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Bakgrund 
Att söka information på Internet blir allt vanligare i skolan, då datorn och dess sökfunktioner 

har blivit ett verktyg för att hitta information. Då kunskapsutbudet som finns tillgängligt på 

Internet både är brett och föränderligt, måste eleven ha kompetensen att välja 

informationskällor och kritiskt granska sina val för att finna tillförlitlig information. Skolan 

har i och med den nya läroplanen Lgr 11 större ansvar för elevernas kompetensutveckling 

gällande källkritiskt perspektiv och hantering av digital information. 

 

Syfte 
Syftet med vår studie är att ta reda på vilka val elever gör då de söker information på Internet 

och varför de gör dessa val. Syftet är även att ta reda på pedagogernas tankar kring elevernas 

informationssökning i undervisningen. 

 

Metod 
Vi har gjort en fenomenografisk studie där vi har använt oss av intervjuer för att ta reda på hur 

tjugofyra elever gjorde när de sökte information på Internet, vilka val de gjorde samt vad som 

låg till grund för dessa val. Vi intervjuade även sju lärare för att ta reda på deras tankar kring 

Internet som sökverktyg.  

 

Resultat 
Eleverna berättar hur de kan värdera en källas trovärdighet, men tillämpar inte dessa strategier 

i lika stor utsträckning. Studien visar att eleverna har liknande strategier när de söker på 

Internet oavsett ålder och skola. Elevernas strategier är invanda och relativt basala, men de 

uttrycker vetskap om Internet som en mångfacetterad plattform. Lärarna berättar om vikten av 

ett källkritiskt synsätt, men de flesta har inga tydliga exempel på hur de tillämpar detta i sin 

undervisning. 
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1 INLEDNING 
 

Informationssökning på Internet i skolan blir allt vanligare. Utöver lärarens kunskaper och de 

böcker som finns att tillgå har även datorn och dess sökfunktioner blivit ett alternativ. I 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det under ämnet 

Svenska årskurs 4-6, att eleverna ska söka information i några olika medier och källor som 

uppslagsböcker och sökmotorer på Internet. (Skolverket 2011, s. 225) 

 

När elever söker fakta på Internet kommer de få tusentals träffar. Här måste eleverna göra ett 

urval och sålla bort det som inte är relevant eller helt enkelt felaktigt. Genom att söka 

information på Internet har eleverna tillgång till ett stort utbud av kunskap på en och samma 

plats. Eleverna behöver inte leta i böcker och besöka bibliotek, men på grund av det stora 

utbudet av information på Internet ligger det hos eleverna att vara källkritisk och reflektera 

över sina val för att ta reda på den mest tillförlitliga kunskapen.  

 

Stig Roland Rask (2002, s. 27) menar att Internet inte är som ett bibliotek eller lärobok utan 

fungerar som en social arena som en del i det verkliga livet. I dagens samhälle utsätts barn 

och ungdomar för en mängd olika budskap genom TV, radio, reklam och Internet. Eleverna 

bör använda sitt teknikkunnande i samspel med andra lärmetoder och lärare bör integrera 

mediala redskap i sin undervisning. Då de flesta elever spenderar mycket av sin tid i den 

digitala världen bör de också kunna använda sig av dessa kunskaper i skolan. (Rask 2006, s. 

31) 

 

Sverige ligger i toppskiktet när det gäller tillgång till IT och Internet. 88 procent av 

svenskarna mellan 16 och 74 års ålder har tillgång till Internet hemma. Nästan alla barn har 

tillgång till Internet och själva utnyttjandet av mediet går lägre och lägre ner i åldrarna för 

varje år som går. Var tredje treåring och varannan femåring har redan börjat använda sig av 

Internet och när de senare börjar skolan är i stort sett alla barn Internetanvändare. Ett par 

tillfällen i veckan är de flesta yngre skolbarn uppkopplade, även om det varierar från person 

till person. Efter att barnen har fyllt tolv år så använder de Internet i högre grad än vad deras 

föräldrar gör. (Skolverket 2009, s. 10)   

 

Under vår utbildning har vi använt oss av IKT (informations- och kommunikationsteknik) 

som ett verktyg för lärande i samspel med de samhällsorienterade ämnena. Detta har gett oss 

en djupare kunskap om hur digitala verktyg och användningen av IKT kan bidra till och 

fördjupa elevers inlärning. Då vi arbetat med dessa verktyg under utbildning och praktik har 

vi uppmärksammat att Internet används som en informationskälla och därför blev vi 

intresserade av elevernas tankar och kunskaper kring denna färdighet. 

 

Då elever söker information på Internet är utbudet oftast inte anpassat efter deras ålder eller 

ordförråd. Vår erfarenhet säger oss dock att det finns hemsidor på Internet som är anpassade 

för barn, men långt ifrån all information kan nås på dessa sidor. Andra medier på skolan, till 

exempel böcker, är anpassade till målgruppen och skrivna på ett mer lättförståligt sätt. En av 

fördelarna med att söka information på Internet är dock att informationen eleverna får fram 

kan vara mer aktuell än vad en tryckt bok kan vara. (Göran Leth & Torsten Thurén 2000, s. 

23) 

 

Vi har använt oss av intervjuer för att ta reda på hur tjugofyra elever i årskurs fyra, fem och 

sex gjorde när de sökte information på Internet, vilka val de gjorde samt vad som låg till 
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grund för dessa val. Vi intervjuade även sju lärare för att ta reda på deras tankar kring Internet 

som sökverktyg.  
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2 SYFTE 
Syftet med vår studie är att ta reda på vilka val elever gör då de söker information på Internet 

och varför de gör dessa val. Syftet är även att ta reda på pedagogernas tankar kring elevernas 

informationssökning i undervisningen. 
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3 VAD SÄGER GRUNDSKOLANS LÄROPLAN? 
För att ta reda på hur läroplanen beskriver informationssökning och källkritik på Internet och 

vilka kompetenser eleverna bör besitta i skolår sex, har vi tittat närmare på grundskolans 

läroplan. Vi kommer i detta avsnitt visa vad som står gällande källkritik och 

informationssökning i läroplanen Lgr 11. 

 

Inom ämnet Svenska i Lgr 11 nämns begreppet ”källkritik” både i syftet och i det centrala 

innehållet. Det är därigenom skolans uppdrag att stödja elever så de kan utveckla ett 

källkritiskt perspektiv. Under rubriken Informationssökning och källkritik i det centrala 

innehållet för årskurs 4-6 finns följande mål gällande källkritik. 
 

”Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i 

uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet ” (Lgr 11, s. 

226) 

 

Detta innebär att eleverna ska söka fakta och information inte endast från tryckta medier, utan 

även från muntliga och elektroniska källor. Under samma rubrik finns även kunskapsmålet 
 

”Hur man jämför källor och prövar dess tillförlitlighet med ett källkritiskt 

förhållningssätt” (Lgr 11, s. 226) 

 

Detta innebär att elever ska ha kompetenser i att jämföra olika källor med varandra och 

kritiskt granska källornas tillförlitlighet. Även i ämnet Samhällskunskap återfinns källkritik 

som ett mål eleverna ska sträva mot: 
 

”Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett 

källkritiskt förhållningssätt”. (Lgr 11, s. 201) 

 

Skolan ska även ansvara för att varje elev 

 
”Kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera 

ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden.” (Lgr 11, s. 13) 

 

samt  

 
”Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 

kommunikation, skapande och lärande.” (Lgr 11, s. 14) 

 

efter genomgången grundskola. 
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4 BAKGRUND 
I bakgrunden redogör vi för olika sätt att definiera den nya digitala kompetens som elever 

möter. Vidare beskriver vi den digitala generationen och hur den definieras. Sedan följer 

forskning kring tidigare studier gällande informationssökning och informationssökning på 

Internet. Kapitlet avslutas med en genomgång om källkritik och hur den tillämpas. 

 

4.1 En ny kompetens 
Läsa, skriva och räkna är i skolan tre etablerade basfärdigheter. Enligt Rask (2000, s. 12) 

krävs en fjärde basfärdighet för att hantera det informationsflöde som eleverna dagligen 

möter. Rask (2000, s. 12) har förtydligat denna färdighet och delar in den i de åtta s:en; söka, 

samla, sålla, sovra, sortera, strukturera, systematisera och sammanställa.  

 

AnnBritt Enochsson (2007, s. 11) menar att lärare som har informationssökning och 

datakunskap som specialkompetens behöver undervisa i hantering av informationsflöde. 

Författaren menar att om hantering av informationsflöde ska ses som en baskompetens bör 

lärarna kunna utvärdera elevernas kunskaper och hjälpa dem vidare. Därför blir 

specialistkunskapen viktig och bör därför inte endast ligga på klasslärarens ansvar. 

 

EU anser att alla medborgare behöver ha åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. 

Dessa nyckelkompetenser har arbetats fram utifrån tankar kring globalisering och EU-

invånarnas förmåga att delta i förändringar och utveckling. De åtta nyckelkompetenserna är 

kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande 

och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lära att lära, 

social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda och kulturell 

medvetenhet och kulturella uttrycksformer. (Europaparlamentet 2006, s. 13) 
 

Dessa nyckelkompetenser är också till för att kunna påverka och skaffa sig redskap till att ta 

reda på ny information och utnyttja nya sorters tjänster. Den fjärde av dessa 

nyckelkompetenser är digital kompetens, som innebär 
 

säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på 

fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande 

IT-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 s.15) 

 

 

Sveriges regering har godkänt EU:s nyckelkompetenser och Skolverket (2009, s. 5) har därför 

fått i uppdrag att främja användningen av IT i skolan. Skolverket skriver  

 
Att kunna använda IT som verktyg är närmast nödvändigt för att vara delaktig i 

det moderna samhället, därför är det betydelsefullt att redan i skolan introducera 

barn och unga till dessa verktyg. Blivande lärare i alla skolformer, från förskola 

till vuxenutbildning, bör därför ha kunskap om hur digitala verktyg kan 

användas och om lärande i digitala miljöer. Vidare ska de ha insikt i den öppna 

medieanvändningens risker samt kunna värdera information. (Skolverket 2009 

s. 5) 
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Enligt Skolverket (2009, s. 5) är den digitala kompetensen en förmåga att kunna använda sig 

av aktuella informations- och kommunikationshjälpmedel som verktyg för att kommunicera 

och lära in, samt att kunna delta i den digitala tidsåldern. 

 

4.2 Den digitala generationen 
I början av 2000-talet myntade Marc Prensky (2001, s. 1) begreppen digitala urinvånare 

(digital natives) och digitala invandrare (digital immigrants), där han delar upp befolkningen i 

två olika grupper; de som är födda före och efter de digitala verktygens intåg i vardagen. 

Prensky förklarar att de elever som finns i skolan nu inte har upplevt hur livet såg ut innan det 

gick att använda datorer, spela dator- och TV-spel, lyssna på musik via digitala musikspelare, 

använda sig av digitala videokameror, mobiltelefoner och många andra verktyg och leksaker 

som har sprungit upp ur den teknologiska utvecklingen. Prensky säger att genomsnittseleven 

på college 2001 har spenderat runt 5 000 timmar av deras liv med att läsa, jämfört med de 

10 000 timmar de har spenderat på att spela dator- och TV-spel. 

 

Prensky (2001, s.1) menar att tidigare generationer har utvecklat sin egen identitet genom att 

förändra sitt sätt att klä sig och tala gentemot sina föräldrar, men att den brytning som skett 

mellan generationerna, i och med de digitala verktygens intåg är av så stor dignitet att Prensky 

kallar det en ”singularitet”. En singularitet är enligt Prensky en händelse som ändrar 

förutsättningar så markant att det inte finns någon återvändo. Prensky menar med detta att de 

digitala verktygens intåg i vårt samhälle är av så betydande karaktär för människan att det 

aldrig kan återvända till föregående tillstånd. 

 

Motsatsen till de digitala urinvånarna är de digitala invandrarna och den viktigaste 

distinktionen mellan urinvånarna och invandrarna är att trots att invandrarna kan lära sig och 

anpassa sig till miljön de befinner sig i, kommer de alltid ha kvar någon form av ”brytning”, 

då de har en anknytning till samhället innan det blev digitaliserat. Ett exempel på denna 

brytning är att de digitala invandrarna kan välja att söka information i första hand från en 

tryckt källa och i andra hand en digital källa. Ytterligare ett exempel är att den digitala 

invandraren kan välja att läsa i den medföljande manualen till ett datorprogram istället för att 

förutsätta att programmet kommer att lära användaren hur denne ska göra när programmet väl 

är igång. (Prensky 2001, s. 2) Att det är så stor skillnad mellan de digitala urinvånarna och 

immigranterna är enligt Prensky (2001, s. 2) ett stort problem eftersom de två grupperna talar 

två olika språk och har olika förförståelse. 

 

Även Siân Bayne och Jenn Ross (2007, s. 1) anser att vi lever i ett Internetsamhälle som ger 

oss möjlighet att bland annat kommunicera med andra och tillägna oss kunskap. De håller inte 

med Prensky (2001) i det avseende att det går att se alla elever som en homogen grupp 

digitala urinvånare, då det inom denna grupp finns en mängd individer. Genom att 

kategorisera människor utifrån vilken generation de tillhör generaliserar Prensky de 

karaktärsdrag som kan finnas inom gruppen anser Bayne och Ross.  

 

Vidare menar Bayne och Ross (2007, s. 2) att lärarens roll blir marginaliserad i Prenskys 

uppdelning, då de förpassas till att vara åskådare till en värld som de aldrig fullkomligt kan 

vara en del av, eftersom de har erfarenheter av hur samhället såg ut innan införandet av IKT. 

Att framställa de digitala urinvånarnas behov av att saker ska ske på en gång och att ha 

flexibla metoder, är enligt Bayne och Ross ett sätt att rättfärdiga en viss sorts 

undervisningsmetod.  
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Sue Bennett, Karl Maton och Lisa Kervin (2008, s. 783) menar att i och med att forskningen 

kring hur unga förhåller sig till den digitala teknologin fortfarande håller på att utvecklas, 

framkommer en annorlunda bild än den Prensky (2001) har fört fram. Författarna menar att 

barn och ungas förhållande till teknologi är mycket mer komplext än vad begreppet “digitala 

urinvånare” får det att låta. Den digitala teknologin används olika och ungdomar har olika 

digitala kompetenser, det vill säga, de kan olika saker. Bennett, Maton och Kervin menar att 

de digitala urinvånarna inte ska ses som en ny människoart bara för att de gör saker 

annorlunda. Författarna bekräftar Prenskys idé om att undervisningen kan komma att behöva 

ändras, men de anser inte att gamla teorier ska förkastas helt. 

 

Enligt rapporten ”New Millenium Learners” (OECD 2009, s. 6) som genomfördes i OECD-

länderna uppdagades det att den digitala klyftan kan bli större. OECD menar att när tekniken 

växer ökar risken att de som inte kan hantera modern teknik av olika anledningar hamnar 

utanför.  Denna digitala klyfta kan man reducera enligt OECD utbildningen anpassas till 

framtidens behov av IT.  Skolverket (2009, s. 19-20) har även tagit del av denna rapport och 

formulerat sex områden där användning av IT kan hjälpa till att minska de digitala klyftorna i 

samhället. Dessa är: 

 

 Öka medvetenheten om IT-användningens konsekvenser 

 Identifiera och formulera krav på nya kunskaper och kompetenser 

 Motverka klyftan mellan de som kan och de som inte kan 

 Utgå från ett helhetsperspektiv i synen på IT och lärande 

 Anpassa skolan som lärmiljö till ökad datoranvändning och tillgång till 

lärresurser 

 Stimulera ökad datoranvändning i skolan och utvärdera resultaten  

(Skolverket 2009 ss. 19-20) 

 

4.3 Informationssökning 
Michael Buckland (1991) menar att människors ständiga drivkraft för att finna svar på sina 

frågor och hitta ny kunskap är grundläggande för informationssökning. Detta gäller då även 

informationssökning på Internet. Carol Kuhlthau (1993) har delat in informationssöknings-

processen i sex faser; introduktion av uppgiften, ämnesval, inledande sökning, 

problemformulering, informationsinsamling och bearbetning. Den första fasen (introduktion 

av uppgiften) när elever söker information i skolan, innebär att eleverna får reda på uppgiften, 

vilka förväntningar de har på sig, hur lång tid de har att disponera samt hur uppgiften ska 

redovisas.   

  

Fas två (ämnesval) innebär att eleverna bestämmer sig för mer specifikt vad de vill undersöka. 

Sedan kommer den tredje fasen (inledande sökning) då eleverna börjar forska i sitt valda 

ämne. Här tar eleverna hjälp av olika sökverktyg. I denna fas har eleverna inte fullt grepp om 

ämnet i sig och kan därför känna sig osäkra. Den fjärde fasen (problemformulering) är en 

vändpunkt i sökprocessen eftersom eleverna då har en tydlig problemformulering och lättare 

kan hitta svar.  

  

Under den näst sista fasen (informationsinsamling) gör eleverna en djupgående 

informationssökning då eleverna kan hitta fakta som passar ämnet. I den sista fasen 

(bearbetning) avslutar eleverna informationssökningen och går vidare med att bearbeta det 

eleverna funnit. När eleverna inleder informationssökandet är målet otydlig för dem, men 
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förtydligas under arbetets gång. Kuhlthau (1993) menar även att det är viktigt att pedagogen 

är medveten om de känslor av osäkerhet och tvivel som kan drabba eleverna då de söker efter 

information. Dessa åsikter gör att Kuhlthau sticker ut, då hon tar hänsyn till känsloaspekter. 

 

4.4 Informationssökning på Internet 
Anna Lundh (2011, s. 3) har i sin avhandling studerat hur elever använder IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) som ett verktyg för att tillägna sig information. Undersökningen 

genomfördes på tre svenska grundskolor som använder sig av projektbaserat lärande. 

Metoden projektbaserat lärande anser Lundh är influerat av konstruktivistiska teorier
1
 och kan 

även kallas problembaserat lärande, elevcentrerat lärande eller frågebaserat lärande. 

Författaren beskriver hur informationssökningsförfarandet vanligtvis går till, det vill säga då 

läraren introducerar uppgiften och förklarar när, var och hur eleverna ska söka information. 

Eleverna fick ofta själva bestämma sökämne inom ett förbestämt ämnesområde, och tanken 

var att eleverna skulle använda sig av olika resurser för att söka information som till exempel 

på ett bibliotek eller på Internet. Någon form av redovisande slutuppgift presenteras sedan av 

eleverna. Under sökprocessen interagerade eleverna med flera personer; läraren, andra elever, 

eventuellt bibliotekarier och andra lärare. 

 

Lundh (2011, s. 3) menar att informationssökningsförfarandet i sig inte är nytt i de svenska 

skolorna, men att informationssökningsmetoderna har förändrats efter införandet och 

utvecklingen av IKT. Under denna period har även datoranvändandet i klassrummet ökat och 

därför anser Lundh att läraren och bibliotekarien inte längre är de enda som sitter på svaren.  

Eleverna kan nu tillägna sig kunskap med hjälp av Internetbaserade verktyg för att nå 

dokument, kommunicera med personer som har fördjupade kunskaper i ämnet och därigenom 

samla information.  Författaren menar även att grundskoleelevers utbildning idag skiljer sig 

mot de elever som studerade för ett par decennier sedan på grund av eleverna idag behöver 

lära sig att själva söka information från olika källor och använda den information de finner till 

fortsatt lärande. Detta skiljer sig från undervisningen som tidigare bestod av att eleverna lärde 

sig det läraren presenterade för dem. 

 

När det gäller pedagogers syn på IKT anser Lundh (2011, ss. 46-47) att det kan vara 

begränsande för dess användning då en del pedagoger fokuserar på problemen gällande IKT-

användning. Lundhs studie visar även att lärarna anser att eftersom elever använder sig av 

digitala verktyg utanför skolan, kan pedagogerna inom skolan koncentrera sig på 

användningen av böcker istället. Ett sådant synsätt kan dock göra att de elever som inte har 

tillgång till IKT utanför skolan blir lidande, då inte kan införskaffa sig samma kunskaper som 

sina klasskamrater. Detta anser Lundh dock aldrig kommer till ytan, då elevernas kunskaper 

inom IKT aldrig redovisas. Att eleverna aldrig får visa sina IKT-kunskaper kan i sin tur dölja 

elevernas ojämlikheter när det gäller användningen av IKT utanför skolan. Då det är skolans 

främsta uppgift att förbereda eleverna för vuxen- och yrkeslivet kommer eleverna med 

tillgång till IKT att ha ett försprång på arbetsmarknaden jämfört med de elever som inte har 

haft möjlighet att använda sig av IKT i skolan. (Lundh 2011, ss.46-47) 

 

Enochsson (2001) har i sin doktorsavhandling undersökt hur elever resonerar kring källkritik 

och vilka sökstrategier elever använder då de ska söka information på Internet. 

Undersökningen gjordes i en fjärdeklass under åren 98/99. Enochsson (2001, s. 107) använde 

sig av ett ändamålsenligt urval eftersom hon ville undersöka den fria Internetanvändningen i 

                                                 
1
 Konstruktivistiska teorier är då människan skapar och konstruerar kunskap i kontakt med omvärlden. 
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en klass som aktivt arbetade med Internet. Enochsson använde sig då av flera olika metoder, 

bland annat observation, intervju, samtal och datorlogg. 

 

Datorloggen fungerade som en digital dagbok där eleven loggade in för att sedan använda 

Internet. Läraren eller forskaren kunde sedan använda sig av loggen för att titta på vilka sidor 

eleven använt sig av och vilka val eleven gjort. Observationerna bedrevs av forskaren under 

de lektioner då Internet var en del av verksamheten. Under dessa lektioner skrev Enochsson 

(2001, ss. 89-90) ner sina intryck och vad eleverna samtalade om när de använde Internet. 

Intervjuerna som Enochsson genomförde skedde dels i samband med vanliga lektioner och då 

mer som ett samtal kring Internet och dess funktion. Samtalen skedde också som 

strukturerade intervjuer där eleverna fick svara på i förväg bestämda frågor. Enochsson ville 

då genom dessa individuella intervjuer och observationer av klassens Internetanvändning få 

en bild av klassens kunskaper. 

 

Enochsson (2001, s 141) beskriver sökprocessen på Internet utifrån två olika synvinklar. Först 

den praktiska, om användningen av datorn, hur en sökmotor öppnas och var sökordet eller 

adressen skrivs. Den andra delen i sökprocessen handlar om de val eleven måste ta och den 

tankeprocess som ligger bakom dessa val. Först ska ett val av tema ske, sedan ett val av hur 

sökning av information ska gå till, val av sökord och efter detta val av Internetsida bland de 

alternativ som sökmotorn visat.  

 

Vad gäller Internet som sökverktyg för information visar Enochssons avhandling (2001, s 

147-148) att eleverna ser både fördelar och nackdelar. Internet beskrivs som ett snabbt 

sökverktyg men med svårigheter att sovra då möjligheterna är obegränsade. Enochsson menar 

att elevernas källkritiska förhållningssätt till Internet varierar. En del elever har inte alls tänkt 

på vem som publicerar informationen. En del elever tror att allt är sant på Internet medans 

andra elever menar att det är olika personer som publicerar Internetsidor och att dessa 

människor kan ha olika syften med publiceringen. 

 

Enochsson (2001, ss. 198-201) har också kommit fram till att elevernas sätt att välja 

Internetsidor också skiljer sig och kan delas upp i tre kategorier; elever som väljer Internetsida 

efter personliga intressen, elever som ser Internet som en resurs för att ta reda på fakta som de 

behöver samt elever som ser mängden sidor på Internet som en chans för var och en att hitta 

sidor som passar just dem men med detta också risken att tillägna sig falsk information. 

 

4.5 Källkritik på Internet 
Leth och Thurén (2000, s. 18) menar att källkritik först användes inom historievetenskapen 

för att kunna ge historiska händelser sanningsenliga källor. Även Rask (2000, s. 31) beskriver 

det som ett sätt att höja den historiska vetenskapens status, det vill säga att göra historia till en 

mer precis vetenskap. Detta gjorde att historievetarna behövde granska källor som talade om 

vad som hänt i historien för att få fram vad som var sant och vad som var påhittat.  

 

Det finns fyra kriterier som ska tillämpas när en källa granskas. Dessa är en samling 

metodregler för att ta reda på vad som är sant, eller i vilket fall sannolikt; äkthet, tid, beroende 

och tendens.(Thurén 2005, s. 13). För att dessa metodregler ska kunna tillämpas på Internet 

har Leth och Thurén (2000, s. 20) utvecklat och kompletterat dessa fyra metodregler. Tre nya 

metodregler har också tillkommit för att komplettera de källkritiska metoderna kring Internet. 

I texten nedan presenteras det grundläggande innehållet. 
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4.5.1 Tid 

När denna aspekt betraktas ur ett traditionsenligt synsätt på källkritik är det människans minne 

som beaktas. När en människa ska berätta om något som hänt så är tillförlitligheten större om 

händelsen skett nyligen (Leth & Thurén, s 23). Då källor granskas på Internet avser 

tidsaspekten att kontrollera när källan senast uppdaterats. Dessa uppgifter måste också ses ur 

ett kritiskt perspektiv, då inte all information behöver vara uppdaterad utan endast en del av 

sidan (Leth & Thurén 2000, s. 23). 

 

4.5.2 Beroende 

Leth och Thurén (2000, ss. 23-24) förespråkar att man ska söka informationen från en 

primärkälla, vilket på Internet ibland kan var svårt. Författarna menar att information på en 

Internetsida ofta har hämtats från en annan sida och att det då är lätt hänt att informationen 

ändras eller att syftet med texten har blivit något annat än det ursprungliga. Författarna menar 

att informationen måste vara oberoende för att vara trovärdig. För att då bedöma sidans 

trovärdighet bör man hitta två Internetsidor som ger samma eller liknande information 

samtidigt som dessa sidor är oberoende av varandra. Sidorna bör därför jämföras och granskas 

så att de inte är för lika både utseendemässigt och innehållsmässigt. För att Internetsidorna ska 

kunna stödja varandra bör informationen komma från två olika källor. 

 

4.5.3 Äkthet 

Leth och Thurén (2000, s. 24) menar att det alltid funnits förfalskningar av information och 

dessa är extra svåra att avslöja på Internet där ändringar i text och bild inte lämnar några 

synbara avtryck efter sig. Detta gör att Internet är en plats där förfalskningar lätt kan komma 

att uppfattas som sanningar.  Allt ifrån enskilda personer som vill framstå som ”lite bättre” till 

källor som utger sig för att vara institutioner. För att undvika dessa sidor bör man granska hur 

och på vilket sätt källan presenteras. 

 

4.5.4 Tendens 

Tendentiösa eller otillförlitliga källor menar Leth och Thurén (2000, s. 26) att man lätt kan 

hitta på Internet. Dessa sidor bör man vara kritisk emot och Leth och Thurén menar att man 

alltid ska misstänka en källa om man tror att den har anledning att förvanska informationen 

eller sprida osanning. Till exempel kan intresseorganisationer, politiska partier och företag ha 

specifika syften med sin information eller sina förklaringar och kan därför misstänkas vara 

tendentiös. (Leth & Thurén 2000, s. 26-27) 

 

4.5.5 Trovärdighet 

Då sökning sker på Internet framträder många olika träffar. Ett problem kan då uppstå i 

urvalet av dessa träffar. Leth och Thurén (2000, s. 31) menar att man kan välja de källor där 

man säkert vet att information är trovärdig. Men samtidigt menar författarna att det då är lätt 

att missa en av Internets stora fördelar, att hitta kunskap från alternativa sidor. Vidare menar 

Leth och Thurén att det finns ett antal metoder att använda vid en begrundning av källans 

trovärdighet. Bland annat kan betraktaren leta efter ledtrådar som visar på källans 

tillförlitlighet. Om källan uppvisar en kontakt med auktoritära organisationer eller personer 

med mycket kunskap i ämnet visar detta på en hög tillförlitlighet. Betraktaren kan också 

genom källans Internetadress få en signal om huruvida källan är pålitlig eller inte. Genom att 
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läsa av adressens ändelse kan det gå att avgöra vem som skapat sidan, men detta är heller 

ingen garanti för källans tillförlitlighet. Framställningssättet är också en aspekt att bedöma. 

Betraktaren måste utifrån sina egna tankar och kunskaper bedöma sannolikheten i de åsikter 

eller det fakta som framställs. (Leth & Thurén 2000, ss. 32-33)  

 

4.5.6 Källans förutsättningar och egenskaper 

Leth och Thurén (2000, ss. 33-34) menar att när en källas trovärdighet granskas bör 

användaren reflektera över det faktum att inga källor är perfekta, då den mänskliga faktorn 

påverkar allt skapande på Internet. Betraktaren bör fodra professionalitet, men samtidigt vara 

medveten om att informationen kan speglas fel eller till och med vara osann utan att skaparen 

har haft ett bakomliggande syfte. Människor kan också uppfatta ord på olika sätt och därför 

kan informationen verka vara något annat än det den är.  

 

4.5.7 Världsbild och kunskapssyn som tendens 

Då information på Internet skapas runt om i världen och läggs ut så att vem som helst kan se 

den bör betraktaren fundera över källans världsbild och kunskapssyn. Den som skapat källan 

har medvetet eller omedvetet skapat informationen utifrån sina värderingar, sitt språk, sin 

historia och sin religiösa föreställningsvärld. Detta bör betraktaren reflektera över och ta 

hänsyn till då den bedömer källans tillförlitlighet (Leth & Thurén 2000, ss. 30-31). Om en 

källa har tendenser åt att vara partisk anser Thurén (2005, s. 67) att informationen måste vägas 

upp med en källa som har tendenser åt motsatt håll eller utan tendens för att informationen ska 

bli trovärdig.  

 

Dessa källkritiska principer är först och främst utformade för att kritiskt granska fakta. Fakta 

är en av tre kategorier för att dela in information enligt Torsten Thurén och George Strachal 

(2011, s.10), den andra kategorin är förklaringar och för att kunna kritiskt granska 

förklaringar till olika saker elever kan hitta på Internet, behöver de vara insatta inom det 

område som förklaras. Här är det också viktigt att ta reda på vem som står bakom sidan och 

tillförlitligheten ökar då ett universitet eller en framstående forskare står bakom sidan. Den 

tredje kategorin är åsikter; på Internet krävs det av användaren att kritiskt granska olika 

människors åsikter. Här menar Thurén och Strachal att det är viktigt med källans ärlighet, och 

huruvida källans åsikter är genuina eller publicerade för andra ändamål. Betraktaren bör ställa 

sig skeptisk till vem som står bakom källan, då det finns flera olika typer av publicister; de 

som skriver i egenskap av privatperson, de som skriver i egenskap av representant för en 

större grupp och de som uppger sig för att representera en större grupp. 

 

Thurén och Strachal (2011, ss. 11-12) tar även upp några punkter som de anser vara viktiga 

för att bedöma källans allmänna tillförlitlighet. Här beskrivs vikten av den egna kompetensen, 

dels genom att ha förkunskaper om det område eleven vill ta reda på mer om samt 

erfarenheter kring tillförlitliga webbplatser. Tydlighet från källans ansvariga är en annan 

punkt kring allmän tillförlitlighet. Thurén och Strachal menar att tillförlitligheten ökar ju 

tydligare källan är kring upphovsmän, avsikt och syfte. 

 

Vidare följer kompetens inom ämnet från upphovsmannen. Den allmänna tillförlitligheten 

ökar om källan kan bevisa sin kompetens inom området genom att påvisa sin auktoritet eller 

sina meriter inom det aktuella ämnet. Den sista punkten gäller språket och här kan 

tillförlitligheten öka genom användandet av ett professionellt språk. Thurén och Strachal 
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(2011, ss. 11-12) poängterar dock att det finns exempel på källor som uppfyller dessa 

tillförlitlighetskrav, men som ändå kan innehålla falsk fakta och information. 

 

Internet är en plattform där jämlikhet finns menar Leth och Thurén (2000, s. 10). Här behöver 

det inte märkas vilket land, samhällsklass eller vilken religion du tillhör. Samtidigt menar 

Rask (2000, s.32) att det uppstår svårigheter med att identifiera källan då personen inte längre 

kan använda sig av den traditionella sortens källkritik. När personen hittar en hemsida ser 

denne inte vem som är upphovsrättsinnehavaren och därför kan vem som helst kan sprida sina 

kunskaper, erfarenheter eller åsikter. I ett källkritiskt perspektiv är det svårare att bedöma 

källors tillförlitlighet på Internet än i till exempel böcker och tidningar. Det är samtidigt 

lättare att hämta information från Internet, då du har tillgång till ”allt” ifrån en plats. 

Svårigheten med att bedöma källor på Internet är att det kräver noggrannhet och reflektion. 

Kunskap och erfarenhet är ett krav för att ha möjlighet att utföra de viktigaste källkritiska 

metoderna. (Thurén & Strachal 2011, ss. 9-12) 

 

Sammanfattning 
Både myndigheter och författare (Europaparlamentet 2006; Skolverket 2009; Rask 2000) 

anser att dagens elever bör lära sig hantera de nya digitala kompetenserna och verktygen som 

krävs för att vara en del av ett demokratiskt samhälle. Prensky (2001) delar upp befolkningen 

i de digitala urinvånarna och digitala immigranterna utifrån huruvida de har fötts före eller 

efter den digitala teknikens intåg. Prensky menar också att dessa två grupperingar har olika 

språk och kan därför inte förstå varandra. Bayne och Ross (2007) är skeptiska till Prenskys 

uppdelning på grund av läraren som digital immigrant, inte kan hävda sin auktoritet. 

 

Kuhlthau (1993) menar att informationssökningsprocessen sker i sex faser. Det som är 

intressant med Kuhlthaus teorier är att hon också tar in känsloaspekten som en viktig del att ta 

hänsyn till under sökningsprocessen. Lundh (2011) beskriver att införandet av IKT har 

förändrat elevers sökmetoder då hon menar att elever nu kan ta till sig information via 

internetbaserade verktyg. Dagens elever står inför utmaningen att inte bara tillägna sig 

kunskap utan även att finna denna kunskap. Enochsson (2001) framställer hur elevers 

källkritiska förhållningssätt till Internet varierar och att eleverna har allt ifrån mindre goda till 

mycket goda förmågor att kritiskt granska Internetsidor.  

 

Thurén med flera (Leth & Thurén 2000; Thurén 2005; Thurén & Strachal 2011) menar att vid 

granskning av en källa bör hänsyn tas till fyra olika aspekter; tid, beroende, äkthet och 

tendens. Dessa metodregler används även vid granskning av Internetkällor men här krävs 

även tre andra metodregler att utgå ifrån; trovärdighet, källans förutsättningar och egenskaper 

och världsbild och kunskapssyn som tendens. Författarna (Thurén & Strachal 2011) menar att 

kunskap och erfarenhet är viktiga kompetenser vid granskning av källor. 
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5 TEORETISK RAM 
I följande kapitel tar vi upp Säljös teorier kring sociokulturellt lärande genom artefakter samt 

konnektivismen som en teori kring Internet som lärresurs. Som ett stöd till Säljös teorier har 

vi valt att komplettera med Siemens tankar kring konnektivism.  

 

5.1 Sociokulturellt lärande genom artefakter 
Roger Säljö (2000, ss. 233-234) som grundar sina teorier på Vygotskijs tankar kring lärande, 

menar att människan har en förmåga att skapa både fysiska och mentala redskap. Mellan 

dessa redskap finns ett nära samband då mentala och fysiska ting är materialiserade tankar. Vi 

behöver nu inte hålla all information i huvudet utan vi kan ta hjälp av olika artefakter så som 

penna, papper, miniräknare, uppslagsverk och Internet. Dessa artefakter gör människan 

kunnig. Säljö menar att artefakterna kan bidra till att människan förändrar sitt sätt att se på 

världen genom att artefakterna blir en del av kulturen människan lever i. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv blir därför artefakterna viktiga för människan, då de påverkar oss. 

 

Artefakterna som vi människor använder oss av idag är enligt Säljö (2002, s. 17) ett sätt för 

människan att lagra kunskap. Denna teknik som människan använder uppdateras för att 

tillfredställa människans ständigt förändrade behov. Vidare anser Säljö att människans 

utmaning inte endast ligger i förmågan att ta till sig kunskap utan också i förmågan att finna 

den. För att kunna tillgodogöra sig ny kunskap i vår tid menar Säljö (2002, s.18) att 

människan behöver lära sig hantera de nya artefakter som skapas och utvecklas. Detta sker till 

exempel då människan använder Internet som ett sätt att förvara kunskap och information. 

Säljö (2002, s. 17) beskriver då att människan står inför utmaningen att lära sig hur och var 

denna kunskap och information ska inhämtas. Säljö anser vidare att det är bara sättet som vi 

lär oss på som förändras, artefakterna kan aldrig utesluta människans fortsatta krav på att lära 

sig mer. Då vår undersökning handlar om hur elever hanterar datorn och Internet som en 

artefakt till lärande ligger Säljös teorier nära till hands.   

 

5.2 Konnektivismen 
Konnektivism, eller som det heter på engelska, connectivism kommer ifrån det engelska ordet 

connect, som på svenska betyder koppla/anknyta, något som är en grund i Siemens (2006) 

idéer. Anledningen till att det kallas för konnektvism är för att han talar om ett lärande genom 

olika nätverk och att det är genom människors samspel på dessa nätverk som lärande sker och 

kunskaper utbyts. 

 

Konnektivism är en relativt ny idé om lärande som George Siemens (2006, ss. 5-7) skapade 

eftersom han ansåg att de rådande teorierna inte passade ihop med det samhälle som vi nu 

lever i. Siemens är ingen forskare i formell mening då han inte har en forskarutbildning, men 

han har arbetat på University of Manitoba samt arbetar nu på Athabasca University i Kanada 

med lärande med hjälp av IKT
2
. Vi ser ändå vikten av hans idéer kring lärande då han är 

framstående inom sitt område och har många anhängare. Siemens har publicerats i 

vetenskapliga sammanhang med sin artikel Connectivism: A Learning Theory for the Digital 

Age (2005) i tidskriften International Journal of Instructional Technology and Distance 

Learning. 

                                                 
2
 http://www.elearnspace.org/about.htm 
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Tidigare definierades bildning när människan behärskade olika typer av fakta. Idag definieras 

bildning genom att människan vet vilket redskap eller vilken resurs som hon kan använda sig 

av för att ta reda på ny kunskap. Siemens (s. 25) menar att innan en människa kan börja med 

att tillägna sig kunskap måste denne i nuläget gå igenom flera steg innan det går att börja lära. 

Dessa steg är utforskning, utredning, val av information samt bortsållning av irrelevant 

information. Därefter kan lärandet börja. 

 

Siemens (2006, s. 31) menar att alla människor som tar del av och delar med sig av kunskap 

genom tekniska artefakter är en del i ett nätverk. Genom att människan ger och tar kunskap 

menar Siemens att lärande utvecklas hos människan då hon kan hantera och sammanställa sin 

egen och andras kunskap och erfarenhet. Detta är kärnan i konnektivismen. Siemens anser att 

det är av stor vikt i dagens samhälle att informationen vi tar till oss är aktualiserad. Han menar 

att i dagens samhälle är förmågan att söka och finna kunskap viktigare än den kunskap vi 

faktiskt besitter. Då eleverna ska söka information på Internet måste de hantera sina egen och 

andras kunskap för att få fram essensen och det är därför vi anknyter till Siemens idéer i vår 

undersökning.  
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6 METOD 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vårt val av metod och varför vi valt den. 

Inledningsvis beskriver vi den kvalitativa metoden och hur fenomenografin påverkat vårt 

förhållningssätt. Vi beskriver också hur våra intervjuer har genomförts. Till sist redogör vi för 

vår analys och bearbetning av vårt insamlade material. 

 

6.1 Kvalitativ metod 
Bengt Starrin (1994, s. 21) menar att en kvalitativ analys kan användas då forskaren vill 

identifiera fenomen som är okända eller som forskningsvärlden inte vet tillräckligt mycket 

om. Vår erfarenhet säger oss att källkritik på Internet är ett relativt outforskat ämne i den 

akademiska världen och det är därför vårt syfte att ta reda på mer om elevers val på Internet 

och lärares reflektioner kring detta ämne då det sedan 2011 nämns i läroplanen.  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ intervju med kvantitativa inslag. Vår studie är till 

största del kvalitativ, då elevernas och lärarnas uppfattningar har varit i fokus till skillnad från 

en kvantitativ metod där informationen som samlas är mer objektiv. I kvantitativa studier 

samlar forskarna fler respondenters åsikter och forskarna kan därför generalisera sina resultat. 

Detta kan inte göras i lika hög grad i en kvalitativ studie eftersom urvalet är mer begränsat. 

(Starrin 1994, s. 21) 

 

Sonja Kihlström (2007b, s. 48) menar att respondenten i en kvalitativ intervju ska få berätta 

om fenomenet utifrån sin kunnighet och sina tankar. I denna intervjuform används så kallade 

”öppna frågor” där följdfrågorna utformas under intervjun beroende på var respondenten för 

samtalet (Kihlström 2007b, s. 49). Dessa kriterier för kvalitativa intervjuer stämmer överens 

med vårt sätt att genomföra intervjuerna. 

 

6.1.1 Kvantitativa inslag 

De kvantitativa inslagen i vår studie är att vi har haft ett delvis förbestämt schema under 

intervjuerna, då vi haft i förväg bestämda frågor med potentiella följdfrågor (se Bilaga 1 och 

2). I en kvantitativ intervju menar Kihlstöm (2007b, s. 48) att intervjuerna har ett orubbligt 

mönster där intervjufrågorna är förbestämda och ställs under ett förbestämt schema. Frågorna 

ska även riktas till alla respondenter på exakt samma sätt. Våra intervjufrågor har dock inte 

alltid kommit i samma ordning under intervjuerna beroende på respondentens tankebanor. De 

kvantitativa inslagen i vår intervju består endast i att intervjufrågorna är förbestämda.  

 

6.2 Fenomenografi 
Vår studie är även inspirerad av forskningsansatsen fenomenografi. Huvudsyftet med 

fenomenografin är att ta reda på människors olika uppfattningar och aspekter av sin omvärld. 

Det handlar därför inte om hur ett fenomen är utan hur detta fenomen ter sig för någon annan 

(Kihlström 1995, s. 58). Ference Marton (1981, s. 177) kallar detta för andra ordningens 

perspektiv. Första ordningens perspektiv är när någon uttalar sig om ”verkligheten”, det vill 

säga hur den är. Enligt Marton utesluter dessa perspektiv inte varandra, det ena perspektivet 

behöver inte vara falskt för att det andra ska vara sant. Vi har inspirerats av fenomenografin 

då Kihlström (2007a, s. 157) menar att dess syfte är att kategorisera människors uppfattningar 

och hitta olika synsätt i respondenternas utsagor. Vi har därför valt att tolka elevers och 
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lärares tankar kring ett specifikt fenomen för att finna likheter och olikheter kring hur de ser 

på vårt undersökningsområde.  

 

6.3 Intervju 
I vår studie har vi använt oss av intervju som metod.  Patrik Aspers (2011, s. 139) anser att en 

intervju kan definieras som ett samtal där forskaren har som mål att förstå personen eller 

personerna han eller hon pratar med. Hur strukturerade intervjuerna är, vilken längd de har, 

samt situation kan variera intervjuer emellan, men grunden är ändå att forskaren ska vara i 

kontakt med fältet för att kunna skapa ett empiriskt underlag. Intervjuer används flitigt inom 

många humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsgrenar och därför har de flesta 

vuxna människor idag varit intervjuade någon gång. 

 

I vår studie har vi inte ställt frågorna i samma följd under alla intervjuer eftersom olika frågor 

har passat bra vid olika tillfällen under intervjun. Aspers (2011, s.140) menar att ett misstag 

som nybörjare inom intervjumetoden gör är att de har tänkt ut hur respondenterna kommer 

svara och utifrån detta även bifogat en mängd följdfrågor som ställs i snabb takt till 

respondenten. Aspers förklarar att forskaren redan har en förutfattad bild av hur respondenten 

kommer att svara, som är grundad i forskarens förförståelse eller teori. Forskaren applicerar 

då sin förutfattade bild och tror sig veta hur ”verkligheten” uppfattas av respondenten. På så 

vis kommer forskaren inte att kunna upptäcka några nyheter i empirin utan bara se det 

forskaren redan tror att han eller hon vet. För att undvika att detta sker vill Aspers att 

forskaren ska ställa öppna frågor som har samma struktur som ett vanligt samtal. 

 

Enligt Annika Lantz (2007, s. 10) ska en väl genomförd intervju innehålla vissa krav för att 

den ska kallas för en lyckad intervju. Dessa krav är att metoden måste ge tillförlitliga resultat, 

att resultaten är giltiga och att det ska vara rimligt för även andra att granska slutsatserna 

kritiskt. Dessa krav ställs på all sorts datainsamling och de svar som bearbetas och analyseras 

ligger senare till grund för resultatet eller utslaget. 

 

Vår metod har främst varit intervju, men vi har även använt oss av observation som ett 

komplement till denna typ av intervju för att säkerställa tillförlitligheten i elevernas svar. 

Observationen gav oss infallsvinklar som vi använde oss av när vi ställde våra frågor, vi 

kunde därför anpassa våra frågor till hur eleven sökte. 

 

6.3.1 Olika sätt att strukturera en intervju 

Det finns olika sätt att strukturera en intervju. Lantz (2007, ss. 30-31) beskriver att en intervju 

kan vara helt öppen, riktat öppen, halvstrukturerad eller helt strukturerad. Vår intervju har haft 

strukturen riktat öppen, då vi vill belysa fenomenet ur olika synvinklar. 

 

Den öppna frågeställningen tillåter då den tillfrågade att resonera fritt, beskriva personliga 

sammanhang och ur ett subjektivt synsätt beskriva något. Enligt Lantz (2007, s. 30) så 

använder sig intervjuaren av så kallad introspektion då den försöker följa den tillfrågades 

tankar inifrån. I ett bredare perspektiv så beskriver hon att intervjuaren vill förstå hur och på 

vilket sätt den sociala verkligheten konstrueras ur respondentens perspektiv.  

 

När forskaren använder sig av öppna frågor så vill denne indirekt ta reda på vad för slags 

mening ett visst fenomen har för en viss person. Eftersom innehållet i ordet mening alltid är 

sammanhangsbestämt så är det kontexten, alltså hur frågan har ställts, som är det viktigaste 
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när intervjuaren ställer sina frågor. Det är forskaren som bestämmer vilken kontext som är 

väsentlig samt att med empati försöka närma sig respondentens sätt att tänka. Den öppna 

intervjun fångar en persons åsikt, alltså är det den som svarar som begränsar och definierar 

fenomenet. Därför kan olika definitioner skapas och intervjuerna kan bli väldigt olika. (Lantz 

2007, s. 30) 

 

6.4 Reliabilitet och validitet 
Begreppen reliabilitet och validitet används då värdet av intervjun beskrivs, det vill säga att 

resultaten måste vara användbar. Dock skiljer sig betydelsen för ordet ”användbart” i olika 

sammanhang. Alltså ska en väl genomförd intervju vara tillförlitlig och giltig samt vara 

lämplig för att andra ska kunna ta del av den.  

 

Vi har ökat vår reliabilitet genom att göra två pilotstudier för att kontrollera att 

intervjufrågorna fungerar på så vis vi hade tänkt (Lantz 2007, s.10). Undersökningens 

reliabilitet ökar om en annan forskare undersamma fenomen och kommer fram till samma 

slutsats menar Kihlström (2007a, s. 164). Detta har vi inte haft möjlighet att göra under 

arbetets gång, men med tanke på att vi varit tre som gjort samma empiriska undersökningar på 

tre olika ställen anser vi att reliabiliteten i resultatet ökar. Sammanställningen av de tre 

undersökningarna stämmer väl överrens med varandra och därför ser vi att vår studie har hög 

reliabilitet. 

 

Enligt Thurén (2007, s. 26) har en studie hög validitet när undersökningen har varit 

konsekvent och att resultaten stämmer överrens med syftet. Vi anser att vi har fått svar på de 

frågor som vi ställdes oss vid den inledande fasen av studien. Marianne Dovemark (2007, s. 

151) menar att den kommunikativa validiteten ökar då forskaren ingår i olika konstellationer 

där arbetets olika delar diskuteras. Därigenom får forskaren andra synpunkter och 

infallsvinklar på det som hon presenterar. Vi anser också att vår kommunikativa validitet har 

varit hög då vi är tre personer som tillsammans reflekterar och diskuterar, både inom gruppen 

och med handledare, över våra resultat och slutsatser.   

 

6.5 Urval 
Vi genomförde undersökningen på tre skolor i Västsverige och intervjuade tjugofyra elever. 

Vi valde att genomföra många elevintervjuer då vi ville få många elevers tankar vilket ger en 

högre reliabilitet. Vi fokuserade på elever i årskurs fyra, fem och sex, då vår erfarenhet säger 

oss att kunskapssökning på Internet är vanligare bland dessa årskurser, till skillnad från de 

lägre årskurserna. Vi valde slumpmässigt ut eleverna utan någon hänsyn till förkunskaper 

eller kön. Anledningen till att vi inte valde äldre elever är för att vi kommer undervisa i dessa 

åldrar, och resultatet kommer därför att bli relevant för vår framtida yrkesroll. Vidare 

intervjuade vi sju lärare på de aktuella skolorna, både klasslärare samt ämneslärare på 

mellanstadiet. Vi valde lärare som använder eller har använt informationssökning på Internet 

som en del i undervisningen.  
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6.6 Genomförande 

6.6.1 Pilotstudie för elevintervjuerna 

Aspers (2011, s. 74) hävdar att forskningsfrågan uppstår främst när empiri och teori möts. 

Forskningsfrågan blir dock inte tydlig innan forskaren möter empirin. Då vi inte visste hur 

intervjufrågorna skulle tolkas och förstås av eleverna valde vi att först genomföra två 

pilotstudier. Aspers (2011, s. 74) menar att det kan vara tidsekonomiskt att börja en 

pilotstudie tidigt i processen då man har chans att förbättra den kommande undersökningen 

utifrån den anskaffade erfarenheten. Då vår avsikt var att genomföra goda intervjuer 

genomfördes två pilotstudier, av två av oss, tidigt i processen. Dessa intervjuer liknade 

varandra och hade samma intervjufrågor, men var utformade på skilda sätt.  

 

I den ena intervjun var uppgiften att eleven skulle ta reda på fakta om en dag i kungens liv. 

Där fick respondenten först sitta och surfa vid datorn tills denne hade hittat, enligt 

respondenten och eleven, lämpligt material och sedan fick respondenten svara på forskarens 

frågor. Under denna intervju genomfördes en typ av observation av elevens val då denne 

sökte information. Därefter ställdes intervjufrågorna och utformades utefter de val som 

respondenten gjorde.  

 

Under den andra varianten fick respondenten i uppgift att ta reda på fakta om solförmörkelse 

och intervjun genomfördes samtidigt som respondenten sökte fakta. Intervjufrågorna ställdes 

utefter respondentens val av Internetsidor. Här genomfördes intervjun samtidigt som en form 

av observation ägde rum. Inom kvalitativ forskning finns det generellt en tanke om att 

forskare inte ska ha en för fast struktur i början av studien, menar Aspers (2011, s. 74). 

Pilotstudien ger forskaren möjlighet att granska ämnet utan att bestämma sig fullt ut om hur 

studien ska genomföras. 

 

Vi valde att utforma två olika typer av uppgifter då vi ville prova vilket förfarande som 

passade vårt syfte bäst. Efter de genomförda pilotstudierna valde vi uppgiften där fakta om 

solförmörkelse skulle hittas. Detta val gjordes för att garantera att eleven hittade olika 

faktasidor. Alternativet när eleven skulle ta reda på hur en dag i kungens liv såg ut valde vi 

bort eftersom det skulle bli mer av en tolkningsuppgift vilket inte passade vårt syfte och våra 

frågeställningar. Denna typ av studie passade vårt syfte bättre eftersom att vi då kunde 

observera eleven samtidigt som denne sökte, och ställa relevanta frågor under tiden. Under 

den första typen av pilotstudie hann respondenten glömma av varför hon valde en viss sida 

och kunde heller inte peka på varför hon valde att inte gå in på vissa sidor. Kombinationen av 

att berätta samtidigt som respondenten visade på datorn i den andra typen av pilotstudie gav 

tydligare svar. Då vi ansåg att validiteten ökade i den andra typen av pilotstudie valde vi att 

utföra den på respondenterna i undersökningen. 

 

6.6.2 Praktiskt genomförande av elevintervjuer 

Eleverna blev först introducerade för ämnet då vi presenterade oss och berättade om vår 

studie. Detta skedde på tre olika skolor där var och en av oss i gruppen var ute på varsin skola. 

När missivbrevet hade skickats ut och blivit godkänt av föräldrarna valde vi ut åtta elever på 

respektive skola och intervjuade dessa. Intervjuerna ägde rum på elevernas skola i ett enskilt 

rum som respondenterna var bekanta med. Kihlström (2007b, s. 51) menar att det är 

betydelsefullt med ett lugnt rum eftersom det gynnar intervjuerna om respondenten inte blir 

störd av omgivningen. 
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Varje forskare genomförde lika många elevintervjuer. Intervjuerna ägde rum framför en dator, 

då detta var vårt främsta verktyg för att eleverna skulle kunna ge sina genuina tankar om 

källkritik när de hade det framför sig. Datorn var antingen skolans, med elevens egen 

inloggning i det lokala nätverket (med tillgång till Internet) eller en dator som vi själva hade 

tagit med. Under intervjuerna användes vi oss av våra mobiltelefoner för att spela in 

intervjuerna samt penna och frågepapper. Detta menar Kihlström (2007b, s. 51) är viktigt då 

forskaren ska analysera intervjun. Då en intervju spelas in fångas allt som sägs och forskaren 

kan då analysera hur denne har ställt sina frågor och på vilket sätt frågorna är ställda. Att ha 

intervjun inspelad är också betydelsefullt vid analysen av respondentens svar. (Kihlström 

2007b, s. 51) Frågepappret och pennan användes för att bocka av de frågor som hade ställts 

under intervjun då de inte kom i samma ordning under intervjuerna. 

 

Vi valde att inte göra upp något förbestämt tidsschema för intervjuerna då vi inte ville känna 

tidspress och framförallt inte att eleverna skulle känna sig stressade. Detta är något som Lantz 

(2007, ss. 72-73) påpekar då författaren menar att stressen som kan uppstå vid en 

tidsbegränsad intervju har en risk att påverka studiens reliabilitet.  

 

Vidare menar Lantz (2007, s. 72) att det är viktigt för intervjusituationen att det finns tid för 

diskussion gällande intervjuns struktur och genomförande innan intervjun startar. Detta tog vi 

hänsyn till genom att vi berättade om syftet och strukturen med uppgiften som skulle 

genomföras. Eleverna fick då möjlighet att ställa frågor både före och under intervjun. 

 

Intervjun inleddes med att respondenten fick i uppgift att ta reda på fakta om solförmörkelse, 

som om det vore en skoluppgift. Vi valde solförmörkelse då vi trodde att det skulle vara en 

uppgift som eleverna skulle kunna hantera på ett bra sätt när de sökte efter fakta, samtidigt var 

det inget för självklart, då vi trodde att eleverna inte hade så mycket förförståelse i ämnet. Vi 

trodde inte att eleverna hade ägnat mycket tid i skolan på att lära sig om solförmörkelse.  

 

Efter att eleverna blivit informerade om att de skulle vara anonyma i vår studie blev de 

ombedda att öppna en webbläsare och fick sedan söka fritt, samtidigt som de svarade på våra 

frågor. 

 

6.6.3 Praktiskt genomförande av lärarintervjuer 

I samband med att elevintervjuerna genomfördes kom vi i kontakt med några lärare som 

arbetade på samma skola. Det blev därför naturligt att kontakta dessa pedagoger då vi ville 

bredda vår undersökning genom att intervjua lärare. Intervjuerna genomfördes på platser och i 

miljöer där läraren arbetade och kände sig bekväm för att läraren skulle känna sig trygg och 

avslappnad.(Kihlström 2007b, s. 51) Även dessa intervjuer spelades in för att underlätta vid 

transkriberingen samt själva bearbetningen av materialet. För att respondenterna inte skulle 

känna sig tidspressade hade vi goda marginaler för varje intervju och vi poängterade innan 

varje intervju att de fick ta den tid de behövde för att svara. Detta för att tidsaspekten är av 

vikt då vi vill ha en hög reliabilitet. Även lärarintervjuerna genomfördes av samtliga forskare 

på de aktuella skolorna. 

  

6.7 Etik 
Vad det gäller etik måste forskaren förhålla sig till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002)  Det första kravet handlar om information och innebär att deltagarna i 

undersökningen måste få veta vilka villkor som gäller och vad deras uppgift är i 
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undersökningen (s. 7). Detta tog vi hänsyn till genom att i god tid informera våra respondenter 

om vad undersökningen handlar om och hur intervjuerna kommer att gå till, så att de hann 

skapa sig en klar uppfattning om vad som förväntades av dem. 

 

Det andra kravet Vetenskapsrådet (2002, s. 9) ställer är samtyckeskravet. Det innebär att 

ingen forskning får ske om inte personen gett sitt medgivande. Vi informerade respondenterna 

om att undersökningen var frivillig och informationen om undersökningen skedde muntligen 

och skriftligen till varje respondent för att ytterligare tydliggöra att det var frivilligt. 

 

Vetenskapsrådets (2002, s. 12) tredje krav på forskningen är kravet om konfidentialitet.  Det 

innebär att forskaren har ansvar för att konfidentialiteten upprätthålls och att informationen 

förvaras så att ingen kan komma åt den. Vi tillämpade konfidentialitetskravet genom att vi 

gav eleverna som medverkat fullständig anonymitet och lärarna som medverkat har fingerade 

namn. 

 

Det fjärde kravet som Vetenskapsrådet (2002, s.14) ställer är nyttjandekravet. Detta krav 

innebär att materialet som samlas in endast får användas till att sammanställa resultat och som 

grund för studien och inte i några andra sammanhang. Detta har vi eftersträvat. 

 

6.8 Analys/bearbetning 
Efter att intervjuerna var färdiga spenderade vi en till två dagar med att transkribera våra 

intervjuer för att lättare kunna hantera den data vi samlat in. I våra transkriberingar har vi 

skrivit ordagrant vad som sades med talspråksord, fyllnadsord och dialektala ord. 

 

När bearbetningen av elevintervjuerna var färdigställd kunde vi skönja mönster i elevernas 

utsagor. Kihlström (2007b, s. 54) anser att det är viktigt att både finna mönster i intervjuerna 

och hitta de svar som sticker ut. Vårt analysförfarande har gått i flera led, från den första 

transkriberingen där de svar som stack ut kunde registreras, till att kategorisera svaren var för 

sig till att i grupp bearbeta och kategorisera våra resultat. 

 

När vi kategoriserade resultatet använde vi oss också av ett kvantitativt perspektiv då vi 

uppmärksammade hur många elever som använde sig av Google, gick in på Wikipedia och 

liknande. Vi tog även hänsyn till vårt syfte och fick då fram fem rubriker; tillvägagångssätt, 

första urvalet (den första hemsidan eleven valde efter att ha sökt), andra urvalet (resterande 

sidor som eleverna valde), källkritiskt perspektiv och Internet som sökverktyg. Under dessa 

rubriker samlade vi sedan elevernas tankar.  

 

Vi tillämpade samma metod när vi bearbetade lärarintervjuerna och kategoriserade då det 

insamlade materialet under rubrikerna; pedagogernas uppfattningar kring Internet som 

sökverktyg i undervisningen, pedagogernas arbetssätt gällande elevers sökning på Internet och 

ett källkritiskt perspektiv och till sist, viktiga kompetenser för eleverna att behärska enligt 

pedagogerna. 
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7. RESULTAT 
I detta avsnitt redogör vi för hur både elevintervjuer och lärarintervjuer gick till. Vi beskriver 

vilket tillvägagångssätt elever använder när de söker information och deras reflektioner kring 

ett källkritiskt perspektiv. Vi redogör också för hur pedagogerna tänker kring Internet som ett 

sökverktyg samt vilka kompetenser de anser att eleverna bör ha. 

 

7.1 Elevintervjuer 
Elevintervjuerna genomfördes framför en dator och här följer de resultat som intervjuerna gav 

oss. Intervjufrågorna ställdes samtidigt som respondenterna sökte på Internet. (Se bilaga 1) 

 

7.1.1 Tillvägagångssätt  

Efter att uppgiften har blivit introducerad gick samtliga respondenter in på Google. De flesta 

av eleverna gick in på Google genom att skriva in adressen i adressfältet medan andra hade 

Google som sökmotor på sin startsida. 

 

Sökorden varierade från ”solförmörkelse”, ”solförmörkelse fakta”, ”fakta om solförmörkelse” 

till ”solförmörkelse hur ofta”. Någon respondent började med att söka på ordet ”Wikipedia”. 

Då eleverna fått träffar på sin sökning och valt en sida (detta beskrivs mer under rubriken 

första urvalet) att gå in på gick de flesta tillbaka till söklistan genom att trycka på bakåt-

knappen i webbläsaren då de fick i uppgift att hitta mer information. Några respondenter 

valde att öppna en ny flik och gå in på Google på nytt. Några andra respondenter valde att 

skriva in Google i adressfältet igen för att komma till Googles startsida. 

 

Då intervjuaren frågade respondenten hur den skulle gå tillväga om det vid något tillfälle inte 

skulle få upp några relevanta träffar vid sökningen uppgav respondenterna olika typer av 

strategier kring det fortsatta sökandet. En del föreslog att de skulle formulera om sökordet 

eller kolla sin egen stavning för att se om det stämde överens, några ville titta i böcker och 

någon ville fråga en vuxen person. Några av respondenterna föreslog även att i detta fall ta 

ordet ”solförmörkelse” och sätta in i en mening till exempel ”fakta om solförmörkelse”. En 

elev föreslog att denne skulle bredda sin sökning genom att endast söka på ordet ”solen” om 

denne inte hittar fakta om solförmörkelse. 

 
Då brukar jag prova, om jag söker och det inte kommer på Wikipedia, då söker 

jag på Google och om det inte kommer där då stänger jag av Internet och sätter 

på igen eller så tar jag en bok. (2011-11-11) 

 

Nä, men då får man ändra på ordet, och göra det tydligare vad man letar efter. 

(2011-11-11) 

 

En annan elev uttryckte sig på följande vis: 

  
[Jag, vår anmärkning] söker dom på annat sätt, typ asså, om jag typ ska ta reda 

på maten på 1600-talet och så typ skriver jag typ ”maten på 1600” så får jag inte 

lika mycket som om jag skriver ”maten på 1600-talet”. Det var nån som skrev 

typ ”kanonerna” fast han hittade mycket mer när han skrev ”kanoner” (2011-

11-08) 
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7.1.2 Första urvalet 

22 av 24 elever använde sig av Wikipedia som första val eftersom de flesta kände till sidan 

sedan tidigare och vara vana vid att använda den både i hemmet och i skolan.  
 

”Det är för att jag liksom brukar vara inne på Wikipedia.” (2011-11-08) 

 

Några elever uppgav också att valet av Wikipedia gjordes på grund av att sidan ofta låg högt 

upp bland sökträffarna. Någon större granskning av de andra alternativen gjordes inte i detta 

skeende. På frågan om varför eleverna valde Wikipedia som förstaval svarade de till exempel:  

 
”För dom brukar ha mycket så där info.” (2011-11-04) 

 

”Jo för att dom brukar ha bra fakta, och så är det en ganska bra sida för dom vet 

ganska mycket bra saker.” (2011-11-11) 

 

”Därför att på Wikipedia finns mycket information som är bättre än dom 

andra.” (2011-11-10) 

 

7.1.3 Andra urvalet 

De flesta eleverna valde i större utsträckning att granska sökträffarna i träfflistan under det 

andra urvalet till skillnad från förfarandet under det första urvalet. För att välja vilka träffar 

eleverna skulle gå in på valde en del att granska rubriken medan andra läste även texten under 

rubriken. En del skummande igenom träfflistan och letade efter sidor som det kände igen eller 

som de var bekanta med. Igenkänningsbarheten var viktig då eleverna valde sidor. 

 
”Jag tar bara dom jag känner till” (2011-11-10) 

 
”Jag brukar ofta ta, eller, om jag inte ska ta Wikipedia så brukar jag inte ta dom 

som det står skitmycket, utan där det står typ ett ord så” (2011-11-11) 

 

Eleven menar här hur han väljer bland träffarna i söklistan och hur han gör sitt urval utifrån 

rubriken. Ytterligare en strategi var att titta på själva Internetadressen för att bedöma sidans 

relevans för syftet. Ett fåtal elever gjorde inget aktivt urval utan betade av sökträffarna 

uppifrån och ner, det vill säga, de gick in och tittade på första träffen, andra träffen och så 

vidare. 

 

7.1.4 Källkritiskt perspektiv 

Samtliga respondenter uppgav att de inte tänkte på vem som hade gjort sidan när de granskade 

om det gick att lita på den. En del av eleverna visste hur de kunde ta reda på vem som stod 

bakom sidan, vilket de gjorde genom att titta längst ner på sidan. Två elever gick även in på 

länken ”om mig” för att hitta information om upphovsrättinnehavaren. De alla flesta av 

eleverna gjorde dock inte någon närmare granskning av upphovsmannen. Några resonerade 

som så att de inte trodde att någon skulle lägga ner tid på att skapa en sida som var falsk kring 

ämnet solförmörkelse.  

 
”Jag tror väl inte att såhär det är några, det är några tonår… tolvåringar som 

kanske gör en sida bara för att skämta o gör så här mycket jobb bara för att 

skämta med några /…/ jag tror inte alla lägger ner sån tid på, det kan ju ta typ någon 

månad för att göra det, för att bara skämta med nån men” (2011-11-10) 
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Andra trodde att det på faktasidorna endast var professorer som hade tillgång till att lägga till 

text. En elev ansåg att det faktum att det fanns Google-annonser gjorde sidan mer trovärdig 

då; 

 
”Google kan ju inte sätta annonser på vilken [sida, vår anmärkning] som helst. 

Dom måste ju kolla igenom den”. (2011-11-08) 

 

Mängden text var viktigt för eleverna när de bedömde sidans trovärdighet, längre text gav 

eleverna större förtroende för sidan. Ett antal elever ansåg även att bilder på sidan bringade 

trovärdighet. Några respondenter tittade även på sidans design och tyckte att det var viktigt 

för trovärdigheten om sidan var estetiskt tilltalande; 

 
”Den här sidan är ju bra, för den är ju lite inbjudande och det är ju lite färger 

och inte helt vitt. Och sen några bilder, det är ju bra. Man kan klicka, och det är 

bra att det står fakta” (2011-11-11) 

 

 En respondent menar att det är upp till var och en att själv granska sidan; 

 
”men alltså, det får man, eeh… eeh… vad man vet lite själv. Jag vet ju vad det 

är ungefär, men om det står typ att jorden döljer månen, då vet jag ju att det inte 

är sant. Man får änna känna av det lite såhär själv.” (2011-11-11) 

 

Det var viktigt för eleverna att det som stod på sidan var rimligt och att de drog slutsatsen att 

om något var fel på sidan skulle de inte lita på den; 

 
”Men, asså, om det ändå, om det står saker som, man vet ju saker om andra 

saker, och om det står… okej, det här blev krångligt, men om det står såhär, till 

exempel att det finns människor på mars, det vet vi att det inte gör, så då förstår 

man ju att den ljuger. Och då talar den antagligen inte sanning om det andra 

heller.” (2011-11-08) 

 

En tredjedel av eleverna berättade att de har fått lära sig att jämföra två sidor med varandra 

eftersom de då har lärt sig att om de stöter på samma uppgift på två sidor är det troligare att 

uppgiften är sann. Under intervjuerna tillämpade ett par elever denna teknik. 

 

7.1.5 Internet som sökverktyg 

Respondenterna menar generellt att det är enklare att söka på Internet än att söka i en bok, då 

de kan specificera sin sökning genom att till exempel använda sig av fler ord vilket hjälper till 

att få mer exakta träffar. Eleverna behöver därför inte bläddra igenom stora mängder text för 

att hitta det de söker efter. En elev menade att det är positivt då denne kan hitta information på 

Internet om sitt specialintresse som eleven inte funnit någon annanstans. 

  
”Att det går snabbare än att leta i en bok och om det står ett ord eller så som 

man inte förstår kan man bara söka på det, eller ett konstigt land eller nånting, 

så kan man bara söka upp det samtidigt på Internet”. (2011-11-08) 

 

Många av respondenterna tycker att Internet är en bra sökresurs, eftersom de kan få tag på all 

möjlig fakta och de inte är beroende av exempelvis en bok, där informationen är begränsad.  
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”Eeh, det är mer att, jag tycker det är roligare så här om man, jag vet inte, det är 

roligare såhär att man får söka själv, det är ju så fritt och Internet är ju så stort. 

Så man kan ju söka själv, man behöver ju inte bara gå in på Google. Om man 

bara får en bok, då är det så inramat.” (2011-11-11) 

 

Å andra sidan fanns det även respondenter som ansåg att det var svårt att finna det de sökte 

efter, då det finns så mycket fakta att inhämta från Internet. Trots att de flesta sidor på Internet 

inte är utformade för barn så ansåg respondenterna till stor del att den mesta fakta och 

informationen var lätt att förstå.  

 
”Det brukar vara ganska lätt, här på Wikipedia, det räknar med att det är för 

barn, eller så, de som gör arbeten och så.” (2011-11-08) 

 

En del respondenter tyckte dock att vissa sidor innehöll många svåra ord.  

 
”Jag tycker, typ att det ska vara lätta ord som jag förstår och inte konstiga ord.” 

(2011-11-10) 

 

Andra menade att då det fanns väldigt många sidor med olika fakta så var det svårt att veta 

vilken källa som eleverna kunde lita på då uppgifterna kunde vara motstridiga. 
 

”Om man kollar på flera olika hemsidor så skriver dom olika och så här 

tvärtemot så det är svårt att veta.” (2011-11-11) 

 

7.2 Lärarintervjuer 

7.2.1 Pedagogernas uppfattningar om Internet som sökverktyg i 
undervisningen 

Överlag menar lärarna att Internet är ett snabbt och lättåtkomligt sökverktyg med uppdaterad 

och aktuell information. Johanna beskriver detta som en fördel då ämnet eleverna är 

intresserade av ibland kan vara smalt och inte tillgängligt genom andra medier. Eleverna kan 

då finna artiklar och liknande på Internet.  

 
”Fördelen är att man kan komma närmare det barnen är intresserade av, om man 

nu ska forska om något ämne eller ta reda på fakta om ett ämne som det inte är 

skrivet så mycket om så kan man komma åt artiklar och sånt lättare via Internet” 

(Johanna, 2011-11-28) 

 

Flera ser fördelar med att Internet har ett stort utbud och att det finns mycket att välja bland 

men menar även att detta kan bli ett problem då eleverna ska välja i det stora utbudet. 

Pedagogerna menar att det är lätt att eleverna slinker in på ”olämpliga sidor” eller sidor med 

fel syfte. 

 
”Man kan komma in på mycket reklam och halka in på fel saker.” (Rebecka, 

2011-11-28) 

 

Rebecka säger till exempel att om eleverna söker på Google om Bohuslän så kan de även 

komma in på andra sidor som har turistinformationskaraktär och den sidan kan i sig leda 

vidare till en sida om hotell i landskapet när syftet var att hitta fakta om Bohuslän. Några 

pedagoger uttrycker även en osäkerhet att själva avgöra en sidas trovärdighet och menar då att 
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det på detta sätt måste vara minst lika svårt för eleverna att göra denna bedömning. Det blir då 

svårt för både läraren och eleven att veta hur de ska hantera informationen. 

  
”Jag tror inte att de vet vad sidorna heter som de går in på, ärligt talat. Och det 

vet inte jag själv ibland heller. Jag är för gammal för sånt här.” (Gustaf, 2011-

11-28) 

 

Christine nämner att det är viktigt ur ett demokratiskt och socialt perspektiv att det finns 

Internet tillgängligt på skolan, då alla inte har detta hemma.  

 
”Ehh.. sen är det väl lite grann det många visst, de flesta har datorer hemma 

men inte alla, så att man kan väl se att det är nytta för dom som kanske inte 

sitter vid datorn mycket hemma, att dom lär sig nånting.” (Christine, 2011-11-

28) 

 

Johanna menar att eleverna lär sig att information kan se olika ut och att eleverna lär sig vilka 

sidor som är bra genom att de dagligen får hantera Internet som sökverktyg. Det går även att 

få olika infallsvinklar när eleverna söker på Internet enligt Johanna vilket kan vara svårt när 

en elev letar information i ett bibliotek. 

 

Flera av lärarna menar att allt på Internet inte är sant men pedagogerna upplever att eleverna 

köper allt de finner.  

 
”Nackdelarna är att de för det mesta köper allt som dom får upp. Dom läser inte 

igenom det utan att det som står där det stämmer.” (Astrid, 2011-11-28) 

 

”Dom ser inte skillnaden alltid. Dom skulle säga, ’varför skulle inte detta 

stämma, det står ju faktiskt här’. Så man skulle kunna hitta på vad som helst, 

bara det står på datorn så skulle dom tro på det, tror jag.” (Olof, 2011-11-28) 

 

Bland annat menar några av pedagogerna att de ser risker med att använda Wikipedia då alla 

sökträffar i denna kunskapsbank är tillgängliga för redigering av vem som helst.  

 
”Ja men dom måste ju veta det till exempel, jag kan ju inte alltid själv men till 

exempel Wikipedia är ju. Vem som helst kan ju lägga in saker där. Å ibland kan 

det ju vara uppenbara felaktigheter men det kan ju även hinna ligga där ett tag, 

och såna saker tycker jag ju är jätteviktiga att dom inte tror att det är sanning.” 

(Rebecka, 2011-11-28) 

 

Gustaf menar att det inte finns så mycket felaktig information på Wikipedia och litar därför på 

vad som står till största del. Olof anser att elever behöver vara extra vaksamma vid kontakt 

vid sidor som har en politisk eller religiös karaktär medan sakfrågor i större utsträckning bör 

vara tillförlitliga oavsett källa. 

 
”När vi har använt Wikipedia så har jag sagt att är det politiskt eller är det religiöst, då ska 

man vara väldigt vaksam sådär, men är det låt oss säga Zlatans [Ibrahimovics, vår 

anmärkning] födelsedag, då är det ingen som skulle ljuga om sådant, eller försöka skriva det 

på något annat sätt. För det är ju en sakfråga.” (Olof, 2011-11-28) 

 

Rebecka menar att Internetsidor med svårare texter kan vara både till fördel och till nackdel 

för eleverna. Å ena sidan menar hon att svåra texter kan hindra eleven från att hantera 

information och vända sig till en bok istället då informationen inte gå att ta till sig på grund av 
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svåra ord eller text på annat språk. Å andra sidan menar Rebecka att svårare texter tvingar 

eleven till att sovra och försöka hitta det viktigaste i informationen. Detta bidrar till att eleven 

inte har möjlighet att ”skriva av” texten utan måste förstå den och formulera den till sin egen. 

 

7.2.2 Pedagogernas arbetssätt gällande elevers sökning på Internet och ett 
källkritiskt perspektiv 

 

Majoriteten av lärarna uppgav att de brukar låta eleverna söka fritt på Internet och att tips och 

råd kring sökteknik och sökmotorer gavs individuellt vid specifika uppgifter eller problem.  

 

”Jag tror att man skulle ta varje enskilt fall, aa men verkar det här stämma? Man 

skulle nog kunna göra det i helklass med några fiktiva fall men det är lite svårt, 

dom har inte riktigt den världsbilden eller verklighetsuppfattningen när de är så 

unga.” (Johanna, 2011-11-28) 

 

Här menar Johanna att det kunde ges tips angående vad man skriver in i sökfältet och hur 

ordet eller orden kan kombineras för att få en så specifik träff som möjligt, samt vilka träffar 

eleverna ska titta på. En del av lärarna uppgav specifika Internetsidor som eleverna skulle 

använda sig av för att tillhandahålla tillförlitlig information. Rebecka försöker ibland att leda 

eleverna till ”rätt” sida genom en individuell diskussion i samband med elevens 

Internetsökning och försöker i stor utsträckning använda de sidor som skolan prenumererar på 

till exempel nationalencyklopedin och svenska djur. 

 
”Och sen har vi ju en del, vi har ju NE [nationalencyklopedin vår anmärkning] 

som vi har här, och sen kanske vi köper det. Och sen är det ju det här svenska 

djur, som de använder jättemycket. Det är ju såna saker som vi prenumererar på. 

Så det är viktigt att visa att det finns. Att man först och främst använder det.” 

(Rebecka, 2011-11-28) 

 

Anna beskriver att eleverna har fått jobba med att söka information på två olika Internetsidor 

och hitta information om samma ämne i en bok och sedan jämföra likheter och skillnader 

mellan dessa tre. Christine uttryckte det som att det är svårt att jobba med strukturer när det 

kommer till Internet som sökverktyg då det endast har tillgång till en dator i klassrummet.  

 
”Nu är det ju det att jag har ju bara en dator så vi gör inte det just nu.” 

(Christine, 2011-11-28) 

 

7.2.3 Viktiga kompetenser för eleven att behärska enligt pedagogerna 

Samtliga pedagoger hade förslag på olika kompetenser som de tycker eleverna bör behärska. 

Flera utav pedagogerna pekade på vikten av att kritiskt granska olika sidor, både layout och 

upphovsrättsinnehavare, samt medvetenheten om att allt på Internet inte behöver vara sant.  

 
”För det första så tycker jag att dom behöver ha kompetensen att veta att det 

finns oändligt mycket information och att den informationen inte på något vis 

behöver vara sann. Att dom har kompetensen om att för att man ska kunna ta 

informationen som trovärdig så bör man ha kollat upp att den här informationen 

står på fler ställen, och även eventuellt jämfört med böcker eller med vad någon 

har sagt i en intervju eller vad som har stått i någon tidning, alltså, kolla fler 

referenser. Att de ska kolla vem som är upphovsrättsinnehavare till sidan. Att 
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dom ska kunna se att den är professionellt gjord, och kunna se, vad är 

skillnaden på en sida som inte är professionellt gjord och en sida som är 

professionellt gjord.” (Johanna, 2011-11-28) 

 

 

Flera av pedagogerna nämner förmågan att lära sig värdera en källa och snabbt se om källan 

är trovärdig.  
 

”Om man tittar på en sida som Nisse femton år har gjort, så kanske du har en 

enkelfärgad bakgrund med hoppande animerade gubbar och sådär, och då 

kanske inte den sidan är trovärdig om det står fakta om alkohol och narkotika 

och tobak. Däremot om du går in på Socialstyrelsens hemsida så är den grafiskt 

upplagd på ett helt annat sätt med tydliga knappar, sidebars och så vidare.” 

(Johanna, 2011-11-28) 

 

Johanna beskriver att det går att se på hemsidan om den är trovärdig eller inte. Vidare 

förklarar hon att det finns organisationer som upprättar professionella hemsidor som trots det 

inte är seriösa. Johanna menar då att eleverna behöver granska upphovsrättinnehavaren för att 

avgöra huruvida källan är trovärdig eller inte.  
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8 DISKUSSION 
I följande kapitel har vi ställt våra resultat mot litteraturen i bakgrunden och de teorier vi 

utgått ifrån. Vi har valt att använda oss av samma rubriker som i Resultatkapitlet gällande 

elevintervjuerna. Vi inleder resultatdiskussionen med att övergripande reflektera kring det 

digitala samhället och går sedan vidare till elevernas tillvägagångssätt och urval för att avsluta 

med källkritik och Internet som sökverktyg. Vi har även knutit an lärarnas synpunkter under 

varje rubrik med diskussionen kring elevernas svar. Vidare har vi diskuterat vårt val av 

metod. Vi har även reflekterat över vad vårt resultat kan ha för didaktiska konsekvenser.  

 

8.1 Resultatdiskussion 

8.1.1 Det digitaliserade samhället 

Många författare anser att synen på hur kunskap tillägnas har ändrats efter införandet av IKT i 

skolan. Exempelvis menar Lundh (2011) att dagens elever måste lära sig att söka efter 

information och hantera den informationen genom nya informationskanaler. Även Siemens 

(2006), som förespråkar konnektivismen, menar att det i den digitala tidsåldern är viktigare att 

en elev kan ta reda på information än de faktakunskaper eleven redan har tillägnat sig. Om 

lärare nu vill utgå ifrån dessa tankar kring hantering av information ser vi vikten av att eleven 

och lärare ska kunna behärska denna kompetens. Säljö (2002), som representerar den 

teoretiska ram vi utgår ifrån, anser att för att kunna tillgodogöra sig ny kunskap behöver 

eleven behärska sökmotorer och andra artefakter eftersom dessa hjälper eleverna att utforska 

nya kunskapskällor. Säljö menar vidare att det samtidigt är viktigt med förkunskaper inom det 

ämne eleven ska söka kunskap inom. Elevernas förkunskaper tas vidare upp under rubriken 

Källkritiskt perspektiv. 

 

Rask (2000) menar att i dagens digitaliserade samhälle krävs en ny typ av basfärdighet utöver 

att läsa, skriva och räkna. Han menar att eleverna behöver lära sig att hantera all information 

de möts av dagligen och kallar detta den fjärde basfärdigheten. Då Internet och olika medier 

tar allt större plats i skolan, elevernas vardag och samhället, tror vi att denna basfärdighet 

kommer att bli viktigare och viktigare. Även Europaparlamentet (2006) tar upp behovet av 

nya kompetenser hos EU:s medborgare för att vi alla aktivt ska kunna delta på samma villkor 

i samhällets utveckling och des nya kommunikationsformer. Regeringen i Sverige har 

godkänt EU:s nyckelkompetenser och gett Skolverket i uppdrag att främja användningen av 

IT i skolan. Vi tycker att behovet av digital kompetens bör utgöra en större del av läroplanen 

och att Skolverkets ambitioner bör ligga på en högre nivå. Då skolans uppdrag är att fostra 

demokratiska medborgare ser vi svårigheter om inte tydliga riktlinjer finns. Lärarna bör 

undervisa eleverna i digitala kompetenser för att eleverna ska kunna delta i ett digitaliserat 

samhälle och kunna nyttja alla dess funktioner.  

 

En av lärarrespondenterna menar att det är svårt med strukturer kring informationssökning på 

Internet då det endast finns en dator i klassrummet
3
. Vi ser dock att det är av vikt att använda 

tydliga strukturer kring Internetsökning trots att det endast finns tillgång en dator. Att 

eleverna har förhållningsregler och tydliga instruktioner är viktig trots att de kanske inte 

använder datorn dagligen. Vi kan även se svårigheter med att undervisa i digitala kompetenser 

när resurserna är dåliga eftersom eleverna då får mindre praktisk erfarenhet. Men 

undervisningen tror vi kan ske ändå med alternativa medel. Ytterligare ett problem är det 

                                                 
3
 Se citat s. 26 
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faktum att datorn inte endast skall användas som ett sökverktyg utan elever ska även kunna 

använda den till att skriva rent, göra digitala presentationer, digitala pedagogiska läromedel 

eller strömma video eller ljud. Detta gör att tiden som varje elev kan spendera framför datorn 

och öva på sina färdigheter i källkritisk informationssökning kan bli väldigt begränsad.  

  

8.1.2 Tillvägagångsätt 

Under följande rubrik har vi reflekterat över elevernas tillvägagångssätt och hur lärarnas 

undervisning gick till. 

 

Under lärarintervjuerna berättade några respondenter att de hjälpte eleverna att hitta bra 

hemsidor, antingen inledningsvis eller under arbetets gång, främst när eleverna fastnat i sin 

sökning. Av våra elever var det endast ett fåtal som uppgav att de skulle fråga en vuxen när de 

behövde hjälp. Detta finner vi intressant då läraren vanligtvis är elevernas förstahandsval när 

de behöver hjälp. Vi har dock inte hittat någon forskning kring interaktionen mellan elev och 

lärare inom IKT. Att eleverna inte valde att uppge lärarna som stöd kan bero på flera olika 

saker, antingen att eleven tänkte på situationen de var i för tillfället då de sökte information 

och inte hade tillgång till lärarens stöd. Det kan även bero på att dessa elever inte vanligtvis 

brukade fråga läraren och därför inte tänkte på att det alternativet fanns. En del av 

respondenterna ansåg sig säkerligen ha tillräckliga kunskaper för att själva söka information 

och läraren blev därför överflödig.  

 

Vi finner det fascinerande att alla elever använde samma strategi (alla använde sökmotorn 

Google) i inledningsfasen av uppgiften trots att de går på tre skilda skolor och högst troligen 

inte har bytt erfarenheter med varandra. Lärarna som undervisat eleverna på de aktuella 

skolorna har haft olika kompetenser och erfarenheter inom IKT men berättar om liknande 

arbetssätt. Det kan också vara så att eleverna har fått sina sökstrategier från hemmet, egna 

erfarenheter eller från vänner.  

 

Några av eleverna berättar att Internet är stort och med mycket information där man kan hitta 

många olika sorters fakta eller information. Vi såg dock under intervjuerna (när eleverna fick 

sin uppgift) att många hanterade Internet på ett sätt som var invant och gick per automatik. 

Detta skiljde sig då kraftigt mot vad många av dem berättade. Vi tolkar detta som att eleverna 

såg Internets potential men saknade mod och vilja att ”på riktigt” utforska Internets olika sätt 

att finna kunskap.  

 

8.1.3 Urval  

Eleverna i undersökningen valde i stor utsträckning att gå in på en Wikipediasida när de sökte 

efter solförmörkelse. Utöver valet av Wikipedia beskrev eleverna sina urval genom att de i 

stor utsträckning valde sidor de kände igen eller som hamnade högt upp i söklistan då de sökt 

i en sökmotor. Några av lärarna reflekterade över hur de själva sökte på Internet i 

klassrummet när de skulle visa eleverna något och menade att eleverna kanske tog efter eller 

indirekt lärde sig vilken sökmotor de skulle använda eller vilken sida som var tillförlitlig. Vi 

tror att lärarna har högre tankar kring elevernas kunskaper gällande Internet än vad de faktiskt 

har. Detta är i linje med Prenskys (2001) tankar kring digitala urinvånare och digitala 

invandrare. Då lärarna använder sig av denna kategorisering generaliserar de elevernas 

kunskaper och tror att bara för att eleverna kan en del av den digitala världen så har eleverna 

kunskaper i allt kring digitala medier och dess innehåll. Vi menar att detta bidrar till en falsk 

bild av elevernas kunskap. Vår erfarenhet säger oss att eleverna kan vara mycket duktiga på 
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en del moment eller av användningen av vissa program, samtidigt som de är väldigt okunniga 

på andra delar. Vi tror också att elevernas snabbhet i samband med användningen av datorn 

bidrar till lärarnas förväntningar på elevens kunskap och hantering av Internet och dess 

innehåll. Lärarna kan nog i många fall känna sig underlägsna eleverna vad gäller digitala 

redskap och därför avstå från att undervisa i dessa förmågor. 

 

8.1.3 Källkritiskt perspektiv 

Thurén (2005) menar att sannolikheten i det som betraktaren ska bedöma utifrån källor på 

Internet, måste ske utifrån betraktarens egna erfarenheter, kunskaper och tankar. Detta 

bekräftas i flera av våra elevintervjuer, där eleverna menar att det är upp till var och en att 

granska sidan och att de får använda sin intuition när de avgör en källas trovärdighet
4
. 

Eleverna menar även att det är upp till betraktaren att bedöma en källas rimlighet. Flera elever 

menar att de måste använda sin egen förförståelse när de granskar Internetsidor. Eleverna kan 

dock ha svårt att använda sin förförståelse och källkritiska granskning om felaktigheterna är 

av mindre betydelse och då är svårare att upptäcka. Även lärarna uppfattar detta som 

problematiskt eftersom de anser att eleverna tror på allt de läser på Internet.
5
 Intervjuerna 

visar å andra sidan att en del elever kan tillämpa ett visst källkritiskt perspektiv då de avfärdar 

en del sidor om det enligt dem står orimliga saker där. Detta tar även Thurén och Strachal 

(2011) upp, de menar att den egna kompetensen är viktig när en elev ska bedöma en källas 

tillförlitlighet. På grund av att barn i åldern 10-12 oftast inte har samma förförståelse och 

kunskap i ämnet som en vuxen är det dock en större utmaning för dessa elever att hitta 

eventuella felaktigheter i informationen på Internet. Det är därför extra viktigt för eleverna att 

de kan tillämpa ett källkritiskt perspektiv och kunna granska sidan för att avgöra om 

informationen är tillförlitlig. Detta beskriver även Skolverket (2009) som viktigt då de menar 

att både elever och lärare bör ha kunskaper inom IKT-användning.  

 

En del elever ansåg sig kunna granska en sidas upphovsrättsinnehavare, men i praktiken 

använde de sig inte av detta. Detta såg vi under elevintervjuerna då eleverna endast sökte efter 

upphovsrättsinnehavaren på vårt initiativ. Att eleverna inte granskar vem som står bakom 

sidan är problematiskt, eftersom de då inte har en möjlighet att se om 

upphovsrättsinnehavaren har en tendens till att vara partisk (Thurén 2005). Detta är en 

synpunkt som även en av lärarna delar då hon anser att eleverna bör ha kompetensen att 

kunna granska upphovsrättsinnehavare
6
.  

 

Elevintervjuerna som vi genomförde visade på elevernas positiva tankar kring Internet som en 

källa till all typ av information och kunskap. Eleverna såg Internet som en stor arena med 

friheter att söka själv. Detta menar Leth & Thurén (2000) är en av Internets stora fördelar, att 

hitta kunskap från källor som inte annars hade varit tillgängliga. Även Siemens (2006) menar 

att det är genom olika Internetsidor som vi både lär oss och kan dela med oss av kunskap. Vi 

fann dock inga liknande synsätt under våra elev- och lärarintervjuer men vi fann att många 

elever beskrev att de alltid använder Wikipedia som kunskapskälla.
7
  

 

En lärare beskrev Wikipedia som en inte tillförlitlig källa då vem som helst kan ändra 

informationen som står där.
8
 Samma pedagog menade att hon ibland gav eleverna förslag på 

                                                 
4
 Se citat s. 23 

5
 Se citat s. 25 

6
 Se citat ss. 26-27 

7
 Se citat s. 22 

8
 Se citat s. 25 
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sidor att titta på för att undvika att eleverna hämtade information från sidor som inte var 

tillförlitliga. Läraren förespråkade uppslagsverk på Internet framför sidor som Wikipedia där 

innehållet är föränderligt. Thurén menar att detta är ett sätt för pedagogen att garantera att 

informationen eleven tillägnar sig är trovärdig. Samtidigt ser vi Wikipedia som en källa till 

kunskap där inte endast användarna kan försämra informationen utan även förbättra den vilket 

gör att det sker en ständigt källkritisk analys. Att använda sig av Wikipedia kan vara en risk 

då man vill ha sanningsenlig information, men då det är så många människor som använder 

sig av sidan blir felaktigheter snabbt åtgärdade. Vår erfarenhet säger oss att Wikipedias 

användare och författare ställer mer och mer krav på artiklarna som skrivs och vill ha fakta 

som är tillförlitliga, något den blir genom att användarna refererar till tryckta verk, 

vetenskapliga artiklar med mera. 

 

8.1.4 Internet som sökverktyg 

Våra resultat som beskriver elevernas tankar kring Internet som ett snabbt verktyg att använda 

vid informationssökning bekräftas i Enochssons (2001) avhandling. Eleverna vi intervjuade 

uttryckte också tankar kring svårigheterna med att välja ut ”rätt” sida, det vill säga den sida de 

finner mest relevant information på, då utbudet är så otroligt stort. Enochsson har också i sin 

avhandling sett att eleverna har svårigheter att sovra bland valmöjligheterna.  

 

Under våra lärar- och elevintervjuer har vi förstått hur Internetsökning idag är en del av 

undervisningen i skolan. Detta överrensstämmer med Lundh (2011) som menar att elever 

idag, till skillnad från ett tiotal år sedan behöver både lära sig söka information och utveckla 

sin kunskap genom att tillägna sig information på Internet. Även Säljö (2000), som 

representerar vår teoretiska ram, anser att Internet är en artefakt som används mer och mer i 

samhället och behöver därför integreras i skolan på ett gynnsamt sätt. Även han anser att 

eleverna behöver lära sig att hantera de nya artefakterna. Siemens (2006) utvecklar detta 

synsätt genom att påpeka vikten av att inte endast hantera Internet utan även dela med sig av 

sin egen kunskap genom de nya digitala verktygen. Vi delar Säljös och Siemens åsikter då vi 

anser att eleverna behöver kunna hantera de digitala artefakterna då mer och mer kunskap blir 

tillgänglig på Internet. De elever som inte kan hantera Internet som sökverktyg kan därför inte 

ta del av den kunskap som andra kan finna. 

 

8.2 Metoddiskussion 
Vi anser att vårt val av metod stämde bra överens med hur vårt syfte var utformat. Att 

använda oss av intervjuer visade sig gynna studien då vi ville ta reda på hur eleverna och 

lärarna reflekterade och vi hade då en möjlighet att ställa följdfrågor för att utveckla 

respondenternas resonemang. Eftersom Starrin (1994) menar att en kvalitativ analys främst 

ska användas vid studier som ska identifiera ett okänt fenomen har vi använt oss av denna typ 

av studie, då vårt ämne inte är så väl undersökt. 

 

Då våra intervjufrågor ställdes under tiden som eleverna sökte på Internet, diskuterade vi de 

val eleverna gjorde samtidigt som de sökte och kunde därför få fram elevernas genuina tankar 

kring källkritik. Hade vi endast intervjuat tror vi att eleverna hade spekulerat mer. Efter 

utvärdering av pilotstudierna förstod vi att det var viktigt att frågorna ställdes i ett 

sammanhang och med exempel att tillgå, därför valde vi att ha datorn till hjälp för att det 

skulle vara enklare för eleverna att reflektera över vad de höll på med. Vi tror dock att det kan 

ha funnits en risk att vi hämmade elevernas Internetsökning då de kan ha blivit avbrutna i sin 

reflektion kring sökningen av våra intervjufrågor.  
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För att komplettera elevernas tankar och uppfattningar valde vi även att intervjua lärare för att 

få deras perspektiv på Internet som sökverktyg. Vi valde att endast göra konventionella 

intervjuer med lärarna, då vi ville ta reda på lärarnas tankar kring elevernas strategier när de 

söker information på Internet och inte studera lärarnas egna kompetenser i Internetsökning. 

Det hade dock varit intressant att utföra observationer av lärarna när de praktiserade sina 

undervisningsmetoder kring Internetsökning och källkritik, då det hade blivit ett komplement 

och breddat studien ytterligare. 

 

Vid vidare reflektion kring lärarintervjuerna tror vi att svaren hade blivit mer utförliga om vi i 

förväg skickat ut intervjufrågorna till respektive lärare så att de hade kunnat granska dessa 

och förberett sina svar. Det finns dock en risk att läraren då svarar så som denne tror att 

forskaren vill att läraren ska svara.  

 

Hade vi istället använt oss av enkäter hade vi inte haft möjlighet att ställa följdfrågor och vi 

hade då inte kunnat gå på djupet i hur respondenterna tyckte utan undersökningen hade endast 

blivit ytlig. Om vi använts oss av enkätundersökning hade vi förmodligen endast fått fram hur 

respondenterna hade värderat ett redan färdigt påstående. Under våra intervjuer har istället 

respondenten fått en chans att förklara hur hon värderar våra frågor och varför respondenten 

gör dessa värderingar. 

 

Under det inledande skedet av arbetet reflekterade vi huruvida vi skulle använda oss av enbart 

observationer, men då skulle vi inte haft möjlighet att ställa frågor kring varför eleverna 

gjorde sina val, därför använde vi oss inte av denna metod. 

 

8.3 Didaktiska konsekvenser 
Då samhället och människans artefakter ständigt utvecklas ser vi ett stort behov av att skolan 

hänger med i denna förändringens tid då skolan är barn och ungdomars första anhalt mot det 

kommande vuxenlivet. Vi har sett att flera skolor inte arbetar så mycket med digitala redskap 

i undervisningen och hantering av digitala medier. Vi ser ett stort behov av att undervisning 

kring dessa förmågor och verktyg ökar. Mer och mer kunskap läggs ut på Internet och för 

varje dag som går kan du hitta kunskap på nätet som inte fanns där tidigare. Vi tror att 

undervisningen bör förändras för att möta de behov som dagens elever ställs inför.  

 

Om skolan inte undervisar i IKT kan detta få konsekvenser för de elever som inte kan hantera 

Internet, både i hemmet och i skolan, eftersom lärarna då inte ser vilka kompetenser eleverna 

har inom IKT. Därigenom kan skolan inte stödja de elever som inte har möjlighet att lära sig 

utanför skolan. Konsekvenser av utebliven undervisning inom IKT kan även drabba elever 

med tillgång till Internet hemma eftersom de inte per automatik kan hantera ett källkritiskt 

perspektiv. Det är därför återigen viktigt för skolan att undervisa inom IKT så att alla elever 

får en möjlighet att lära sig om IKT och källkritik. Det är då som den digitala klyftan riskerar 

att bli större, det vill säga avståndet mellan de elever som har tillgång och kan hantera Internet 

som ett verktyg och till de elever som inte har samma tillgång. Detta belyser även OECD i sin 

rapport då de såg hur klyftorna ökade mellan de elever med digital kompetens och de som inte 

hade fått tillgång till denna kompetens. Därför anser vi att det är oerhört viktigt att varje skola 

arbetar för att alla elever ska få utveckla sin digitala kompetens.  

 

Vi ser svårigheter för eleverna att uppnå målen kring källkritiskt perspektiv och förmågan att 

söka information på Internet om inte pedagogerna är tillräckligt erfarna i området själva. 
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Skolverket har konstaterat att blott en tredjedel av den kommunala grundskolans lärare har 

utbildning inom källkritik, vilket är en låg siffra då dessa pedagoger ska undervisa framtidens 

källkritiska medborgare.  Det framkom även att pedagogerna inte kände något större behov av 

att utveckla sina kompetenser inom området vilket vi ställer oss frågande till då utvecklingen 

kring källkritiska frågor och perspektiv förändras i takt med Internets föränderliga karaktär.  

Enochsson (2007) menar, liksom vi gör, att hantering av informationsflödet, däribland att 

kunna bedöma trovärdigheten bör vara en av lärarnas baskompetenser. Detta för att kunna 

hjälpa eleverna att utveckla sina förmågor och se vilka kompetenser eleverna besitter. Om då 

lärarna inte har den kompetensen kan detta få konsekvenser för eleverna. Skolverket (2009) 

säger att lärare i alla skolformer ska ha kunskap om digitala verktyg och att kunna värdera 

information samt se risker med medieanvändning, något som vi har sett inte stämmer överrens 

med vår empiri. Vi mötte en pedagog som hade knappa kunskaper inom informationssökning 

på Internet och som inte visste hur han skulle tillgänga sig mer kunskap inom IKT-hantering. 

Vi anser att det är eleverna som blir lidande av detta eftersom det är lärarens ansvar att lära ut 

den digitala kompetensen till sina elever.  

 

Prensky (2001) säger att det är ett stort problem att det är de digitala immigranterna som 

undervisar de digitala urinvånarna, eftersom de talar olika språk. Att skolan skulle anamma 

dessa tankar kan missgynna både lärare och elever och vi ställer oss därför väldigt kritiska till 

Prenskys kategorisering av dessa två motsatta grupper. Vi tror att det kan bli så att lärare och 

elever sätts i ett ”fack” där de förväntas kunna eller inte kunna vissa saker. Vi har i vår 

undersökning inte sett att digitala urinvånare automatiskt är mer digitalt kompetenta än 

digitala immigranter, däremot har vi sett att skolans digitala immigranter förväntar sig mer 

kunskap inom IKT av skolans digitala urinvånare än vad de ibland behärskar. 

 

Vi kan se en tendens till de digitala urinvånarnas snabbhet gällande praktiskt hantering av 

datorn. De kan nog också i många fall vara mer orädda än de digitala immigranterna och inte 

se farorna utan möjligheterna med Internet. De digitala immigranterna är oftast i högre ålder 

är de digitala urinvånare och i skolans värld är det de digitala immigranterna som sitter på de 

pedagogiska verktygen. Vi ser att emellan dessa två grupper måste finnas en ganska stor 

gråzon, bland annat börjar en del digitala urinvånare utbilda sig till lärare samtidigt som 

många immigranter i många fall kan vara väldigt intresserade och hängivna till IKT. Vi anser 

att Prensky underskattar lärarnas vilja att lära sig om de digitala verktygen. Det behöver inte 

alls vara så att eleverna behärskar mer än vad läraren gör om läraren är intresserad av att 

tillägna sig mer kunskap. Vi ser vikten av att skolans pedagoger och elever kan lära av 

varandra och även lära sig att förstå varandra. Vi tycker det är viktigt att inte dela in 

människor i gruppen utan att se varje individs potential. 

 

Avslutningsvis ser vi ett behov av någon typ av lathund eller annan form av struktur kring 

sökning på Internet. En tydlig ram som innefattar hur sökandet går till, reflektion kring de val 

som görs och redovisning av källan samt dess tillförlitlighet. Detta tror vi skulle underlätta 

lärarnas undervisning och elevernas hantering av Internet som sökverktyg. Dessutom anser vi 

att undervisningen kring källkritisk informationssökning på Internet skulle bli ett mer 

genomgående tema under elevernas skolgång och därmed bli av mer bestående karaktär. 

 

8.4 Fortsatt forskning 
Vi anser att det behövs mer forskning kring lärarnas kompetenser inom källkritisk IKT-

användning. Vi skulle vilja ha reda på mer kring var lärarna har införskaffat sina kunskaper 

och hur de använder dessa i undervisningen. Vi tror också att det är viktigt att kartlägga 
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lärarnas kompetenser inom källkritisk IKT-användning för att i nästa steg kunna arbeta fram 

metoder för fortbildning.  

 

På grund av att vi inte hittat forskning kring lärare och elevers interaktion gällande IKT så 

vore det ett intressant ämne att utforska vidare. 

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning som vi ser som intressant är varifrån eleverna tillägnat 

sig kunskap inom IKT. Vi tror att det är viktigt att medvetandegöra dessa kunskaper för lärare 

och elever kring detta område för att undvika förutfattade meningar gällande kunskaper inom 

IKT. Vi ser en tendens till att lärare ibland tror att eleverna lär sig allt hemma, medan det 

också kan förhålla sig tvärtemot då lärarna i många fall kan tro att eleverna lär sig allt inom 

IKT i skolan. Att undersöka detta är angeläget för att undervisningen inom IKT ska utvecklas 

och bli till fördel för eleverna. 

 

Vi tror även att vidare forskning gällande rektorers syn på IKT-användning och hur de vill att 

lärarna och eleverna på deras skola ska arbeta med IKT kan komplettera vår undersökning. 
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9 TACK 
Vi vill tacka vår handledare Kerstin Kolback för stöd och uppmuntran med både innehåll och 
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Bilaga 1 - Elevintervjuer 
 

Inledning 
Jag skulle vilja att du visar mig hur du tar reda på fakta om solförmörkelse.  

 

 

Intervjufrågor 
Var det lätt att välja sida/sidor? 

 

Varför valde du den här sidan?  
(Här går vi tillbaks bland valen för att titta på vad som valdes bort) 
Varför valde du att inte gå in på någon av de andra sidorna? 
 

Varför tyckte du att den här sidan var bra?  

 

Vad är viktigt på en Internetsida för att den ska gå att lita på? 
Hur ser en sida ut som inte går att lita på?  

Vad på en sida tittar du på för att se om den går att lita på eller inte? 

 

Tänkte du på vem som har skapat sidan? 

 

Vad är det bästa med att söka information på nätet? 

 

Är informationen på den här sidan lätt eller svår att förstå? 

 

Vad tycker du man bör tänka på när man letar efter information? 

 

Hur gör man om man inte får du träffar man vill ha? 

 
Om vi vill att eleverna ska söka på fler sidor: 

Är det tillräckligt med fakta på de här sidorna?  
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Bilaga 2 – Lärarintervjuer 
 

Vilka fördelar ser du med att eleverna söker information på Internet? 

 

Vilka nackdelar ser du med att eleverna söker information på Internet? 

 

Finns det några givna strukturer för Internetsökning på dina lektioner? 
Finns det någon mall att följa?  

Ska eleverna redovisa sin källa? 

 

När det gäller källkritik på Internet, vad tycker du eleverna bör ha för kompetenser? 
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 Bilaga 3 – Missivbrev 
 

 

2007-12-18      Dnr 517-04-69 

 

 

 

Institutionen för pedagogik 

 

Information till föräldrar om observationer, intervjuer och enkäter 

utförda av lärarstuderande vid Högskolan i Borås 
 

Studerande från lärarutbildningen vid Högskolan i Borås har verksamhetsförlagd utbildning 

vid den förskola/skola där du har ditt/dina barn. Som ett led i de lärarstuderandes 

yrkeskompetens ingår att utföra observationer av verksamheten och att intervjua både barn 

och vuxna. Observationerna och intervjuerna ska ses som övningar och ett utbildningsmaterial 

som vi arbetar med under utbildningen och inget som kommer att användas i den ordinarie 

verksamheten. Pga. detta är materialet heller ingenting som du kan ta del av som förälder. 

 

Uppgifter om såväl barn/elever som verksamhet kommer att behandlas enligt regler om 

konfidentialitet och sekretess. Varken barn, elever eller lärares namn eller namn på 

förskola/skola kommer att framgå i några rapporter eller sammanställningar. 

 

Observationerna genomförs i barnens/elevernas vanliga miljö och barnen blir alltid 

informerade om att observationer genomförs. 

 

När det gäller enskilda intervjuer får alla barn/elever information om att deltagandet är 

frivilligt, vid förfrågan kan de välja att delta eller inte. De får även information om att de alltid 

har möjlighet att avbryta intervjun om de så önskar. 

 

Barnen/eleverna kan även få en förfrågan om att besvara enkäter. Även i dessa fall ges 

ovanstående information.  

 

Ingen fotografering eller videoupptagning förekommer. 

 

Blankett föräldramedgivande medföljer denna information. Ta ställning och skriv under 

blanketten samt lämna den till ditt barns lärare att förvara på förskolan/skolan. Du kan när 

som helst ändra ditt ställningstagande. Tag gärna kontakt med student och/eller barnens lärare 

om du har några frågor som rör uppgiften. 

 

 

 

 

 

 
Postadress   Tfn   Fax  E-post 

Högskolan i Borås  033 – 435 40 00 (vxl)  033 – 435 40 03  registrator@hb.se 

501 90 Borås  



42 

 

BLANKETT 

2004-09-08   517-04-69 
Rev 2005-02-23 

 

 

 

Institutionen för pedagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 
 

□ JA, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 

 

□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

(Barnets namn) 

 

blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter. 

 

 

……………… 

Datum 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………Tel: ……………………… 

(Målsmans underskrift) 


