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Abstract 
There is little doubt that the digital technology has played a major role in reshaping the 

ways in which we experience the world. In a few decades the Internet has become a vast 

repository for knowledge and ideas. New arenas where people may meet and fraternize 

have emerged, and with the help of various digital tools and websites, the production of 

new material has increased to an almost unfathomable level. 

 

But all is not well on the digital front. As the Internet has become a crucial part of our 

everyday life, certain skills in handling digital media has become very important to 

master. A well-developed ability to navigate through this ocean of information is 

needed, and knowledge in managing the risky nature of the internet is critical. The 

public school system plays a very important role in developing these skills among the 

youth.  

 

This bachelor thesis utilizes a qualitative research approach to examine the view of 

digital literacy among school librarians, their work with digital literacy among the 

pupils and the school librarian’s role as a developer of digital literacy in the school. This 

thesis uses the European Commission’s description of digital literacy as a starting-point 

to analyze the view on digital literacy among the interviewed school librarians.  

 

The results indicated the school librarians possessed a fairly balanced view on the 

subject of digital literacy, although some shortcomings also became noted. Especially 

the dilemma if school librarians should have responsibility in educating the youth in the 

usage of digital equipment or not.               
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1 Inledning 
Det råder ingen tvekan att den digitala teknologin spelar en avgörande roll att omforma 

vår upplevelse av omvärlden. På bara ett fåtal decennier har internet transformerats, från 

ett litet nätverk med få användare, till ett världsomspännande nätverk som 

sammanlänkar olika människor ifrån många olika kulturer. Internets 

användningsområden har också vuxit; förvaringsplats för mänsklighetens samlade 

kunskap, mötesplatser där människor kan mötas och samarbeta, plattformer där 

människor kan producera material som miljontals andra människor kan njuta av. 

 

I takt med Internets framväxt har kravet på nya kunskaper, färdigheter och attityder 

vuxit fram angående hur man ska förhålla sig till användningen av internet. Att besitta 

en välutvecklad förmåga att kunna navigera i denna ocean av information (information 

som inte alltid kan vara pålitlig) är av största vikt. Andra förmågor som har blivit 

viktiga är att behärska en färdighet i att kunna hantera de olika riskmomenten som kan 

uppstå i hanteringen av internet. Här spelar grundskolan en avgörande roll i att träna 

människor, redan i unga år, att utveckla dessa förmågor. 

 

Den här kandidatuppsatsen använder en kvalitativ metod för att undersöka; 

skolbibliotekariernas syn på, arbete med, samt skolbibliotekariens roll som utvecklare 

av den digitala kompetensen hos eleverna i den svenska grundskolan. Uppsatsen utgår 

ifrån EU-kommissionens definition och beskrivning av digital kompetens för att 

undersöka dessa frågor hos skolbibliotekarierna. 

 

Undersökningen visade att skolbibliotekarierna hade en balanserad syn på digital 

kompetens. I undersökningen framkom även en del brister och dilemman. Till exempel 

huruvida skolbibliotekarier ska undervisa elever i hanteringen av digitala medier eller 

inte. 
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en kort sammanfattning över skolbibliotekens och den digitala 

teknikens gemensamma historia. Här beskrivs även begreppet digital kompetens. 

 

2.1 Skolbiblioteken och den teknologiska utvecklingen  
Skolbibliotekets funktion i den svenska skolan har varit i ständig förändring. Till en 

början sågs skolbiblioteket som en plats för läsning och förvaring för litteratur. Under 

1960-talet gjordes blygsamma försök att introducera audiovisuella medier i 

skolbiblioteken. Det var först under 1970- och 80-talen, under täta samarbeten mellan 

folk- och skolbibliotek, som potentialen för elektroniska medier inom undervisningen 

kom att uppmärksammas. Mot slutet av 1980-talet var elektroniska resurser en relativt 

vanlig syn i skolbiblioteken(Limberg & Lundh, 2013.)1988 kom även en skolförordning 

där det fastslogs att; ”varje skolenhet ska ha ett bibliotek och annan utrustning som 

krävs för en tidsenlig utbildning” (SFS 1988:655.)   

 

1990-talet kom att kännetecknas av en stadig utveckling av informations- och 

kommunikationsteknologier (IKT.) Databaser och tillgången på söktjänster via internet 

kom även att utvecklas explosionsartat under den här perioden. (Limberg & Lundh, 

2013.) 

 

År 1996 kom skolbiblioteken med i bibliotekslagen och år 2010 uppdaterades lagen till 

följande: 

 
”35 § För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för 

att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 

  

36 § Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” 

(SFS: 2010:800.) 

 

Skolbiblioteken har således fått sin verksamhet lagstadgad, men frågor kring 

skolbibliotekariens roll vållar fortfarande en del huvudbry. 

 

2.1.2 Den digitala kompetensen i skolan  
Som tidigare nämnts har utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologier 

ökat explosionsartat under de senaste decennierna. Under 1990-talet och 2000-talets 

tidigare del genomfördes en rad projekt och satsningar på informations- och 

kommunikationsteknologier i den svenska skolan. Nämnvärda bidrag är bland annat 

Stiftelsen för Kunskap och kompetensutvecklings storsatsning på datorstödd 

undervisning mellan åren 1996-1999.  Detta har fått många konsekvenser för 

undervisningen i den svenska skolan, bland annat har skolan i större utsträckning tagit 

avstånd ifrån lärarstyrd katederundervisning till ett alltmer elevcentrerat arbetsätt där 

eleven bedriver egen forskning, ofta med hjälp av datorer (Folkesson & Limberg, 2006.) 

Elevcentrerad undervisning kräver att eleven kan bedriva en självständig 

informationssökning och hantera informationen på ett korrekt sätt. Detta har resulterat i 

att skolbibliotekens roll i skolan är viktigare än någonsin förr, och att många 

skolbibliotekarier väljer en pedagogisk profil (Alexandersson & Limberg, 2009 s.85f.) 

Det forskande arbetssättet uppmärksammas även i Läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet från 2011. Under rubriken Kunskaper kan man läsa 

att skolan ska ansvara att varje elev efter avklarad grundskola: 
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   ”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra 

och känna tillit till sin egen förmåga. 

 Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.” (Skolverket, 

2011.) 

 

Läroplanen från 2011 säger i och för sig inte särskilt mycket om skolbiblioteken. 

Förutom att det är rektorns ansvar att tillhandahålla en stimulerande arbetsmiljö där 

bland annat ett skolbibliotek ingår. Den digitala kompetensen nämns heller inte uttalat i 

läroplanen, men det återkommer olika digitala mål i kursplanerna för de olika ämnena.    
 

Det forskande arbetssättet är dock inte helt utan problem. I slutrapporten för IDOL-

projektet (Informationssökning, Didaktik Och Lärande) varnar Louise Limberg och 

Lena Folkesson att informationssökning och informationsvärdering marginaliseras och 

likställs med enkel faktasökning där informationen ganska ofta klipps ut ifrån källan 

och klistras in i elevens uppgift. Denna process kan hämma elevernas förmåga att 

värdera källan (Folkesson & Limberg, 2006) 

 

Ulli Samuelsson skriver i sin doktorsavhandling Digital (O)jämlikhet att undervisningen 

i informations- och kommunikationsteknologier inte är tillräcklig. Andra faktorer såsom 

icke digitalt kompetenta lärare och elever med en större kunskap kring digitala medier 

än andra kan bidra till att vidga den digitala klyftan i den svenska skolan. Ulli 

Samuelsson beskriver även problemet att nya teknologier utvecklas ständigt. Det kan 

därmed bli en svår och dyr uppgift för skolorna att hinna med (Samuelsson, 2014.)   

 

 2.2 Digital Kompetens – vad innebär det? 
I forskarvärlden verkar det inte råda någon koncensus om vad exakt digital kompetens 

är. Om man delar upp begreppet i två, det vill säga digital och kompetens kan man få en 

rad definitioner. Nationalencyklopedin definierar digital som ett ”angivande av värden 

genom siffror till skillnad från analog där värden anges på en skala. Digital kan även 

avse information i form av ettor och nollor i ett datorsystem” (Digital, 2014.) 

Kompetens definieras som; ”utbildning eller erfarenhet som krävs för en viss tjänst eller 

befattning.” (Kompetens, 2014.)   

 

Det svenska begreppet digital kompetens är något av en direktöversättning ifrån 

engelskans ”digital literacy.” Det svenska språket, som saknar ett så mångfacetterat 

begrepp såsom literacy, använder ordet kompetens för att kunna använda ordet i flera 

områden än ”läs- och skrivkunnighet”, som är ordets vanligaste översättning. Ett 

begrepp som har börjat dyka upp är litteracitet. Elisabeth Björklund beskriver i sin 

avhandling att litteracitetsbegreppet har sin grund i läs- och skrivkunnigheten, men har 

utvecklats till att få ungefär samma betydelse som engelskans ”literacy.” Björklund 

nämner även att en ”litteracitetsindustri” har blossat upp där litteracitetsbegrepept har 

utvecklats till att även omfatta medialitteracitet och datorlitteracitet (Björklund, 2008.)    

 

Ett ytterligare problem i definitionen av digital kompetens är begreppets förhållande till 

andra kompetensbegrepp som används inom forskarvärlden. Informationskompetens till 

exempel, kan användas för att beskriva en individs informationssökning och 

informationsbearbetning oavsett vilket medium man talar om. Ibland används andra, 

snarlika, begrepp såsom datorkompetens och e-kompetens synonymt med digital 

kompetens och ibland sammanfogas de olika kompetensbegreppen i en enda stor 

multikompetens. Vilket kan skapa mer förvirring än ordning, då olika kompetenser i 
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grunden har många olika betydelser beroende på vilken praktik man undersöker. 

(Limberg et al, 2009 s.38ff.)    

 

Flertalet forskare och institutioner har gett sig i kast med att definiera begreppet digital 

kompetens. I en rekommendation utfärdad av Europaparlamentet beskrivs åtta 

nyckelkompetenser för livslångt lärande. Däribland den Europeiska kommissionens 

definition och beskrivning av digital kompetens. 
 

”Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av 

informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för 

kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, 

dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, 

redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i 

samarbetsnätverk via Internet.” (Europaparlamentet, 2006/962/EG) 
 

EU-kommissionen ser den digitala kompetensen som en av de åtta 

nyckelkompetenserna för livslångt lärande. Med nyckelkompetenser avses de 

kompetenser som alla individer behöver för självförverkligande, social integration och 

sysselsättning. En av dessa kompetenser är alltså digital kompetens som beskrivs utifrån 

tre områden; kunskap, färdighet och attityd. Då EU-kommissionens definition av digital 

kompetens spelar en central roll i den här uppsatsens analys, hittas mer utförlig 

information om EU-kommissionens syn på digital kompetens i kapitel 4 ”Utgångspunkt 

för analys.”  

 

2.3 Problemformulering 

I litteraturen finns många olika perspektiv på ämnet. Främst har det rört sig om ett 

pedagogiskt perspektiv där lärare, skolledare och elever har varit i fokus. En del studier 

har handlat om hur lärare och skolbibliotekarier ser på skobibliotekets roll, men då har 

skolbibliotekets förhållande till den digitala kompetensen i stort sett utelämnats.  

 

Som tidigare beskrivits i rubriken Den digitala kompetensen och skolan, har ett skifte i 

synen på undervisning lett till en undersökande och forskande attityd förespråkas. 

Tyvärr nämns knappt skolbibliotekets roll i läroplanen och undervisning i digital 

kompetens utelämnas till stor del. Ett problem är även att mycket av den tidigare 

forskningen, särskilt inom biblioteks- och informationsvetenskap, har fokuserat på att 

beskriva begreppet istället för att studera hur skolbibliotekarier faktiskt arbetar med 

digital kompetens. 

 

Ett annat problem som uppstår är när undervisningen i digital kompetens är 

knapphändig och ibland icke existerande (Samuelsson, 2014.) Detta kan leda till att den 

digitala klyftan i samhället vidgas och fler blir uteslutna ifrån den digitala sfären. Med 

detta i åtanke tycker jag att det är av yttersta vikt att skolbibliotekarierna och den 

digitala kompetensen undersöks. 

 

2.4 Syfte 
Syftet med den här kandidatuppsatsen är att belysa skolbibliotekariens syn på digital 

kompetens samt dennes roll som utvecklare av digital kompetens bland 

grundskoleelever. 
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2.5 Frågeställningar 
Den här uppsatsen kommer att utgå ifrån följande frågeställningar. 

 Hur ser uppfattningen av begreppet digital kompetens ut hos 

skolbibliotekarierna? 

 Hur arbetar skolbibliotekarierna med utvecklingen av den digitala kompetensen 

hos eleverna? 

 Hur ser skolbibliotekarierna på sin roll som utvecklare av den digitala 

kompetensen hos eleverna? 
 

2.6 Avgränsningar  
Den här uppsatsen kommer att avgränsas till skolbibliotekarier inom kommunala 

grundskolor. Den här uppsatsen kommer inte att undersöka den digitala kompetensen 

hos lärare och skolledare. Eleverna kommer också att utelämnas. Den här uppsatsen 

kommer inte att undersöka den digitala delaktigheten, datortätheten eller tätheten av 

andra teknologiska hjälpmedel på de olika grundskolorna. Den här uppsatsen kommer 

inte heller att djupdyka i olika projekt och begrepp såsom Digidel och MIK.  
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3 Litteraturgenomgång 

I detta stycke presenteras den litteratur som på olika sätt har anknytningar till den här 

uppsatsen i allmänhet och digital kompetens i synnerhet. 

 

3.1 Artiklar 
David Bawden är verksam som forskare vid City University London, där han är 

professor i informationsvetenskap. Bawden har ägnat mycket tid åt att beskriva och 

jämföra de olika kompetensbegreppen som cirkulerar i forskarvärlden. I sin artikel 

Information and Digital Literacies: A Review of Concepts beskriver han inte bara 

informationskompetens och digital kompetens, han beskriver även följande begrepp; 

nätverkskompetens, internetkompetens och multimediakompetens. 

 

I beskrivningen av digital kompetens tar Bawden upp den förvirring som rådde kring 

begreppet digital kompetens under 1990-talet och början på 2000-talet. Han navigerar i 

olika forskares utsagor kring digital kompetens och lyckas skapa ett lapptäcke av olika 

definitioner där informationssökning, informationsbearbetningsförmågor och 

kommunikation med andra människor ingår (Bawden, 2001.) 

 

Artikeln har som mål att beskriva och reda ut frågetecken kring de olika kompetenserna, 

vilket som den lever upp till med råge. Den ger dock inte mycket insikt i hur 

forskningen i ämnet bedrivs. Skolbiblioteken, som spelar en central roll i den här 

uppsatsen, nämns inte överhuvudtaget. 

 

Patrik Hernwall hävdar i sin artikel Utmaningar och betydelser – reflektioner kring 

innebörden av en digital kompetens, att digital kompetens inte bara ska ses som en 

förmåga att kunna hantera digitala medier och IKT. Hernwall beskriver att digital 

kompetens även innefattar färdigheter, kunskap och ett förhållningsätt att kunna 

använda dessa medier i olika sammanhang (Hernwall, 2007.) I sin beskrivning av 

digital kompetens tar han upp två dimensioner som kommer att behandlas närmare i 

nästa kapitel. Patrik Hernwall fil.dr i pedagogik vid Södertörns Högskola. 

 

Howard Rheingold skriver i sin artikel Stewards of Digital Literacies om 

skolbibliotekariens roll som förmedlare av digital kompetens. Rheingold 

problematiserar kring att vem som helst kan publicera på internet jämfört med tryckta 

medier. Det är inte längre producentens roll att försäkra sig om att det som skrivs i 

källan stämmer, det är upp till konsumenten av informationen att ”tänka som en 

detektiv” och verifiera informationen själv. Rheingold tar även upp andra aspekter av 

digital kompetens såsom vikten av att känna till hur upphovsrätten kan te sig på internet 

och hur deltagarkulturen på internet har utvecklats. Rheingold hävdar genom hela texten 

att biblioteken i allmänhet och skolbiblioteken i synnerhet har stora möjligheter att 

vägleda befolkningen i den digitala kompetensen (Rheingold, 2012.) Howard Rheingold 

har specialiserat sig på deltagande medier och internet och har undervisat på flera 

universitet bland annat U.C. Berkeley och Stanford University.   

 

 I en artikel beskriver Olof Sundin och Helena Francke informationssökningen hos barn 

i högstadiet. Inledande informationssökning dominerades av Google. På grund av 

Googles rankningssystem var oftast kollaborativa informationssidor såsom Wikipedia 

och bloggar nästa steg. Dock tvekade många elever att använda dessa som källor då de 

ansågs vara opålitliga. Istället lade man sin tilltro på sidor med en klart definierad 

kognitiv auktoritet. I artikeln nämns Statistiska Centralbyrån som en sådan (Francke & 

Sundin, 2009.) 
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I artikeln ”A Critical Perspective on Online Safety Measures”, skriver Elza Dunkels om 

digital kompetens utifrån nätsäkerhet och riskhantering. Elza Dunkels är 

universitetslektor i tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitet. Hon skriver 

om de faror som barn kan vara särskilt känsliga för, hon beskriver internetmobbning, 

grooming och olika bedrägerier som man kan komma i kontakt med på internet. 

Dunkels ställer sig skeptisk till de strategier där vuxna går in och bestämmer, med hjälp 

av olika filter som blockerar vissa hemsidor, hur barnen ska använda internet.  

 

Problemen med detta enligt Dunkels är att barnen nu använder internet på vuxnas 

villkor. Dunkels menar också att filter inte heller är särskilt effektiva då ”ovälkommet” 

innehåll kan slinka igenom. Därmed måste arbetet med att uppdatera det här filtret vara 

kontinuerligt. Dunkels menar istället på att om det ska finnas något filter, så måste det 

finnas hos barnen själva (Dunkels, 2010.)     

 

3.2 Delar ur antalogier 
Ola Erstad är professor i pedagogik vid Universitetet i Oslo där han har specialiserat sig 

på IKT och kunskapsbyggandet inom skolan. I sin text beskriver Erstad digital 

kompetens ur ett utbildningsperspektiv, där han använder sig av fem dimensioner. 

Erstad ger sig även i kast med att definiera begreppet digital kompetens, utifrån flertalet 

kärnbegrepp, vilket kommer att bearbetas mer i nästa kapitel. 

 

1) Kunskap i användning – undervisning i att använda digitala medier. Erstad 

poängterar här att det är viktigt att inte bara undervisa i hur tekniken fungerar. Det är 

vikigt att visa eleverna hur tekniken kan hjälpa dem att lösa olika uppgifter. 

 

2) IKT som eget kunskapsfält – Erstad skriver att förstå den digitala teknikens 

utveckling i samhället är mycket viktigt för att kunna få eleverna att se ett större 

sammanhang i samhället. Erstad poängterar att undervisning i teknologihistoria är 

mycket viktigt. 

 

3) IKT i ämnen – här skriver Erstad att undervisning i digitala medier bör genomsyra 

undervisningen i alla ämnen.  

 

4) IKT och lärstrategier – den här dimensionen förespråkar nya lärstrategier i 

färdigheter som inte är knutna till något särskilt ämne till exempel källkritik. 

 

5) Kulturell kompetens och digital bildning – här poängterar Erstad vikten av 

förståelsen hur inlärning och identitetsutveckling kan te sig i den digitala kulturen 

(Erstad, 2010.)  

       

Olof Sundin skriver en del om digital kompetens i forskningsantologin ”Läsarnas 

marknad, marknadens läsare.” Sundin fokuserar främst på vad han benämner som 

”digital källkritik.” Att synen på källkritik har förändrats i och med Internets och 

diverse kollaborativa källors utveckling. Det krävs nya kunskaper i hur man behandlar 

källor som inte har någon angiven skribent samt att kunna väga och jämföra dessa källor 

med andra källor. Sundin problematiserar genom att en alltför trivialiserad syn på digital 

källkritik kan resultera i att elevernas förmåga att konstruera sökfrågor och 

frågeställningar hämmas. Sundin poängterar vikten av kontinuerlig handledning och 

stöd under informationssökningsprocessen och här spelar skolbibliotekarien en stor roll 

(Sundin, 2012.) 
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3.4 Doktorsavhandlingar 
I början av 2014 utkom Ulli Samuelsson med sin doktorsavhandling i pedagogik vid 

högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Avhandlingen heter ”Digital 

(O)jämlikhet – IKT användning i skolan och elevers tekniska kapital” och den 

behandlar ett flertal ämnen, bland annat digital kompetens. Avhandlingen har sitt 

huvudsakliga fokus på hur utbildningen i användning av digitala medier ter sig i den 

svenska grundskolan.  

 

Avhandlingen grundar sig på en enkätstudie om 259 enkäter och en kvalitativ studie 

omfattande 12 intervjuer. Resultatet av studien visar på att skolan inte ger lika 

möjligheter till alla elever när det gäller utbildning i digitala medier. Utbildningen är 

ofta frivillig och består vanligtvis av nödtorftig undervisning i de vanligaste 

programmen såsom; Word, PowerPoint och Excel. Avhandlingen beskriver att mycket 

av undervisningen i användningen av digitala medier beror på lärarnas egen kompetens 

och intresse för teknologin. Samuelsson lyfter fram lärarnas position som en 

nyckelposition för att utveckla elevernas digitala deltagande och digitala kompetens. Ett 

aktivt engagemang från lärarnas sida krävs för att undvika en digital klyfta mellan de 

elever som är bra på att använda den digitala teknologin och de som inte kan använda 

den (Samuelsson, 2014.) 

 

Ulli Samuelsson skriver ur ett ganska strikt pedagogperspektiv, med ett litet fokus på 

skolbiblioteket. Skolans bibliotek benämns som ett allmänt utrymme där datorer kan 

förekomma. Relevansen för biblioteks- och informationsvetenskap kan då tyckas vara 

mycket liten. Avhandlingens roll i den här uppsatsen är att uppmärksamma att svenska 

elevers digitala kompetens är en fråga som bör tas på största allvar.  

 

Det finns även olika C-uppsatser som tar upp digital kompetens i olika former. Johanna 

Öberg skriver i sin uppsats om den digitala kompetensen hos skolledare (Öberg, 2012.)   

Kajsa Andersson och Torleif Dunsäter tar i sin uppsats upp begreppet ganska snabbt när 

de skriver om skolbiblioteken plats i undervisningen (Andersson & Dunsäter, 2009.)  

 

Det som är intressant att uppmärksamma är hur olika forskningsdiscipliner har olika 

fokus på den digital kompetens. Biblioteks- och informationsvetenskap brukar fokusera 

på hur den digitala kompetensen kan gestalta sig i form av informationssökning i 

elektroniska databaser och källkritik på internet. Pedagogerna fokuserar i hög grad på 

hur digitala medier ska hanteras både inom elevers utbildning och i individers liv. Även 

frågor som rör hur individer använder och hur de beter sig på internet är något som 

pedagogerna gärna fokuserar på. 
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4 Utgångspunkt för analys 

I det här kapitlet presenteras EU-kommissionens beskrivning av digital kompetens och 

det synsätt som kommer att användas i analysen av det insamlade materialet. Metod för 

analys behandlas även i det här kapitlet.  

 

4.1 EU-kommissionens beskrivning av digital kompetens 
Den här uppsatsen har sin teoretiska grund i EU-kommissionens definition och 

uppdelning av begreppet digital kompetens. Som tidigare nämnts grundar sig EU-

kommissionens definition på tre områden; kunskap, färdighet och attityd. Här följer en 

beskrivning av vad som ingår i de olika områdena enligt EU-kommissionen.  

 

* Kunskap – För att ha en god digital kompetens krävs kunskaper kring hur IKT 

fungerar och hur den kan användas i vardagslivet, på arbetet, i lärandet och så vidare.  

Här ingår dels praktiska kunskaper såsom hur individen kan hantera de elektroniska 

resurserna såsom databaser, stavningsprogram och kalkylprogram på ett korrekt sätt 

samt vara medveten om informationens validitet och tillförlitlighet. Olika risker med att 

använda internet bör beaktas, exempelvis brottsliga handlingar. Även en viss förståelse 

för hur juridiken på internet fungerar och hur olika etiska principer kan gestalta sig på 

internet bör finnas. 
 

* Färdighet – Färdighet i den här bemärkelsen betyder att individen bör besitta 

förmågan att kunna samla in, bearbeta och använda informationen på ett meningsfullt 

sätt, samt kunna bedöma dess relevans och validitet. Man ska även kunna skilja den 

fysiska och den virtuella verkligheten åt, samtidigt ska man kunna se sambanden mellan 

dem. Individen bör även besitta de färdigheter som krävs för att producera och redovisa 

information. Individen bör även se IKT som ett stöd för kritiskt tänkande, innovation 

och kreativitet.   

 

* Attityd – Användandet av IKT bör omges av en kritisk, reflekterande och ansvarsfull 

attityd. Individen bör även använda internet för att utveckla ett intresse och engagemang 

och ansluta sig till olika grupper och nätverk inom både privat- och yrkeslivet 

(Europaparlamentet, 2006/962/EG.) 

 

Jag har valt att basera den här uppsatsens teoretiska ramverk på EU-kommissionens 

definition och beskrivning av digital kompetens på grund av att den förekommer relativt 

ofta inom litteraturen om digital kompetens. Beskrivningen är också tämligen kortfattad 

och enkel att förstå, vilket gör att den passar perfekt för den här uppsatsens nivå. 

Definitionen har även en särskild tyngd då EU-kommissionen är en mycket viktig 

organisation, vars uppgift är att föra fram lagförslag (vilket EU-kommissionen i stort 

sett har ensamrätt till), medla mellan Europaparlamentet och Ministerrådet, samt att 

verkställa juridiska beslut i praktiken (Europeiska Kommissionen, 2014.) 

 

EU-kommissionens beskrivning av digital kompetens har inte helt undgått kritik. Sven-

Eric Liedman (2008) skriver i en intern rapport från Skolverket att EU-kommissionen 

misslyckas med att skilja den digitala kompetensen ifrån informationskompetensen. 

Liedman påpekar att EU-kommissionens syn på digital kompetens endast handlar om 

ytliga kunskaper som att hantera datorer. Liedman fortsätter med att förklara att den 

digitala tekniken påskyndar sökprocessen och utökar sökresultaten, men den utrustar 

inte användarna i några nya kunskaper och färdigheter i hur man granskar och bearbetar 

informationen. 
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Undersöks endast de källkritiska och informationssökande aspekterna av EU-

kommissionens definition av digital kompetens, är det inte mycket som skiljer den 

digitala kompetensen ifrån informationskompetensen. EU-kommissionens definition är 

visserligen extremt kort och många begrepp som omnämns i de tre områdena varken 

förklaras eller utvecklas, vilket kan leda till att en viss förvirring uppstår. Sedan går det 

att diskutera om riskbedömning på internet, hantering av IKT och kreativitet på internet 

bara kan ge upphov till ”ytliga” kunskaper. 

 

I nedanstående bild (Figur 1) vill jag kortfattat, men ändå konkret beskriva hur den här 

uppsatsen ser på digital kompetens. 

  

Figur 1 – Digital kompetens 
 

 
 

Synen på digital kompetens utifrån områdena kunskap, färdighet och attityd återspeglas 

även i texter från författare som har tagits upp tidigare i den här uppsatsen. Patrik 

Hernwall beskriver i sin text digital kompetens utifrån två dimensioner. Den första 

dimensionen benämner Hernwall med ”förtrogenhetskompetens.” Med detta menas de 

tekniska färdigheter som krävs för att kunna hantera olika digitala artefakter och vara 

väl bevandrad med dessa (Hernwall, 2007.) I antologin ”Barn och Unga i den Digitala 

Mediekulturen”, definierar Ola Erstad digital kompetens utifrån en rad olika 

kärnbegrepp, som påminner om EU-kommissionens beskrivning av digital kompetens. 

Fritt översatt ifrån norska är Erstads två första kärnbegrepp: 

– Grundläggande färdigheter: att kunna hantera en dator på ett effektivt sätt. 

– Nedladdning: att kunna ladda ned olika typer av information ifrån internet (Erstad, 

2010.)  

Hernwalls beskrivning av den första dimensionen av digital kompetens och Erstads 

inledande kärnbegrepp påminner mycket om det som EU-kommissionen lägger under 

beskrivningen av digital kompetens inom kunskapsområdet. 

 

 Patrik Hernwall beskriver den andra dimensionen av digital kompetens som en 

koppling till ett reflekterande tankesätt där den digitala teknikens betydelse för de 

individer som använder den poängteras. Att individen ser de digitala verktyg som 

”redskap för att kunna lösa problem och att hantera komplexa processer och fenomen.”  

(Hernwall, 2007.) Hernwall antyder här de digitala verktygens betydelse för 
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informationssökning. Ola Erstad är mycket konkret i beskrivningen av sina följande 

kärnbegrepp       

– Söka: veta hur man söker information på internet. 

– Navigera: att kunna navigera i digitala nätverk. 

– Klassificera: kunna organisera informationen i olika genrer. 

– Integration: kunna sammanställa olika typer av information  

– Skaparglädje/kreativitet: att själv kunna producera innehåll på internet 

– Utvärdering: kunna värdera kvaliteten, relevansen, objektiviteten och nyttan med  

Informationen som har hittats (Erstad, 2010.) 

Hernwalls beskrivning av den andra dimensionen, om än något diffus och Erstads 

kärnbegrepp påminner om de centrala delarna av EU-kommissionens beskrivning av 

färdighetsområdet.  
 

Ola Erstad tar även upp kärnbegrepp inom den digitala kompetensen som påminner om 

attitydsområdet.  
– Kommunikation: att kunna använda och uttrycka sig genom olika medier på internet. 

– Samarbete: att kunna ingå i nätbaserade, lärande relationer med andra 

internetanvändare. (Erstad, 2010.) 

Hernwall saknar visserligen något motsvarande inom sin beskrivning av digital 

kompetens som två dimensioner. Dock nämner han att ”det är viktigt att individen tar 

teknikens erbjudanden i anspråk och att denne mer eller mindre aktivt söker upp 

teknikens funktioner.” (Hernwall, 2007.) 
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5 Metod 

I det här kapitlet beskrivs urvalet av population, uppsatsens metod för datainsamling 

samt etiska hänsynstaganden.  

 

5.1 Urval 
Jag har även inspirerats av Martyn Denscombes beskrivning av det subjektiva urvalet. 

Det subjektiva urvalet, enligt Denscombe, går ut på att handplocka intervjupersoner 

utifrån tidigare kännedom om dessa. Detta är bra då det blir troligare att 

intervjupersonerna kan ge värdefull data (Denscombe, 2009, s.37f.)    

Intervjupersonerna har ”handplockats” med hjälp av telefonsamtal och e-post. Jag har 

redan innan intervjutillfället skaffat mig en viss kännedom om de tilltänkta 

intervjupersonerna och deras arbetsplats. Till exempel om skolorna de arbetar på har 

bedrivit projekt kring digital kompetens och så vidare. Denna förkunskap har jag 

kommit över genom att besöka de olika skolorna och dess skolbiblioteks hemsidor. I 

flertalet fall fanns det även bloggar att tillgå för vidare information. 

 

Jag har även ansträngt mig i det längsta för att få största möjliga spridning på 

skolbibliotekarierna. Detta för att få skolbibliotekarier med kunskaper och erfarenheter 

ifrån hela grundskolan. För att kunna åstadkomma detta delade jag in 

skolbibliotekarierna i tre olika kategorier, beroende på vilka årskurser som fanns 

representerade på skolan. Nedanför beskrivs urvalet i detalj. Det totala antalet 

intervjuade skolbibliotekarier är fem. Fördelningen av dessa står inom parentes. De 

uppdiktade namnen anges också.  

 

Förskola – årskurs 6 (2) Kim och Mathilda  

Årskurs 7-9 (2) Agnes och Sammie 

Förskola – årskurs 9 (1) Rickard 

 

5.2 Datainsamling 

Den datainsamlingsmetod som har använts till den här uppsatsen har varit kvalitativa 

intervjuer, med inslag av strukturerade och semistrukturerade intervjufrågor. Inför 

intervjutillfällena konstruerade jag en intervjuguide efter en modell som återfinns i 

Metodpraktikan. Intervjuguiden konstruerades utifrån de frågor som återfinns i den här 

uppsatsens syfte och frågeställningar, samt med inspiration ifrån EU-kommissionens 

beskrivning av digital kompetens. Intervjuguiden består av tre teman där varje tema har 

en mängd olika underfrågor av varierande typer (Esaiasson et al, 2012 s.264ff.) Första 

temat består av generella frågor kring skolbibliotekariens bakgrund, dels studie- och 

arbetsbakgrund och dels om skolbibliotekarien har någon kunskap om digital 

kompetens sedan tidigare. Det andra temat handlar om skolbibliotekariens syn på digital 

kompetens och det tredje temat behandlar skolbibliotekariens roll som utvecklare av den 

digitala kompetensen. Då det inte var säkert att skolbibliotekarien visste exakt vad 

digital kompetens var, ”fiskade” jag efter svar genom att prata en del om aspekterna av 

digital kompetens (såsom; producering, källkritik, säkerhet på internet) kring digital 

kompetens och be skolbibliotekarien att komma med kommentarer om hur de förhåller 

sig till de här aspekterna.   

 

De kvalitativa intervjuerna skedde ansikte mot ansikte med intervjupersonerna. Detta 

har gett den stora fördelen att kunna ha en mer levande interaktion mellan mig som 

forskare och intervjupersonen, att kunna ställa följdfrågor och kunna följa upp olika 

samtalsämnen som dök upp under intervjun. Jag lät även intervjupersonerna välja i 

vilken miljö de ville att intervjun skulle äga rum. Min förhoppning var att detta skulle 
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resultera i att intervjupersonerna skulle känna sig trygga i en miljö som de känner till. 

Med det i åtanke hoppades jag att intervjupersonerna skulle ge fler och mer utförliga 

svar på mina frågor (Denscombe, 2009, s.28f.)  

 

Intervjuerna hade en tämligen flytande struktur. En del frågor, särskilt de inledande 

frågorna, är inspirerade av den strukturerade intervjun. De är endast till för att beskriva 

intervjupersonens bakgrund. Det är inte tal om några frågor som bjuder in till 

diskussion. De flesta intervjuerna följde en semistrukturerad konstruktion där frågorna i 

intervjuguiden behandlades i tur och ordning, med reservation för att kunna ställa 

följdfrågor och låta intervjupersonerna utveckla sina resonemang. En del intervjuer hade 

under en del skeenden en mycket ostrukturerad konstruktion, där digital kompetens 

knappt behövdes nämnas innan intervjupersonen satte igång med sina resonemang. Vid 

dessa tillfällen ingrepp jag endast när intervjupersonen alltför mycket gled ifrån 

samtalsämnet (Ibid, s.233ff.)       
 

5.3 Metod för analys  
Under transkriberingsfasen av intervjuerna gjorde jag en inledande analys av det 

insamlade materialet, med inspiration ifrån Kvales och Brinkmanns beskrivning av 

Meningskodningen (Kvale & Brinkmann, 2009 s.217f.) Jag delade in 

intervjupersonernas utsagor i olika nyckelbegrepp. Som inspiration till de här 

nyckelbegreppen stod EU-kommissionens beskrivning av digital kompetens, samt Ola 

Erstads beskrivning av olika nyckelbegrepp kring digital kompetens. Resultatet och 

analyserna delades in i följande nyckelbegrepp; Hantering av IKT, informationssökning, 

källkritik, producering, riskhantering, juridik och etik samt intresseutveckling.  

 

Efter att ha gjort en tematisering av det insamlade materialet gjordes en djupare analys 

med fokus på meningen. Jag använde mig av det som Kvale och Brinkmann beskriver 

som meningstolkning. Meningstolkningen förespråkar att forskaren går förbi det som 

intervjupersonerna har sagt direkt, för att kunna hitta dolda meningar och strukturer. 

(Ibid, 2009 s.223f.) Med detta hoppades jag hitta utsagor som kunde placeras in i 

beskrivningen av digital kompetens som en kunskap, färdighet och attityd. En 

avslutande analys genomfördes för att undersöka huruvida något av de tre områdena var 

överrepresenterat i intervjupersonernas utsagor. 

 

5.4 Etiska Hänsynstaganden 
Vetenskapsrådet har sammanställt en text om forskningsetiska principer inom den 

humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. Det rör sig sammanlagt om fyra 

krav: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002) Samtyckeskravet tillgodoses genom att jag frågade de tilltänkta 

intervjupersonerna om de vill vara med i undersökningen. Jag framhävde att det är helt 

frivilligt från intervjupersonens sida. Jag bad även intervjupersonerna om tillåtelse att få 

spela in intervjun, detta för att lättare kunna transkribera och bearbeta materialet.   

 

Informationskravet uppnåddes genom att jag samtalade med intervjupersonen om 

undersökningens syfte och dennes roll i undersökningen. Jag informerade även 

intervjupersonerna om att uppsatsen kommer att publiceras i DiVa vid terminens slut. 

Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att jag avidentifierar personerna som har 

ingått i undersökningen så mycket som möjligt. Intervjupersonernas verkliga namn 

kommer att ersättas av pseudonymer. Som ett led i konfidetialitetskravet informerade 

jag intervjupersonerna om att det är bara jag som skribent som kommer att ha tillgång 

till materialet under uppsatsskrivandets gång. Nyttjandekravet uppfylldes genom att jag 
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garanterade intervjupersonerna att materialet, som samlades in, endast kommer att 

användas för forskning. 
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6 Resultat och Analys 

I det här kapitlet presenteras resultatet av de genomförda intervjuerna samt analyserna 

kring de olika ämnena. Observera att kapitel 6.1 inte har något efterföljande 

analyskapitel. Detta grundar sig på att det första kapitlet tjänar som en redovisning av 

intervjuguidens inledande frågor. 

 

6.1 Skolbibliotekarierna och digital kompetens 
Samtliga skolbibliotekarier som deltog i studien hade kommit i kontakt med begreppet 

digital kompetens tidigare. I följdfrågor som riktade sig kring hur de hade kommit i 

kontakt med digital kompetens, skiftade svaren en aning. Skolbibliotekarie Sammie 

hade kommit i kontakt med begreppet under sin utbildning, men hade även skaffat sig 

mer kunskap under olika utbildningsresor och konferenser. Övriga skolbibliotekarier 

hade kommit i kontakt med begreppet genom en blandning av kollegor, tidskrifter och 

andra publikationer. Skolbibliotekarierna Kim, Rickard och Mathilda hade även 

kännedom om EU-kommissionens definition och beskrivning.      

 

Flera av skolbibliotekarierna drog även kopplingar till ett begrepp kallat MIK (Media- 

och Informationskunnighet.) Skolbibliotekarierna beskrev MIK som ett begrepp som 

startades av UNESCO och bedrivs numera av Statens Medieråd. Syftet med MIK var att 

samla alla begrepp som användes inom olika professioner (i det här fallet lärare och 

skolbibliotekarier) och skapa ett enda begrepp. Detta för att minska 

begreppsförvirringen mellan de olika professionerna. Meningarna gick dock isär om hur 

man skulle förhålla sig till MIK. Rickard såg det som ett övergångsbegrepp där det är 

viktigt för skolbibliotekarierna att ”hänga med på tåget så att inte skolledaren anställer 

en MIK-pedagog istället.” Generellt var tankarna hos skolbibliotekarierna kring MIK 

avvaktande, då Skolverket inte har fattat något beslut i frågan ännu. 

 

6.2 Hantering av IKT 
När skolbibliotekarierna skulle beskriva begreppet digital kompetens var de eniga om 

att det är ett stort begrepp där mycket ingår. De beskrev att det först och främst rör sig 

om en grundläggande kunskap om hur man rent praktiskt hanterar den digitala tekniken. 

Att kunna använda en dator, smarttelefon, surfplatta eller annan digital teknik på ett 

korrekt sätt. Skolbibliotekarie Mathilda poängterade, ”att det är viktigt att kunna läsa 

och skriva för att kunna använda och förstå digitala resurser.”  

 

Skolbibliotekarie Rickard lade stort fokus på att den digitala kompetensen ska vara 

mycket smidig och överförbar till andra hård- och mjukvaror. Vilket Rickard beskrev 

enligt följande. 

 
 Om du får en Ipad i handen så ska du veta ungefär hur du ska använda den. Du ska 

kunna vara förtrogen med gränssnittet eller åtminstone veta ungefär hur du 

navigerar Detta gäller oavsett om du har en Ipad, androidtelefon. Sitter du på en 

MAC så ska du kunna göra det. Sitter du på en dator med windows-operativsystem 

så ska du kunna göra det där. Så att du kan röra dig ganska sömnlöst mellan de här 

olika grejerna. Det är ett tecken på god digital kompetens för mig. Eller om du 

alltid har skrivit i Microsoft Word och någon plötsligt kommer och vill att du ska 

skriva i Goodle Docs, så ska du kunna göra det. Man sa kunna se likheter och 

kunna använda olika programvaror.  
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Skolbibliotekarie Mathilda beskrev även vikten av att känna till digitala mediers 

begränsningar och brister och att det också krävs förmågor att hitta information på andra 

sätt.  

 
Man måste inse begränsningarna och bristerna med det så att det inte blir 

allenarådande på något sätt. Så att man inte har någon övertro på tekniken. Här 

tänker jag främst i skolan där tekniken ibland strular och då måste man ha andra 

förmågor att ta till sig information.  

 

Skolbibliotekarie Kim beskrev undervisningen i hanteringen av IKT började tidigt i 

lågstadiet med olika stavningsprogram och liknande. Under mellanstadiet använder man 

sig mer av surfplattor. Kim beskrev följande: 

 
På mellanstadiet jobbar vi inte alls med datorer, vi har Ipads, och de kan det här. 

De behövde lite undervisning i hur man bygger upp en text, men knappt något när 

det kom till att hantera Ipaden. Den lilla datorundervisning som sker kräver dock 

lite mer användarundervisning. Det finns inget som är så användarvänligt som en 

Ipad.  

 

Något som nästan alla skolbibliotekarier hade gemensamt var att de inte undervisade 

eller hjälpte eleverna särskilt mycket i hur man praktiskt hanterar en dator. Detta ansågs 

vara lärarnas och tekniksupporterns jobb. Rickard poängterade att: 

 
Det ligger en liten fara i det där att man blir systemtekniker och hjälpreda istället 

för bibliotekarie, bara för att man råkar ha ett intresse med datorer. Då förskjuts 

mitt arbete till att innefatta uppgifter som det står i styrdokumenten att jag inte alls 

ska hålla på med.   

 

Det enda undantaget här var Mathilda som hävdade ”att på en skola med många datorer 

och unga elever, så är det väldigt lätt att eleverna hamnar i en situation som de inte har 

förmågan att lösa.” 

 

En del utav skolorna hade en ”en-till-en-policy”, där varje elev får ett digitalt verktyg, 

oftast rörde det sig om någon form av bärbar dator eller surfplatta. Skolbibliotekarierna 

Sammie och Agnes anmärkte på att det finns en del brister i det här systemet. Eleverna 

glömmer ofta sin dator i skåpen eller hemma, datorer går ideligen sönder, på grund av 

att eleverna inte hanterar dem på ett korrekt sätt, och de därför måste skickas iväg på 

lagning. Ibland händer det att eleverna inte använder datorerna till skolarbete, utan 

istället använder den till att spela spel eller vara på sociala medier under lektionstid. 

 

Skolbibliotekarierna Mathilda och Agnes pratade även en del om den digitala 

kompetensen som en demokratifråga, att folkbiblioteken i allmänhet och 

skolbiblioteken i synnerhet spelar en mycket stor roll att stötta de som inte har optimal 

tillgång på digitala medier i hemmet. Mathilda beskrev  

 
Man märker det på barnen att det är stor skillnad på hur vana de är vid tekniken 

och vilken vana de har med sig hemifrån. Då blir ju skol- och folkbiblioteket en 

väldigt viktig del till att jämna ut de här skillnaderna. Att tillhandahålla IT, men 

även att lära ut hur det fungerar och hur man kan använda den. Och i skolan är det 

ju väldigt, väldigt viktigt och jag tror att längre fram kommer det vara nästan 

omöjligt att delta i samhällslivet om du inte har de här kompetenserna. 

 

Därmed kan även den digitala kompetensen i den svenska skolan ses som en demokratifråga. 
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6.2.1 Analys 
Vid en närmare undersökning av vad skolbibliotekarierna säger om hanteringen av 

digitala medier, kan man urskilja att det finns ett fokus på kunskap och färdigheter. 

Skolbibliotekarierna pratar mycket om hur viktigt det är att kunna använda digitala 

medier på ett korrekt sätt. Kunskapsområdet skiner även igenom i beskrivningen av 

överförbarheten. Det som oftast kännetecknar djupgående kunskap är just att kunna 

överföra sina erfarenheter och kunskaper. Att kunna se likheter och skillnader mellan 

olika digitala medier och program påminner om beskrivningen av färdighetsområdet. 

Även inse bristerna med den digitala tekniken och att kunna använda sig av flera medier 

för att skaffa sig information ryms även inom färdighetsområdet. Attitydsområdet, eller 

snarare bristen på den, kan rymmas in under den oansvariga användning av digitala 

medier som skolbibliotekarierna beskriver. Det finns visserligen inga siffror på hur 

vanligt förekommande detta är och det tillhör inte riktigt den här uppsatsen syfte att 

undersöka den saken närmare, men det är viktigt att poängtera i alla fall.    

 

Undervisningen i hur man använder digitala medier var något som förekom nästan 

uteslutande i de yngre årskurserna. Här är det ett klart kunskapsområde som är rådande 

då fokus läggs på hantering av olika program. 

 

Att koppla på ett demokratiperspektiv på den digitala kompetensen gör det hela ännu 

mer intressant. Utan en grundläggande tillgång på digitala medier gör detta att hela 

synen på digital kompetens i den här uppsatsen går om intet. Det är uppenbart att den 

här digitala klyftan i skolan, kan få vidare ringar på vattnet och skapa ytterligare 

kunskaps-, färdighets-, och attitydsklyftor längre fram i utvecklingen hos individer. 

 

6.3 Informationssökning 
En annan viktig del av den digitala kompetensen som skolbibliotekarierna tog upp var 

informationssökningen på internet. Här ville skolbibliotekarierna väva in begreppet 

nätkännedom . Rickard beskrev nätkännedomen enligt följande; ”att vara digitalt 

kompetent enligt mig är att ha en bra nätkännedom, att kunna navigera och hitta olika 

informationssidor, samt veta ungefär hur dessa sidor är uppbyggda, hur de fungerar och 

hur de kan användas.” Kim förde ett liknande resonemang, att en god nätkännedom är 

viktig för att avgöra skillnaden på internet och böcker. ”I böcker lär du dig hur 

innehållsförteckningar och så ser ut. På webbsidor kanske de inte alltid finns att tillgå. 

Det är då viktigt att kunna utnyttja olika funktioner som kan finnas på en sida, att 

skanna av sidan och hitta menyer och sökfunktioner.” 

 

Flera utav skolbibliotekarierna poängterade vikten av korrekt konsumering av 

information på internet. Med en korrekt konsumering menade skolbibliotekarierna att en 

kompetent person ska kunna, ”hitta, granska, bearbeta information och sedan använda 

den i sina uppgifter”, som skolbibliotekarie Mathilda beskrev det. En del av 

skolbibliotekarierna upplevde att det fanns ett problem här då eleverna inte visade 

tillräckligt med hänsyn till informationssökningsprocessen. Som Skolbibliotekarie 

Sammie uttryckte det;   

 
För det gör ju eleverna gärna. Att man bara går till Google och skriver in första 

bästa fråga som dyker upp i huvudet och sedan tar första bästa träff som dyker upp 

i träfflistan […] De orkar liksom inte att söka ordentligt, det ska bli klart så fort 

som möjligt och sedan slipper man det. 
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Skolbibliotekarierna poängterade att är viktigt att kunna utarbeta en frågeställning som 

passar ens syfte och därigenom konstruera en sökfråga som sökmotorn kan hantera. 

Skolbibliotekarie Rickard sa även, ”många databaser tillåter inte att man skriver in en 

hel fråga, det är ganska lyxigt med Google där man ofta kan skriva in en hel fråga och 

ändå få ett någorlunda bra sökresultat.”   

 

Ett återkommande ämne som alla bibliotekarierna tog upp var Wikipedia
1
. Överlag var 

inställningen till Wikipedia positiv, men samtliga bibliotekarier påpekade att det är en 

otymplig och komplicerad källa att jobba med, särskilt som grundskoleelev. För det 

första krävs omfattande kunskaper i engelska för att ens förstå vad som står i artikeln. 

Sedan krävs det en god förståelse för hur Wikipedia fungerar. Att känna till att i princip 

vem som helst kan skapa och redigera artiklar. Man ska kunna undersöka artikelns 

diskussionsforum för att undersöka om det finns någon kontrovers kring ämnet i 

artikeln, om någon av skribenterna kan tänkas ha någon gömd agenda och så vidare. 

Rickard beskrev dilemmat kring Wikipedia enligt följande:  

 
Om du behärskar Wikipedia så kan det vara en rätt användbar källa att använda, 

men den ställer höga krav, mycket högre än vad många elever tror. Det blir en 

fråga om tillförlitlighet kontra användbarhet. Du ska välja en källa som passar ditt 

syfte och din förmåga att kunna bearbeta den. 
   

Undervisning i informationssökning var något som tog upp mycket utav 

skolbibliotekariernas arbetstid. Samtliga skolbibliotekarier uppgav att de har ett 

utvecklat samarbete med lärarna på respektive skola. Skolbibliotekariens undervisning i 

de här olika bitarna sker i samförstånd och med närvaro av undervisande lärare. Att 

undervisa ”på eget bevåg” var inget man arbetade med och att upprätthålla ett samarbete 

med lärarna var mycket viktigt.   

 

Dock upplevde skolbibliotekarierna en del problem, främst i fråga om tid och 

möjligheter. Skolbibliotekarierna hinner helt enkelt inte med att vara med alla klasser 

och alla elever hela vägen och samtidigt sköta en grundläggande biblioteksverksamhet, 

som att beställa böcker och katalogisera material. Skolbibliotekarie Agnes påpekade att 

”det är svårt att jobba på en grundskola då det är många olika ämnen och lärare.” Flera 

utav skolbibliotekarierna arbetade endast deltid, vilket gjorde det ännu svårare att nå ut 

till alla klasser. Att mer tid skulle tillskjutas till dessa områden var något som stod högt 

på önskelistan. 

 

Skolbibliotekarierna jobbade även mycket med wikisidor och personliga bloggar där de 

lägger upp olika länklistor till hemsidor som kan vara nyttiga i elevernas arbete. De här 

länklistorna utarbetades i stor utsträckning i samtal med lärarna. 

 

6.3.1 Analys 
Det som skolbibliotekarierna beskriver inom den digitala kompetensen som 

nätkännedom, går att sortera in under kunskaps- och färdighetsområdena. 

Skolbibliotekarierna beskriver dels nätkännedomens praktiska färdigheter, där fokus 

ligger på att kunna navigera bland informationssidor och veta hur de är uppbyggda. När 

skolbibliotekarierna beskriver vikten av att kunna veta skillnaden på hur böcker och 

internet är uppbyggda, beskrivs det som en färdighet. Att sedan konsumera den här 

informationen på ett korrekt sätt påminner om färdigheten att kunna använda 

informationen på ett meningsfullt sätt.  Att eleverna ofta hoppar över något av stegen i 

                                                 
1
 I den här uppsatsen är det den engelskspråkiga versionen av Wikipedia som menas. 
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informationssökningen, till exempel att de struntar i att utveckla en ordentlig 

frågeställning som kan behandlas i olika databaser, leder till en väldigt oansvarig och 

bagatelliserad syn på informationssökning och informationsanvändning.  

 

Skolbibliotekariernas beskrivning av Wikipedia i skolan kan också placeras in på flera 

utav områdena av den digitala kompetensen. Ungefär som en trappa där de olika 

områdena, kunskap, färdighet och attityd avlöser varandra. Dels beskrivs extremt 

grundläggande språkkunskaper i främst engelska, men det krävs även kunskap kring hur 

Wikipedia fungerar som informationssida med; redigeringsforum, diskussionsforum och 

så vidare. Att vara medveten om hur dessa sidor samverkar för att bygga upp en 

Wikipediasida kan också ses som en kunskap i att bedöma sidans validitet och 

tillförlitlighet. Dilemmat kring Wikipedias användbarhet kontra tillförlitlighet kan 

placeras under färdighetsområdet av den digitala kompetensen. Det krävs en färdighet 

att dels kunna bedöma relevansen och validiteten hos informationen, men också en 

färdighet i att använda den på ett meningsfullt sätt, vilket inte alltid är lätt om man har 

bristande kunskaper kring språket och hur Wikipedia fungerar som källa. Arbetet med 

Wikipedia ska även omges av en kritisk, reflekterande och ansvarsfull attityd där man 

ska förstå att i princip vem som helst kan redigera de här artiklarna. 

 

6.4 Källkritik 
Samtliga skolbibliotekarierna tog upp var vikten av att vara källkritisk på internet. Som 

en digitalt kompetent person, ska man kunna granska sina källor på flera olika sätt. 

Flera utav skolbibliotekarierna poängterade vikten av att använda flera källor och inte 

bara lita på en enda. ”Man måste tänka på att använda flera källor och jämföra dem med 

varandra. Det är viktigt att man får det med sig, att ifrågasätta alla källor man 

använder.” Som Skolbibliotekarie Sammie beskrev det. 

 

En del utav skolbibliotekarierna framhävde även vikten av att kunna granska tendensen 

bakom källan. Skolbibliotekarie Agnes nämnde att tendenskriteriet inom källkritiken är 

mycket viktigt att beakta på internet, då bloggar och liknande kan innehålla personliga 

åsikter och det är då viktigt att undersöka vilken relation skribenten har till ämnet. 

”Eleverna förstår inte alltid att det kan finnas krafter bakom källan som försöker 

påverka dem åt ett visst håll. Därför är det viktigt att få igång det här tänket hos 

eleverna.” 

 

Skolbibliotekarie Mathilda och Kim jobbade mycket med skönlitteratur som grund i 

undervisningen, särskilt med barn som inte hade lärt sig att läsa eller skriva själva. Kim 

beskrev att ”skönlitteratur, oavsett hur påhittad den är, ofta behandlar ämnen som kan 

dyka upp i verkligheten.” När eleverna har läst en berättelse får de göra en 

informationssökning som går utanför berättelsen där de tar reda på bakgrundsfakta om 

olika element i berättelsen. Kim exemplifierade med att en historia som handlar om 

igelkottar kan lätt spinna vidare och skapa olika frågeställningar: hur många taggar har 

en igelkott? Övervintrar igelkotten? Och så vidare. Eleverna uppmuntras att arbeta med 

så många källor som möjligt. Sedan diskuterar de i grupp om hur de har gått till väga för 

att hitta den här informationen och vilka nackdelar olika källor har. Kim beskrev då att 

”det ofta blir mycket digital information och då pratar vi med eleverna om varifrån den 

här informationen kommer och vem som ligger bakom den.” Skolbibliotekarie Kim 

beskrev även att det är viktigt att jobba med källkritiska frågor redan med unga barn. 

”Vi försöker att redan från årskurs ett att pumpa i eleverna att vem som helst kan 

producera information på internet och att man alltid måste fundera på vad som är 

trovärdigt.” 
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Skolbibliotekarie Mathilda beskrev att undervisning genom skönlitteratur kan vara en 

bra inkörsport till källkritiken hos barn som inte riktigt kan läsa eller skriva själva. 

Mathilda beskrev att de jobbade i mindre grupper och läser berättelser för barnen.  

 
För ett tag sedan läste vi en bok om svarta änkor och hur de äter upp varandra efter 

parningen. Detta fick eleverna att undra om det verkligen stämde, då gjorde en 

sökning om svarta änkor på internet och vi diskuterade resultatet. Det är mycket 

viktigt att vara med eleverna hela vägen i den här sortens undervisning.  

 

I arbetet med källkritik med äldre barn påpekade flera utav bibliotekarierna vikten av att 

ansluta undervisningen till det ämne som eleverna jobbade med. Skolbibliotekarie 

Agnes beskrev det enligt följande. 

 
Just nu jobbar vi med andra världskriget, att göra ett undervissningspass i källkritik 

och informationssökning. Andra världskriget är ju jättebra i det här fallet. Man kan 

plocka fram exempel på propaganda och därmed få med väldigt konkreta exempel 

på tendensen bakom källan. 

 

Wikipedia figurerade också i undervisningen. Som ett medel i undervisningen 

redigerade Skolbibliotekarie Sammie några detaljer i Wikipediasidor för att visa 

eleverna hur enkelt det kan vara för vems som helst att ändra i dem. Vanligtvis rättades 

felet till under lektionens gång. 

 

Samtliga skolbibliotekarier tyckte att de hade mycket kunskaper att tillföra med arbetet 

kring källkritiken. Dels gällde det skolbibliotekariernas speciella synsätt på 

informationssökning och källkritiken samt att skolbibliotekarierna kan arbeta vidare 

med det som lärarna kanske inte alltid tänker på.  

 

6.4.1 Analys 
Samtliga skolbibliotekarier höll med om att det är av yttersta vikt att informera eleverna 

om att vara källkritisk på internet. Källkritiken är även den punkt som ges mest 

utrymme i EU-kommissionens beskrivning av digital kompetens. 

 

 Skolbibliotekariernas syn på källkritiken kan delas in efter de olika områdena. Att vara 

medveten om att man kan behöva söka fram flera källor om samma ämne för att jämföra 

dem är ett tecken på att kunskapsområdet skiner igenom. Att kunna granska tendensen 

bakom källan kräver däremot lite mer utav eleverna. Dels så krävs det en engagerad, 

kritisk och reflekterande attityd för att följa den här källan tillbaka till skribenten och 

undersöka vad denne har för bakgrund. Det krävs även en färdighet att se sambanden 

mellan skribentens bakgrund och innehållet i texten samt att kunna bedöma 

informationens relevans och validitet.  

 

Skönlitteraturen kan spela en avgörande roll i utvecklingen av elevernas 

informationssökande och källkritiska sinne. Det ger en inkörsport till källkritiken och 

tränar eleverna i att hitta ett syfte samt att formulera frågeställningar som de olika 

informationssökningssystemen kan hantera. Genom att få igång elevernas tankar kring 

källkritik redan i unga år, hjälper man till att bygga en stabil grund till ett mer 

komplicerat förhållande till källkritiken som kommer fram senare i utbildningen.  

 

Att konkretisera källkritiken genom att knyta den till det ämne som eleverna själva 

arbetar med vid det tillfället, är också ett bra förhållningssätt. Att undervisa i källkritik 
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rakt upp och ned kan bli mycket abstrakt och det kan bli svårt för många att få grepp om 

det.       

 

6.5 Producering 
Skolbibliotekarierna lade olika stor vikt på att eleverna skulle producera material på 

internet. Samtliga skolbibliotekarier höll med om att produceringen också är en viktig 

del av att vara en digitalt kompetent människa. Att stödja eleverna med att producera 

material med hjälp av bloggar, wikis, podcasts och filmer är något som tar upp en stor 

del av arbetstiden.   

 

Skolbibliotekarie Kim uppgav att de arbetar mycket med filmproducering på skolan. 

Eleverna får göra egna små filmklipp som de sedan lägger upp. Skolbibliotekarie Kim 

uppgav att arbetet med produktionen av information och material skedde med eleverna 

indelade i mindre grupper, sällan mer än två och två. Detta berodde på en resursbrist där 

man helt enkelt inte har råd att dela ut digitala medier till var och en. Skolbibliotekarie 

Kim beskrev typen av filmer och arbetssättet med följande. 

 
Det rör sig om kortare faktavideos och boktips. I de här mindre grupperna pratar vi 

med eleverna om vad man kan säga och göra i de här videofilmerna. Sen jobbar vi 

mycket rent tekniskt med olika redigeringsprogram. 

 

Skolbibliotekarie Rickard beskrev att man bedriver ett flitigt samarbete med andra 

skolor genom olika bloggar. Rickard sa lite skämtsamt, ”jag har tappat räkningen på hur 

många bloggar jag har igång.” Rickard beskrev ett särskilt arbete med en blogg där 

elever ifrån olika klasser och skolor skulle skriva en gemensam berättelse. När en klass 

hade skrivet ett kapitel tog nästa klass vid och fortsatte på berättelsen. Vid ett tillfälle 

blev berättelsen ganska absurd, eleverna skulle beskriva hur brandmän arbetar och då 

kopplades en riktig brandman in som fick komma in på bloggen och styra upp den här 

berättelsen med sina kunskaper om yrket. Rickard beskrev detta som att, ”bloggarna gör 

så att skolan kan komma ut i samhället, och samhället kan komma in i skolan. I den 

bemärkelsen är det här arbetet med bloggarna superviktigt.” I arbetet med den här 

bloggen kopplade man även in etablerade författare för att stödja eleverna i det 

skrivande arbetet. Syftet bakom detta var enligt Rickard  

 
Att arbeta med den förståelsen med att det alltid finns en författare eller en 

avsändare bakom en text. Och den här författaren har alltid gjort val i vad som ska 

ingå i texten och vad som sållas bort. Sedan vill vi upplysa eleverna att det är okej 

att kritisera det här beslutet. Detta tänker vi oss att vi uppnår genom att eleverna 

själva blir författare. 

 

Skolbibliotekarie Kim beskrev ett likande arbetsätt, fast man hade istället använt Wikis 

där olika elever samarbetade med att skapa faktainnehåll. ”Då pratade vi väldigt mycket 

om att det kan vara en person som skriver början på texten, någon som fortsätter den 

och en annan som går in och redigerar i den.” Kim beskrev även att det kan vara 

problematiskt att få eleverna att ”släppa det som de själva har skapat.” 

Skolbibliotekarie Mathilda beskrev att man befinner sig i startgroparna i arbetet med en 

särskild poddradio. ”Det är ett projekt som ligger lite i framtiden, att vi är flera skolor 

som samarbetar med det här. Det ska bli spännande.” 
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6.5.1 Analys 
Återigen återspeglas områdena av digital kompetens i skolbibliotekariernas 

beskrivningar. Den kreativa och innovativa sidan av digital kompetens återfinns under 

färdighetsområdet, men det finns ett visst mått av de övriga områdena i 

skolbibliotekariernas praktiska arbete. Däribland får man med mycket kunskaper kring 

etik och riskhantering om man pratar med barnen om vad som är lämpligt att säga och 

hur man uppför sig i videomaterial som läggs upp på internet. Samt kunskap hur man 

hanterar olika program för att redigera de här videoklippen.  

 

Resursbristen kan i det här fallet vändas till något positivt då eleverna uppmuntras att 

utveckla ett engagemang till att skapa material i samarbete med andra individer. Vilket 

återfinns under beskrivningen av attitydsområdet av digital kompetens. 

 

Som skolbibliotekarierna beskriver kan olika bloggar och Wikisidor underlätta 

samarbetet och skaparglädjen mellan de olika skolorna, samt att bjuda in verkligheten 

till klassrummet. Något som hade varit otänkbart för bara några år sedan. I arbetet med 

en här typen av bloggar får man även med kunskaper om hur olika stavningsprogram 

fungerar.  

 

I arbetet med kollaborativa informationssidor såsom Wikis får man även med 

källkritiken på ett hörn då man tränar eleverna i att förstå i hur dessa källor är 

uppbyggda och hur de fungerar. Eleverna måste även samarbeta för att skapa material 

på Wikin. Detta utvecklar intresset att använda internet som ett verktyg vid 

grupparbeten, vilket bäddar för en positiv attityd på grupparbeten via internet, senare i 

yrkeslivet.     

 

6.6 Riskhantering 
I frågor kring hur eleverna informeras om riskerna och användarsäkerheten på internet 

var skolbibliotekarierna en aning splittrade. Flera av skolbibliotekarierna pratade om 

netikett. Skolbibliotekarie Mathilda sade följande om netikett  

 
Där ligger liksom det med riskerna att tänker på att inte säga taskiga saker då det 

kan påverka en verklig person, att man skyddar sin integritet, man tänker på vad 

man lämnar ut och vad man laddar upp och på vilka sidor man besöker. […] Vi 

pratar om att det till exempel inte alltid är okej att bara lägga upp bilder på 

kompisar, att man måste fråga först. Vi utgår ofta utifrån barnens egna erfarenheter 

och det finns redan en del bra filmer och så på internet som informerar om detta.  

  

Skolbibliotekarie Agnes poängterade att skönlitteraturen kan spela en viktig roll i 

riskhanteringen. ”Det finns mycket skönlitteratur idag som handlar om just riskerna 

internet och som tar upp det på ett enligt mig bra sätt. Det finns mycket litteratur som 

tar upp mobbning och grooming på internet.” Agnes sa också att det är viktigt att få med 

lärarna på tåget för att få ut den här skönlitteraturen bland eleverna och så att den 

diskuteras.  

 

I det andra lägret finns de skolbibliotekarier som tycker att informationen som eleverna 

får om risker och användarsäkerhet ofta är ren skräckpropaganda som avskräcker unga 

ifrån att använda internet istället för att uppmuntra dem. Dessa skolbibliotekarier 

hänvisade till forskning kring barns internetanvändning och vuxennärvaro på internet, 

utförd av Elza Dunkels. Skolbibliotekarierna menar att utbildning i riskhantering på 
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internet bör utformas som utbildningen i trafikvett. Skolbibliotekarie Rickard beskrev 

dilemmat enligt följande  

 
Det centrala i trafikvettsundervisningen är ju att vuxna följer med och guidar 

barnen. Men sen när det gäller internet så ska ”du aldrig använda ditt riktiga namn, 

och absolut inte berätta var du bor och hur gammal du är.” Man uppmuntrar barnen 

helt enkelt att ljuga på nätet och låtsas att de är någon som de inte är. Problemet är 

ju att barnet inte kan leva upp till detta […]. Man vill publicera sig själv, man vill 

träffa nya människor, man vill lära sig om världen.  
 

Skolbibliotekarie Kim pratade mycket om vuxennärvaro utifrån Elza Dunkels, och hur 

vuxna kan delta i ungas internetanvändning. Kim exemplifierade med, ”om de spelar ett 

spel eller surfar på rasten så kan vi gå fram och fråga dem var de håller på med och så.” 

Dock påpekade Skolbibliotekarie Kim att det finns ett problem då unga ofta rör sig ifrån 

de vuxna på internet, ” När Facebook blev populärt även bland de vuxna, flyttade 

många barn över till andra sociala medier till exempel instagram.” Med en utökad 

vuxennärvaro hoppades Skolbibliotekarie Kim att man kunde ”sätta ett filter hos 

barnen.”      

 

Skolbibliotekarierna beskrev även att man befinner sig i ett gränsland mellan 

”skrämselpropagandapedagogiken” och de här idéerna om vuxennärvaro, det verkar inte 

finnas någon handlingsplan, det är upp till de enskilda skolorna att avgöra vilken 

pedagogik man använder. 

 

6.6.1 Analys 
I frågor kring riskhantering finns en klar splittring bland de intervjuade 

skolbibliotekarierna. De som var för netiketten där sunt förnuft förespråkas, kontra de 

som var för en utökad vuxennärvaro tillsammans med barnen på internet.  

 

Den här punkten om riskhantering är EU-kommissionens beskrivning något kort och 

vagt formulerad, men en viss medvetenhet om riskerna som finns på internet ingår 

under kunskapsområdet av digital kompetens. Netiketten beskriver hur användare av 

digitala medier måste vara medvetna om hur man beter sig på internet. Att man tänker 

på att skydda sin integritet, att man tänker på vad man lägger ut och laddar upp. Vilket 

märks av i kunskapsområdet där medvetenhet om riskerna på internet ingår. 

Färdighetsområdet skiner delvis igenom då man måste tänka på att det man skriver eller 

säger i den digitala världen påverkar verkliga människor i den fysiska världen. Det 

gäller att kunna skilja den digitala världen ifrån den verkliga, men samtidigt kunna se 

sambanden emellan dem.  

 

 Attitydsområdet på riskhanteringen kommer in under de som nämnde Elza Dunkels och 

hennes forskning om vuxennärvaro. Att man helt enkelt inte släpper iväg barnen vind 

för våg ut på internet, utan att man fostrar dem och stödjer dem till att bli mogna och 

ansvarsfulla deltagare i den digitala sfären. Därmed hjälper man barnen att utveckla en 

ansvarsfull attityd vid användning av internet.   

  

6.7 Juridik och etik 

Skolbibliotekarie Agnes beskrev även att kunskap kring hur olika lagar och regler 

gestaltar sig på internet är ett tecken på god digital kompetens. Upphovsrätten blev här 

ett centralt ämne då det inte alltid är klart vad som är upphovsrättsskyddat och vad som 

inte är det. Agnes beskrev att det handlar om att ta ansvar för det material som man 

laddar ned och laddar upp på internet.  
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Det går oftast att inte bara ladda ned material från internet och använda det hur som 

helst, man måste ha en djupare förståelse för hur de här sakerna ter sig på internet. 

När jag hjälper och undervisa eleverna i informationssökning, brukar jag ta upp det 

här med upphovsrätt på ett hörn. 

 

 Flera utav skolbibliotekarierna tog upp det här med hur man ska bete sig på internet. 

Sammanfattnings jobbade man en del med juridiken och etiken men den vävdes ofta 

samman i riskhanteringen. Skolbibliotekarie Mathilda beskrev sina synpunkter och 

arbetet med följande.  

 
Jag tycker personligen att det är i grund och botten ingen skillnad i hur man beter 

sig i verkliga livet och på internet. Att man inte säger taskiga saker till varandra. Vi 

måste få eleverna att förstå det. Om du är taskig på internet så är du även taskig 

mot någon i verkliga livet. Man måste tänka på vad som är okej och inte, var går 

gränsen […] Jag och lärarna brukar ofta prata med eleverna om detta kontinuerligt 

under olika arbeten och så. 

 

Sedan fortsatte Skolbibliotekarie Mathilda att påpeka att det finns mycket skönlitteratur 

och filmer som behandlar de här ämnena. ”Problemet ligger ju bara i att nå ut till 

eleverna. Jag lägger ut vad jag kan på Wikin” 

 

Skolbibliotekarie Sammie uppgav att hon hade haft ett kort samarbete med skolans 

kurator och skolsköterska som varade under några temadagar kring anonymitet på 

internet och nätmobbning. Då hade de gått samman och Skolbibliotekarie hade stått för 

att samla in litteratur kring ämnet.     

 

6.7.1 Analys 
På sätt och viss går juridiken och etiken lite hand i hand med det som beskrivs i 

riskhanteringen på internet. Frågor kring upphovsrätt har här en särställning och det går 

att belysa begreppet utifrån flera utav aspekterna kring digital kompetens. Dels handlar 

det om att ha en viss kunskap om hur upphovsrätten ter sig på internet, att veta att 

internet kan göra det svårt att veta vad som är upphovsrättsskyddat och vad som inte är 

det. I grund och botten handlar det även om attitydsområdet, att man visar respekt och 

använder materialet man hittar på ett ansvarsfullt sätt.  

 

Under etiken kommer mycket utav det skolbibliotekarierna pratade om under netiketten. 

Man måste besitta ett visst mått av färdighet för att kunna förstå hur det man skriver 

eller säger på internet kan få ringar på vattnet i den fysiska världen. Att man inte 

utnyttjar anonymiteten på internet för att vara elak mot andra ingår också under ett 

ansvarsfullt beteende och ansvar.        

 

6.8 Intresseutveckling 
Skolbibliotekarie Rickard nämnde även att en viktig del av att vara digitalt kompetent är 

att visa ett intresse för den digitala tekniken. ”Att man håller sig uppdaterad om när nya 

produkter och program kommer. Att man helt enkelt är självgående i den digitala 

världen och bekväm med den.” För skolbibliotekarier och lärare specifikt tyckte Rickard 

att det måste finnas en viss pedagogisk kompetens som bakas ihop med den digitala 

kompetensen.  
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Jag tror det är viktigt för skolbibliotekarien att kunna gifta ihop sin digitala 

kompetens med det rena pedagogiska arbetet, så att man kan förklara hur det här 

fungerar för någon annan. En massa teknobabbel gör det bara värre för de som inte 

kan de här bitarna särskilt väl. 

 

På frågan kring hur man uppmuntrar eleverna att använda internet svarade 

bibliotekarierna lite olika. På de flesta skolorna förekom det projekt där alla eleverna får 

ett digitalt verktyg av skolan. Det rör sig främst om bärbara datorer och läsplattor. Hur 

eleverna använde dessa var bibliotekarierna inte så insatta i, men generellt uppmuntras 

eleverna att alltid ha dem med sig till lektionerna.  

 

Skolbibliotekarie Kim beskrev att det är problematiskt att jobba med 

intresseutvecklingen med eleverna på en skola, då hela personalen måste ”vara med på 

tåget.” Skolbibliotekarie Kim utvecklade följande 

 
Vi försöker att uppmuntra eleverna med det här, men med en skola med ett 

femtiotal anställda har du ju en väldigt blandad kompott av kompetenser. Vilket 

gör att vi har lärare som känner sig väldigt bekväma med det här och vi har lärare 

som känner sig obekväma med att uppmuntra digitalt skapande och användning. 

 

Skolbibliotekarie Sammie beskrev att eleverna uppmuntras att använda den digitala 

utrustningen som de har blivit tilldelade. Flera utav lärarna har facebooksidor och wikis 

där information som är knuten till de olika ämnena läggs upp. Skolbibliotekarie Sammie 

arbetar även aktivt med skoltidningen som endast publiceras online, eleverna råds att 

besöka den varje gång ett nytt nummer kommer. 

 

Skolbibliotekarierna Agnes och Mathilda tyckte även att det var problematiskt att hänga 

med i den teknologiska utvecklingen och att det var mycket av en generationsfråga. 

Ibland upplevde de att det var svårt att hantera olika teknologier och intresset för att 

använda olika sociala medier var svalt. Här tyckte skolbibliotekarierna att det var 

mycket viktigt att samarbeta och stötta varandra, både kollegialt genom olika 

kunskapsutbyten skolbibliotekarier emellan och med lärarna.  

 

6.8.1 Analys 

Den intresseutvecklande delen av den digitala kompetensen återfinns i huvudsak under 

attitydsområdet. Att individen bör utveckla ett intresse att använda internet till att 

ansluta sig till olika nätverk. Det som skolbibliotekarierna beskriver som ett intresse att 

hålla sig uppdaterad om vad som händer i utvecklingen av digitala medier platsar 

definitivt in här. Den pedagogiska kompetensen som beskrivs ser jag som en 

vidareutveckling av kunskapsområdet. Individer som finner sig i en undervisande 

position ska vara så pass bekanta och bevandrade i den digitala tekniken att de ska 

kunna överföra denna kunskap till andra.  

Att det finns luckor i intresseförhållandet till digitala medier kan i sin tur skapa fler 

problem. En personal som inte är intresserad av att använda digitala medier och ser det 

hela som ett tvång kan få konsekvenser på elevernas egen kompetensutveckling. Det är 

därför bra att det finns små projekt och möten där de olika professionerna på skolan kan 

hjälpa till och stötta varandra. Och att ha ett kollegialt samarbete mellan 

skolbibliotekarierna på de olika skolorna är också jättebra.       

. 
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7 Slutsatser och Avslutande Diskussion 
Under den här rubriken presenteras slutgiltiga svar på de frågor som ställdes i 

frågeställningen samt diskussioner kring dessa.  Även olika diskussioner kring arbetet 

med uppsatsen tas upp det här kapitlet. Slutligen bearbetar det här kapitlet frågor kring 

reliabilitet och validitet, samt några förslag till vidare forskning.  

 
7.1 Slutsatser 

De frågor som ställdes i frågeställningen var: 

 

– Hur ser uppfattningen av begreppet digital kompetens ut hos skolbibliotekarierna? 

 

Uppfattningen av begreppet digital kompetens bland de tillfrågade skolbibliotekarierna 

var tämligen balanserat. Skolbibliotekarierna lämnade ungefär lika mycket utrymme i 

sina utsagor åt kunskaps-, färdighets-, och attitydsområdet. Efter att jag har fördjupat 

mig i forskning kring digital kompetens från andra forskningsdiscipliner än biblioteks- 

och informationsvetenskap, kunde jag lägga märke till att disciplinen verkligen har 

smittat av sig på professionen. Skolbibliotekarierna lade stort fokus på användning av 

information utifrån flera perspektiv, såsom informationssökning och källkritik, medan 

hantering av IKT och etik och juridiken hamnande mer inom periferiområdet av den 

digitala kompetensen. 

 

– Hur arbetar skolbibliotekarierna med utvecklingen av den digitala kompetensen hos 

eleverna? 

 

Skolbibliotekariernas arbete med den digitala kompetensen lade ett stort fokus på 

färdighets- och attitydsområdet. Skolbibliotekarierna koncentrerade sig på att utveckla 

elevernas källkritiska hantering av information på internet, samt att uppmuntra eleverna 

att utvecklas till att bli aktiva användare av internet. Visserligen sken kunskapsområdet 

igenom en aning, då det är nödvändigt att kunna hantera datorer och att ha kunskaper 

om olika program för att kunna producera material. Det är kanske här den djupaste 

splittringen fanns mellan skolbibliotekarierna. De som tyckte att det var en 

demokratifråga, att alla människor måste kunna hantera datorer för att kunna göra sig 

hörda i samhället. Kontra de som tyckte att undervisning i hantering av datorer inte 

riktigt hörde till deras arbetsuppgifter. Detta påminner en del om den digitala ojämlikhet 

som Ulli Samuelsson beskiver i sin doktorsavhandling (Samuelsson, 2014.) Med 

förändrade styrdokument kan skolbibliotekarierna spela en viktig roll i att minska den 

digitala klyftan i den svenska skolan.   

 

– Hur ser skolbibliotekarierna på sin roll som utvecklare av den digitala kompetensen 

hos eleverna? 

 

Skolbibliotekarierna såg det som sin roll, att i samarbete med lärarna, utveckla elevernas 

digitala kompetens. Skolbibliotekarierna fokuserade på att utveckla en källkritisk attityd 

hos eleverna samt att utveckla olika färdigheter för att producera material på internet. I 

mindre grad fokuserade skolbibliotekarierna på att utveckla elevernas kunskap om 

upphovsrätt på internet samt riskhantering.    

 

7.2 Diskussioner kring uppsatsen  
Att använda sig av en subjektiv urvalsmetod har öppnat upp en del möjligheter. Med 

urvalet har jag kunna skapa en bild av hur skolbibliotekarier ifrån samtliga stadier i 

skolan ser på och arbetar med den digitala kompetensen. Den urvalsmetod jag valde har 
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även ställt till en del besvär i arbetet med uppsatsen. Jag gjorde mig beroende av olika 

hemsidors utsagor om skolbibliotekariernas arbete, vilket gjorde att risken att 

skolbibliotekarierna inte skulle ha något att säga om ämnet dök upp. Tidigt under 

uppsatsskrivandets var jag inne på att använda en snöbollsurvalsmetod. Jag gjorde 

bedömningen att det skulle ta för lång tid och därmed skrotades snöbollsurvalet redan i 

uppsatsen tidigare skeenden. Jag vet inte om det beror på tur eller inte, men 

snöbollsurvalet kom att dyka upp igen under intervjutillfällena där flera utav 

intervjupersonerna rekommenderade varandra och varandras arbetsplatser.     

 

Andra problem som uppstod generellt i mitt val av en kvalitativ metod har varit att få 

tag på intervjupersoner och bestämma en tid för möte. Flera utav skolbibliotekarierna 

som jag tog kontakt med ifrån början kunde inte medverka i arbetet av olika skäl, bland 

annat på grund av sjukdom och ledighet. Detta tror jag hade kunnat undvikas till en viss 

del genom att ta kontakt med fler utav de tilltänkta intervjupersonerna redan innan 

uppsatskursen började. Vid kursens början hade jag endast tagit kontakt med en utav 

intervjupersonerna. Jag valde att avvakta att kontakta fler intervjupersoner tills jag hade 

en färdigutarbetad intervjuguide, vilket förmodligen inte var det klokaste beslutet då det 

tog några veckor att utarbeta intervjuguiden.  

 

En annan del i den här uppsatsen som har vållat mycket besvär för mig var valet av 

teori. Jag var utav ren oerfarenhet och förvirring inne på en rad villospår. Under 

uppsatskursens tidigare veckor bestämde jag mig för att använda en fenomenografisk 

teoriansats. Inför det andra handledningstillfället hade jag utarbetat ett nästan färdigt 

teorikapitel om fenomenografi. Handledarna varnade då mig att den här teoretiska 

ansatsen var alltför komplicerad. Jag kunde inte riktigt motivera valet av 

fenomenografin för mina handledare, vilket gjorde att jag fick helt och hållet fick 

revidera teorikapitlet. Jag är inte helt säker på hur detta hade kunnat undvikas. Detta är 

första gången jag skriver en kandidatuppsats och det har därmed varit svårt för mig 

vilken nivå teorin ska ligga på. Inför uppsatskursen läste jag flertalet kandidatuppsatser, 

vilka hade använt sig av en fenomenografisk teoriansats. Förmodligen var det dessa som 

vilseledde mig i uppsatsskrivandets inledande process.  

 

Utgångspunkterna för analysen i den här uppsatsen som jag valde i slutändan har inte 

heller varit felfri. De brister jag anmärker mest på, är att EU-kommissionen inte 

förklarar vad de menar med många av de begrepp som de tar upp i sin beskrivning. 

Därför har jag fått göra en personlig tolkning, som kanske inte stämmer överens med 

EU-kommissionens mening med digital kompetens.  

 

7.2.1 Validitet och reliabilitet 
Då den här uppsatsen har använt sig av en kvalitativ metod med fem stycken deltagande 

intervjupersoner, är det svårt att komma fram till några generella slutsatser. Dock 

hoppas jag som uppsatsförfattare att den här uppsatsen kan ge en fingervisning om 

digital kompetens och skolbibliotekarier. När det kommer till reliabiliteten har jag svårt 

att föreställa mig hur jag annars skulle ha gjort. Slump- och slarvfel har undvikits in i 

flera led genom att bland annat genomföra intervjuerna i en lugn miljö och på ett lugnt 

och konsekvent sätt. Därmed har missförstånd kring de olika frågorna undvikits, samt 

att jag har fått tydliga svar som har varit lätta att transkribera. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 
Under uppsatsskrivandets gång har jag haft flera tankar hur man skulle kunna utveckla 

och spinna vidare inom forskningsområdet digital kompetens. I ett större 

forskningsprojekt hade det varit intressant att koppla in fler utav de professioner som 

återfinns i skolan, till exempel lärare och skolledare. Det hade även varit intressant att 

gå ett steg längre och undersöka hur man arbetar med digital kompetens i till exempel 

gymnasieskolor. Framförallt hade det varit intressant att undersöka eleverna och deras 

förhållande till den digitala kompetensen. Till exempel hur de söker information genom 

olika digitala hjälpmedel. Hur de helt enkelt använder internet för att producera nytt 

innehåll och så vidare. 
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8 Sammanfattning 
Att den digitala tekniken har förändrat människans sätt att uppleva världen råder det 

inget tvivel om. Att man idag har tillgång på en till synes oändlig ocean av kunskap och 

information i apparater som får plats i fickan. Den digitala tekniken hjälper även till att 

bygga broar och underlättar kommunikationen mellan människor. Dock är den här 

utvecklingen inte helt utan sina problem, för hur söker man egentligen information på 

internet? Hur undviker man riskerna med att använda internet? Dagens digitala teknik 

kräver att användaren besitter en välutvecklad digital kompetens. Skolan och dess 

personal spelar en avgörande roll i att utveckla den här kompetensen redan ifrån 

barndomsåren. 

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur skolbibliotekarier ser på 

begreppet digital kompetens, hur de arbetar med detta hos eleverna samt hur deras roll 

ser ut i den här utvecklingen. Den här uppsatsen använder EU-kommissionens 

beskrivning av digital kompetens utifrån områdena; kunskap, färdighet och attityd för 

att analysera det insamlade materialet. Uppsatsen har använt sig av en kvalitativ metod, 

med intervjuer ansikte mot ansikte, för att undersöka skolbibliotekarierna och den 

digitala kompetensen.  

 

Resultatet av den här uppsatsen är att skolbibliotekarierna hade en välgrundad syn på 

begreppet digital kompetens där man vägde in lite olika saker. Skolbibliotekarierna 

nämnde grundläggande kunskaper som att hantera den digitala tekniken samt att ha en 

positiv attityd till den. Att använda tekniken för att söka information och att använda 

den här informationen på ett källkritiskt sätt var också punkter som skolbibliotekarierna 

fokuserade på. Skolbibliotekarierna spelade även en aktiv roll i att hjälpa eleverna med 

att producera material genom diverse kanaler som till exempel, filmproducering, 

bloggar och wikis. 

 

I analysen av materialet kunde man se att områdena kunskap, färdighet och attityd var 

något som genomsyrade det mesta utav skolbibliotekariernas arbete. 

Skolbibliotekarierna spelade i allmänhet en ganska stor roll i utvecklingen av elevernas 

digitala kompetens. Den undervisning som bedrevs skedde i samförstånd med 

undervisande lärare, men ändå spelade skolbibliotekarierna en särskilt viktig roll när det 

kom till informationssökning och källkritik på internet.          
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10 Bilagor 
10.1 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Inledning  

Idag ska vi prata lite om digital kompetens men först lite information. Syftet med min 

undersökning är att granska skolbibliotekariernas syn på begreppet digital kompetens 

samt dennes roll som utvecklare av den digitala kompetensen bland eleverna. Din roll i 

min undersökning är att tillhandahålla empiri till min uppsats. 

 

För att göra det lättare att arbeta med materialet kommer jag att spela in samtalet. 

Endast jag och eventuellt mina handledare kommer att ha tillgång till detta material. 

Den färdigställda uppsatsen kommer att publiceras i uppsatsdatabasen DiVa i slutet av 

terminen.  

 

Som ett led i konfidentialitetskravet kommer all identifierbar information att utelämnas. 

Detta innebär att verkliga namn eller var den här undersökningen har ägt rum kommer 

inte att nämnas i undersökningen.  

 

Sist men inte minst så lovar jag att det material jag samlar in här, endast kommer att 

användas till forskning. 

  

Tema 1 - Generella frågor 
Hur ser din utbildningsbakgrund ut?  

 

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter? 

 

Har du kommit i kontakt med begreppet digital kompetens tidigare?  

 

Tema 2 – Skolbibliotekariens syn på digital kompetens 

* När jag säger digital kompetens, vad tänker du på då 

 

* Hur skulle du beskriva en digitalt kompetent person?  

 

Tema 3 – Skolbibliotekariens roll som utvecklare av den digitala kompetensen 

hos eleverna  
* Vilka färdigheter tycker du är viktiga att behärska när man söker information på 

internet? Särskilt ur ett elevperspektiv.  

 

* Uppmuntras eleverna till att använda den digitala tekniken, i så fall hur?  

 

* Hur går du till väga när du undervisar eller hjälper elever i användningen av digitala 

medier? Kan du ge exempel?  

 

– Behöver eleverna hjälp med användandet av själva datorn, mjukvaruprogram  

eller databaser på internet?  

 

– Hur pratar du med eleverna om kollaborativa informationssidors trovärdighet?  

 

– Informeras eleverna om riskerna med att använda internet? (Till exempel saker 

som en gångs publiceras på internet kan vara svåra att ta bort.) 
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– Bedrivs det några projekt som behandlar frågor kring digital kompetens? I så 

fall kan du beskriva dessa? 

   

* Existerar det något samarbete med till exempel lärare i frågor kring digital 

kompetensutveckling hos eleverna? Hur ser detta ut i så fall? 

 

* Hur du ser på din egen insats i stärkandet av elevernas digitala kompetens?     

 

* Hur skulle du vilja utveckla undervisningen?  

 
 
 


