns källor i form av böcker och inte enbart Internet. Cecilia 

problematiserar inte alla källor i lika hög grad och nämner att hon diskuterar sig igenom 

problem med eleverna och tar upp för- och nackdelar med att googla fram information. 

Cecilia nämner i likhet med Anna fördelarna med Skolverkets Kolla källan-resurs.  

Cecilia framhåller, även detta i likhet med Anna, skillnaden i kvalitet hos de källor som är 

tillgängliga genom skolan och övriga källor. Men till skillnad från hur Anna presenterar 

Wikipedia tas encyklopedin upp till diskussion av Cecilia och jämförelser med NE görs, i 

likhet med hur Börje lägger upp sin undervisning. Cecilia påtalar även, precis som Börje, 

språket som ett problem när det gäller bedömning av texter. Hon menar att brist i 

språkkunskaper påverkar förmågan att bedöma trovärdigheten hos en text. Att lärarna på den 

aktuella skolan inte godkänner Wikipedia som en källangivelse är ytterligare en likhet, men 

på Cecilias arbetsplats finns dessutom en allmän överenskommelse om ett förbud. Cecilia 

brukar rekommendera eleverna som trots allt använder Wikipedia att göra jämförelser med 

Nationalencyklopedin. 

När Cecilia diskuterar möjliga uppslagsverk med elever är Wikipedia ett namn som ofta dyker 

upp. Cecilia menar att eleverna har viss kunskap om Wikipedias funktioner, som möjligheten 

att ändra själv, men tillägger att det är mycket som de inte vet. Själv använder Cecilia 

Wikipedia mest av den anledningen att det är smidigt att hantera, samt lättillgängligt. Hon har 

inte stött på några faktafel, bara vissa språkliga brister, men känner ändå i stort att hon kan lita 

till Wikipedia. Själv anser hon sig ha tillräcklig kunskap för att kunna undervisa om 
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Wikipedia trots att hon inte är ”jättepåläst på det viset. Någorlunda känner jag att jag kan ta 

upp det på lektionen”. 

5.4 Dennis  

Dennis är drygt 60 år och har arbetat som bibliotekarie i ungefär 35 år. Han har en 

bibliotekarieexamen, en fil.kand i samhällsvetenskapliga ämnen samt är utbildad journalist. 

Dennis arbetade ett antal år som journalist innan han sökte till dåvarande bibliotekshögskolan 

i Borås. Han arbetar heltid på gymnasieskolan som enbart tillhandahåller teoretiska program. 

På biblioteket finns även en halvtids- samt ytterligare en timtjänst som kanslist. Under hans 

tid på utbildningen från vilken han examinerades 1975 fanns ingen undervisning i databaser 

eller Internet. 

Dennis själv undervisar inte i källkritik på skolan: istället anordnas en informations-

kompetensdag i början av varje hösttermin för de nya eleverna. Under denna dag, som 

anordnas av två historielärare i samarbete med Dennis och ytterligare föreläsare, besöker 

eleverna i årskurs ett fyra olika stationer med olika teman för informationssökning. Därför 

kommer vi i detta avsnitt huvudsakligen fokusera på Dennis åsikter och uppfattningar om 

Wikipedia och informationskompetens, inte hans undervisning. Som komplement har vi 

intervjuat Emil (se nedan) som är den person som håller i det tema under IK-dagen som 

innefattar Wikipedia. Samtliga informanter, utom Dennis som inte undervisar, säger sig ha ett 

relativt välfungerande samarbete med lärare. 

Liksom de övriga intervjuade bibliotekarierna ser Dennis skillnaden mellan National-

encyklopedin och Wikipedia, men problematiserar detta ytterligare: ”Man har ju någon 

förutfattad mening att man inte ska ställa det riktigt på samma nivå som 

Nationalencyklopedin”. Dennis påtalar NE som mer standardiserat och stramt medan 

Wikipedia är mer flytande i kanterna, men säger inte att något av uppslagsverken skulle vara 

bättre än det andra. Han är intresserad och kunnig, eftersom han läst Wikipedias 

kompletterande texter om själva uppslagsverket. 

Dennis ser inte någon brist i Wikipedias frånvaro av auktoriteter: istället framhåller han 

Wikipedia som ett verktyg för honom själv där han kan öva sig i att bedöma artiklarnas 

tillförlitlighet, och han undersöker ofta diskussionssidor. Dennis uppskattar att folk kan 

komplettera varandras uppgifter och argumentera mot varandra, något han tycker skapar ett 

mer levande uppslagsverk. Personligen säger han sig kunna lita på Wikipedia, men han tror 

att det kan bero på hans eget kunnande när det gäller källkritik – för andra kan det vara mer 

riskabelt: ”Rörigare för folk att ta till sig är det ju. För man får ha klart för sig att många saker 

är inte helt svart och vitt och många saker kan göras nästan kontroversiella fast man tror att de 

inte är det.”  

För Dennis är informationskompetens att verkligen kunna hantera och sålla i all tillgänglig 

information genom att bedöma och värdera, och därefter få fram ett resultat. Men att som elev 

kunna bedöma varje invävd faktor tror han kan vara lite mycket begärt. I övrigt har Dennis 

märkt en mycket större medvetenhet bland lärarna om källkritik sedan Internet slagit igenom. 

Förr, när någon läste någonting i en bok, så var det alltid okej, och att se kritiskt på källorna 

var något som förekom mycket sällan. Innan de årliga IK-dagarna drog igång hade Dennis 

undervisning av lärarna, som han innan dess ansåg var på samma nivå som eleverna, om inte 

lägre. Efter den grundläggande informerande informationskompetensdagen räknar Dennis 

med att lärarna ska återkomma till informationskompetens i samband med sin undervisning. 
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Dennis säger att de allra flesta elever förmodligen känner till Wikipedia bättre än 

Nationalencyklopedin, trots att biblioteket använder det senare som standard. I diskussionen 

kring elevernas kunskaper om Wikipedia fokuserar Dennis dock i huvudsak på lärarna, som 

han tror ger eleverna en negativ syn på uppslagsverket. Lärarna har ofta en negativ syn på 

Wikipedia som hänger kvar, oavsett hur det faktiskt är med den saken idag. På denna skola 

finns ingen allmän överrenskommelse mellan lärarna om ett förbud av Wikipedia, men 

Dennis säger att vissa av dem tycker att det är slappt med bara Wikipedia: lärarna kräver även 

andra källor, som underförstått skulle vara bättre än Wikipedia. 

5.5 Emil  

Emil är i mitten av 40-årsåldern och har tidigare arbetat som medielärare. Numera har han 

övergripande ansvar för IKT inom gymnasieskolorna och är en resurs för kommunens 

anställda, både lärare och elever. Hans huvudsakliga uppgifter består i att vara lärare och 

övrig personal behjälplig när det gäller användandet av ofta nya digitala verktyg. På den 

gymnasieskola där vi intervjuat bibliotekarien Dennis medverkar han vid en 

informationskompetensdag där bland annat informationssökning på nätet ingår.  

Emil håller under den aktuella dagen en kortare föreläsning som han blandar med 

diskussioner för att få igång elevernas tankeverksamhet. Han tar upp skillnaden mellan olika 

sökmotorer, risker med nätet, sökförbättringar när det gäller Google samt avslutningsvis 

källkritik. Emil tar, i likhet med övriga informanter, upp Wikipedia som en jämförelse med 

Nationalencyklopedin i sin undervisning men är tydlig med att en jämförelse med andra källor 

alltid bör göras om det förekommer osäkerheter. Emil värderar inga källor högre än den andra 

och menar att själva kontrollen inte bör se annorlunda ut vare sig det rör som om Wikipedia, 

NE, en bok eller en tidningsartikel: ”Allt bör granskas lika tufft.”  

Emil delger sin uppfattning av begreppet informationskompetens såhär: ”Det viktigaste i 

begreppet informationskompetens handlar om att kunna se kritiskt på de källor man tar del av. 

Att se bakom och vid sidan om det jag ser, hör och läser”. Emil menar att om du själv har 

förmågan att granska allt med kritiska ögon så blir du även mer medveten om vikten av att 

vara noga med det du själv delar med dig av till andra. Själv tror Emil att människan har en 

vilja att tro på saker hon ser och hör: att vi vill uppfatta det mesta vi läser i tidningar eller ser 

på TV som trovärdigt. Emil nämner att hans undervisning och då särskilt hans fokus på att 

alltid vara kritisk ofta uppfattas som ”jobbigt” av både ungdomar och vuxna: de säger att han 

tjatar.  

När det gäller lärares och elevers kunskap om Wikipedia anser Emil att många har för dålig 

kunskap i ämnet, något som leder till en uppfattning av Wikipedia som oseriöst. Det finns 

lärare som förbjuder Wikipedia helt: de fokuserar på någon enskild felaktighet som de har 

hittat istället för att se den stora mängden korrekt information. I likhet med vår informant 

Börje menar Emil att detta är något som har blivit en vana, i stället för att bedöma varje artikel 

på Wikipedia var för sig. Emil använder själv Wikipedia som en av många källor till 

information men ser gärna till andra källor i omdiskuterade frågor rörande exempelvis politik 

och religion. Nationalencyklopedin är något som han beklagar att han själv använder mycket 

litet. Han litar i stort på Wikipedia och påpekar att där ofta finns mer utförlig information och 

bättre länkar än exempelvis vad just NE har. Personalen på skolorna ser inte avsaknaden av 

information på Nationalencyklopedin som något problem, men Emil menar att även om 

informationen på NE är korrekt till sitt innehåll, så kan det vara bra att få alternativa åsikter i 

ett ämne – det kan vara bra att reflektera över att det kan finnas alternativa åsikter. 
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Emil menar att lärare uppfattar den enorma mängden tillgänglig information som 

ansträngande eftersom den ställer större krav på dem. De avslöjas i sin okunnighet vilket gör 

att deras auktoritet minskar. I likhet med Cecilia säger Emil att eleverna mycket väl vet att 

vem som helst kan bidra till Wikipedia. Det Emil till skillnad från övriga informanter säger 

sig märka är att trots den undervisning i källkritik som faktiskt bedrivs fortsätter eleverna att 

ofta hänvisa endast till en källa och bortse från viktiga källkritiska frågor. Emil anser att 

skolan har en viktig uppgift i att förse eleverna med det kritiska tänkandet. 

Emil (som givetvis har en särställning som extern resurs), men även Börje, Dennis och i viss 

mån Cecilia lägger under sina intervjuer ett stort fokus på lärarna och hur deras uppfattningar 

av Wikipedia påverkar eleverna. Detta är särskilt intressant då vi inte berör lärarnas roll i våra 

intervjufrågor till bibliotekarierna.
78

 De intervjuade säger sig uppleva att elever kommer till 

dem och antingen beklagar (hos Börje, på skolan där Wikipedia ibland inte alls får användas 

som källa) eller ursäktar (hos Dennis, där lärarna ofta vill se andra källor) sitt användande av 

Wikipedia. Börje känner sig explicit hämmad i sitt arbete då han är av en annan åsikt än 

lärarna, men det framkommer av intervjuerna att även Dennis och i viss mån Cecilia skulle 

vilja att lärarna hade en mer nyanserad syn på Wikipedia. Framförallt skulle de vilja att de 

hade en större kunskap; både om Internet, källkritik och informationssökning på webben i 

allmänhet, men även om Wikipedia i synnerhet.  

                                                           

78
 Eftersom Emil varken tillhörde bibliotekspersonalen eller var lärare och därför hade ett utifrånperspektiv 

ställde vi även en fråga till honom angående hur han uppfattade kunskapen hos personalen på skolorna när det 

gällde Wikipedia.  
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6. Diskussion 

I diskussionsavsnittet är vår tanke att utnyttja våra teoretiska utgångspunkter för att ytterligare 

tolka vårt empiriska material i syfte att besvara frågeställningarna. För att det ska bli lättare att 

följa våra resonemang kommer vi att dela upp diskussionsavsnittet genom att besvara varje 

fråga för sig.  

Innan vi går vidare är det dock viktigt att poängtera att vårt syfte inte är att generalisera vårt 

resultat på något sätt. Det vi utgår ifrån är våra informanters utsagor: huruvida deras 

uppfattningar och åsikter skulle vara representativa för bibliotekariekåren
79

 som helhet är 

något vi inte kan spekulera kring. Vi vill genom exemplen Cecilia, Anna, Börje, Emil och 

Dennis visa på hur det kan se ut; inte hur det nödvändigtvis är. 

6.1 Diskussion kring fråga 1: 

Vilka likheter och/eller skillnader finns det hos informanterna när det gäller i hur stor 

uträckning de tillskriver Wikipedia kognitiv auktoritet? 

Enligt Patrick Wilson har ett uppslagsverk en egen auktoritet trots att innehållet ofta härrör 

från författare som inte namnges: auktoriteten ligger i själva begreppet encyklopedi.
80

 Anna 

framhåller Nationalencyklopedin framför källor som Wikipedia och menar att det är viktigt att 

olika källor granskas i olika hög utsträckning. Hon kopplar sin tillit till källor vid det faktum 

att det är en person med ämnesexpertis som skrivit artikeln, samt att det finns en specifik 

redaktion som ansvarar för innehållet. Som regel är det dock inte möjligt att i ett uppslagsverk 

varken veta vem som skrivit artikeln eller vilka källor som använts – en service som 

Wikipedia de facto tillhandahåller. 

Det ligger en viss värdeladdning i hur informanterna väljer att se på Wikipedia och vad de 

väljer att bortse ifrån. Exempelvis Börje, som i övrigt har en god kunskap om Wikipedia, 

påpekar hur bra Wikipedia är för att snabbt skaffa sig en överblick i ett ämne; att det är bra 

som grund. I det uttalandet tycks det som om Börje bortser från det faktum att Wikipedia är 

ett uppslagsverk precis som alla andra, och trots sin digitala form är det som alla andra 

uppslagsverk byggt på sekundärkällor – ett faktum som är en av Wikipedias grundprinciper. 

Ergo: alla uppslagsverk har som funktion att läsaren snabbt ska kunna få en överblick i ett 

ämne där hon inte tidigare har särskilt goda, eller inga, förkunskaper. Men det är främst 

Wikipedia som upplevs som ett problem i detta avseende, när Wikipedia används som enda 

källa. Varför är det så?  

Wilson menar att en auktoritet kan överföra auktoritet till andra enbart genom en hänvisning. 

En bibliotekarie exempelvis känner igen en auktoritet genom att den är allmänt accepterad 

inom institutionen som trovärdig.
81

 Nationalencyklopedin kan till skillnad från Wikipedia 

sägas ha en tradition inom en gemenskap av bibliotekarier och anses alltså därför som 

trovärdig, vilket i det här fallet skulle kunna påverka hur det presenteras för eleverna. Anna 

gör tydliga skillnader i källor som skolan tillhandahåller och källor som finns att tillgå fritt på 

nätet och tycks alltså inte basera sin uppfattning på kunskap, utan på auktoritetstro. I princip 

uppfattar inte någon av våra informanter Wikipedia som ett uppslagsverk i traditionell 

mening, och därför tillskrivs det aldrig någon kognitiv auktoritet. Traditionella uppslagsverk 

                                                           

79
 Givetvis med undantag för Emil samt i viss mån Cecilia som arbetar som biblioteksassistent. 

80
 Wilson, 1983, s.81. 

81
 Wilson, 1983, s.182-184. 
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däremot, som trots sin osäkerhet i vem som författat artiklarna eller vilka källor som används, 

är ofta auktoritativa per definition. 

Någon som delvis börjat släppa sin tro på uppslagsverkets inneboende auktoritet är Dennis. 

Utifrån vårt intervjumaterial gör han tydligt skillnad på NE och Wikipedia, men han lägger 

inte någon värdering i sitt antagande om att NE per definition skulle vara bättre. Istället 

framhåller han Wikipedias kollaborativa skapande och diskussioner som intressanta. Emil 

tycks inte tillskriva några källor kognitiv auktoritet, något som skulle kunna hänga samman 

med att han inte tillhör bibliotekariekåren och har mer specifik kunskap kring IT.  

I Cecilias fall kan en viss koppling till institutioners auktoritet göras när hon påtalar vikten av 

de källor som skolan tillhandahåller framför andra. Det finns många likheter i Cecilias och 

Annas uppfattningar av trovärdigheten hos olika källor genom att de båda trycker på vikten av 

värderade källor och gör jämförelser med andra. Däremot tar sig Cecilias medvetenhet om 

elevernas flitiga användande av Wikipedia ofta sig uttryck i diskussioner kring uppslagsverket 

i stället för att enbart framställa det som negativt. Cecilia diskuterar frågor som rör för- eller 

nackdelar med användandet av Wikipedia och ger eleverna rekommendationer att jämföra 

med NE. Cecilia nämner att hon gemensamt med eleverna har beslutat sig för att kontrollera 

hur kontrollen av materialet på Wikipedia sker, eftersom de tror att det eventuellt måste finnas 

någon form av kontroll. 

Wilson diskuterar i Second-hand Knowledge även skillnaden mellan kunskap och åsikt. 

Wilson menar att skillnaden ligger i huruvida det som åsyftas är en öppen fråga (där tvivel 

fortfarande återstår) eller en avslutad, stängd fråga (där inget egentligt tvivel råder). Gränsen 

däremellan är inte knivskarp utan snarare grovhuggen, och en fråga kan vara stängd under en 

viss tidsperiod och öppen under en annan. Wilson påpekar att huruvida en fråga är stängd 

även det kan vara en stängd eller öppen fråga; här exemplifierar Wilson med evolutionsteorins 

korrekthet, som för vissa grupper är odiskutabel kunskap men för andra grupper är en öppen 

åsikt. Det är även under sådana förhållanden vi vill rådfråga våra kognitiva auktoriteter; vi vill 

veta vilken status en fråga har, om vi ska behandla utsagorna om den som åsikter eller som 

kunskap.
82

  

Emil säger att han gärna ser till andra uppslagsverk än Wikipedia särskilt i omdiskuterade 

frågor, men borde inte det logiska istället vara att göra tvärt om eftersom Wikipedia företräder 

fler åsikter än gängse uppslagsverk och därmed är mer nyanserat?
83

 Nej, eftersom vi enligt 

Wilson vill veta vilka åsikter som är de mest rimliga när det gäller kontroversiella frågor; vem 

eller vilka företräder den rätta åsikten? Vi vänder oss alltså till våra kognitiva auktoriteter inte 

bara för att få information utan också för att få råd kring hur vi ska förhålla oss i en viss fråga. 

En kognitiv auktoritet behåller sin auktoritet även när det gäller öppna frågor.
84

 Wikipedia 

speglar samhällets debatt och åsikt eftersom alla typer av referenser blandas högt och lågt; det 

som används är inte enbart vetenskapliga referenser med inneboende kognitiv auktoritet. 

Wikipedia kan alltså sägas lämna avgörandet i kunskap- kontra åsiktsfrågan därhän – eller till 

läsaren, något som kan exempifieras med Dennis uttalanden om Wikipedia: ”Rörigare för folk 

att ta till sig är det ju. För man får ha klart för sig att många saker är inte helt svart och vitt 

och många saker kan göras nästan kontroversiella fast man tror att de inte är det”. 
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 Wilson 1983, s. 16ff. 

83
 Något Emil har kunskap om, se de två avslutande styckena under avsnitt 6.2. 

84
 Wilson 1983, s. 16ff. 
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6.2 Diskussion kring fråga 2: 

Vilka likheter och/eller skillnader finns det i informanternas grundläggande 

epistemologiska antaganden, då särskilt i relation till Wikipedia? 

Vad är ett uppslagsverk om inte ett informationssystem där kunskapen presenteras för den 

som är villig att läsa? Som vi har visat i tidigare avsnitt bygger Wikipedia på en modern 

upplysningstanke om att tillhandahålla all tillgänglig kunskap för mänskligheten. Men 

Wikipedia innebär också, mycket på grund av att det befinner sig i en digital kontext, en 

brytning mot den traditionella encyklopedin i och med att innehållet inte är styrt eller skrivs 

av enskilda experter. Artiklarna är gratis och tillgängliga för alla med Internetuppkoppling, 

och artiklarna kan inte garanteras genomgående kvalitet, varken innehållsmässigt eller 

språkligt. Det många dock bortser från är att även traditionella uppslagsverk har brister. Där 

görs ett urval; val av ämne, val av perspektiv, val av författare – men också ett val att 

presentera ett ämne som om det vore en sanning. 

I detta avsnitt vill vi diskutera de utsagor våra informanter gör som tyder på en koppling till 

någon form av kunskapssyn. En hypotetisk tanke var att en persons epistemologiska 

uppfattning genomsyrar dennes undervisning men också uppfattning av uppslagsverk i 

allmänhet och Wikipedia i synnerhet; detta eftersom encyklopedier är ett sätt att presentera, 

sprida och/eller tillgängliggöra kunskap. Vi vill göra er uppmärksamma på att det relativt 

tydligt framträder en skala som rör sig från det mer modernistiska till det mer 

senmodernistiska gällande informanternas kunskapssyn i detta avsnitt. Som redan nämnts 

under avsnitt 5 diskuterar vi här samt i avsnitt 6.3 även innebörden i hur informanterna ser på 

lärarnas åsikter och kunskap kring Wikipedia. 

Hur Anna ser på kunskap blir tydligt i ett flertal uttalanden. Bland annat värderar hon per 

definition en redaktion och ämnesexperter högre, och anser inte att de bör granskas i lika hög 

utsträckning som exempelvis Wikipedia; en åsikt som antyder att hon ger de traditionella 

encyklopedierna tolkningsföreträde. Dessutom beskriver hon sig själv som ”klassiskt skolad”, 

något vi tolkar som att hon föredrar katederundervisning, som i sin form hänger samman med 

moderna, positivistiska kunskapsideal: att det finns en sann kunskap som ren ska förmedlas 

från lärare till elev, utan diskussion. Annas undervisning kan alltså liknas vid ett förmedlande 

av kunskap och till skillnad från hur det ser ut hos övriga informanter sker inte någon egentlig 

diskussion med eleverna om för- eller nackdelar med användandet av Wikipedia och liknande 

källor. Till stor del handlar undervisningen om teori, och praktiska moment är inget Anna 

nämner som vanligt förekommande. Anna påtalar själv sin bristande kunskap om Wikipedia 

som en orsak till att inte gå djupare in på dess funktioner och säger sig ofta nämna Wikipedia 

i negativa ordalag. I Annas fall tycks det alltså som om Wikipedia framhålls mer som ett 

avskräckande exempel än som en möjlig källa till information, något som kan vara 

problematiskt med tanke på att elever måste lära sig hantera alla källor på ett relevant sätt. 

Cecilias syn på kunskap liknar även den i många fall Annas. Vi tolkar det som om tilltron till 

NE och övriga värderade källor överväger. Dock påpekar Cecilia att även NE kan ha fel, även 

om de fel hon själv upptäckt endast rör sig om stavfel.  De praktiska momenten i Cecilias 

undervisning är inte något som nämns; dock tycks just samtalet och diskussionen vara av stor 

vikt i hennes undervisning, något som tyder på en kunskapssyn som skiljer sig från Annas. I 

Cecilias fall används Wikipedia som en möjlig källa, dock med vissa restriktioner i form av 

jämförande kontroll. Givetvis är denna jämförande kontroll inte något negativt, men om 

Cecilia vore mer socialkonstruktivistiskt och senmodernistiskt lagd borde en större 
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tyngdpunkt ligga på att det är viktigt att jämföra och kontrollera alla källor eftersom 

sanningen där anses som kontextuell. 

Dennis framhåller särskilt Wikipedias senmoderna, socialkonstruktivistiska aspekter; han 

uppskattar att folk kan argumentera mot varandra och undersöker allt som oftast Wikipedias 

diskussionssidor. Han säger att uppslagsverket i och med att folk kan komplettera varandras 

uppgifter och argumentera mot varandra blir mer levande, och flytande i kanterna. Dock 

menar han inte att detta per definition är negativt, utan ser det som klargörande: det är möjligt 

att få klart för sig att saker inte är svart och vitt. Om Dennis hade haft en mer traditionell syn 

på kunskap hade han förmodligen varit mycket mer negativ till dessa aspekter, samt ansett att 

inom den encyklopediska traditionen så finns det en objektiv sanning. Istället ser Dennis 

Wikipedia som ett sätt att träna sig själv i artiklars tillförlitlighet och påpekar att Internet i sig 

gjort mycket för att få lärarna att intressera sig för källkritik och luckrat upp även det tryckta 

ordets definita sanning. För som Dennis säger: ”alla böcker är ju absolut inte pålitliga”.  

En hel del av dessa åsikter går igen hos Börje som delvis har ett annat fokus i sina svar 

eftersom han undervisar elever, något Dennis ju inte gör. Börje säger dessutom att den nya 

läroplanens mer kvantitativa bedömningspunkter inte är positiva, något som pekar i en 

hermeneutisk senmodern riktning eftersom kvantitet och mätbarhet alltid varit modernismens 

ledord. Ofta lever lärarna kvar i den traditionella katederundervisningen, något som av Börje 

uppfattas som negativt och som enligt honom är kopplat till lärarnas snäva uppgifter där det 

bara finns ett rätt svar – en typisk positivistisk utgångspunkt från lärarnas sida. I samband 

med detta nämner Börje även att vissa lärare helt har förbjudit Wikipedia, medan andra 

accepterar ”det här nya” helt och hållet. ”Det här nya” – som vi uppfattar innebär Internet, 

Wikipedia, samt ett mer problemorienterat lärande istället för förmedlingsundervisning – 

pekar tydligt mot en senmodernistisk kunskapsyn, där kunskapen skapas och växer fram. För 

Börje, som under sin egen utbildning vande sig vid PBL och själv har en mer nyanserad syn 

på Wikipedia, innebär de traditionella lärarnas mer modernistiska kunskapssyn ett problem. 

När det gäller kunskapssyn kan Emil jämföras med Börje i vissa uttalanden, liksom när det 

kommer till undervisning. Emil använder sig av praktiska exempel för att få igång 

diskussioner och tankeverksamhet, och vill ha engagerade elever – något som tyder på en syn 

på kunskapen som kontextuellt konstruerad. Emil är särskilt intressant för oss eftersom han 

belyste vår frågeställning utifrån på ett sätt vi inte hade kunnat förutse. Men för att återgå till 

Emils egen syn på Wikipedia, så kan vi säga att den inte är olik hans syn på alla andra källor: 

allt ska behandlas lika. Det handlar om att vara kritisk till allt, oavsett sammanhang eller 

medium; vad är det för innehåll, vem har skrivit och varför, vad säger andra källor om saken? 

Problemet är om någon litar till en enda källa, och här visar Emil tydligt att han inte är 

modernistisk i sin kunskapssyn; det finns ingen ensam sanning. Både Emil, Börje och Dennis 

tycks ha en syn på kunskap och källor som överrensstämmer med Wikipedias pragmatiska 

socialkonstruktivistiska syn på vad som är sanning enligt Haider och Sundin: ”the rules act as 

a mould which forms a special type of knowledge and makes it ’representative’ and 

’adequate’ or maybe quite simply ’right’.”
85

 

En iakttagelse Emil gjort – som är intressant att koppla till Annas utsaga om att elever klagar 

på Nationalencyklopedin för att det är så kort, medan de som skriver på Wikipedia är glada 

amatörer som breder ut sig och skriver långt och mycket – är att skolpersonal inte ser 

avsaknaden av information på NE som ett problem. Även om det som står där är korrekt, så 

kan det vara bra att få alternativa åsikter i ett ämne. Det kan, enligt Emil, vara bra att 
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överhuvudtaget reflektera över det faktum att det kan finnas andra åsikter. Emil säger 

dessutom att det ofta är dålig kunskap som gör att Wikipedia klassas som oseriöst. Huruvida 

den utsagan är vetenskapligt underbyggd vet vi inte, men den stöds av vårt, om än 

begränsade, empiriska material.  

För att återkoppla till korta artiklar på Nationalencyklopedin och långa på Wikipedia: NE 

företräder inget föränderligt konsensus utan en vetenskaplig ”sanning” som bedömts som den 

riktiga. Därför är det givet att (bra) Wikipediaartiklar bör vara längre. Visst förändras även 

vetenskapens ”sanningar” genom diskussion i form av forskning, artiklar och meningsutbyte, 

men på en helt annan nivå, mycket långsammare och gällande en viss typ av ämnen.       

6.3 Diskussion kring fråga 3: 

Om Wikipedia i undervisningen tas upp av informanterna, hur sker detta i relation till de 

två ovanstående frågeställningarna? Vad kan detta få för konsekvenser?  

I avsnittet som behandlar den tredje frågan är vår tanke att öppna upp för en större, mer 

generell diskussion där vi även tar upp nya möjliga förhållningssätt till den problematik 

uppsatsen rör sig kring. För att belysa vårt empiriska material från fler vinklar har ytterligare 

referenser plockats in, och tanken är att vår avslutande diskussion relativt naturligt ska 

utmynna i de slutsatser vi tycker oss kunna hänvisa till efter arbetet med denna uppsats. 

Anna anser sig ha dålig kunskap i hur Wikipedia fungerar. Hon litar på Wikipedia i olika 

utsträckning beroende på hur artiklarna ser ut, men tillägger att ”det kan man ju ändå bli lurad 

av såklart”. I vissa fall säger sig Anna ändå lita mycket på wikipediaartiklarna och nämner 

siffran åtta på en tiogradig skala. Det hon säger sig förmedla till sina elever är dock att 

Wikipedia genomgående inte är någon bra källa. Trots att Anna är medveten om elevernas 

flitiga användande av Wikipedia, särskilt initialt vid en informationssökning, går hon alltså 

inte in på hur Wikipedia fungerar i sin undervisning tillsammans med eleverna. Istället verkar 

Anna använda Wikipedia mer som ett avskräckande exempel. Vi tolkar Annas 

motsägelsefulla åsikter som en osäkerhet som beror på hennes bristande kunskap i 

kombination med att hon inte vill tillskriva Wikipedia kognitiv auktoritet eftersom det inte är 

någon traditionell encyklopedi. Vi gör en parallell till Dennis uttalande: ”Man har ju någon 

förutfattad mening att man inte ska ställa det riktigt på samma nivå som 

Nationalencyklopedin”. Det tycks som om Anna tycker sig kunna lita på Wikipedia men inte 

riktigt vet om hon bör göra det, och låter den senare uppfattningen styra hur hon undervisar 

sina elever.  

Samtliga informanter är överens om att eleverna överlag verkar veta tillräckligt mycket om 

Wikipedia; alla, utom Anna, säger dock att de åtminstone är medvetna om att det är fritt för 

alla att redigera. Enligt magisteruppsatsen Kognitiv auktoritet och Wikipedia av Henrik 

Johansson och Johan Stiel värderar ungdomar Wikipediaartiklar i första hand genom att 

undersöka artikelns källförteckning, och i andra hand genom att bedöma hur rimligt innehållet 

verkar vara. Först i tredje hand använder de sig av de metadata som finns tillgängliga och 

försöker göra sig en uppfattning om hur många som redigerat artikeln, samt hur ofta.
86

 Även 

Sundin och Francke
87

 liksom Rieh
88

 har i sin forskning kommit fram till att elever bedömer 
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Wikipedia och andra liknande källor på samma sätt som de traditionella, alltså efter 

upphovsman i första hand.  

Ett av skälen till detta kan mycket väl vara bibliotekspersonalens, men också lärarnas, 

okunnighet kring Wikipedia. Alla våra informanter utom en hänvisar till lärarnas bristande 

kunskap när det gäller Wikipedia och källkritik på Internet, något som är särskilt allvarligt när 

våra intervjuer så tydligt även pekar på att eleverna har dålig kunskap. Det var dessutom 

tydligt att åtminstone en av våra informanter hade mycket liten kunskap om Wikipedia, och 

huruvida någon av dem har specifik kunskap om vilka kriterier som är de bästa för att där 

bedöma artiklar vet vi inte exakt. Det våra resultat pekar mot är att ju mindre kunskap hos 

informanten, desto mer negativ uppfattning av Wikipedia och desto mindre undervisning och 

problematisering av uppslagsverket. Både lärarna – som specifikt enligt Dennis och Cecilia är 

tänkta att följa upp och kontinuerligt undervisa i källkritik – och bibliotekspersonalen måste 

givetvis ha en såpass stor kunskap om Wikipedia att de både kan undervisa om det och 

problematisera det på ett sätt som kommer eleverna till gagn. 

Samtliga informanter tar upp Wikipedia i sin undervisning som en källa som innebär ett 

problem när det gäller tillförlitlighet, men skillnaden ligger i om de problematiserar andra 

källor i samma utsträckning. Metoderna för att framställa Wikipedia för eleverna är i fallet 

med våra informanter väldigt skiftande, och vi har sett allt ifrån ett tydligt avståndstagande till 

ett mer diskussionsliknande sätt att ta upp Wikipedia, som då ses som en möjlig källa till 

information.  

Sundin, Francke och Andersen pekar på den snabba utveckling av nya medier som har skett 

under de senaste åren, och menar att de metoder som utarbetats för att söka och bedöma 

information inte utvecklats i samma takt, utan grundar sig i hur traditionella medier bedöms.
89

 

I likhet med Sundin, Francke och Andersen menar Louise Limberg att sociala medier kräver 

nya metoder för att kunna värderas källkritiskt.
90

 Exempelvis är den lärarledda 

undervisningen mindre lämplig och istället rekommenderar Limberg ett mer forskande 

arbetssätt där ett större ansvar läggs på eleven som individ. Detta arbetssätt förutsätter att 

eleven använder sig av många källor till information och att eleven lär sig hur och när de olika 

källorna är relevanta. Marc Meola förordar just ett sådant kontextuellt förhållningssätt till 

informationskompetens i sin artikel Chucking the checklist: A contextual approach to 

teaching undergraduates website evaluation.
91

  

Meola tar i sin artikel avstånd från de checklistor som ofta används för att kontrollera en 

webbplats tillförlitlighet. Att bedöma en källa utifrån en checklista innebär ett mekaniskt 

perspektiv som i mycket utestänger tanken om ett kreativt kritiskt tänkande som kan utvecklas 

genom övning och erfarenhet, ett tänkande där fokus ligger på att resonera sig fram till en 

lösning. Istället för att använda sig av interna uppgifter, som ursprung och tillkomst, bör 

webbsidor bedömas utifrån sin sociala kontext, vilket innebär att verifiering och jämförelse 

får större betydelse; information används för att verifiera information. Meola nämner att 

webben inte har några standards – varför då använda sig av listor med standards för att 

bedöma webbsidor? 
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Anna och Cecilia nämner Skolverkets resurs Kolla Källans lathund
92

 på Internet som ett 

hjälpmedel när det gäller kontroll av källors tillförlitlighet. Detta är något som tyder på ett 

sådant ovan nämnt checklistetänkande från dessa informanters sida. Att använda checklistan i 

kombination med andra hjälpmedel (som exempelvis hela Kolla källan-hemsidan) behöver 

inte vara ett problem. Intressant i detta fall är att de informanter som är mer negativa till 

Wikipedia också framhåller Kolla Källan; här kan det finnas en koppling mellan att använda 

bedömningssätt för traditionella källor på webbsidor samt att vara mindre positivt inställd till 

Wikipedia. Checklistetänkandet kan också kopplas till en mer modernistisk kunskapssyn, 

eftersom checklistorna negligerar kontextens betydelse som är viktig i det senmodernistiska 

epistemologiska tänkandet. 

Anna nämner också att hon inte har tid att gå igenom Wikipedia mer noggrant under sina 

lektioner. I samtliga intervjuer är tidsbrist något som tas upp som en påverkande faktor 

gällande undervisningen. Detta påverkar givetvis också undervisningens utformning. De 

praktiska momenten tycks ofta utebli under våra informanters undervisning och ”rena” 

föreläsningar utan konkret interaktion med eleverna är något som förekommer. Börje, liksom 

Cecilia, nämner även att det finns en problematik gällande svaga elever, som gärna vill söka 

konkreta ”sanna” fakta och hellre få snävare uppgifter som går ut på att hitta ett rätt svar. 

Börje säger att det är svårt att veta hur mycket som går fram vid klassrumsundervisning och 

vill ha mer tid för att möta de svagare eleverna för individuell handledning. Limberg har i sin 

avhandling undersökt elevers sökbeteende kopplat till inlärningsresultat och med 

utgångspunkt i resultatet delat upp dem i tre kategorier.  

När Limbergs resonemang kopplas till det informanten Börje berättar kan elever som söker 

efter fakta i syfte att finna ett rätt svar placeras i den första kategorin där inlärningsresultatet 

ses som mindre bra, då eleverna inte får någon djupare förståelse. I denna kategori var det 

endast källor med expertuttalanden som användes, något som kan ställas i kontrast mot den 

kategori där eleverna med bäst inlärningsresultat befann sig.
93

 Där använde eleverna alla typer 

av källor och var genomgående mer kritiska till sitt källmaterial. Att därmed utesluta 

Wikipedia som källa innebär ett fattigare informationsutbud, något som alltså enligt 

forskningen inte påverkar elevernas informationskompetens positivt.  

Alexandersson et al. nämner särskilt svaga och lågpresterande elever i sin forskning och 

menar att bibliotekariens uppgift måste vara att stötta dessa. Svaga elever har svårt för det 

kritiska ifrågasättandet av information och känner istället en osäkerhet; de vill hellre ha ett rätt 

svar och söker därmed efter fakta i syfte att uppnå det rätta svaret. Följden blir ofta ett plagiat 

av den ursprungliga texten. Sättet att söka fakta och inte försöka nå en förståelse är ett 

problem och eleven är i behov av stöd under den process där information blir till kunskap.
94

 

Detta stöd kan förslagsvis bestå i individuell handledning, vilket skulle bli möjligt genom att 

mer tid och resurser tilldelas bibliotekarien, något som också visat sig vara en bristvara enligt 

informanterna under våra intervjuer. 

Wikipedia har konstant tvingats förklara och specificera sitt syfte och uppsåt där de 

traditionella encyklopedierna alltid haft en inneboende auktoritet. Som Dennis säger, ”Man 

har ju någon förutfattad mening att man inte ska ställa det riktigt på samma nivå som 

Nationalencyklopedin”.  När Wikipedia motsvarar den informationssökandes syfte och behov 
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kan det – precis som alla andra uppslagsverk och källor – vara ett relevant verktyg i dagens 

informationssökningslandskap. 

Birger Hjørland diskuterar vikten av social and cultural awareness (SCAR) – social och 

kulturell medvetenhet – inom biblioteks- och informationsvetenskaperna. Grundtanken är att 

för att ett kunskapssystem ska vara effektivt måste det ta hänsyn till sociala och kulturella 

aspekter. Frågor som rör SCAR involverar mer eller mindre alla typer av kunskapsproduktion. 

Hjørland skriver:  

 
Some theories of knowledge deny this thesis about the role of values, goals, and consequences in 

scientific activities, while other epistemologies approve it. The hermeneutic insight, that there is 

no neutral platform from which knowledge can be evaluated, implies that the seemingly neutral 

epistemologies are wrong: they are never neutral, they just do not acknowledge and discuss their 

basis, values, and consequences. Epistemological questions should never remain invisible or 

unconscious.
95

 

 

När Hjørlands resonemang – som egentligen rör forskning inom B & I – kopplas till vårt 

uppsatsämne tydliggörs problemet att traditionella encyklopedier, som i allra högsta grad 

säger sig producera kunskap, inte redovisar sina epistemologiska grundantaganden. Vad som 

är relevant för en användare eller vad som är ”sant” beror på den sociala kontexten och syftet 

med informationen – och kunskapen är aldrig neutral. 

 

Traditionella uppslagsverk dras med större problem än Wikipedia när vi ser till aspekter av 

makt, när det gäller att lägga beslag på verkligheten. Wikipedia är, precis som alla andra 

former av kunskapsorganisationssystem, i allra högsta grad en politisk skapelse. Det är en 

utmaning mot de traditionella encyklopedier som fortfarande håller hårt i sina positivistiska 

kunskapsideal. Wikipedia har hela tiden varit en så att säga normbrytande encyklopedi, som 

stått i opposition mot de traditionella, privata, vinstdrivande encyklopedierna. Även internt 

har det varit nödvändigt att tillhandahålla riktlinjer för att öka Wikipedias trovärdighet utåt: 

riktlinjer för att referera, för vad som är neutralitet, tillsammans med ett flertal andra regler 

har delgivits de aktiva i projektet. I likhet med de av våra informanter som är positiva till 

Wikipedia företräder även uppslagsverket i sig en socialkonstruktivistisk kunskapssyn: det 

finns ingen sanning, det finns bara skapad neutralitet som ständigt måste diskuteras.  

I The Myth of the Neutral Professional skriver Robert Jensen att neutralitet så som vi ofta 

väljer att se det är en omöjlighet; det existerar i varje given situation en maktfördelning. Även 

att inta en ”neutral” hållning och inte tydligt ta ställning innebär ett politiskt val – ett val som 

tjänar maktens intressen. Många bibliotekarier tror sig vara neutrala då de företräder en åsikt 

som gängse norm anser vara den rätta, men det de de facto gör är att ta ställning. 

Neutralitetens konsekvenser blir då, istället för att företräda alla perspektiv eller så många 

som möjligt, en fråga om att följa samhällets uppfattning om vad som är ”sant”.
96

  

Jack Andersen efterlyser i sin artikel Information Criticism: Where is it? bibliotekarien som 

informationskritiker.
97

 På grund av i vilken riktning dagens samhälle utvecklas blir detta allt 

viktigare, och särskilt viktigt som gymnasiebibliotekarie är givetvis att förmedla detta kritiska 

tänkande till sina elever. Andersen skriver att på samma sätt som det finns litteraturkritiker i 

dagspressen bör det finnas informationskritiker, som ifrågasätter och åskådliggör 
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kunskapsorganisationssystem, som exempelvis sökmotorer, klassifikationssystem och 

encyklopedier. Främst hävdar Andersen att denna kritiska debatt bör ske ute i samhället.
98

  

Samhället är dock på intet vis avskärmat från vårt skolväsende; åtminstone bör det inte vara 

så. Enligt Andersen är demokrati inte ett statiskt tillstånd oavsett hur stor tillgång till 

information biblioteken tillhandahåller: demokrati kräver ständig analys och samhällskritik.
99

 

Men skolans syfte är inte enbart att bilda sina elever och att förmedla demokratiska värden, 

utan även att diskutera olika kunskapsbegrepp:  

Skolans uppdrag att förmedla kunskaper förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 

kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap är naturliga utgångspunkter i en sådan 

diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra.
100  

 

Att vara kritisk till information och kunskapsförmedling är alltså en i allra högsta grad 

demokratisk fråga, rent konkret exempelvis när det gäller en bedömning av politiska partiers 

argument. Vikten av informationskompetens och dess kritiska aspekter, samt förmågan att 

uppfatta subtila nyanser i en text blir tydlig även i ljuset av de wikis som påminner om det 

klassiska Wikipedia men som är tänkta att vara vinklade, som exempelvis det högerextrema 

Metapedia.
101
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7. Slutsatser 

Då vi påbörjade vårt fältarbete hade vi en tanke om att vi eventuellt skulle kunna påvisa 

skillnader i kunskapssyn och auktoritetstro utifrån bibliotekspersonalens skilda utbildning 

eller ålder. Vi trodde även att vi eventuellt skulle finna ett samband mellan informanternas 

undervisning och hur skolans program var utformade – om de var praktiska eller teoretiska. 

Några sådana tendenser har vårt empiriska material dock inte kunnat peka på. Något 

förvånade blev vi över hur stort fokus bibliotekspersonalen lade vid lärarnas betydelse när det 

gällde attityder och kunskaper kring Wikipedia.  

Det som sammanfattningsvis har framkommit är en koppling mellan god kunskap och en mer 

nyanserad inställning till Wikipedia och till källkritik på nätet i allmänhet, samt vice versa. 

Det traditionella uppslagsverkets kognitiva auktoritet tycks väga tungt, särskilt om 

bibliotekspersonalen inte har speciellt god kunskap om Wikipedia. De som i hög utsträckning 

förespråkar en granskning av alla källor i lika stor utsträckning är mer positiva till Wikipedia. 

Parallellt med informanternas uppfattning tycker vi oss uppfatta en tendens att problematisera 

Wikipedia i olika utsträckning; ju mer positiv inställning, desto mindre fokus på traditionell 

katederundervisning och problematisering. De allra flesta av våra informanter tar också upp 

lärarnas okunnighet som ett problem. Att som på vissa skolor helt enkelt som lärare förbjuda 

en källa som de facto används i så hög utsträckning innebär enbart att temporärt åtgärda 

problemet, inte att lösa det. 

 

För att kunna använda Wikipedia som en resurs krävs alltså god kunskap. När det gäller 

bibliotekspersonalen skulle ett ökat användande av forum för diskussion kunna vidga 

perspektiven och ge nya intryck. På en lokal nivå skulle det eventuellt kunna handla om en 

samverkan gymnasiebibliotekarier emellan i den aktuella kommunen, medan det på en mer 

personlig nivå nog mer handlar om individens vilja att möta kraven från det nya samhället och 

vara öppen för förändringar. Vissa av informanternas åsikter och uppfattningar skulle kunna 

tyda på att skolan inte riktigt har hängt med och utvecklat nya metoder för att kunna göra 

bedömningar av information på webben. Tillgången till teknik på gymnasiet är överlag 

tillfredsställande; det som våra intervjuer tycks peka på är att det bland annat saknas tydliga 

riktlinjer och ett erkännande från skolledningen, något vissa är tveksamma till om de faktiskt 

får – våra informanter Cecilia och Anna säger att det i alla fall sker ”med munnen” eller ”i 

ord”. Men även tid och resurser samt bland annat övningar med praktiska moment och andra 

pedagogiska metoder som frångår traditionell undervisning är något som det tycks finnas 

behov av.
102

  

 

En önskan som framkom hos våra informanter är utbildning riktad mot lärare, något som 

verkar vara en mycket god idé. Själva undervisningssituationen skulle även kunna innebära en 

bra utgångspunkt för en vidareutveckling av ett samarbete, och yrkesgrupperna kan lära av 

varandra. Ett förslag är att ta upp informationskompetens och källkritik på Internet i högre 

utsträckning redan på respektive utbildning, och att på bibliotekarieutbildningen göra det med 

ett specifikt fokus på konkreta pedagogiska metoder och epistemologiska tankesätt. 

 

Vi tycker att problematiken kring skolpersonalens kunskapssyn kopplat till Wikipedia 

sammanfattas ganska bra av Emil när han säger: ”Tyvärr är det många lärare och andra vuxna, 

som tycker att det är lite jobbigt, att hela världen är öppen! Det ställer större krav på dem, och 

det avslöjar att de inte kan allt! De förlorar lite i sin egen auktoritet.” Vårt resultat pekar i viss 
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mån på en kunskapssyn som skiljer sig åt de intervjuade emellan, ofta implicit kopplad till 

deras undervisningsmetoder. Kunskapssynen tycks även kunna kopplas till informanternas 

syn på Wikipedia: en mer senmodernistisk kunskapssyn företräds främst av de som är positiva 

till uppslagsverket. För att möta eleverna här och arbeta för att utveckla deras 

informationskompetens skulle de bibliotekarier som inte redan gör det kunna börja tänka och 

arbeta utifrån en mer senmodernistisk kunskapssyn, där PBL, individuellt undersökande 

arbete, diskussioner och praktiska övningar är naturliga inslag i undervisningen.  

 

Läroplanen anger endast i mycket vaga ordalag hur elever rent konkret ska utveckla sin 

informationskompetens, och någon koppling till hur bibliotekspersonal kan bistå där finns 

inte. Vi tror att detta är en problematik som skulle kunna lösas genom ändringar och tillägg i 

de dokument som styr undervisning i gymnasieskolan. Med hänvisning till det utdrag ur 

läroplanen vi refererar till ovan ser vi diskussionen om kunskapsbegreppen som en möjlig 

utgångspunkt i dagens gymnasieskola för att få elever att reflektera kring Wikipedia.  

 

När det gäller att stötta de svagare eleverna föreslår Limberg förbättringar med stöd i 

forskning och pekar även här på vikten av samverkan mellan lärare och bibliotekarie, samt 

poängterar att en argumentation krävs för att driva utvecklingen framåt. Limberg menar att 

förbättringen måste ske på alla nivåer: dels politiskt, där det krävs en större medvetenhet och 

debatt kring problematiken, och dels hos den lokala ledningen, som behöver en större 

medvetenhet där nya mål och resurser som krävs för att uppnå dessa inkluderas. Därutöver 

krävs en förändring på mikronivå i klassrummet där bättre metoder för undervisning bör 

utarbetas.
103

 

 

I framtiden ser vi gärna fortsätt forskning i större skala som inte enbart fokuserar på elever 

eller bibliotekspersonal för sig, utan som kombinerar dessa båda grupper och undersöker 

deras kunskap, attityder och behov. Likaså vore det intressant att i framtida forskning 

inkludera övrig relaterad undervisande personal som även de kan ha behov av att reflektera 

över sin kunskapssyn och undervisningsmetodik. Det vore även fruktbart att beforska hur 

samarbetet mellan lärare och bibliotekspersonal ser ut och hur de framöver kan arbeta 

tillsammans för att på bästa sätt utveckla elevers informationskompetens. 
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8. Sammanfattning  

Vårt samhälle har genomgått en explosiv utveckling under senare år när det gäller tillgången 

till information. En förutsättning för att kunna hantera detta är att inneha vad som inom 

biblioteksvärlden benämns informationskompetens. Grunden till denna förmåga läggs ofta i 

skolan och de metoder för undervisning som tidigare har använts är på väg att förändras. 

Hand i hand med den snabba informationsutvecklingen går utvecklingen av sociala medier, 

dit Wikipedia kan räknas. Wikipedia används ofta av skolelever som en första källa till 

information, och är ett omdebatterat ämne på diskussionsforum för lärare och 

bibliotekspersonal idag. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka gymnasiebibliotekspersonals uppfattning 

kring Wikipedia, detta kopplat dels till Patrick Wilsons teori om kognitiva auktoriteter samt 

dels till den teori som bland andra Haider och Sundin förespråkar, där Wikipedia ses som en 

senmodernistisk skapelse som bryter med upplysningstidens kunskapsideal. Vidare har tanken 

varit att närmre diskutera dessa uppfattningars och grundantagandens konsekvenser för 

elevundervisning. Ytterligare forskning som ligger till grund för vår undersökning är främst 

svenskt material som rör undersökningar av gymnasieelevers informationskompetens och 

källkritik på nätet, samt i viss mån tidigare forskning kring Wikipedia. 

 

För att få svar på vår frågeställning har vi använt oss av ett litet urval kvalitativa intervjuer. 

Detta material har sedan analyserats med hjälp av olika former av kategorisering. I resultat- 

och analysavsnittet redovisar vi sedan hur de olika informanternas åsikter, kunskap och 

undervisning skiljer sig åt. I vår diskussion och slutsats pekar vi därefter på ett möjligt 

samband mellan kunskapssyn, reell kunskap om Wikipedia samt inställningen till och 

undervisningen kring uppslagsverket.  

 

De informanter som är kunniga om Wikipedia har även en nyanserad inställning till 

Wikipedia och till källor på Internet i allmänhet. Det traditionella uppslagsverkets kognitiva 

auktoritet tycks väga tungt, särskilt om bibliotekspersonalen inte har speciellt god kunskap om 

Wikipedia; de som är positiva till Wikipedia verkar också företräda en mer senmodernistisk 

kunskapssyn, något som avspeglas även i deras undervisning. Mer tid, ekonomiska resurser, 

samt ett utökande och förtydligande av nationella styrdokument gällande samarbete mellan 

lärare och bibliotekspersonal samt gällande undervisning av informationskompetens är några 

av de förslag till åtgärder som vi nämner.  
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Bilaga 

 

Intervjufrågor riktade till gymnasiebibliotekarier  Dagens datum: 

 

Hur gammal är du?  

Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? Vad har du för övrigt för ämnesbakgrund/erfarenhet? 

Var och när tog du examen, på vilken nivå? 

Om ni är fler som arbetar vid skolan på biblioteket, hur ser personalsammansättningen ut? 

Kan vi få kontaktuppgifter för att kunna nå dig senare om ytterligare frågor uppstår? 

 

1. Samarbetar du med skolans lärare när det gäller undervisning i källkritik (på webben)? 

b) Om ja, hur ser det samarbetet ut? 

c) Hur uppfattar du att din undervisning i källkritik på webben värderas av skolledningen? 

 

2. Hur ser du på begreppet informationskompetens? Vad innebär det för dig? 

 

3. Hur undervisar du i källkritik på webben? Beskriv ett undervisningstillfälle. 

b) Tar du upp uppslagsverket Wikipedia på dessa lektioner? Om ja, hur?  

(Positionerar/värderar du Wikipedia i jämförelse med andra källor/uppslagsverk på webben?) 

c) Tar du upp traditionella uppslagsverk i bokform (i jämförelse med Wikipedia?) Om ja, hur?  

 

 

4.  Problematiserar du alla webbkällor/uppslagsverk på webben på samma sätt? Om inte, bör de 

enligt dig utsättas för granskning i olika hög utsträckning? 

 

5. Använder du själv Wikipedia?  

6. Har du bidragit till Wikipedia? 

7. Hur uppfattar du Wikipedia?  

b) I jämförelse med andra uppslagsverk, hur värderar du själv uppslagsverket? 

c) I vilket utsträckning känner du att du kan lita på Wikipedia? Varför/varför inte? 

8. Anser du att du vet tillräckligt mycket om hur Wikipedia fungerar, dels för din egen skull 

men även för att kunna undervisa om det? (Diskussionssida, inre organisation, administration, 

kriterer för bedömning av artiklar etc.) 

9. Hur ser du på elevernas kunskap om Wikipedia, anser du att den är tillräcklig? 

 


