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Abstract 
 

The purpose of this essay is to examine how high school students (age 13 to 19) search for 

information on the web and in databases. Furthermore, it aims to look into how critical of 

sources they are. The questions asked was: how the students search for information in digital 

media? Which kind of sources do the students use? How they evaluate the information they 

find? Do they get any education in information retrieval and source evaluation? To answer 

these questions students were interviewed in groups about their information retrieval 

behavior. Furthermore two school librarians were interviewed about their experience of the 

students’ information retrieval.   

During the interviews it was clear that the students had received quite sparse instructions on 

the subjects of information retrieval and criticism of the sources. Some students did not even 

know what the latter was. Their methods for information retrieval were quite simple and, 

especially in the case of the younger students, without much thought behind. Their main 

strategy seemed to be Google and Wikipedia. 

From the interviews with the school librarian I learned that one of the reasons the students do 

not receive instructions in the above mentioned subjects is the lack of interest from the 

teachers. The librarians thought that the solution was to build up a stronger relationship with 

the teachers.    
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 
”I: Var kommer sidorna ifrån? 

Kristian: Internet. 

I: Vet du vem som har gjort dem? 

Kristian: Det finns här (Han verkar först 

oförstående och viftar på skärmen. Men sen 

klickar han in på sidan han just skrivit ut 

och visar mig några namn längst ner.) 

Kristian: Dom har gjort den, tycker du jag 

ska ha med det?  

I: Vad tycker du? 

Han lånade en penna och skrev av källan.”
1
 

 

Kristian i citatet ovan går i årskurs 8 och när jag först läste Textflytt och sökslump blev jag 

häpen. Jag hade aldrig tidigare reflekterat mycket över ungdomars informationssökning på 

Internet och hur de förhåller sig till den information de finner där. Alexandersson och co 

gjorde mig uppmärksam på att det inte är en helt lätt uppgift för en tonåring att veta hur man 

ska söka och vad och vem man kan lita på. Jag bestämde mig därför att jag vill veta mer om 

hur ungdomar tänker kring just informationssökning på Internet och källkritik i koppling till 

detta. Jag bestämde mig för att fokusera på elevernas informationssökning i koppling till deras 

skolarbete. Skolbiblioteken finns till som hjälp i elevernas informationssökning och därför 

kommer skolbibliotekets roll att behandlas under nästa rubrik. Av samma anledning kommer 

intervjuades också skolbibliotekarier för denna undersökning.  

 

En källa till information som behandlas en del i denna uppsats är databaser. Det finns många 

av dem och de är en bra källa till information om man vet hur man ska söka i dem. Längre 

fram i detta kapitel kommer jag att behandla hur man kan definiera en databas samt ta upp 

några exempel på databaser som nämn i empirin. 

 

1.2 Skolbibliotekets roll  

 

Skolbiblioteket spelar en viktig roll i elevernas lärande. I sitt skolbiblioteksmanifest skriver 

UNESCO följande om skolbibliotekets uppgift: 

 

”Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i 

ett informations- och kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de 

färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möjlighet 

att utveckla inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som 

medborgare.”
2
 

 

                                                 
1
 M. Alexandersson, L. Limberg, A. Lantz-Andersson, M. Kylemark, Textflytt och sökslump [Elektronisk resurs] 

: informationssökning via skolbibliotek, 2., rev. uppl., Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2007, 49 
2
 Skolbiblioteksmanifestet, Svenska Unescorådets skriftserie, nr 2, 2000, s.15 



 

 4  

 De anger även vad skolbibliotekets mål är. Bland dessa återfinns målet att de ska ”erbjuda 

möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och 

glädje.”
3
 Det står dessutom att skolbiblioteket ska 

 

”ge eleverna träning att värdera och använda information, 

oavsett form, samt ge dem insikt och förståelse för olika 

kommunikationsformer.”
4
 

 

Dessutom påpekar de vikten av informationskompetens i ett demokratiskt perspektiv när de 

fastställer att skolbiblioteket tillsammans med elever, skola och föräldrar ska  

 

”verka för att uppnå skolans målsättning och främja insikten om att 

åsiktsfrihet och tillgång till information är förutsättningar 

medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle.”
5
 

 

1.3 Databaser 

 

I den här uppsatsen behandlas ämnet databaser och några specifika databaser kommer på tal. 

Här följer därför en redovisning av vad en databas är och beskrivningar av de databaser som 

omnämns senare i uppsatsen. 

   Brittanica definierar en databas på följande sätt:  

 

“any collection of data, or information, that is specially organized for rapid search 

and retrieval by a computer. Databases are structured to facilitate the storage, 

retrieval, modification, and deletion of data in conjunction with various data-

processing operations. A database management system (DBMS) extracts 

information from the database in response to queries.”
6
 

 

Här nedan följer nu beskrivningar av några av de databaser som nämns i empirin.  

 

En av de databaser som behandlas är NE.se (Nationalencyklopedin). NE är ett svenskt 

uppslagsverk skrivet av cirka 4500 experter och bearbetad av NE:s redaktion. På NE.se finns 

det ca 545 000 artiklar.
7
 För den som inte är prenumerant på NE.se går det att läsa alla korta 

artiklar och delar av de längre. Som prenumerant får man tillgång till allt som databasen har 

att erbjuda.
8
  

En annan databas som nämns är Mediearkivet: detta är Nordens största nyhetsarkiv. Här kan 

man finna material i fulltext från mer än 150 olika källor. Materialet kommer från svenska 

dagstidningar och tidskrifter, nyhetsbyråer och etermedier (Sveriges Radio Dagens Eko och 

TV8).
9
  

 

                                                 
3
 ibid., s.17 

4
 ibid 

5
 ibid. 

6
 Encyclopedia Britannica. Encyclopedia Britannica Online Academic Edition. Encyclopedia Britannica, 2011. 

Web. 22 Aug. 2011. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/152195/database 
7
Fakta om NE.se http://www.ne.se.proxy.lnu.se/static/about/facts.jsp 

8
 Ibid. 

9
 Alvarado, Nadine & Larsson, Sara, Effektiv söknig på Internet : Från Alex till Wikipedia, BTJ Förlag, Lund, 

2008, s. 138 

http://www.britannica.com.proxy.lnu.se/EBchecked/topic/152195/database
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/static/about/facts.jsp
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Artikelsök är svensk referensdatabas. Men många artiklar finns i fulltext. Med referensdatabas 

innebär att man får reda på den information man behöver för att hitta artikeln, d.v.s. titel, 

författare och vilken tidning och viket nummer artikeln finns i. Antingen så kan man leta reda 

på artikeln själv eller så kan man beställa en artikelkopia, men det senare kan innebära en viss 

väntetid.
10

  

 

ALEX är ett svenskt författarlexikon där man kan finna information om 3800 svenska och 

utländska författare och cirka 40 000 titlar.
11

  

 

Om man vill ha information om olika länder kan man använda sig av Landguiden. Denna 

databas levereras av Utrikespolitisk institutet. Här kan man hitta information om varje lands 

geografi, befolkning, kultur, historia, politik och ekonomi, allt beskrivet i korta texter. All 

information uppdateras kontinuerligt och det finns bland annat möjlighet att bearbeta statistik, 

t.ex. jämföra länder och ta fram topplistor.
12

 

 

Den sista databasen jag tänker ta upp är Wikipedia. Detta är ett gratis uppslagsverk där alla 

kan bidra till innehållet i databasen genom att skapa nya uppslagsord och redigera artiklar. 

Engelskspråkiga Wikipedia startade 2001 och har över 2 miljoner artiklar. Wikipedia på 

svenska kom några månader senare och har nu 250 000 uppslagsord. Nu finns Wikipedia på 

250 olika språk.
13

   

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Idag är intresset stort för hur skolelever i olika åldrar söker, värderar och använder 

information. Men detta har inte alltid varit fallet. 1993 gjordes en studie av trenderna inom 

skolbiblioteks media forskning som visade att av forskningen som gjordes inom ämnet mellan 

1987-1991 så var det bara 22 % av den forskningen som berörde användare, deras behov och 

informationssökning. 
14

 Det låter smått otroligt med tanke på att man i dagsläget har en uppsjö 

av uppsatser, avhandlingar och artiklar att sålla igenom om man gör en sökning på ämnet i en 

databas, som till exempel LISA (Library and Information Science Abstracts). 

 

Jag hoppas att denna undersökning kan ge mig och andra inom biblioteksverksamheten en 

bättre uppfattning om skolelevers informationssökning och källkritiska tänkande. Genom att 

förstå hur eleverna tänker kan vi bättre hjälpa dem att sålla i havet av digital information och 

lära sig att bli kritiskt granskande individer.  

 

  I dagens informationssamhälle överväldigas vi av information dagligen och det kan vara en 

utmaning för en vuxen människa att hitta den information hon söker. Framförallt så finns det 

idag en stor mäng information att finna via digitala medier. Att navigera i det hav av 

information som finns är svårt för vem som helst; det finns ett oändligt antal källor att tillgå 

                                                 
10

 ibid., s. 124-125  
11

 ibid., s.79  
12

 ibid., s. 155-156 
13

 ibid., s.46-47 
14

 Fidel Raya, Davies Rachel K., Douglass Mary H., Holder Jenny K, Hopkins Carla J., 

 Kushner Elisabeth J, Miyagishima Bryan K, and Toney Christina D, `A Visit to the Information Mall: Web 

Searching Behavior of High School Students’, Journal of the American Society for Information Science, Vol.50, 

Nr.1 
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och det är inte allt man finner som kan lita på är korrekt. Några som ständigt är i behov av 

att söka information är skolelever idag.    

 

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka högstadie- och gymnasieelevers 

informationssökning med hjälp av digitala medier. Med digitala medier menar jag i denna 

uppsats databaser och internetbaserade källor. Jag har valt att avgränsa undersökningen till 

högstadie- och gymnasielever av den enkla anledningen att jag finner dessa två grupper mest 

intressanta när det kommer till ämnet informationssökning. Jag kommer i min studie att 

försöka besvara följande frågor: 

 

- Hur källkritiska är högstadie- och gymnasieelever till information funnen via digitala 

medier? 

- Hur söker högstadie- och gymnasieelever i digitala medier? 

- Vilka digitala medier använder högstadie- och gymnasieelever då de söker 

information till skolrelaterade uppgifter? 

- Hur mycket undervisning får eleverna i informationssökning och källkritik? 

 

Jag vill även påpeka att syftet med denna uppsats inte är att dra några generella slutsatser om 

högstadie- och gymnasieelevers informationssökning. Jag vill endast få en inblick i hur de 

tänker för att få förståelse och på så vis se hur vi inom bibliotekarieyrket kan hjälpa dem 

bättre. 

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Det har gjorts en hel del forskning om skolelevers informationssökning. Mycket av 

forskningen idag pekar på att elever har problem att söka information. Google, Wikipedia 

och Yahoo är ofta förstahandsvalen när de ska göra detta och eleverna har ofta svårt att 

värdera den information de finner. Det finns pålitliga sökmotorer för facktexter, såsom 

Google Scholar och Google Directory och inom detta anser Moayeri
15

 att det behövs göras 

mer forskning på dessa tjänster. Moayeri skriver även att elever saknar förståelse för 

information retrieval processer och därför ofta använder sig av ”trial and error” metoden.
16

  

Eleverna vet helt enkelt inte hur de ska formulera sina sökningar. Detta är den största 

orsaken till misslyckade sökformuleringar, likväl före som efter Internets uppkomst.
17

 

Forskning visar även att då elever misslyckas med att hitta det de söker så justerar de 

undersökningsobjektet till den information de finner. Även detta förekom redan innan 

skolelever hade tillgång till Internet.
18

 Forskning visar även att elever lär sig använda 

webbverktyg, men de använder dem på ett primitivt sätt. 
19

 Vissa menar att det bara är fråga 

om ovana och att det tar tid och träning att lära sig webbens funktioner. Ett annat problem 

som forskare har stött på är elever ofta tenderar att söka efter det ”rätta svaret”, detta är 

något som både Alexanderssons
20

 och Limbergs
21

 texter framhåller . Detta försvåras av att 

webben inte är utformad för att söka efter specifika svar.   

                                                 
15

 Moayeri Maryam, `Lost in Cyberspace: Where to Go? What to Believe?’, Webology, Vol.4, Nr. 4, 

2007 http://www.webology.org/2007/v4n4/a47.html (2012-04-15) 
16

 ibid 
17

 ibid 
18

 M. Alexandersson, L. Limberg, A. Lantz-Andersson, M. Kylemark, s.13 
19

 ibid. 
20

 Alexandersson, op.cit., s.12 

http://www.webology.org/2007/v4n4/a47.html
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Barn- och ungdomars informationssökning kan relateras till flera olika delområden. Ett av 

dessa är motivation. Heinström skriver att motivation ger upphov till båda den initiala 

receptiviteten och leder den fortsatta sökningen och informationsanalysen.
22

 Det är även 

vanligt att man kopplar elevers sökning till lärande och pedagogik. Enligt Nils Ole Pors finns 

det idag mycket forskning om elevers informationssökning och denna forskning indikerar att 

elevers informationsbeteende är kopplat till studieobjekt och det antal år de har studerat.
 23

 

Detta bekräftar författarna av Textflytt och Sökslump: informationssökning via skolbibliotek. 

Enligt dem så visar forskning att det finns ett ”nära samspel mellan utformning och innehåll i 

inlämningsuppgifter och hur eleverna söker och använder information för uppgiften, där 

elevernas kunskaper om ämnesinnehållet spelar stor roll för deras informationssökning”.
24

 

Även Heinström kopplar informationssökning till lärande. Hon menar att studenter tenderar 

att ha ett föredraget vanemässigt sätt att närma sig sina studier på och detta har visat sig 

påverka deras sätt att söka information.
25

 

 

En annan studie som har gjorts om elevers informationssökning är "Jag tar bara dem jag 

känner till" - En undersökning om elevers informationssökning på Internet.
26

 Detta är en 

kandidatuppsats skriven 2011 där författarna, som vid tillfället var lärarstudenter, har 

intervjuat lärare och studerat mellanstadieelever när de söker information. Även om detta 

endast är en kandidatuppsats bedömer jag den vara så relevant att den är värd att ta upp. Det 

är en mycket intressant uppsats att läsa. Eleverna som studerades i denna uppsats fick i 

uppdrag att söka information om bland annat solförmörkelser. Google var de flesta elevernas 

förstahandsval när de skulle söka information och de sökord som användes var 

”solförmörkelse”, ”solförmörkelse fakta”, ”fakta om solförmörkelse” etc. När författarna 

frågade eleverna vad de skulle göra om de inte fick några träffar fick de bland annat följande 

svar:  

 

- Formulera om sökordet 

- Kolla stavningen 

- Titta i böcker 

- Fråga en vuxen 

- En sa att han skulle bredda sin sökning och söka på ordet solen. 
27

   

 

Även Wikipedia var mycket populärt bland eleverna; dels för att de kände till sidan sen 

tidigare och dels för att Wikipedia ligger högt bland sökträffarna.
28

 

 

En intressant studie har gjorts om källkritik hos gymnasieelever. 2008 startades projektet 

EXAKT (Expertis, Auktoritet och Kontroll på InterneT). Projektet är ”en studie av formandet 

                                                                                                                                                         
21

  Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo, Informationssökning och lärande [Elektronisk resurs] : 

en forskningsöversikt, Skolverket, Stockholm, 2002, s.75  
22

 Heinström, Jannica, `Fast surfing for availability or deep diving into quality – motivation and information 

seeking among middle and high school students’, Information Research, Vol.11, Nr.4, 2006 
23

 Pors Nils Ole, `Traditional use patterns? An analysis of high school students’ use of libraries and information 

resources’, New Library World, Vol. 109,  Nr. 9/10, 2008, s.432 
24

 Alexandersson, op. cit., s.13 
25

 Heinström,  
26

 Svensson, Kenny, Thörner, Malin & Nätt Mönsmo, Marylill, ”Jag tar bara dem jag känner till” – En 

undersökning om elevers informationssökning på Internet, Högskolan i Borås, Borås, 2012 (tillgänglig på 

http://bada.hb.se.proxy.lnu.se/bitstream/2320/10596/1/nattmonsmo_thorner_svensson120123.pdf 2012-05-22)  
27

 Ibid, s.21 
28

 Ibid., s.22 

http://bada.hb.se.proxy.lnu.se/bitstream/2320/10596/1/nattmonsmo_thorner_svensson120123.pdf
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av källkritik i webb 2.0-miljöer för lärande”.
29

 2011 publicerades artikeln Förändrade 

kunskapsformer och förnyade informationskompetenser i gymnasieskolan
30

, skriven av Olof 

Sundin och Helena Francke (två av de verksamma i projektet EXAKT). Syftet med deras 

undersökning var att ”utforska hur förändrade förhållningssätt till expertis, auktoritet och 

kontroll formar förutsättningarna för källkritiska resonemang i nya digitala miljöer i samband 

med lärande i skolan”
31

 Sundin och Francke har följt arbetet med två olika projekt i två olika 

gymnasieskolor. Deras undersökning har gjorts genom intervjuer, observationer och 

bloggdagböcker.
32

 Författarna gjorde upptäckten att eleverna bedömde ett dokuments 

källkritiska värde utifrån bland annat dokumentets upphov, referenser och aktualitet. Om en 

källa hade rekommenderats av en lärare bedömdes den ofta som trovärdig.
33

 Eleverna ställde 

dessutom ”trovärdighet i förhållande till den kontext där informationen skulle användas”.
34

 

Troligen skulle eleverna göra en annan bedömning av informationen utanför skolan. 

Dessutom anpassade eleverna sig till olika lärares förväntningar.
35

 Sundin och Francke 

observerade hos eleverna fyra olika förhållningssätt till trovärdighet. Det vanligaste var att 

identifiera upphov, utgivare, webbadress eller syftet med publiceringen och bedöma 

dokumentet utifrån detta. Det andra sättet var att jämföra innehållet i olika dokument. Hittades 

samma information på flera olika ställen bedömdes källan som pålitlig. Det tredje 

förhållningssättet var att bedöma källor vars ”upphov uppfattades ha […] en viktig position i 

samhället”, till exempel myndigheter, eller som upplevdes mycket engagerade, till exempel 

intresseorganisationer, som pålitliga. Det fjärde, och minst vanliga, förhållningssättet var att 

”trovärdighet skapas av kollaborativt arbete där påståenden arbetas fram i dialog och lätt kan 

ändras om läsare ifrågasätter dem”.
36

   

 

2006 publicerades Undervisning i informationssökning – slutrapport från projektet 

Informatiossökning, didaktik och lärande (IDOL
37

). Rapporten är skriven av Louise Limberg, 

professor i biblioteks- och informationsvetenskap, och Lena Folkesson, lektor och doktorand i 

pedagogik. Syftet med projektet IDOL var att  

 

”utforska hur lärare och bibliotekarier ser på undervisning i informationssökning 

och vad de menar är särskilt viktigt att deras elever lär sig om 

informationssökning”
38

  

 

Limbergs och Folkessons resultat tyder på att ”uppfattningar av kvalitet i informationssökning 

i hög grad handlar om värdering och användning av information, inte om sökning och 

återfinning.”
39

 Limberg och Folkesson drar utifrån sina resultat även slutsatsen att 

informationskompetens inte kan ses som en ”generell förmåga”. De skriver att 

informationssökning snarare är en uppsättning olika förmågor vilka varierar med situationen 

                                                 
29

 Projekt EXAKT, ”Om EXAKT”, http://projektexakt.wordpress.com/om-exakt/ 2012-06-15 
30

 Sundin, Olof och Francke, Helena, Förändrade kunskapsformer  och förnyade informationskompetenser i 

gymnasieskolan. I Resultatdialog 2011, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2011 

http://www.vr.se/download/18.9b19d771342fcdf4fc8000676/Resultatdialog2011-utbildningsvetenskaplig-

forskning.pdf 
31

 Ibid. s. 150 
32

 Ibid. s. 151-152 
33

 Ibid. s.152 
34

 Ibid. 
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 Limberg, Louise & Folkesson, Lena, Undervisning i informationssökning: slutrapport från projektet 

Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL), Valfrid, Borås, 2006 
38

 Ibid. s.2 
39

 Ibid. s.126 

http://projektexakt.wordpress.com/om-exakt/
http://www.vr.se/download/18.9b19d771342fcdf4fc8000676/Resultatdialog2011-utbildningsvetenskaplig-forskning.pdf
http://www.vr.se/download/18.9b19d771342fcdf4fc8000676/Resultatdialog2011-utbildningsvetenskaplig-forskning.pdf
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och uppgiftens innehåll. De skriver vidare att ”undervisningen snarare betonar det generella 

än det specifika och situerade”.
40

 Limbergs och Folkessons resultat visar även på: 

 

”bristande konsekvens mellan undervisningsinnehåll och de villkor för elevernas 

arbeten som formuleras i bibliotekariernas och lärarnas mål och 

bedömningskriterier.”
41

 

 

Och de drar slutsatsen att: 

 

”undervisning i informationssökning i högre grad måste ägnas åt att hjälpa 

eleverna att utveckla en repertoar av olika förmågor som gäller kritisk 

informationssökning, exempelvis förmåga att bedöma olika källors relevans i 

förhållande till en uppgift och sammanhang, förmåga till källkritik liksom 

förmåga att bearbeta olika informationskällor för att skapa kunskap.”
42

 

 

Vidare skriver de att det finns ett behov av att lärare och bibliotekarier arbetar mer 

gränsöverskridande för att gynna elevernas lärande.
43

 

 

1.5 Teori 

 

1.5.1 Informationskompetens 
 

I grund och botten handlar den här uppsatsen om elevers informationskompetens. Därför 

kommer det här klargöras vilka definitioner av informationskompetens som jag väljer att utgå 

ifrån i den här uppsatsen. Det finns flera olika definitioner av vad det innebär att vara 

informationskompetent. Jag väljer att utgå ifrån American Library Association’s definition. 

Enligt dem innebär att vara informationskompetent att man har förmågan att se när man har 

ett behov av information och att kunna lokalisera, värdera och sedan kunna använda 

informationen på ett effektivt sätt. 
44

 Eisenberg, Lowe och Spitzer skriver att information i 

dagens samhälle kommer i många olika skepnader, t.ex. tv, konversationer, tidningar, Internet 

och radio; och informationen kan inkludera bland annat text, ljud, animeringar och tabeller.
45

 

Vidare skriver de att detta innebär att för att vara informationskompetent behöver man fler 

kompetenser än att kunna läsa och skiva. Dessa kompetenser är, enligt ovan nämnda författare 

”visual liteacy”, ”media literacy”, ”computer literacy” och ”network literacy”.
46

 Med ”visual 

literacy” menas förmågan att kunna förstå och använda bilder, detta inkluderar förmågan att 

kunna lära sig, uttrycka sig och tänka i form av bilder. Eisenberg, Lowe och Spitzer delar in 

denna förmåga i tre delar: visuellt lärande, visuellt tänkande och visuell kommunikation.
47

 

”Media literacy” innebär att en person har förmågan att hämta, analysera och producera 

                                                 
40

 Ibid. 
41

 Ibid. s.2 
42

 Ibid. 
43

 Ibid. s.126 
44

 Association of college and research libraries, Presidential committee on information literacy: Final report, 

http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/publications/whitepapers/presidential.cfm (Hämtad 2012-04-15) 
45

 M. Eisenberg, C. Lowe, K. Spitzer, Information literacy - Essential skills for the information age, 2:a uppl., 

Libraries Unlimited, USA, 2004, s. 6 
46

 ibid., s.7 
47
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information för specifika ändamål. Eisenberg et al. påpekar att media har ett stort inflytande 

på oss idag 
48

 och av denna orsak anser jag att just denna förmåga är mycket viktigt. Vi måste 

lära oss att förstå vad som sägs i media och kunna analysera det kritiskt. ”Computer literacy” 

ses ofta som datorvana och förmågan att skapa dokument och data med hjälp av bland annat 

ordbehandlingsprogram och databaser. Men det finns de som anser att det är mer än så. 

Datorn är ett verktyg som kan underlätta och förlänga vår förmåga att lära oss och behandla 

information. Datorn kan ses som en integrerad del i lärandet och inte som en separat entitet. 
49

 

I dagens samhälle är datorn till exempel en nyckel till stora mängder av information och den 

kan användas som ett komplement till skolböckerna. ”Network literacy” är nära knuten till 

”computer literacy” och används för att lokalisera, komma åt och använda information i en 

nätverksmiljö, t.ex. world wide web. 
50

 

 

 

Enochsson skriver att det finns sex stycken så kallade delkompetenser när det kommer till 

Internetsökning: språk, kunskaper om tekniken, kunskaper om söksätt, kunskap om 

söktjänstfunktioner, ställa upp mål och kritiskt förhållningssätt. Dessa ska enligt Enochsson 

tränas parallellt men starten skall alltid vara i språk och kunskaper om tekniken.
51

 Enochsson 

skriver att kommunikation är en grundläggande färdighet och språket är en förutsättning för 

kommunikation och frågeformulering. Vidare säger hon att arbete med Internetsökning kan 

motivera yngre barn till att lära sig läsa.
52

 När det kommer till kunskaper om tekniken skriver 

Enochsson att ”man måste förstå tekniken på ett sådant sätt att man förstår hur nätverksidén 

fungerar och att vem som helst har möjlighet att lägga ut vad som helst på nätet”. Hon 

rekommenderar därför att man har diskussioner i klassen om hur Internet är uppbyggt.
53

 

Kunskap om söksätt är också en förutsättning för Internetsökning. Eleverna bör ha kunskap 

om olika sätt att söka på och ett sätt är att ge dem olika sökfrågor, låta dem prova olika söksätt 

och sedan ha diskussioner där man jämför de olika tillvägagångssätten och resultaten.
54

 

Eleverna ska dessutom ha kunskap om olika söktjänstfunktioner. Enochsson skriver att det kan 

vara bra för eleverna att veta hur olika söktjänster fungerar och prioriterar olika träffar. Hon 

menar att vetskapen om att de fungerar olika kan vara till hjälp.
55

 En annan av 

delkompetenserna är att ställa upp mål. Eleverna bör enligt Enochsson lära sig att specificera 

sin sökning och på så vis göra antalet sökträffar mer hanterbart. Detta leder till faktasökning, 

där det oftast finns ett ”rätt svar”.
56

 Enochsson skriver: ”På ett plan leder faktasökning till att 

ett kritiskt förhållningssätt kan utvecklas såtillvida att man kan utveckla förmågan att skilja på 

sant och falskt”.
57

 Men detta är bara en aspekt av kritisk granskning. Enochsson skriver också 

att enligt läroplanen ”ska pedagogen också ge grund för och främja elevernas förmåga till 

personliga ställningstaganden, som är en annan aspekt av kritisk granskning.”
58

 Den sista 

delkompetensen är kritiskt förhållningssätt. En del av detta är vad Enochsson kallar konkret 

källkritik; detta innebär att veta vilken typ av sidor man normalt sett kan lita på.
59

 En annan 
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del är förståelse för olika perspektiv. Enochsson skriver att man ska ”kunna förstå att det finns 

andra perspektiv, att olika åsikter möts och att inget behöver vara rätt eller fel.”
60

 

  

Informationskompetens är inte bara en fråga om att hitta och använda information. Det är 

även en fråga om demokrati. Alla ska ha samma möjligheter att kunna hitta den information 

de behöver. Eisenberg et al. tar upp detta i sin bok och nämner som exempel att väljare med 

informationsresurser är mer troliga att göra ett intelligent och välinformerat val än väljare som 

inte är informationskompetenta.
61

 Det är därför viktigt att barn och ungdomar redan i skolan 

får lära sig de grundläggande principerna för att finna, värdera och använda information på ett 

effektivt sätt. Detta leder mig in på skolbibliotekens roll i skolelevers informationssökning. 

 

1.6  Metod 

 

Jag bestämde mig tidigt för att inte göra en större enkätundersökning, då det inte skulle ge 

mig de svar jag sökte. Jag satsade istället på att sätta mig ner och prata med en grupp 

högstadie- respektive gymnasieelever för att få en bättre förståelse för hur de resonerar när de 

söker information till skolarbeten. Anledningen till att prata med både högstadie- och 

gymnasieelever är att få en uppfattning om hur ungdomarnas tankesätt utvecklas med åldern. 

Dessutom vill jag prata med skolbibliotekarierna och få deras syn på ämnet. 

 

Jag väljer att ha enskilda intervjuer med skolbibliotekarierna och intervjuer i fokusgrupper 

med eleverna. Jag kommer att ha två olika fokusgrupper: en med högstadieelever och en med 

gymnasieelever. Valet att använda fokusgrupper har gjorts då jag hoppas på ett samtal mellan 

de olika deltagarna som ger mer än ett enskilt samtal kan. En annan fördel med 

fokusgrupperna är att deltagarna kan känna sig mer avslappnade och få stöd av varandra.
62

  

Jag är medveten om att användandet av fokusgrupper gör att jag inte kan uttala mig generellt. 

Detta ser jag dock inte som en nackdel i mitt fall då det inte är min avsikt med denna uppsats. 

Däremot kan det jag kommer fram till i denna uppsats ge indikationer på ämnen som kan vara 

intressanta att titta närmare på i framtiden. 

 

Urvalet av skolor gjordes som så att jag skickade ut en förfrågan till kommunens högstadie- 

och gymnasieskolor om att få intervjua några elever samt en skolbibliotekarie. Jag fick 

positivt besked från en högstadieskola och en gymnasieskola. Det är således elever och 

skolbibliotekarier från dessa två som är med i studien. De grupper av elever som intervjuades 

sattes ihop av skolbibliotekarien, som helt enkelt frågade vilka som var intresserade av att 

delta. 

 

Den första intervjun som genomfördes var fokusgruppintervjun med gymnasieeleverna. 

Denna genomfördes i ett studierum i skolbiblioteket och det var sex stycken elever som 

deltog. För att lätta upp stämningen och avdramatisera intervjun blev eleverna bjudna på lite 

enklare fika. Eleverna tillfrågades om det gick bra att samtalet spelades in och de gick med på 

detta. Efter intervjun med gymnasieeleverna intervjuades en av skolbibliotekarierna på 

gymnasiekolan. Även denna intervju spelades in. Den andra fokusgruppintervjun gjordes med 

en grupp högstadieelever; även i detta fall genomfördes intervjun i skolbiblioteket. Precis som 

i föregående fokusgruppintervju bjöds eleverna på fika. Även här spelades intervjun in. Efter 
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intervjun med högstadieeleverna intervjuades skolbibliotekarien på högstadieskolan. Liksom 

föregående intervjuer spelades även denna in. 

 

Efter intervjuernas genomförande transkriberades intervjuerna. Dessa transkriptioner finns 

med i denna uppsats som bilagor. Efter att transkriptionerna gjorts gås intervjuerna igenom. 

Jag letar bland annat efter likheter och skillnader mellan högstadie- och gymnasieeleverna. 

Jag jämför även elevernas uppfattning om sin informationssökning med skolbibliotekariernas. 

Därefter jämför jag mina resultat med tidigare forskning som gjorts.    

 

 I efterhand känns fortfarande valet av metod, d.v.s. fokusgrupper, rätt. Men jag skulle kanske 

ha gjort fler intervjuer. Jag hade då säkerligen fått en större bredd i svaren. Jag kan tänka mig 

att det till exempel skiljer sig en del mellan de olika programmen på gymnasiet. Som 

skolbibliotekarien på gymnasieskolan sade så skilde det sig en del i mängden undervisning i 

informationssökning och källkritiskt tänkande mellan de olika programmen. Troligen skulle 

jag ha fått andra svar från elever på till exempel samhälls- eller handelsprogrammet. Med 

tanke på detta skulle det vara intressant att se närmare på gymnasieskolorna och vad som 

skiljer sig mellan de olika programmen, och även mellan olika gymnasieskolor. Vad kan 

eventuella skillnader bero på? Skiljer det sig mellan kommunala och privata gymnasieskolor?  

 

Jag hade även velat ha lite djupare diskussioner med eleverna, vilket jag tyckte var svårt att 

uppnå i fokusgrupperna. Kanske hade jag med enskilda intervjuer med vissa elever kunnat få 

en djupare förståelse för hur de tänker kring sin informationssökning. Det hade säkerligen 

även varit givande att följa eleverna i skolan under några veckor. Det hade varit intressant att 

se hur de faktiskt beter sig när de skriver ett arbete till exempel. De svar jag fick från 

fokusgrupperna skulle inte ta skada av att kompletteras av lite observationer. Jag förutsätter 

nämligen inte att allt som eleverna sa till mig i fokusgrupperna stämmer med hur det faktiskt 

är. Möjligheten finns ju alltid att de sa vad de trodde att jag ville höra istället för att säga hur 

det verkligen är. I efterhand känner jag även att det hade varit bra att prata med några lärare 

och få deras perspektiv på saken. Om man utgår från elevernas och skolbibliotekariernas svar 

så ska intresset från många lärare vara ganska svalt vad gäller informationssökning och 

källkritik. Men intervjuer med några lärare hade säkerligen gett en mer komplex bild. På ett 

sätt kan det kännas fel att skriva i denna uppsats att lärarna inte visar intresse utan att ha hört 

deras synvinklar. 

 

Trots all detta känner jag ändå att de fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer jag gjorde 

var mycket givande. Intervjuerna gav en bättre bild av hur elever tänker och resonerar kring 

informationssökning och källkritik. Det är information som i alla fall jag kommer att ha nytta 

av i min yrkesutövning och jag hoppas att den kommer att hjälpa fler.  
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2. Empiri 
 

Jag väljer här att redovisa mitt material uppdelat i tre teman: databaser, internet och källkritik. 

Detta för att man lättare ska kunna få en översikt och se vilka skillnader och likheter det finns 

mellan de båda fokusgrupperna. 

 

2.1 Elevernas informationssökning i databaser 

 

Jag inledde alla intervjuer med att fråga om databaser. När jag på gymnasieskolan frågade 

eleverna om de använde sig av databaser fick jag till svar att det gjorde de nästan hela tiden. 

Men när jag då frågade vilka databaser de använde och fick till svar: ”Google mest”
63

, insåg 

jag att de inte hade förstått vad en databas är. Då jag givit dem några exempel på olika 

databaser var de genast med på noterna igen. NE använder de ju, Artikelsök likaså. Vid frågan 

om de tycker att de hittar det de söker efter i databaserna svarar de: 

 

” Elev 3: Samma sak med artikelsök, där hittar jag med när jag sökte sist 

Elev 4: Om man skriver rätt ord. 

Jag: Hur är det att söka? Är det svårt att hitta rätt ord? 

Elev 4: Ja alltså ibland skriver man ett ord och så visar det sig att det ska va till 

exempel… bara för att man inte har skrivit mellanslag eller så så blir det liksom 

fel eller olika grejer, asså andra grejer som kommer upp…”
64

 

 

Eleverna tycker även att det är olika svårt att hitta information beroende på vilket ämne det 

handlar om. Inom ämnena svenska och samhälle är det inte svårt att hitta tycker de, men inom 

omvårdnad tycker de att det är svårare. ”Omvårdnad är det jättesvårt att få fram någonting. Då 

får man fram ja ”sjukhuset läggs ned” eller så”, säger en av tjejerna och hon får medhålla av 

de andra i gruppen. Jag frågar gruppen om de brukar be skolbibliotekarierna om hjälp att söka 

ibland och får svaret att det gör de ofta. ”De är ju kunniga på det så. Skönt att man har dem.”, 

säger en elev. Jag frågar vad de brukar be om hjälp med och en elev svarar:  

 

”John är jätteduktig och Petra med att söka på sånhär Artikelsök och så. Igår, eller 

i förrgår när vi satt här och behövde lite hjälp å hitta lite information om 

integration så hjälpte de oss att få fram artiklar som vi inte själva hittade. Vi 

försöker ju först själva men hittar man ingenting då, mm, tappar man 

tålamodet.”
65

 

 

Efter att ha talat med eleverna på gymnasieskolan intervjuar jag en av skolbibliotekarierna. 

Hon berättar att de prenumererar på ett flertal databaser: Presstext, Mediaarkivet, artikelsök, 

EBSCO, Landguiden, NE, Britannica, Worldbook. När jag frågar om eleverna använder dessa 

databaser får jag svaret:  

 

”Eh alltså grejen är att ett antal använder ju EBSCO kan man säga, men det är 

mest vi som använder den när de ska ha lite vetenskaplig information, och om de 

ska ha information om engelskspråkiga länder så brukar vi hjälpa dom med den. 

                                                 
63
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Men den är ju lite svåranvänd så att ja, ibland visar vi vissa klasser i vissa kurser, 

men det kanske är engelska c och så, fortsättningskurser.”
66

 

 

   Efter min intervju med gymnasieeleverna har jag lärt mig, så vid intervjun med 

högstadieeleverna inleder jag med att fråga om de vet vad en databas är. Jag möts av tystnad 

och erbjuder då ett par exempel, NE och Artikelsök. Jag frågar sedan om de använder 

databaser i skolarbetet och får ett ja till svar från en elev. En tjej i gruppen frågar om Google 

räknas. Jag försöker då kort förklara vad som räknas som en databas och ger ytterligare några 

exempel. En kille i gruppen säger att han använder databaser ibland. 

 

”Elev 4: Ja, ibland, Nån gång sådär. 

Jag: Vilka använder du då? 

Elev 4: Jag vet inte riktigt vad som räknas som databaser egentligen. Jag använde 

NE mycket på mellanstadiet.  

Elev 1: Det gjorde vi med. 

Jag: Vad tycker ni då om att använda NE? Funkar det bra tycker ni? Hittar ni det 

ni söker på? 

Elev 3: Ehm, det var länge sen vi hade. 

Elev 4: Jag tycker det står mer i böckerna än vad det gör på Internet.”
67

 

 

Mer än så har inte högstadieeleverna att säga om databaser.   

 

   Skolbibliotekarien på högstadieskolan informerar mig om att skolan inte själva sköter 

upphandlingarna av databaser, så de databaser de har är samma som på stadsbiblioteket. Vid 

frågan om eleverna använder databaserna svarar han:  

 

”Eeh, man får vara rätt aktiv och styra in dem på… de känner inte till dom alla 

gånger. Så det är rätt mycket upplysning som krävs på att det finns. För sätter de 

sig framför nätet är väl min bild att de kanske mest söker på en vanlig 

sökmotor.”
68

 

 

 

2.2 Elevers informationssökning på Internet 

 

När jag frågar gymnasieeleverna om de använder Internet får jag ett samstämmigt ”Jaaa” till 

svar. På frågan var på Internet de söker svarar alla i mun på varandra: ”Google”. En elev 

säger:  

 

”Det leder till någonting annat. Man kan ju hitta i princip allt man behöver på 

Google. Man fyller i ett ord och så blir det liksom en kedja, liksom att man 

kommer in på en helt annan sida. Det räcker att skriva i någonting så har du 

många vägar öppna.”
69
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69
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Vid frågan om de tycker att de hittar vad de söker får jag till svar att oftast gör de det. Senare 

under intervjun ger jag dem ett sökexempel. De ska söka information om Sydafrika. Hur går 

de till väga då? Svaret blir inte helt oväntat Google. En elev säger även lite överraskande: 

”Sen kan man söka på olika resesidor och så, de brukar ha mycket fakta och så om länderna 

innan man åker dit. Man kan läsa lite om länderna.”
70

 Vidare berättar eleverna om hur de 

tänker när de ska gå igenom de sökträffar de har fått på Google. 

 

”Elev: Det står ju typ en överskrift, och är det något intressant testar man att gå in 

där. 

Annan elev: Ofta… det brukar vara sidor där det står flashback, som att folk, ja 

forum, men det brukar inte jag förlita mig så mycket på. 

Annan elev: Man går ju inte in på en sida där det står att det är någons blogg. Då 

kan ju han ha kommit på något helt själv. Men ja det är väl det att... Och så får 

man väl kolla runt. 

Annan elev: Och så får man kolla på olika sidor, man får inte bara kolla på en, 

åtminstone tre i alla fall.”
71

 

 

Jag ger dem sedan ett nytt sökexempel, nu ett ämne som är lite mer åsiktsbetingat, ett politiskt 

parti, Moderaterna.  

 

”Elev: Alltså, vill man bara ha positiv information går man ju in på deras sida och 

läser. Men ska man ha någonting som… ja… inte är helt… då kan man ju gå in på 

nyheterna eller nåt sånt. 

 Jag: Det känns objektivt och… ? 

Eleven: Ja 

Annan elev: De målar upp en bra bild.”
72

 

 

Jag berättar för gymnasieeleverna att jag även ska prata med högstadielever och frågar dem 

om de minns om de fick någon undervisning i informationssökning då. 

 

Eleverna: Nää, inte mycket. 

En elev: Det var väl om man behövde hjälp vid det tillfället som man kunde få 

det. Men då tänkte man ju inte heller på det här med… 

Annan elev: Källkritik. 

Tidigare eleven: Ja. Jag tror inte det. För liksom den fakta man hittade var vad 

man tog. 

Jag: Ni ifrågasatte inte om det var pålitligt? 

Eleverna: Nää. 

Elev: Man kollade på Wikipedia och så. 

Annan elev: Ja, och så var det inte så många arbeten man skulle skriva. Kanske 

inte så stora. Man kanske fick en bok och skulle söka fakta där istället. Och det 

gör man inte nu. 

Elev 5: Men det kan bero att det inte var lika populärt med datorerna som det är 

idag. Idag har liksom varenda unge iPhone, ”Ah, jag kan kolla vad det betyder 

här.” 
73
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När jag frågar skolbibliotekarien på gymnasieskolan vad hennes erfarenhet är av elevernas 

informationssökning svarar hon: 

 

”De är väldigt enkelspåriga kan man väl säga, eh, de tycker nog det är rätt lätt 

med informationssökning. Det är inget de problematiserar. Så de är ofta rätt nöjda 

med en Google-sökning. Å de använder ju gärna Wikipedia-artiklar, men ofta 

faktiskt har de ofta med något från NE som motvikt. Och det verkar som om det är 

viktigt att, de, både lärare och elever har någon slags konsensus att använder man 

Wikipedia-artiklar så ska man ha någon annan slags källa också. Men det är ju 

inte alltid så, men ändå lite, vad jag kan se ute i… så.”
74

 

 

På frågan om eleverna ber om hjälp när de ska söka svarar hon: 

 

”Nä, nej, inte alltså, det är en luddig fråga. Men det är klart att de frågar, men 

oftast när de har gått bet, på om det är svåra ämnen. Och ibland kan det ju också 

vara så att lärarna vill att de ska ha vissa källor. Då frågar de ofta om hjälp om de 

är mer styrda av sina lärare.”
75

 

 

Även när jag pratar med högstadieeleverna så är det Google som kommer upp när jag frågar 

var de söker på internet. På frågan om det tycker att de hittar det de söker får jag ett kort ”ja”. 

När jag frågar hur de tänker när de ska gå igenom sökträffarna svarar en av eleverna: ”Ja, jag 

bara klickar. Haha.”
76

 Vidare frågar jag om de tror att det finns några nackdelar med att söka 

på internet och får både till svar att ”man kan ju få virus” och ”att det inte är 100-procentig 

garanti”. Sedan ger jag gruppen samma sökexempel som jag gav gymnasieeleverna. På frågan 

om Sydafrika får jag följande svar: 

 

”Elev 2: Söker på Google typ på Sydafrika. 

Elev 1: Jag går typ alltid ut på Wikipedia  

Elev 2: Fast jag tittar i böcker ibland också.  

Elev 3: Fast om man har tillgång till en dator och har en bok då går man in på 

datorn och googlar istället för att kolla i boken. För i boken ba, sidan 62, 89, 

112… man ba (djup suck). 

Elev 4: Man får hålla på att söka i tio minuter för att hitta. Det är lite så 

faktiskt.”
77

 

 

När det kommer till att hitta objektiv information vet de inte var de ska leta. Vid min fråga 

vad de tycker om att söka på internet i allmänhet svarar de: 

 

”Elev 3: Jag tycker det är lättast att kolla på första sidan när man söker på Google. 

Jag: Tycker ni andra det är likadant ungefär? 

Några elever: Mm. 

Elev 4: Jag försöker mest leta upp fakta utanför Internet, alltså i böcker och sånt.  

Jag: Är det för att det känns pålitligare eller? 

Elev 4: Det känns lite pålitligare ja. Man trycker inte en bok med falska fakta ofta. 

Det kostar rätt mycket pengar. Det kostar ingenting ju att lägga ut det på 

Internet.”
78
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 När jag frågar skolbibliotekarien på högstadieskolan om eleverna får någon undervisning i 

informationssökning svara han: 

 

”Mmmm, jo jag har försökt etablera, det handlar mycket om att skapa kontakter 

med lärare och så. Men jag har haft källkritik och 

informationssökningsundervisning här i bibblan. Både lite teoretiskt och sen en 

praktisk del i form av sökuppdrag. Då har jag tänkt väldigt eh… ah har jag gjort 

att de bara ska söka i Google och försöka lära sig att kanske använda det på ett 

kanske lite mer avancerat sätt. Använda avancerade sökfunktioner och så.”
79

 

 

Han berättar även att han tycker att det är förvånansvärt många som fatiskt ber om hjälp. 

 

”S: […]Men man märker ofta när de har kört fast så sitter de bara o gör ingenting. 

Då får man ju rycka in. 

 

J: Vad är det de ber om hjälp med? Är det formulera sök…? 

 

S: Aa de kanske inte ens ber om hjälp då, utan man kanske mer ser att de kört fast. 

Så det händer inget t.ex. och att man då hjälper dem. Men ja om de ber om hjälp, 

alltså du menar att de ber om hjälpa själva? 

 

J: Ja eller om du nu hjälper dem, om du upptäcker dem, vad är det de liksom…? 

 

S: Aaee ofta säger de att de inte hittar nån information kanske. Ofta kanske de inte 

förstår eller riktigt kan koka ner vad det är som är viktigt i den uppgiften. Och då 

blir det ju jättesvårt o söka information. Om man inte är säker på vad uppgiften 

handlar om. Men på nått sätt hitta konkret fakta egentligen, mest det jag försöker 

hjälpa till med. Och få dem att tänka på var den kommer ifrån.” 

 

Skolbibliotekarien på högstadieskolan berättar även att enligt hans erfarenhet så söker 

eleverna ”som de pratar”.
80

 Han säger att det är vanligt att eleverna får sökträffar på 

skolarbeten.nu och Mimers brunn, eftersom de ”tänker på samma sätt som de är skrivna”. Han 

menar att mycket handlar om att hitta bra sökord men påpekar att det heller inte får bli för 

komplicerat, så att eleverna riskerar att inte förstå informationen istället. Vidare säger han:  

 

”Det finns ju bra såhär… länkskafferiet t.ex. Som jag försöker styra in dem på. 

Dom tycker inte det är så roligt av någon anledning. Det känns ju lite som en 

stängd miljö liksom och internet är lite mer spännande och farligt. Men det är ju 

bara min teori.”
81

 

  

En faktor som också spelar in är att eleverna tenderar att ha väldigt lite tålamod och det ska 

helst gå så fort som möjligt. 

 

”S: […]de har väldigt lite tålamod just när det kommer till datorer. 
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J: Det ska gå fort eller? 

 

S: Ja precis. Sen är det lite såhär, det är lätt att gnälla när man är i skolan. "Det 

funkar inte, jag kan inte göra min uppgift" (wäää). "Det är ditt fel." Men det är väl 

en annan fråga…”
82

 

 

2.3 Elevernas källkritikska tänkande 

 

När jag frågar gymnasieeleverna hur de avgör vad som kan vara pålitligt svara en elev: ”Om 

man läst det olika gånger kanske. Eller typ om man läst det på olika sidor”.
83

 En annan elev 

säger att om det finns en så kallad ”Om oss”- del på hemsidan så tittar hon där och försöker 

avgöra vad det är för person som har hemsidan och om den är pålitlig. När jag frågar vad de 

anser om Wikipedia, som är populärt bland många idag, svarar en elev att man kan använda 

den till en del saker men ibland händer det att uppgifterna inte stämmer. En annan tjej i 

gruppen säger att det beror på vad man ska använda informationen till och hon säger även: 

 

”Och det är ju alla användare som kan skriva in där vadsomhelst egentligen. Jag 

tror inte det är någon som granskar det på nå’t sätt. Så det kan ju va lite halv… 

man kan ju inte lita på det.”
84

 

 

Eleverna får frågan om det är olika höga krav på källkritik från olika lärare och får svaret att 

svenskalärarna säger ju åt alla att skriva ut källor. Senare frågar jag dem om de har fått någon 

undervisning i källkritik och får till svar att det har de fått i svenskan och av en av 

skolbibliotekarierna. En av eleverna säger: 

 

”Men vissa lärare kräver inte alls sånt. Vissa lärare är (kan inte höra vad som 

sägs) som Naturkunskap. Vissa lärare räcker det att hitta information på 

Wikipedia, då räcker det att skriva, Wikipedia. Men vissa vill ha hel länk.”
85

 

 

Det kommer även fram att en del lärare inte kontrollerar källorna.  

 

När skolbibliotekarien får frågan om de har någon undervisning eller lektioner i 

informationssökning och källkritik svarar hon att det har de, men inte organiserat och inte för 

alla. Bibliotekarierna kommer överens med lärarna i klasserna, vilket gör att vissa klasser får 

mer sökundervisning än andra. Hur mycket undervisning en klass får beror således på lärarna.  

 

”det är faktiskt det som man utarbetat med lärarna. Ibland går vi ut och friar och 

säger att nu vill vi att alla svenska a-kurser ska komma in. Och vi ska köra det här 

med databaserna. Så att man alltså får det här med. Det står ju ändå i kursplanen 

att de ska kunna söka information från olika typer av källor. Men jag kan ju inte 

säga att vi gör det med alla i Svenska A, det gör vi inte. Vi bjuder upp, vi frågar 

chans ibland så får vi kanske, vi får alltid trevligt bemötande men kanske inte den 

uppföljning vi vill ha. Och då släpper vi det i mångt och mycket om vi inte tycker 

att det är ett trängande behov. Det kan det vara ibland. Att om en tvåparallelliga 

klasser program så om den ena får väldigt mycket hjälp öh äh eller ja, både 

                                                 
82

 Ibid. 
83

 Bilaga 1. 
84

 Ibid. 
85

 Bilaga 1. 



 

 19  

undervisning i källkritik och i databaser så vill vi att den andra ska få det, erbjuds, 

så det är någon slags likvärdighet inom programmet. Så kan vi väl känna. 

Däremot mellan programmen är det väldigt olika.”
86

 

 

Hon säger vidare att det är lärarna som man måste övertala först om att artikeldatabaser är 

bättre i vissa tillfällen än Google. När man väl har ”värvat” lärarna kan man få in eleverna på 

det spåret. Hon säger också att arbetet försvåras av att det inte alltid är kärnämneslärare med i 

de olika programmen. ”Så bestämde man att i Svenska A ska man gå igenom bra källor, 

sökmetodik, så fanns det ju liksom ingen svensklärare att bestämma det med. Så det blev lite, 

jaja, det kan vi väl bestämma men det blev ju inte riktigt genomförbart på de punkterna.”
87

 

 

När högstadieeleverna får frågan om de har fått undervisning i källkritik frågar en av 

eleverna vad källkritik är. När de har fått förklarat för sig vad det handlar om säger alla utom 

en elev att de aldrig har fått någon undervisning i det. Det visar sig att inte heller här har 

lärarna några särskilda krav på källkritik. Enligt eleverna så är de enda kraven lärarna har att 

man ska skriva med källan. En av eleverna säger: ”Alltså, det är bara för att kolla upp så att vi 

inte kopierar från någonting”.
88

 

 

Skolbibliotekarien på högstadieskolan säger om elevernas källkritiska tänkande: 

 

”Vissa är ju mer medvetna än andra, men många tror ju att de bästa träffarna alltid 

kommer längst upp till exempel. Så behöver det ju inte alls vara, beroende på vad 

man söker, använder för sökord och så. Men de går sällan förbi första sidan, de 

tittar inte kritiskt på adresser och sånt där. Ofta sitter de kanske med nån privat 

comhemsida. Då är det nån som har nån egen teori, så kanske de tror att det är 

allmänt tankesätt. Nej det är svårt att säga liksom hur pass källkritiska dom är. Det 

kan nog arbetas rätt så mycket med det tror jag. Det är något man måste hamra 

in.”
89

  

 

Liksom på gymnasieskolan så är det även här ett relativt svalt intresse från lärarna vad gäller 

undervisning i informationssökning och källkritik. Skolbibliotekarien försöker få eleverna att 

skriva in referenser men säger att om lärarna inte har sagt något om det så blir det oftast inte 

av att eleverna gör det. Vissa lärare verkar dock bry sig lite mer än andra. Han säger vidare att 

det är viktigt att etablera kontakter med lärarna och få in informationssökning och källkritik 

på ett naturligt sätt i undervisningen:  

 

”Så att biblioteket är en naturlig plats om man ska starta ett arbete. Men det tar tid 

att bygga upp en sån organisation. Men det blir bättre och bättre.”
90

 

 

Efter de intervjuer som redovisats ovan väcktes mycket tankar och funderingar hos mig. Flera 

frågor som jag hade fick svar, men lika många nya frågor väcktes. I nästa kapitel kommer jag 

att jämföra de svar jag fick i intervjuerna med tidigare forskning och diskutera dem utifrån 

teorin, som redovisats tidigare i denna uppsats.  
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3. Diskussion 

 
Syftet med denna uppsats är som tidigare nämnts att undersöka högstadie- och 

gymnasieelevers informationssökning i databaser och i internetbaserade källor och hur de 

tänker kring källkritik. Jag har delat in detta kapitel i fyra underkategorier; högstadie- och 

gymnasielevers sökning i digitala medier, elevernas källkritiska tänkande, skolbibliotekariers 

relation med lärare och skolledning och diskussion om metod.  

    

Till att börja med vill jag nämna något som jag skrev om i min teori. Eisenberg, Lowe och 

Spitzer anser som jag då skrev att det för att vara informationskompetent krävs flera olika 

kompetenser. Det är framförallt tre av dessa som jag finner särskilt relevanta i samband med 

min undersökning. Dessa tre är media literacy, computer literacy och network literacy. Av 

dessa tre kompetenser är det min upplevelse att computer literacy (så kallad datorvana, bland 

annat att kunna skapa dokument och data med hjälp av ordbehandlingsprogram och databaser) 

är det som högstadie- och gymnasieelever har mest av. Dagens barn och ungdomar växer upp 

med datorer i större utsträckning än tidigare generationer och många är mycket datorvana. 

När det kommer till elevers informationskompetens och förmåga att söka information på till 

exempel Internet så är det min uppfattning att det inte är den tekniska kompetensen det brister 

på. Där det är ”luckor” är i de andra två ovan nämnda kompetenserna: media literacy, det vill 

säga att hämta, analysera och producera information, och network literacy, det vill säga att 

lokalisera, komma åt och använda information i en nätverksmiljö. Det är således min 

uppfattning att det är själva ”hittandet” och analyserandet av information som kan ses vara det 

elever behöver öva på, själva medlet, det vill säga datorn, hanterar de redan bra. Jag fortsätter 

nu med att närmare diskutera de upptäckter jag gjorde under mina intervjuer och ställer dem 

mot tidigare forskning och teorier.  

 

3.1 Högstadie- och gymnasieelevers sökning i digitala medier 

 

I kapitlet ”Tidigare forskning” i denna uppsats anges Google, Wikipedia och Yahoo vara de 

vanligaste medierna för elevers informationssökning. Samma slutsats kan dras utifrån de 

fokusgruppintervjuer som gjordes med högstadie- och gymnasieelever, framförallt Google är 

mycket populärt. Emellertid kan man se att gymnasieeleverna tenderar att använda databaser i 

större utsträckning än högstadieeleverna. Vad detta beror på är inte helt klart men det kan 

finnas flera tänkbara förklaringar. En kan vara att det är så enkelt att det handlar om en 

mognadsprocess och större krav från lärare. En annan kan vara att gymnasieeleverna helt 

enkelt har fått mer undervisning om databaser och är mer medvetna om vad det finns att 

hämta där. Skolbibliotekarien på högstadieskolan sade något som skulle kunna vara en del i 

förklaringen. Han pratar om att han försöker styra in högstadieeleverna på olika sidor som 

Länkskafferiet, men att eleverna inte tycker att det är så roligt. ”Det känns ju lite som en 

stängd miljö liksom och internet är lite mer spännande och farligt.”
91

 Det samma kan 

eventuellt gälla för databaser.  

 

När det kommer till att söka information tyckte inte någon av grupperna att de upplevde några 

större svårigheter. Men när man pratar med dem ett tag inser man att det finns brister i deras 

informationssökande som de inte är medvetna om. Problemet här är att de inte inser att det 
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finns ett behov av utbildning inom detta. Inte heller lärarna verkar tycka detta. Men det 

kommer jag att återkomma till senare.  

 

Ett av problemen med elevernas informationssökande är något som egentligen grundar sig i 

en bristande undervisning i ämnet. Eleverna saknar helt enkelt kunskap om hur databaser och 

sökmotorer är uppbyggda och hur de fungerar. Denna kunskap är en av de tidigare nämnda 

sex delkompetenserna som Enochsson skriver om: kunskap om söktjänstfunktioner.
92

 Hon 

skriver att det är bra att veta hur de olika söktjänsterna, såsom Google eller Yahoo, fungerar 

och hur de prioriterar sökträffarna. Detta är inte alltid så lätt att veta. Det är därför viktigt att 

det finns en vuxen, till exempel en skolbibliotekarie, som kan förklara detta. Om eleverna 

visste hur sökmotorerna fungerade skulle det kanske inte bara titta på de första sju, till 

exempel, sökträffarna utan istället titta på näst sida av sökträffar. Detta är något som även 

Moayeri
93

 tar upp. I sin artikel ”Lost in Cyberspace: Where to Go? What to Believe?” skriver 

hon just om problemet att elever inte vet hur de ska formulera sina sökningar. Detta, skriver 

Moayeri, beror på att eleverna helt enkelt inte har någon kunskap om hur 

informationssökningsprocesser fungerar. Man kan således dra slutsatsen att eleverna behöver 

utbildas i hur olika sökmotorer fungerar. Har man en förståelse för hur söktjänsterna 

prioriterar olika träffar är det lättare att hitta det man söker. 

 

Min uppfattning efter intervjuerna med högstadieeleverna var att de har en väldigt 

okomplicerad syn på informationssökning. Detta kan grunda sig i att de helt enkelt inte förstår 

hur komplicerat det egentligen är. Kopplat till detta finns problemet med elevernas 

källkritiska tänkande, som kommer att behandlas mer under nästa rubrik. Gymnasieeleverna 

har ett lite mer utvecklat tänkande kring informationssökning. De har insett svårigheterna med 

att hitta det man söker och har dessutom ett mer utvecklat tänkande kring källkritik. Med det 

sagt skulle de kunna ha mer kunskap om hur man söker om de fick mer undervisning i ämnet. 

Som det är nu verkar undervisningen i informationssökning vara mycket liten. Anledningarna 

till den knappa undervisningen ser inte ut att grunda sig i brisande engagemang från 

skolbibliotekariernas sida. Tvärtom verkar de vara mycket engagerade och skulle gärna få in 

mer undervisning i informationssökning i skolan. Problemet verkar vara ett bristande intresse 

från skolledning och lärare. Vad detta kan bero på diskuteras närmare under rubriken 

Skolbibliotekariers relation med lärare och skolledning.  

 

När det kommer till hur eleverna söker skiljer det sig lite mellan högstadiet och gymnasiet. 

Gymnasieeleverna verkar kunna tänka lite mer kring var de ska söka efter information, utöver 

Google, och intrycket utifrån intervjuerna är att de tenderar att använda databaser mer än 

högstadieeleverna. Man märker att ålder gör skillnad. Gymnasieeleverna har provat olika 

sökvägar och har upptäckt vad som fungerar och vad som fungerar mindre bra. 

Högstadieeleverna däremot saknar denna erfarenhet och deras söktaktik verkar vara mycket 

enkel; sök på Google och i Wikipedia.   

 

Lika viktigt som det är att ha en förståelse för sökmotorernas och databasernas uppbyggnad, 

lika viktigt är det att veta hur man ska formulera sina sökfrågor. Inställningen hos de 

högstadielever som intervjuades verkar vara att man skriver in ett sökord och sen kollar man 

endast igenom söksvaren på första sidan. Uppenbarligen finns det brister i detta beteende. 

Som skolbibliotekarien på högstadieskolan påpekade så tenderar eleverna att ”söka som de 

pratar”. Eleverna reflekterar inte kring sina val av sökord utan använder helt enkelt samma 

ord som när de pratar. Detta behöver ju inte alltid vara något negativt, men som 
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skolbibliotekarien sade så leder det ofta till träffar på sidor som skolarbete.nu (en sajt där 

skolelever kan lägga ut sina egna skolarbeten) eller Mimers brunn (ett internetforum). Dessa 

sidor kan nog inte anses vara sidor med pålitlig faktagranskad information. Om eleverna lärde 

sig att omformulera sina sökord skulle de säkerligen få fler träffar med relevant information. 

Men som skolbibliotekarien på högstadieskolan påpekade så får det heller inte bli för 

komplicerat så att de inte förstår den information de finner. Det handlar om att hitta rätt nivå 

för den ålder eleverna är i och sedan stegvis öka svårighetsgraden vartefter de utvecklas och 

blir äldre. Man kan helt enkelt inte bara ge elever grunderna och sedan inte följa upp. 

Informationssökning bör vara ett återkommande ämne i elevers undervisning, från 

grundskolan till gymnasiet.  

 

3.2 Elevernas källkritiska tänkande 

 

I min inledning citerar jag UNESCO:s skolbiblioteksmanifest: 

 

 ”ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, 

samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer.” 

 

Att kunna ”värdera information” är en del i ett demokratiskt samhälle. Alla ska få 

lära sig att skilja på fakta och fiktion, lögn och sanning. Och när det inte är helt 

uppenbart vad som är vad ska man kunna väga olika information mot varandra och 

se vad som verkar mest pålitligt. Detta är något som elever bör få börja öva på i tidig 

ålder. Annars är risken att man tror det mesta man läser utan att reflektera. Därför var 

jag i högsta grad nyfiken på elevernas svar när jag frågade dem om källkritik. Svaren 

jag fick på högstadieskolan var något nedstämmande.    

 

På högstadieskolan var källkritik ett obekant begrepp som jag fick förklara för eleverna i 

fokusgruppen. Detta tog jag inte som ett bra första tecken och jag hade rätt i mina farhågor. 

Eleverna hade inte mycket att säga om ämnet när jag frågade dem. De reflekterar inte mycket 

över källor och källkritik tycks det mig. Liksom med själva informationssökandet så verkar de 

inte komplicera värderingen av den information de finner. Det kan vara för att kraven från 

lärarna inte verkar vara så stora. Enligt eleverna så kräver lärarna bara att eleverna ska skriva i 

uppgiften var de har hittat informationen, men de har inga krav på informationens styrka och 

trovärdighet. Det viktigaste är att de inte kopierar. I Textflytt och sökslump skriver 

Alexandersson m.fl. om samspelet mellan en uppgifts utformning och innehåll och det sätt på 

vilket eleverna söker efter och använder information. Detta kan kopplas till det som nämns 

ovan. Uppger inte lärarna i uppgiften att eleverna ska tänka på val av och ange källor kommer 

eleverna heller inte göra det. Hur elevernas skoluppgifter är utformade spelar därför en viktig 

roll när det sedan kommer till hur eleverna går till väga i sitt informationssökande.      

 

Eleverna på gymnasieskolan tänker lite mer kring källkritik. De har lärt sig att vissa sidor är 

mer pålitliga än andra. Eleverna, som läser vårdprogrammet, har till exempel lärt sig att den 

statliga sidan ”Vårdguiden” är pålitlig när det kommer till vårdfrågor. De reflekterar dessutom 

mer kring var informationen kommer ifrån, vem som ligger bakom texten. Olika 

Internetforum till exempel är i denna grupp inte en tänkbar källa för information, till skillnad 

från högstadieeleverna som enligt deras skolbibliotekarie gärna använde till exempel ”Mimers 

brunn”. Hos de gymnasielever som jag intervjuade kan jag se tre av de fyra förhållningssätt 

som Sundin och Francke identifierade i sin studie. Inte helt oväntat återfinns det 

förhållningssätt som de anger som det vanligaste; att identifiera upphov, utgivare, webbadress 
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etc.
94

 Det andra förhållningssättet Sundin och Francke identifierade var att jämföra fakta i 

olika dokument. Även detta förhållningssätt återfann jag hos de gymnasielever jag 

intervjuade. Det tredje förhållningssättet som jag identifierade hos gymnasieeleverna var att 

lita på källor med en viktig position i samhället. I det här fallet gällde det Vårdguiden, en sida 

som drivs av Stockholms läns landsting.
95

  

 

Man kan se en tydlig skillnad mellan högstadieelevernas och gymnasieelevernas tänkande. 

Liksom när det handlar om informationssökning så har de äldre eleverna ett mer utvecklat 

tänkande kring ämnet. De reflekterar kring ämnet och har lärt sig av erfarenhet. Här vill jag 

återigen koppla till de resultat som författarna till "Jag tar bara dem jag känner till" - En 

undersökning om elevers informationssökning på Internet gjorde. De gjorde observationen att 

när eleverna skulle se om sidan gick att lita på så funderade de inte på vem som låg bakom 

sidan. De flesta gjorde ingen granskning överhuvudtaget. Vissa elever tänkte att ingen skulle 

väl lägga ner tid på att skapa en ”falsk” sida om solförmörkelse.
96

 Detta finner jag mycket 

fascinerande och dessutom mycket förståeligt. I barnens värld finns det inte på kartan att 

någon skulle vilja sprida falsk information. Detta är en rimlig förklaring till högstadielevers 

och andra grundskoleelevers tänkande vad gäller källkritik. När det kommer till 

gymnasielever fungerar inte detta argument längre. Vid den åldern kan man anta att eleverna 

har blivit lite mer kritiska och medvetna om att det faktiskt finns människor som tar sig tiden 

att skapa ”falska” sidor om solförmörkelse. 

 

Som jag skrev tidigare i det här avsnittet så säger högstadieeleverna att lärarna inte bryr sig 

om var eleverna får informationen ifrån. Att de inte bryr sig kan kanske grunda sig i en 

okunskap i källkritiskt tänkande. Jag har inte intervjuat några lärare till denna uppsats, men 

det har författarna till ”Jag tar bara dem jag känner till”. De har pratat med lärare som 

använder eller har använt informationssökning på Internet som en del i undervisningen.
97

 Av 

dessa lärare var det en del som sade att de känner sig osäkra på att kunna avgöra en sidas 

trovärdighet. En lärare sa att hon kände sig för gammal för ”sånt där” (citationstecken i 

original).
98

 Men de kände ändå att det var viktigt att kritiskt kunna granska olika sidor.
99

 Detta 

tror jag kan vara fallet även på de skolor jag besökte. Till skillnad från vad eleverna på 

högstadieskolan sa så tror jag inte att lärarna inte bryr sig om det där med källor. Baserat på 

intervjuerna i den tidigare nämnda kandidatuppsatsen och det faktum att denna uppsats är 

skriven av blivande lärare tror jag att det finns en medvetenhet hos vissa lärare om vikten av 

det aktuella ämnet. De saknar bara kunskapen helt enkelt. 

 

Efter intervjuerna med skolbibliotekarierna är det min uppfattning att dessa individer och 

deras kolleger i övriga Sverige är dem det kommer an på att få lärare att inse vikten av 

undervisning i källkritik. Men precis som skolbibliotekarien på högstadiet sa så gäller det att 

bygga upp relationer med lärarna, och det kan ta lite tid. Detta leder oss in på nästa ämne; 

nämligen relationen mellan skolbibliotekarier och lärare. 
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3.3 Samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare 

 

  Någonting som kom upp under båda intervjuerna med skolbibliotekarierna är hur stor roll 

lärarnas inställning spelar. Båda skolbibliotekarierna som jag pratade med vill se mer 

undervisning i informationssökning och gör vad de kan för att verkliggöra detta. Intresset hos 

lärarna på skolorna verkar däremot vara svalt. Anledningen till detta har jag spekulerat lite 

kring i det föregående avsnittet. Här tänkte jag nu diskutera lite mer kring ämnet, då jag finner 

det vara högst relevant.  

 

Rimligen borde det även vara i lärarnas intresse att eleverna är informationskompetenta. Som 

jag skrev i det föregående avsnittet så finns det lärare som är medvetna om vikten av 

informationskompetens. Men som vi vet efter intervjuerna med skolbibliotekarierna så finns 

det även de som inte visar mycket intresse. En förklaring till detta kan kanske finnas i 

relationen mellan skolbibliotekarier och lärare och skolledning. Lena Folkesson skriver att de 

både grupperna kan känna osäkerhet i sina roller. Lärare är osäkra på hur mycket de ”vågar 

besvära” [citationstecken i original] och skolbibliotekarierna tvekar inför att ”klampa in” på 

det som anses vara lärarnas område.
100

 Vidare skriver Folkesson att lärare och rektorer ”har 

makt att definiera den roll som skolbibliotekarien får i den pedagogiska verksamheten”. Helst 

ska man inte tänka i yrkesroller, enligt Folkesson, utan istället ska man tala om yrkesidentitet. 

Då handlar det istället om individens egen påverkan och tolkning av yrket och 

yrkeskulturen.
101

 Skolbibliotekarierna måste således återerövra sin yrkesidentitet och visa 

skolledning och lärare den kompetens de besitter. De måste även hävda sin plats i den 

pedagogiska verksamheten. Vidare handlar det om att marknadsföra sin specialkompetens och 

det man kan tillföra i elevernas skolutbildning. I ett Sverige där det nu visserligen står i 

skollagen att alla skolor ska ha ett skolbibliotek, men där dessa ofta är dåligt bemannade, kan 

det kännas som att arbete i uppförsbacke. Kungliga Biblioteket genomförde nyligen en 

undersökning av Sveriges alla skolbibliotek. De preliminära resultaten publicerades 10 april 

2012 och det är skrämmande läsning. Där står att läsa att ”en fjärdedel av alla skolenheter, 

som har tillgång till skolbibliotek, saknar helt avsatt personal till skolbiblioteket och en 

fjärdedel är bemannade fem eller färre timmar i veckan”.
102

 Dessutom tvingas flera 

skolbibliotekarier dela sin tjänst mellan olika skolbibliotek. Denna låga bemanning leder till 

att bara en tredjedel av alla skolenheter har ett skolbibliotek som kan erbjuda sina elever 

undervisning i informationssökning och endast en femtedel kan erbjuda undervisning i 

källkritik. Intrycket av denna undersökning är att skolbibliotek och skolbibliotekarier inte har 

så hög status och prioritering i skolvärlden som de borde ha. Detta går slutligen ut över 

eleverna och resulterar i att de saknar kunskap om informationssökning och källkritik. 

Kunskaper som ingår i läroplanerna både för grundskolan och för gymnasiet. I läroplanen för 

grundskolan finns under det centrala innehållet för årskurs 7-9 följande mål: 

 

- Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt 

genom intervjuer. 

- Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett 

källkritiskt förhållningssätt.
103

 

                                                 
100

 Folkesson, Lena, Samspel mellan lärare och skolbibliotekarier, i Ullström, Margaretha (red.), Sök för att 

lära: Om lärande, informationssökning och bibliotek, Bibliotekstjänst, Lund, 2004, s.103  
101

 ibid., s.105 
102

 Kungliga biblioteket, Skolbibliotek, 2012-05-22, http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-

kvalitet/biblioteksstatistik/Skolbibliotek/ (Hämtad 2012-05-22) 
103

 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.227, tillgänglig 
 <http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575> (Hämtad 2012-05-22) 

http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Skolbibliotek/
http://www.kb.se/bibliotek/Statistik-kvalitet/biblioteksstatistik/Skolbibliotek/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575


 

 25  

 

I läroplanen för gymnasiet står det att undervisningen i ämnet svenska ska ”bidra till att 

eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar 

information från olika källor”
104

. Utan ett skolbibliotek bemannat med en skolbibliotekarie 

som besitter all kompetens för att undervisa i informationssökning och källkritik faller lotten 

att se till att dessa mål upplevs på lärarna, lärare som kanske inte alltid har den kunskap som 

krävs för den uppgiften. Ett väl bemannat skolbibliotek är ytterst viktigt. För att citera 

riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg: 

 

”Det är viktigt att skollagen följs[…]. Eleverna kan inte vänta längre. En bra 

skolbiblioteksverksamhet erbjuder möjligheter läsupplevelser, läsförståelse, källkritik 

och informationssökning. Utan dessa färdigheter klarar man sig inte i vårt 

informationssamhälle.” 

   

Enligt min empiri är det i dagsläget skolbibliotekarierna som försöker få lärarna att inse 

vikten av att utbilda skoleleverna i informationskompetens, med varierande resultat på olika 

lärare. De antydningar till bristande samarbete mellan de två yrkesgrupperna som jag ser i min 

empiri får stöd av de Limbergs och Folkessons rapport om undervisning i 

informationssökning. De skriver att deras resultat tyder på att det finns ett behov av mer 

gränsöverskridande arbete mellan lärare och skolbibliotekarier.
105

 Vidare skriver de också att: 

 

”[…]ändamålsenlig undervisning i informationssökning är beroende av att lärare 

och bibliotekarier ser sådan undervisning som en del av sitt gemensamma 

professionella objekt.”
106

 

 

De skolbibliotekarier jag intervjuade verkade vara medvetna om detta och arbetade för ett 

samarbete med lärarna.  Skolbibliotekarien på högstadieskolan var ny i tjänsten och arbetade 

på att bygga upp kontakter med lärarna, vilket han upplevde gick bättre och bättre. Men som 

han sade: ”[…]det tar tid att bygga upp en sån organisation.” 

  

Jag är medveten om att min empiri inte nödvändigtvis är representativ för alla skolor i Sverige 

men baserat på den litteratur jag har läst och redovisat i denna uppsats finner jag det inte 

omöjligt att ovan nämnda problem är relativt vanligt. Det är dock ett problem som kan vara 

svårt att lösa. Att göra som jag skriver här ovan, återerövra sin yrkesidentitet och visa den 

kompetens man har, är kanske inte alltid det lättaste. Hur gör man detta? På en del skolor är 

det kanske djupt rotat att skolbiblioteket går man bara till för att låna böcker. På sådana skolor 

kan det kanske krävas mer arbete för att få skolledning att inse vikten av att släppa in 

skolbibliotekarien i undervisningen.  
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Sammanfattning 

 

I dagens samhälle möts vi idag av ett hav av information. Att navigera genom detta hav är inte 

lätt. I dag finns den mesta av informationen på Internet och i databaser. Det är inte alltid lätt 

att hitta den information man söker; och när man väl finner den gäller det att värdera den. 

Denna uppsats har fokuserat på att försöka förstå hur högstadie- och gymnasieelever söker på 

Internet och i databaser. Undersökningen har genomförts i form av två stycken fokusgrupper 

(en med elever från en högstadieskola och en med elever från en gymnasieskola) och två 

individuella intervjuer med skolbibliotekarier. Målet var att ta reda på vilka medier eleverna 

använder, hur de söker i dem, hur källkritiska de är och om de får någon undervisning i 

informationssökning och källkritik.  

    Vid intervjuerna framkom det att i båda fokusgrupperna var Google mycket välanvänt, 

likaså Wikipedia. Ingen av dessa medier är det något större fel på. Men det gäller att veta hur 

man ska söka i Google för att hitta den information man söker, liksom det gäller att veta hur 

man ska förhålla sig källkritiskt till det man läser på Wikipedia. Denna kunskap är tyvärr inte 

så stor hos eleverna som den skulle kunna vara. Det framkom även att gymnasieeleverna 

tenderar att använda databaser i en större utsträckning än högstadieeleverna. Gymnasisterna 

verkar dessutom ha ett mer utvecklat tänkande kring källkritik. De reflekterade över var 

informationen kommer ifrån och vem som har skrivit den. De ansåg till exempel att man inte 

skulle använda information som kom ifrån olika nätforum. Högstadieeleverna däremot 

reflekterade inte lika mycket kring ämnet. Enligt högstadiekolans skolbibliotekarie tenderade 

de att använda information från nätsidor såsom Mimers brunn och Skolarbeten.nu. När 

högstadieeleverna söker på Google tenderar de heller inte att titta på fler söksvar än de som 

kommer upp på första sidan.  

    Båda skolbibliotekarierna arbetade för att få in mer undervisning i informationssökning och 

källkritik i skolan. Men intresset är inte stort hos alla lärare. Både bibliotekarierna är ense om 

att innan man kan få eleverna att förstå vikten av kunskap i informationssökning och källkritik 

måste man först övertala lärarna om dess betydelse.       
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En elev: Ja. 

Jag: Ehm, Landguiden, Artikelsök… vad skrev jag ner mer? Ehm, Alex författarlexikon, 

forskningen.se, Mediearkivet, NE är en databas 

Eleverna pratar i mun på varandra: Mm, Ne har vi… och Artikelsök.  

Elev 1: Det är de mesta. 

Jag: Vad tycker ni om att söka i de databaserna? 

Elev 2: Jag vet inte… de gånger jag har varit inne på NE tycker jag ändå att jag har hittat bra 

information, eller, att det har vart bra. 

Jag: Du hittar det du tycker är… 

Elev 2 (bryter in): aa 

Jag: det du söker? 

Elev 3: Samma sak med artikelsök, där hittar jag med när jag sökte sist 

Elev 4: Om man skriver rätt ord. 

Jag: Hur är det att söka? Är det svårt att hitta rätt ord? 

Elev 4: Ja alltså ibland skriver man ett ord och så visar det sig att det ska va till exempel… 

bara för att man inte har skrivit mellanslag eller så så blir det liksom fel eller olika grejer, asså 

andra grejer som kommer upp… 

Elev 2: Och på NE är det väl att man får flera olika… att det kommer fram olika alternativ… 

fler exempel än det man har skrivit i. 

Jag: Är det bra eller dåligt tycker du? 

Elev 2: Eh, jag tycker att det är bra. 

Jag: Vad tycker ni andra? 

Elev 4: Det mesta man kan använda är liksom svenska och samhälle. 

Elev 5: Ja det beror sig helt på vad det är för ämne. Omvårdnad är det jättesvårt att få fram 

någonting. Då får man fram ja ”sjukhuset läggs ned” eller så. 

Jag: Det är inte ett jättevanligt ämne, det finns inte så mycket eller? 

Eleverna: Mm. Nää. Finns inte så mycket. 

Jag: Eh, Internet. Använder ni det då när ni ska söka information till skoluppgifter någonting? 

Elev 4: Vad sa du? 

Jag: Internet. 

Eleverna i kör(instämmande): Mm. Jaa.  

Jag: Använder ni det mycket? 

Eleverna: jaaa. 

Jag: Är det det mesta ni går dit eller? 

Elever: Aaaa. 

Jag: Var söker ni då på Internet? Vilka sidor eller sökmotorer? 

Eleverna: Google. (i mun på varandra) 

En elev: det leder till någonting annat. Man kan ju hitta i princip allt man behöver på Google. 

Man fyller i ett ord och så blir det liksom en kedja, liksom att man kommer in på en helt 

annan sida. Det räcker att skriva i någonting så har du många vägar öppna.  

Jag: Och ni tycker att ni hittar vad ni söker? 

Elev: Ja oftast gör man det. Man måste ju kolla på källan med. För de kan inte alltid vara 

pålitliga.  

Jag: Hur tänker ni då kring källkritik? Hur avgör ni vad som kan va pålitligt? 

Elev: Om man läst det olika gånger kanske. Eller typ om man läst det på olika sidor. 

Annan elev: Eller också att man är inne och tittar, om det är någon hemsida så brukar det va 

så här ”Om oss”. Att man går in och kollar vad för person det är som har den här hemsidan, 

om de är så pålitliga… 

Elev 5:  Sidor som slutar på 1177 och vårdguiden de brukar va pålitliga. 
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Jag: Statliga sidor litar man på… Hur tänker ni kring Wikipedia som många använder till 

vardags, kanske kan man använda till skoluppgifter? 

Elev 2: Det beror helt på vad man ska ha det till.  

Annan elev: En del saker kan man ha den till, men ibland stämmer inte uppgifterna. 

Elev 2: Och det är ju alla användare som kan skriva in där vadsomhelst egentligen. Jag tror 

inte det är någon som granskar det på nå’t sätt. Så det kan ju va lite halv… man kan ju inte lita 

på det. 

Annan elev: Och så hittar man ju inte allt där heller. Det händer ju att man söker och så 

kommer det upp att det inte finns och ”vill man va den som lägger upp?”.  

Jag: Och då känns det lite sådär? 

Elever: Mm, jaa. 

Jag: Är det olika krav från olika lärare beroende på vad man skriver för ämne? Krav på 

källkritik sådär? Har vissa lärare högre krav eller lägre krav? 

Elev: Svenskalärare har väl rätt… (Instämmande mummel från andra eleverna) De har väl lite 

så… 

Annan elev: De säger åt alla att skriva exakta källor och så… 

Annan elev: Det sa ju vår (kan inte höra)-lärare en gång att Wikipedia… (mummel, kan inte 

hör vad som sägs) 

Jag: Ehmm… Om jag tar ett exempel på en sökuppgift… säg att ni ska skriva en uppgift om 

Sydafrika. Hur skulle ni gå till väga då? Om ni ska hitta information i databaser och på 

Internet om Sydafrika till exemple? 

Elev: Vi går in på Google (skratt). 

(Resten av eleverna skrattar.) 

Samma elev som innan: Sen kan man söka på olika resesidor och så, de brukar ha mycket 

fakta och så om länderna innan man åker dit. Man kan läsa lite om länderna. 

Jag: Om ni googlar då, kollar ni första träffarna då eller bläddrar ni ner? 

Elev: Det står ju typ en överskrift, och är det något intressant testar man att gå in där. 

Annan elev: Ofta… det brukar vara sidor där det står flashback, som att folk, ja forum, men 

det brukar inte jag förlita mig så mycket på. 

Annan elev: Man går ju inte in på en sida där det står att det är någons blogg. Då kan ju han 

ha kommit på något helt själv. Men ja det är väl det att... Och så får man väl kolla runt. 

Annan elev: Och så får man kolla på olika sidor, man får inte bara kolla på en, åtminstone tre i 

alla fall.  

Jag: Säg att vi ska ta någonting där det kan vara lite mer åsiktsbetingat, som ett politiskt parti. 

Säg att vi ska söka information om Moderaterna. Hur hittar ni information  som ni tror… hur 

tänker ni kring information ni hittar om det, eftersom det…? 

Elev:  Alltså, vill man bara ha positiv information går man ju in på deras sida och läser. Men 

ska man ha någonting som… ja… inte är helt… då kan man ju gå in på nyheterna eller nåt 

sånt.  

Jag: Det känns objektivt och… 

Eleven: Ja 

(Mummel, kan inte höra) 

Annan elev: De målar upp en bra bild. 

Jag: Ehh, ja. Har ni fått några lektioner eller genomgångar i hur ni ska söka på Internet och i 

databaser? 

Eleverna: Ja 

En elev: Petra har varit uppe hos oss någon sorts svensklektion i ettan eller tvåan var det (på 

gymnasiet, min anm.) och visat oss hur man gör i Artikelsök och så. 

Annan elev: Vi har ju ett arkiv i skolan där man kan hitta artiklar och vad det nu heter igen… 

Elev: Mediearkivet. 
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Eleven innan: Ja. 

Jag: Har ni också fått någon genomgång i källkritiskt tänkande? Hur ni ska tänka kring 

källkritik? 

Eleverna (i mun på varandra): Mm, joo, i svenska. Och hade inte Petra också det? 

Elev 5: Men vissa lärare kräver inte alls sånt. Vissa lärare är (kan inte höra vad som sägs) som 

Naturkunskap. Vissa lärare räcker det att hitta information på Wikipedia, då räcker det att 

skriva, Wikipedia. Men vissa vill ha hel länk. 

(Två elever pratar i mun på varandra, kan inte höra vad de säger.) 

Elev: Man vet vilka lärare kollar inte kri… kollar inte källor och så och då räcker det att man 

bara skriver ut från Wikipedia eller så. 

Jag: Då tycker de att Wikipedia är en godtagbar källa en del. 

Eleverna i kör: Mm, jaa. 

En elev: De kollar inte. 

Jag: Mm, jaa. Brukar ni be bibliotekarien här om hjälp nån gång när ni behöver söka 

information? 

Eleverna: Ja. Ofta. 

En elev: De är ju kunniga på det så. Skönt att man har dem. 

Annan elev: Det är ju lättast och sen att det går tid att söka själv. 

Jag: Ber ni om hjälp med sökformuleringar, att hitta den rätta orden eller var ni ska söka? 

Elev: Alltså John är jätteduktig och Petra med att söka på sånhär Artikelsök och så. Igår, eller 

i förrgår när vi satt här och behövde lite hjälp å hitta lite information om integration så hjälpte 

de oss att få fram artiklar som vi inte själva hittade. Vi försöker ju först själva men hittar man 

ingenting då, mm, tappar man tålamodet. 

Jag: Förstår det. Jag har hållit på i flera veckor nu. A, ehh, jaa. Det är de frågorna jag har. Är 

det något ni känner att ni vill tillägga som inte jag har frågat om, som ni kommer på? (en 

stunds tystnad) Eh, jag ska fråga, imorgon ska jag prata med högstadieelever om samma sak. 

Eh, när ni gick på högstadiet hade ni någon information då om sökning, kommer ni ihåg det?  

Eleverna: Nää, inte mycket. 

En elev: Det var väl om man behövde hjälp vid det tillfället som man kunde få det. Men då 

tänkte man ju inte heller på det här med… 

Annan elev: Källkritik. 

Tidigare eleven: Ja. Jag tror inte det. För liksom den fakta man hittade var vad man tog. 

Jag: Ni ifrågasatte inte om det var pålitligt? 

Eleverna: Nää. 

Elev: Man kollade på Wikipedia och så. 

Annan elev: Ja, och så var det inte så många arbeten man skulle skriva. Kanske inte så stora. 

Man kanske fick en bok och skulle söka fakta där istället. Och det gör man inte nu. 

Elev 5: Men det kan bero att det inte var lika populärt med datorerna som det är idag. Idag har 

liksom varenda unge iPhone, ”Ah, jag kan kolla vad det betyder här.”  

Jag: Det har liksom växt med tekniken… 

[Slut på intervju.] 
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Bilaga 2.  

Fokusgruppintervju med högstadieelever. (elever i 7:an och 8:an.) 
 

Jag: Vi ska prata om databaser och Internet. Vet ni vad en databas är? (Tystnad) Jag kanske 

ska nämna några? Artikelsök och NE. 

Eleverna: Mm, ja. 

Jag: Använder ni databaser när ni ska söka information till skolarbeten? 

Elev 1: Ja. 

Elev 2: Räknas Google? 

Jag: Nä. Det går mer på Internet. En databas… skolan prenumererar på dem, betalar för att 

man ska få använda dem. 

Elev 3: NE. 

Jag: Ja, precis. Det är databaser. Vi kan se om ni kanske känner igen någonting. ALEX 

författarlexikon, Landguiden, Mediearkivet. 

Elev 4 (killen i gruppen) säger något (går inte att höra vad på inspelningen). 

Jag: Lite grann? Du använder ibland sa du? 

Elev 4: Ja, ibland, Nån gång sådär. 
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Jag: Vilka använder du då? 

Elev 4: Jag vet inte riktigt vad som räknas som databaser egentligen. Jag använde NE mycket 

på mellanstadiet.  

Elev 1: Det gjorde vi med. 

Jag: Vad tycker ni då om att använda NE? Funkar det bra tycker ni? Hittar ni det ni söker på? 

Elev 3: Ehm, det var länge sen vi hade. 

Elev 4: Jag tycker det står mer i böckerna än vad det gör på Internet. 

Jag: Om vi går in på Internet då. Brukar ni söka på Internet efter information? 

Elev 1: Ja på Google. 

Jag: Och hur funkar det tycker ni? Hittar ni det ni söker? 

Elev 2: Ja. 

Jag (efter en stunds tystnad): Eh, var hittar ni då saker? Ni googlar, men hur tänker ni när ni 

ska gå igenom svaren? Hur tänker ni kring vad ni går in på. Vad som kan vara pålitligt? Hur 

väljer ni vad ni ska… 

Elev 5: Ja, jag bara klickar. Haha. 

Elev 4. Ah. 

Elev 2: Wikipedia kan man se…  

Elev 4: Man har faktiskt gjort efterforskningar och Wikipedia är lika tillförlitligt som NE 

idag. De har fel lika ofta båda två. Det är jätteroligt.  

Jag: Eh, det hade jag faktiskt ingen aning om. Eh, ah, Wikipedia och Google då. Men kollar, 

när ni googlar då, går ni in på de första söksvaren eller?  

Elev 4: De som ser vettigast ut. 

(Fnitter och skratt från två av tjejerna i gruppen) 

Jag: Tror ni det finns några nackdelar med att söka på Internet? 

Elev 2: Ja, man kan ju få virus.  (Till de andra i gruppen) Haha, det kan man ju. 

Jag: Eh, ja. 

Skratt och småfniss från hela gruppen. 

Jag: Tror ni det finns några mer nackdelar än virus? 

Elev 4: Att det inte är 100-procentig garanti. 

Jag: Säg till exempel att ni ska skriva en uppgift om Sydafrika. Hur skulle ni då gå till väga 

för att hitta information som ni tycker är pålitlig? 

Elev 2: Söker på Google typ på Sydafrika. 

Elev 1: Jag går typ alltid ut på Wikipedia  

Elev 2: Fast jag tittar i böcker ibland också.  

Elev 3: Fast om man har tillgång till en dator och har en bok då går man in på datorn och 

googlar istället för att kolla i boken. För i boken ba, sidan 62, 89, 112… man ba (djup suck). 

Elev 4: Man får hålla på att söka i tio minuter för att hitta. Det är lite så faktiskt. 

Jag: Det är lite smidigare att bara googla då? 

Eleverna: Mm, ja. 

Jag: Säg att ni ska söka då om någonting, typ ett politiskt parti, där man kan hitta mycket 

information där det är folk som har åsikter. Hur tänker ni då när ni hittar information så där? 

Typ källkritik, vad man kan lita på. 

Elev 3: Åsikter kan man ju egentligen inte lita på. 

Jag: Om ni ska hitta information som kanske är lite objektiv, hur tänker ni då? Var letar ni då? 

(Tystnad från eleverna.) 

Jag: Vet ni det? 

Elev 1: Nää. 

Elev 4: Neej. 

Jag: Alltså angående källkritik överhuvudtaget, har ni fått genomgångar och lektioner i 

källkritik sådär? Och hur ni ska söka? 
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Elev 1: Vad är…? 

Jag: Källkriktik? Källkritik är, eh, hur man värderar källan, hur man avgör om den är pålitlig. 

Elev 1: Aha. 

Jag: Det är källkritik. Har någon lärare eller bibliotekarie pratat med er om det nånsin?  

Några elever: Nää. 

Elev 4: Jo, lite på mellanstadiet. 

Jag: Men inte mer? 

Elev 4: Nä. 

Jag: Har ni pratat om hur man söker, hur man formulerar sökningar och sådär i Internet och 

databaser? 

Elev 3: Det är bara NE de har visat oss. 

Jag: Känner ni att ni skulle vilja ha mera? Känner ni att ni skulle behöva veta lite mer om hur 

ni ska söka effektivare? 

Elev 1: Nää. 

Elev 3: Alltså… (säger något mer som inte går att höra, då någon annan pratar i mun). 

Elev 2: Det funkar bra. 

Jag: Har lärarna några krav på var ni ska hitta informationen eller? 

Elev 3: Nä, de säger bara skriv källa. 

Elev 4: Ibland vill de att man ska skriva källorna längst ned. 

Jag: Bryr de sig om vad det är för källor, var informationen kommer ifrån? 

Elev 4: De säger… (elever pratar högt i bakgrunden, går inte att höra vad som sägs)…olika 

källor. 

Elev 2: Alltså, det är bara för att kolla upp så att vi inte kopierar från någonting. 

Jag: Brukar ni be bibliotekarien här om hjälp när ni ska söka ibland? 

Eleverna: Nää. 

Elev 2: Det är typ bara om man ska hitta en bok eller så. 

Elev 3: Aa. 

Jag: Men inte om hjälp med att söka på Internet och i databaser eller så? 

Eleverna: Nä. 

Elev 2: Ibland hjälper han till om datorn går sönder, om det inte funkar eller om man frågar 

om någonting (hör ej) eller sånt. 

Jag: Ok… Eh, har ni någonting ni vill tillägga? Nu har vi gått igenom mina frågor här väldigt 

fort. Vad tycker ni i allmänhet om att söka på internet och information? Det är ju ganska 

mycket. Tycker ni 

Elev 3: Jag tycker det är lättast att kolla på första sidan när man söker på Google. 

Jag: Tycker ni andra det är likadant ungefär? 

Några elever: Mm. 

Elev 4: Jag försöker mest leta upp fakta utanför Internet, alltså i böcker och sånt.  

Jag: Är det för att det känns pålitligare eller? 

Elev 4: Det känns lite pålitligare ja. Man trycker inte en bok med falska fakta ofta. Det kostar 

rätt mycket pengar. Det kostar ingenting ju att lägga ut det på Internet.  

Jag: Det är sant… Eh, ja, det tror jag var det.  

 

(Intervjun slut) 
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Bilaga 3. 

 

Samtalsintervju med skolbibliotekarien på gymnasieskolan. 
 

Jag: Sådär då tänkte jag ställa lite frågor till dig 

Till och börja med, prenumererar ni på några databaser? 

 

Skolbibliotekarien: Aaa 

 

J: Vilka då? 

 

S: Presstext, mediaarkivet, artikelsök, ebsco, landguiden, NE, britannica, worldbook, tror jag 

det är dom vi har. Så det är rätt många. 

 

J: Det är många fler än vad eleverna kom på när vi frågade dem. 

 

S: Aa det förstår jag. Vilka kom de på? 

 

J: Landguiden och eh, NE tror jag det var. Artikelsök. 

Eh, det kommer lite in på min nästa fråga, använder eleverna dessa databaser? 

 

S: Eh alltså grejen är att ett antal använder ju EBSCO kan man säga, men det är mest vi som 

använder den när de ska ha lite vetenskaplig information, och om de ska ha information om 

engelskspråkiga länder så brukar vi hjälpa dom med den. Men den är ju lite svåranvänd så att 

ja, ibland visar vi vissa klasser i vissa kurser, men det kanske är engelska c och så, 

fortsättningskurser. 

 

J: Har ni några lektioner eller undervisning i informationssökande och källkritiskt tänkande? 

 

S: Ja, det har vi, fast det är inte organiserat. Vi har inte det alla, lika. Utan vi kommer överens 
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med lärare i klasserna, så en del klasser får naturligtvis mer undervisning på det viset o andra 

hamnar utanför. Vi försöker att ha något med varje etta, första året. Ja vi visar ju biblioteket 

förstås, vi har 30 minuters rundvandring varje hösttermin då för varje etta. Men då visar vi 

inte databaser, utan vi säger här är vår hemsida, här finns andra sökvägar förutom Google. För 

att det är inte precis så att vi lägger tyngdpunkten på det. Aa, OPAC-katalogen visar vi hur 

man söker och lånar, men det är mest låna då. Så det är mer grundläggande 

biblioteksorientering, så det får alla. Men sen är det olika vad olika program får, och vill ha. 

 

J: Så det är lite upp till lärarna? 

 

S: Ja det är faktiskt det som man utarbetat med lärarna. Ibland går vi ut och friar och säger att 

nu vill vi att alla svenska a-kurser ska komma in. Och vi ska köra det här med databaserna. Så 

att man alltså får det här med. Det står ju ändå i kursplanen att de ska kunna söka information 

från olika typer av källor. Men jag kan ju inte säga att vi gör det med alla i Svenska A, det gör 

vi inte. Vi bjuder upp, vi frågar chans ibland så får vi kanske, vi får alltid trevligt bemötande 

men kanske inte den uppföljning vi vill ha. Och då släpper vi det i mångt och mycket om vi 

inte tycker att det är ett trängande behov. Det kan det vara ibland. Att om en tvåparallelliga 

klasser program så om den ena får väldigt mycket hjälp öh äh eller ja, både undervisning i 

källkritik och i databaser så vill vi att den andra ska få det, erbjuds, så det är någon slags 

likvärdighet inom programmet. Så kan vi väl känna. Däremot mellan programmen är det 

väldigt olika. 

 

J: Brukar eleverna ofta be om informa… hjälp med att söka i databaser och internet? 

 

S: Nä, nej, inte alltså, det är en luddig fråga. Men det är klart att de frågar, men oftast när de 

har gått bet, på om det är svåra ämnen. Och ibland kan det ju också vara så att lärarna vill att 

de ska ha vissa källor. Då frågar de ofta om hjälp om de är mer styrda av sina lärare. 

 

J: Vad är din, nu kommer en lite luddig fråga här, men vad är din erfarenhet av elevers 

informationssökning på internet och databaser? Blir det att de har… är det svårt för vissa 

eller? 

 

S: De är väldigt enkelspåriga kan man väl säga, eh, de tycker nog det är rätt lätt med 

informationssökning. Det är inget de problematiserar. Så de är ofta rätt nöjda med en Google-

sökning. Å de använder ju gärna Wikipedia-artiklar, men ofta faktiskt har de ofta med något 

från NE som motvikt. Och det verkar som om det är viktigt att, de, både lärare och elever har 

någon slags konsensus att använder man Wikipedia-artiklar så ska man ha någon annan slags 

källa också. Men det är ju inte alltid så, men ändå lite, vad jag kan se ute i… så. Det är synd 

att NE inte har, ett tag så dök ju NE mer upp i Googleträfflistan. Eh men nu tycker jag inte att 

jag ser det på samma sätt längre. Men det är möjligt att det kvarstår om man söker på kalla 

kriget, Koreakriget, att även NE-träffar kommer högt upp på träfflistan. Och eftersom vi 

prenumererar på den tjänsten så kan man ju alltid få upp fulltextartiklarna också. Så det är ju 

jättebra, det är en bra utveckling men det är en bit att gå. Det blir väldigt styrt av Google, av 

vad Google ger. 

 

J: Jag märkte det när jag pratade med dem. 

 

S: Mmm. Så det är det som är lite tråkigt. Och det är ju inte eleverna vi ska övertala om att 

artikeldatabaser är så mycket bättre i vissa sammanhang att använda än Google. Det är ju 

lärarna som vi måste få in på det spåret först innan vi kan värva eleverna. Så är det. Så det, ja, 
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vårt svåra uppdrag. Att hela tiden marknadsföra dessa tjänster. 

 

J: Ja det var de frågor jag hade, om du inte har något du vill tillägga? 

 

S: Nej det ligger ju mycket, så vi valt att jobba, i frivilliga överenskommelser, eh. Vi har 

försökt med planer med programmen, men det är svårt att få dessa levande, så vi är lite brända 

av det skulle jag väl kunna säga. Och när vi gjorde de här biblioteksplanerna med 

programmen så fanns det inte alltid kärnämneslärare i programmen så det blev ju lite konstigt 

också. Så bestämde man att i Svenska A ska man gå igenom bra källor, sökmetodik, så fanns 

det ju liksom ingen svensklärare att bestämma det med. Så det blev lite, jaja, det kan vi väl 

bestämma men det blev ju inte riktigt genomförbart på de punkterna. Det är inte alltid lätt att 

jobba efter planer heller, men samtidigt behöver man ju ha nån slags styrfart, nån slags 

övertygelse, o en målbeskrivning. Hur det ser ut eller gestaltar sig får man nog uppfinna var 

och en på egen hand, på varje bibliotek, skolbibliotek tycker jag. Men aa, det är olika 

modeller på olika bibliotek. Det finns ju offensiva bibliotek som har planer som säger att det 

funkar. Men det ska ju funka i det långa loppet också. 

 

[Intervju slut] 

 

Bilaga 4.  

 

Samtalsintervju med skolbibliotekarien på högstadieskolan. 
 
Jag: Sådär. Då tänkte jag börja fråga med, prenumererar skolbiblioteket på några databaser av 

något slag sådär? 

 

Skolbib.: Mmm, det är de som kommunen har, det är samma som på stadsbiblioteket, har vi 

tillgång till här också. Det är NE.se exempelvis, alex.se också, författarlexikon. Men inga 

särskilda som vi själva beställer in. Eh, är stadsbibblan som sköter upphandlingarna.  

 

J: Använder eleverna de här databaserna? 

 

S: Eeh, man får vara rätt aktiv och styra in dem på… de känner inte till dom alla gånger. Så 

det är rätt mycket upplysning som krävs på att det finns. För sätter de sig framför nätet är väl 

min bild att de kanske mest söker på en vanlig sökmotor. 

 

J: Det var mycket Google när jag pratade med dem. 

 

S: Aa jo det är så. 

 

J: Har ni några lektioner eller genomgångar, typ lärarna eller du? 

 

S: Mmmm, jo jag har försökt etablera, det handlar mycket om att skapa kontakter med lärare 

och så. Men jag har haft källkritik och informationssökningsundervisning här i bibblan. Både 

lite teoretiskt och sen en praktisk del i form av sökuppdrag. Då har jag tänkt väldigt eh… ah 

har jag gjort att de bara ska söka i Google och försöka lära sig att kanske använda det på ett 

kanske lite mer avancerat sätt. Använda avancerade sökfunktioner och så. 
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J: Brukar de nånsin be om hjälp när de är här på egen hand och söker information eller? 

 

S: Mmm, en del gör ju det, eller förvånansvärt många ändå… själv var jag nog inte sådär när 

jag var i den åldern så bad jag nog ändå inte om hjälp. Men rätt så många är det. Men man 

märker ofta när de har kört fast så sitter de bara o gör ingenting. Då får man ju rycka in. 

 

J: Vad är det de ber om hjälp med? Är det formulera sök…? 

 

S: Aa de kanske inte ens ber om hjälp då, utan man kanske mer ser att de kört fast. Så det 

händer inget t.ex. och att man då hjälper dem. Men ja om de ber om hjälp, alltså du menar att 

de ber om hjälpa själva? 

 

J: Ja eller om du nu hjälper dem, om du upptäcker dem, vad är det de liksom…? 

 

S: Aaee ofta säger de att de inte hittar nån information kanske. Ofta kanske de inte förstår 

eller riktigt kan koka ner vad det är som är viktigt i den uppgiften. Och då blir det ju jättesvårt 

o söka information. Om man inte är säker på vad uppgiften handlar om. Men på nått sätt hitta 

konkret fakta egentligen, mest det jag försöker hjälpa till med. Och få dem att tänka på var 

den kommer ifrån. 

 

J: Vad är din uppfattning när det kommer till deras uppfattning av källkritik? Har du någon… 

 

S: Njaa... det är väl sisådär faktiskt. Vissa är ju mer medvetna än andra, men många tror ju att 

de bästa träffarna alltid kommer längst upp till exempel. Så behöver det ju inte alls vara, 

beroende på vad man söker, använder för sökord och så. Men de går sällan förbi första sidan, 

de tittar inte kritiskt på adresser och sånt där. Ofta sitter de kanske med nån privat 

comhemsida. Då är det nån som har nån egen teori, så kanske de tror att det är allmänt 

tankesätt. Nej det är svårt att säga liksom hur pass källkritiska dom är. Det kan nog arbetas 

rätt så mycket med det tror jag. Det är något man måste hamra in. 

 

J: När jag pratade med dem förut, lärarna har inte så mycket krav på varifrån informationen 

kommer. 

 

S: Njaaaeee det är någonting jag också har tänkt på lite, och jag har försökt få dem att alltid 

skriva in referenser, litteraturreferenser och så liksom men. Säger inte läraren någonting så 

blir det oftast att de inte gör det. Så det verkar finnas vissa lärare som tycker det är viktigare 

än andra. Och kanske framför allt om det är mer inom SO där de betonar att de ska hänvisa 

var informationen kommer ifrån. Men eh… ja… det är svårt. Svår situation. 

 

J: Eh, ja, ja. Ehm.. Det tror jag täcker in det mesta. Den här är lite flummig, men vad är din 

erfarenhet av elevers informationssökning, men det har du ju svarat på lite. 

 

S: Ja, jo, men de söker väl rätt så… de söker lite som de pratar tror jag. Eller… alltså det är 

väldigt vanligt när de gör sökningar för en uppgift att de får träffar från skolarbeten.nu och 

Mimers brunn och så. Och det tror jag är för att de, då är det ju ofta högstadieuppsatser som 

kommer upp. För de tänker ju på samma sätt som de är skrivna. Det är en lite rolig reflektion. 

Så mycket handlar det om att hitta bra sökord men det får ju inte bli för komplicerat heller för 

då är risken att de inte förstår informationen. Det finns ju bra såhär… länkskafferiet t.ex. Som 

jag försöker styra in dem på. Dom tycker inte det är så roligt av någon anledning. Det känns 

ju lite som en stängd miljö liksom och internet är lite mer spännande och farligt. Men det är ju 
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bara min teori. 

 

J: Dom tyckte att den största risken med sökning på internet var virus. 

 

S: Ja, jo, där har de väl en poäng förvisso. Det behöver de inte bekymra sig för här så mycket. 

Vi har rätt högt slitage på de datorerna vi har. Och så gnäller de på att de inte fungerar när de 

bankar i bordet och så. Men det är en annan fråga. Men de har väldigt lite tålamod just när det 

kommer till datorer. 

 

J: Det ska gå fort eller? 

 

S: Ja precis. Sen är det lite såhär, det är lätt att gnälla när man är i skolan. "Det funkar inte, jag 

kan inte göra min uppgift" (wäää). "Det är ditt fel." Men det är väl en annan fråga.  

 

J: Ja, lite kanske. Ja, det var det jag hade, om du inte har något att tillägga? 

 

S: Nej jag vet inte… jag har lagt upp en liten undervisning sådär om källkritik som jag sa och 

informationssökning, men mycket handlar om att etablera kontakter med lärarna och få in det 

i undervisningen på ett naturligt sätt för att det ska lyckas. Så att biblioteket är en naturlig 

plats om man ska starta ett arbete. Men det tar tid att bygga upp en sån organisation. Men det 

blir bättre och bättre. Jag har ju inte varit här så länge. 
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