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Abstract: The aim of this thesis is to examine how high school students use their school 

library for their information-seeking.  
  
 The theoretical framework is based on Louise Limberg’s three categories of 
 students’ views on information-seeking and Andrew Large and Jamshid 
 Beheshti’s three categories of students’ choice of information systems.  
 

Qualitative interviews were used and seven high school students were 
interviewed. The empirical material was compared and divided into 9 
categories.  

 
The results show that the students see the school library as a place where they 
can search for information, but it’s also considered to be a good place to hang 
out between lessons to study or to meet friends.  
 
The students are positive about the school library and librarians but few know 
how librarians can help them in their information-seeking process. For most, the 
librarian is just someone who locates books in the school library. Few students 
connect librarians with information-seeking on the web. 
 
The web is by far the most popular information system, but the students haven’t 
totally given up using printed sources. We can, compared to other studies, see an 
increase in information-seeking as seeking hard facts and straight answers to the 
problem.  
 
The results also indicate that teachers’ attitude to information-seeking and their 
way of teaching has an influence on students information-seeking. 
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1. Inledning 
 
Under vår utbildning på Bibliotekshögskolan har vi båda blivit mer och mer intresserade av 
skolbibliotek och hur deras verksamhet fungerar. Då vi skrev vår B-uppsats valde vi att 
fokusera på hur lärare ser på samarbetet med bibliotekarier. Vi ville också veta hur detta 
samarbete är ut format. De aktuella lärarna visade sig vara väldigt positiva till skolbiblioteket i 
allmänhet, och skolbibliotekarien i synnerhet. Genom tidigare forskning har vi även fått 
intrycket att denna positiva syn på skolbibliotek generellt kan sägas gälla lärarkåren. Lärare är 
positiva till skolbiblioteket och skolbibliotekarien, helt enkelt. 
 
Men hur är det egentligen med dem som biblioteket främst är till för, det vill säga eleverna? 
Hur använder elever skolbiblioteket och vad har de för tankar kring detta? Delar de den 
entusiasm som allmänt finns bland lärare och tycker de att skolbiblioteket har någon betydelse 
för deras skolarbete? Hur söker de information? Använder de bibliotek och bibliotekarie? Vet 
elever vad skolbiblioteket kan erbjuda och hur det kan användas? Med hjälp av elevers egna 
berättelser vill vi ta reda på detta. 
 
Vi har tankar om att skolbibliotekets betydelse kan tänkas minska då elever i allt större grad 
söker information på Internet och inte kopplar ihop detta med biblioteksanvändning. 
Skolbiblioteket kan då få funktionen av ett uppehållsrum för elever där böcker som ingen 
läser förvaras. Eller är det så att skolbiblioteket kan få en starkare roll då elever behöver hjälp 
med att formulera bra sökningar på Internet? 
 
I dagens gymnasieskola används till stor del ett undersökande arbetssätt som kräver att elever 
själva söker information. Vi menar att skolbiblioteket och dess skolbibliotekarier borde ha en 
viktig roll att fylla då elever söker information bland den enorma mängd som idag finns 
tillgänglig, inte minst på Internet. 
 
Vi tror att det är viktigt att sätta sig in i elevers sätt att söka information, för att på så sätt få 
upp ögonen för vad de tycker är lätt respektive svårt. Vi tror också att vi med hjälp av elevers 
bild av skolbibliotekets roll i informationssökningsprocessen kan få en ökad förståelse för 
vilka av bibliotekets resurser som faktiskt används och vilka resurser det kan finnas anledning 
att uppmärksamma ytterligare. Genom att ta del av vilken bild och användning elever har av 
skolbibliotek tror vi att det blir möjligt att utveckla skolbiblioteken till det bättre. Då vi vet 
vilka informationsresurser elever använder för sina skolarbeten, kan vi också använda den 
kunskapen för att kunna tillgodose deras behov och skapa väl fungerande skolbibliotek. Med 
resurser menar vi både skolbibliotekarien och de informationssystem och dokument som finns 
att tillgå på biblioteket.  
 
Vi menar också att vår undersöknings relevans styrks av att Louise Limberg, professor vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, i sin studie Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskaps-
översikt menar att det finns få studier som utgår från elevernas perspektiv på skolbiblioteket 
och att fler behöver göras.  
 
 



 2 

1.1 Bakgrundsinformation 
 
Med skolbibliotek menas enligt Louise Limbergs artikel i Nationalencyklopedin de ”bibliotek 
i grundskolor och gymnasieskolor som tillhandahåller resurser i form av medier, teknik och 
personal för att tillgodose elevers och lärares behov av litteratur och information i 
skolarbetet”. 1 Vidare står att läsa att skolbiblioteken har till uppgift att ”bidra till att elever 
utvecklar sin förmåga att söka och använda information i sitt lärande samt att stimulera till 
elevers läsutveckling”.2 
 
Ett viktigt mål enligt skolans läroplan är att eleverna ska lära sig att kritiskt granska och 
förhålla sig till information. 3 Alexandersson och Limberg menar också att målen för lärandet i 
skolan tycks ha förändrats så att fokus nu ligger på att eleverna ska öka sin kompetens i att 
”kritiskt granska, tolka och reflektera över information, inom och utanför skolan”. 4  
 
Enligt Kulturrådet har 60 % av gymnasieskolorna i Sverige ett bemannat skolbibliotek och 
ytterligare 7 % har tillgång till ett skolbibliotek integrerat i ett kommunbibliotek. Med hänsyn 
tagen till antal elever på skolorna betyder det att ca 90 % av alla elever har tillgång till ett 
skolbibliotek.5 Detta borde innebära att det finns förutsättningar för de allra flesta elever i 
Sverige att få hjälp att utveckla kunskaper i informationssökning och –användning. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med denna magisteruppsats är att undersöka hur gymnasieelever söker information 
för skoluppgifter med hjälp av skolbiblioteket. Vi vill ha användarna, det vill säga eleverna, i 
fokus och det är deras utgångspunkt och handlande som vi är intresserade av. Det är alltså 
elevernas egna beskrivningar av hur de söker information som är intressant för oss. Utifrån 
det insamlade materialet vill vi sedan få fram varierande informationssökningsmönster och en 
djupare förståelse för vilka skillnader och likheter som finns bland eleverna. Vi har som syfte 
att dela in informanternas utsagor i kategorier.  
 
Med vår undersökning vill vi få fram vilka av skolbibliotekets resurser eleverna använder, vad 
de tycker fungerar bra med skolbiblioteket, vad som är mindre bra och hur de ser på 
användningen av källkritik. Vi vill också undersöka vilket stöd eleverna får i sin 
informationssökningsprocess och vilket stöd de skulle vilja ha.  
 

                                                 
1 Limberg, Skolbibliotek [060321] 
2 Ibid. 
3 Lpf94 
4 Alexandersson & Limberg 2004, s. 18 
5 Kulturrådet 2003, s. 9 
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Vår övergripande frågeställning är: 
 

• Hur uttrycker gymnasieelever att de använder skolbibliotekets resurser när de 
söker information i samband med skoluppgifter? 

 
För att besvara denna fråga tar vi hjälp av ytterligare några frågor: 
 

• Vilka informationssystem använder eleverna?  
 

• Hur använder eleverna dessa informationssystem? 
 

• Hur tänker eleverna kring relevansbedömning och källkritik? 
 

• Vilket stöd får eleverna i sin informationssökning och vilket stöd skulle de önska? 
 

• Hur tycker eleverna att användningen av skolbiblioteket fungerar? 
 
Även om frågeställningarna är flera är vårt syfte ett, nämligen att undersöka hur 
gymnasieelever söker information för skoluppgifter med hjälp av skolbiblioteket. Vi kommer 
nedan att redogöra för de avgränsningar vi valt att göra. 
 

1.3 Avgränsning  
 
Vi har valt att enbart titta på hur gymnasieelever söker information för skolrelaterade 
uppgifter med hjälp av skolbiblioteket, hur de söker information på andra ställen faller därför 
utanför ramen för denna undersökning. Vad eleverna lär sig och presterar kommer vi inte 
heller att titta närmare på utan det är just deras sätt att söka och tänka kring information som 
är i fokus. 
 
Då vi frågar eleverna om deras informationssökning i samband med skoluppgifter utgår vi 
från att deras uppgifter är ålagda. Vi har också avgränsat oss till att titta på elever som 
använder biblioteket och intervjuar därför inga elever som är ickeanvändare.  
 
Vad gäller den tidigare forskning och litteratur som vi kommer att använda oss av, begränsar 
vi oss här inte till studier om gymnasiet. Då vi menar att informationssökningsbeteendet inte 
skiljer sig mycket åt mellan elever på gymnasiet och grundskolans senare årskurser använder 
vi även studier som behandlar grundskolan.  
 
Vi kommer dock att begränsa oss vad gäller materialets tillkomst, inte minst eftersom Internet 
haft en så explosionsartad utveckling under det senaste decenniet och förändrat förutsättning-
arna för elevernas informationssökning. Därför använder vi oss, med något undantag, främst 
av litteratur från 1997 och framåt.  
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1.4 Definitioner 
 
Här definierar vi vissa begrepp som vi anser vara centrala för vår uppsats. Vi använder oss 
främst av förklaringar av Louise Limberg och Online Dictionary for Library and Information 
Science (ODLIS).   
 
Information 
 
Information är en svårdefinierad term som det finns många olika definitioner på. Vi väljer 
dock den förklaring av termen som ODLIS ger. Här förklaras information vara de meddelan-
den som i förhållande till kontexten presenteras med ett meningsfullt innehåll. Information är 
alltså det som överförs vid kommunikation i olika former. Mer konkret är information alla 
fakta, slutsatser och idéer som ingår i en kommunikation oberoende av vilken form det rör sig 
om.6 I den här uppsatsens kontext är information det som är tänkt att skapa kunskap, det som 
eleverna söker fram och behöver för att kunna genomföra sina skoluppgifter. 
 
Informationssystem 
 
Informationssystem är enligt ODLIS ett system, utformat för att vanligtvis kontinuerligt samla 
in, godta, bearbeta, analysera, lagra och distribuera information. Ett informationssystem kan 
också vara fysiskt eller rumsligt.7 Närmare preciserat är informationssystem i våra 
informanters sammanhang ”bibliotek, digitala bibliotekskataloger, facklitteratur, multimedia-
produkter och webben”. 8  
 
Informationssökning 
 
Med informationssökning menar vi det sätt som eleverna använder för att få fram det material 
som de behöver för att genomföra sina skoluppgifter. Louise Limberg beskriver i sin 
avhandling informationssökning som en ”komplex process med sekvenser av handlingar, 
ibland också inkluderande hur tankar och känslor samspelar med handlingarna”,9 och det är 
också vad vi menar att definitionen står för. 
 
Skolbibliotek 
 
Ett skolbibliotek är ett bibliotek i anslutning till en skola som har till uppgift att tillgodose 
elever och lärares informationsbehov i skolarbetet. Skolbibliotekets resurser utgörs vanligtvis 
av skolbibliotekarie eller annan personal, böcker, uppslagsverk och andra medier som är till 
hjälp för eleverna i deras lärprocess.10 Ovanstående är även vad vi menar då vi använder oss 
av begreppet skolbibliotek.  
 
Då vi talar om skolbibliotek menar vi gymnasiebibliotek, dessa termer kan i vår uppsats ses 
synonymer. Vid användning av termen bibliotek avses skolbibliotek om inget annat anges. 
 

                                                 
6 Information, ODLIS [060420] 
7 Information system, ODLIS [060420] 
8 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 33 
9 Limberg 1998, s. 20 
10 School library, ODLIS [060420] 
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1.5 Litteratursökning  
 
För att finna relevanta teorier, forskning och annan litteratur har vi sökt i Libris, Bibliotek.se, 
Borås högskolas uppsatsdatabas, LISA, ERIC och Nordiskt BDI-index. Vi har dessutom haft 
nytta av att använda de framsökta dokumentens referenslistor.  
 
Vid våra sökningar har vi främst använt följande sökord enskilt eller i olika kombinationer: 
bibliotek, skolbibliotek, gymnasieelever, elever, ungdomar, studenter, informationssökning, 
information, students, high school, school library, information-seeking, information seeking.  
 
Vi hade inga direkta svårigheter att hitta forskning om hur elever söker information och vi 
tycker att det är intressant att flera studier är så pass aktuella. Den forskning som Kuhlthau 
och Todd presenterar i en artikel 2004 var då den skrevs ännu under bearbetning och vi har 
även använt oss av en svensk undersökning som är från 2006. Däremot upplevde vi det vara 
något svårare att finna forskning som utgick ifrån elevers eget perspektiv och berättelser om 
hur de går tillväga när de söker information. 
 
Vi har haft stor nytta av den svenska forskning som finns inom vårt ämnesområde där Louise 
Limberg har en framträdande roll. För att ytterligare täcka in det svenska fältet har även flera 
magisteruppsatser skrivna inom ämnet varit användbara. Utöver det svenska materialet vi 
hittat är det, förutom den norska avhandlingen av Rafste, främst amerikansk forskning som 
visat sig vara lämplig för vår studie.  
 
I samband med vår informationssökning blev det klart för oss att forskning om elevers infor-
mationssökning mest är inriktad på användning av Internet. Eftersom vi ville ta reda på 
elevers tillvägagångssätt då de söker information var detta av intresse för oss. Vi hade dock en 
förhoppning om att få fram mer forskning om elevers användning av själva skolbiblioteket i 
allmänhet, då vår frågeställning behandlar just detta. Mycket av den forskning vi fann om 
elever och skolbibliotek föll dock utanför vårt intresseområde då den fokuserade på skol-
bibliotekets roll i lärprocessen, istället för själva informationssökningsprocessen. 
 
Våra sökningar gav inte precis det material vi hade tänkt oss vad gäller innehåll. Så pass 
mycket av det funna materialet har dock varit relevant att vi, som tidigare nämnts, har kunnat 
göra ett urva l för att inte komma för långt från vårt ämnesområde. På grund av materialets 
omfång har vi också kunnat begränsa oss så att vi inte har med alltför gamla studier, detta 
med tanke på att elevers förutsättningar för informationssökning har förändrats så pass 
mycket i och med Internets framväxt. 
 

1.6 Disposition  
 
För att ge en bakgrund till vad skolbiblioteket är tänkt att användas till väljer vi att i kapitel 2 
redogöra för några av de styrdokument som är av betydelse för skolbiblioteket. Vi presenterar 
sedan i kapitel 3 tidigare forskning och litteratur för att ge en bred bakgrund till ämnet. 
Därefter presenterar vi, i kapitel 4, de teorier vi kommer att använda till analysen. I kapitel 5 
redovisar vi val av metod och hur vi gått tillväga då vi genomför studien. 
 
Undersökningens resultat presenterar vi i kapitel 6 och detta analyserar vi sedan i kapitel 7 
utifrån de tidigare presenterade teorierna. På detta följer i kapitel 8 studiens slutsatser och en 
diskussion av dessa. Vi för också en diskussion kring metod och genomförande samt ger 
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förslag på framtida forskning. I det avslutande kapitlet gör vi en sammanfattning av uppsatsen 
i sin helhet.   
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2. Styrdokument 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera några av de styrdokument som enligt vår 
uppfattning är de centrala för skolbibliotekets verksamhet. Detta för att förstå syftet med att 
ha ett skolbibliotek; vad det är tänkt att användas till och vad målet är med att ha ett bibliotek 
på skolan.  
 
Vi börjar med att presentera läroplanerna, vilka är de som ligger närmast skolans verksamhet, 
för att sedan redogöra för bibliotekslagen som gäller biblioteksverksamhet i stort. Sist 
presenterar vi Unescos skolbiblioteksmanifest som är tänkt att fungera som ett måldokument 
för bibliotek världen över.  
 

2.1 Läroplaner, Lpo94 och Lpf94  
 
I Kulturrådets rapport Skolbiblioteken i Sverige: Kartläggning, analys och probleminventer-
ing konstateras att de nu gällande läroplanerna uppmuntrar till ett problembaserat och elev-
aktivt arbetssätt, vilket enligt författarna medfört ett stort och ökande behov av biblioteks-
service.11 I gymnasieskolans läroplan, Lpf94, står exempelvis att läsa att  
 

Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 
inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett alltmer 
vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. 

 
Det står även att eleverna genom studierna skall skaffa sig en grund för livslångt lärande samt 
att eleverna skall få ”utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att arbeta och lösa 
problem både självständigt och tillsammans med andra”. Läraren skall dessutom se till att 
eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap.  
 
I Skola för bildning, SOU 1992:94, som låg till grund för de nu gällande läroplanerna menas 
att det är viktigt att sätta in undervisningen i ett sammanhang som täcker in elevernas totala 
tillgång till information, upplevelser och kunskapsinhämtande. Kulturrådet menar dock att 
Skola för bildning inte diskuterar ”vilka förutsättningar som finns för att lärarna ska kunna 
’lära eleverna att lära’, vilket ändå ses som ett av skolans viktigaste mål”. Inte heller nämns 
skolbibliotekets möjliga funktion som en plats för övning av förmågor som att söka, hantera 
och värdera information. 12 
 

2.2 Bibliotekslagen 1996:1596 
 
Bibliotekslagen är mycket vag då den talar om skolbibliotek. Vad som står att läsa är att det 
inom grund- och gymnasieskolan skall finnas ”lämpligt fördelade skolbibliotek för att 
stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov 
av material för utbildningen”. 13 Dessutom skall folk- och skolbiblioteken ”ägna särskild 
uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och 

                                                 
11 Skolbiblioteken i Sverige, s. 7 
12 Ibid., s. 51 
13 Bibliotekslag 1996:1596 5§ 
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andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till 
läsning”. 14 
 
Detta menar vi kan tolkas som att biblioteket egentligen inte behöver fungera som annat än 
materialförsörjare och att det inte behöver bemannas av en utbildad bibliotekarie. Det står 
heller ingenting om att biblioteket ska hjälpa till med informationssökning.  
 
I Skolbiblioteken i Sverige: Kartläggning, analys och probleminventering sägs också att 
bibliotekslagens skrivningar om skolbibliotek är mycket vida och att praxis behövs vad gäller 
lagens tolkning.15 Utredarna saknar också en uttalad koppling mellan ”å ena sidan läroplaner-
nas krav på skolan att öka elevernas förmåga att söka kunskap och att lägga en grund för 
livslångt lärande och förekomsten av skolbibliotek å den andra.”16 
 

2.3 Unescos skolbiblioteksmanifest 
 
I förordet till den svenska översättningen av Unescos folkbiblioteksmanifest och 
skolbiblioteksmanifest skriver dåvarande kulturminister Marita Ulvskog att skolbibliotek är 
viktiga för att nå nya generationer av läsare och för att främja barns och ungas utbildning. 
Hon menar vidare att förbättrade villkor för läsning och litteratur är en prioriterad fråga för 
regeringen och säger att bibliotek är ”en symbol för ett fritt och för omvärlden öppet 
samhälle”. 17  
 
Barbro Thomas, vid tidpunkten avdelningsdirektör vid Statens kulturråd, menar dock att det i 
den allmänna debatten råder otydlighet om skolbiblioteket först och främst ska vara ett 
hjälpmedel i undervisningen eller främst ska ha som uppgift att ”förmedla den goda boken”. 18  
 
I sitt skolbiblioteksmanifest menar Unesco att all typ av litteratur, både skönlitteratur och 
facklitteratur, och alla typer av informationskällor, såväl i tryckt som elektronisk form har sin 
självklara plats i skolbiblioteket.19 Det framhålls också att elevers förmåga att ”läsa, skriva, 
lösa problem och utnyttja informationsteknik” blir bättre när bibliotekarier och lärare 
samarbetar.20 Detta betyder att skolbibliotekarier av idag måste ha den informationssöknings-
kompetens som behövs för att stödja elever och lärare.21 
 
Skolbibliotekets uppgifter blir alltså, enligt Unesco, att erbjuda informationssökning via olika 
typer av medier. Bibliotekets personal skall också ge stöd vid användning av dessa olika 
medier och skolbibliotekets material skall vara ett komplement till läromedel i undervis-
ningen. 22 
 
Skolbibliotekens mål är därutöver att sträva efter att stödja och främja de mål som finns i 
läroplanerna, att erbjuda möjligheter att skapa och använda information, att främja elevernas 

                                                 
14 Bibliotekslag 1996:1596 9§ 
15 Skolbiblioteken i Sverige, s. 11 
16 Ibid., s. 17  
17 Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest 2000, s. 3 
18 Ibid., s. 6 
19 Ibid., s. 6 
20 Ibid., s. 15 
21 Ibid., s. 18 
22 Ibid., s. 15 
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läslust och att lära dem att bli biblioteksanvändare. Dessutom är bibliotekens mål att träna 
eleverna i att värdera och använda information, att öka förståelsen och ge insikt om olika 
idéer, erfarenheter och åsikter och att främja demokratiska värderingar och medborgaransvar. 
Biblioteken bör också anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och 
lyhördhet.23 
 

2.4 Styrdokumentens funktion 
 
Det finns alltså flera olika styrdokument för skolbiblioteken, vilka fyller något olika funktio-
ner. Lpf94 är exempelvis mer normerande medan Unesco till största del ställer upp mål att 
sträva mot. Gemensamt för Lpf94 och Bibliotekslagen är att de saknar klara direktiv för verk-
samheten och därför blir något otydliga. Unesco har däremot tydligt uppsatta mål som 
biblioteken uppmanas att sträva mot. 
 
Då vi vill redogöra för hur elever använder skolbibliotekets resurser när de söker information 
i samband med skoluppgifter anser vi det vara relevant att redogöra för de styrdokument som 
berör denna användargrupp. Styrdokumenten ger oss en bakgrund till vad de som skrivit dem 
förväntar sig att elever skall uppnå och hur skolbiblioteken förväntas bidra till detta. 
 
 

                                                 
23 Unescos folkbiblioteksmanifest och skolbiblioteksmanifest 2000, s. 16 
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3. Tidigare forskning och litteratur 
 
I det här kapitlet presenterar vi tidigare forskningsresultat och annan litteratur som är relevant 
för vår undersökning. Vår ambition är att använda den tidigare forskningen i slutdiskussionen 
och där koppla den till vårt resultat.  
 
Kapitlet är indelat i underrubriker som vi skapat både utifrån våra frågeställningar och utifrån 
det som framkommit i den litteratur vi läst. Vi är medvetna om att många delar går in i 
varandra, men för att underlätta läsningen tror vi ändå att en indelning är att föredra.  
 
Vi börjar brett med en sammanställning av resultat som tidigare forskning och litteratur pre-
senterar kring elevers användning och uppfattningar av skolbiblioteket. Vi går sedan vidare 
till elevers syn på och genomförande av informationssökning för att därefter presentera bilden 
vi fått av deras relevansbedömning och källkritik samt elevernas bedömning av sin egen infor-
mationssökning. Avslutningsvis presenteras tidigare undersökningars resultat vad gäller 
elevers syn på undervisning i informationssökning och biblioteksanvändning samt skol-
bibliotekariens roll i informationssökningsprocessen.  
 

3.1 Användning och uppfattningar av skolbiblioteket 
 
99.44 % av eleverna tycker att skolbiblioteket och dess service, skolbibliotekarien inräknad, 
på något sätt har varit till hjälp för dem i deras lärprocess. Det är resultatet i en studie från 
2004, gjord av forskarna Carol Kuhlthau och Ross Todd vid Rutgers University. 24 
 
Ett flertal studier visar att skolbiblioteket för eleverna främst är en plats där de kan söka 
information för skolrelaterade uppgifter och i flera av dessa studier talas det om den stora 
betydelse Internet och datorer har för deras informationssökning på biblioteket.25 Att en så 
pass stor vikt läggs vid datorer överensstämmer med det resultat Maria Bergman får fram i sin 
licentiatavhandling i pedagogik, På jakt efter högstadieelevers Internetanvändning: En studie 
av högstadieelevers Internetanvändning och Internet som kulturellt fenomen i skolan, och hon 
ser även att skolbibliotekets betydelse har ökat för lärare och elever sedan datorer med 
databaser och Internet installerats på skolbiblioteket.26  
 
Flera studier visar på att elever tycker det är viktigt att det finns tillgång till Internet på skola 
och bibliotek, inte minst för de elever som inte har tillgång till Internetuppkoppling 
hemifrån. 27 Pew Internet & American Life Project genomför forskning som på olika sätt rör 
Internet, bland annat studien The Internet and Education. I den är det 11 % av de medver-
kande ungdomarna som uppger att skolan är det främsta stället där de har tillgång till Internet 
och författarna antar att den siffran utgörs av ungdomar som har det sämre ställt.28 
 
Elisabeth Rafste ser i sin avhandling i pedagogik, Et sted å lære eller et sted å være?: en case-
studie av elevers bruk og opplevelse av skolebiblioteket, att hemlån av böcker inte är särskilt 

                                                 
24 Kuhlthau & Todd 2004, s. 5 
25 Harriman 2000, s. 40, Johansson 1998, s. 41, Kuhlthau & Todd 2004, s. 5ff 
26 Bergman 1999, s. 129f 
27 The Internet and Education  2001, s. 3, Harriman 2000, s. 45f 
28 The Internet and Education  2001, s. 3 
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viktigt för eleverna. Enligt Rafste kan detta ses som ett uttryck för att eleverna inte har behov 
av information utöver läroboken. Men hon menar också att det kan förstås utifrån det att 
elever hämtar information från Internet.29  
 
Cecilia Johansson har i sin magisteruppsats ”Hurra för biblioteket”: En undersökning av 
gymnasieelevers åsikter och användning av sitt gymnasiebibliotek gjort en enkätundersökning 
med elever från två olika gymnasieskolor där hon frågar dem om deras skolbibliotek. 
Majoriteten av eleverna besöker sitt skolbibliotek 2-4 gånger i veckan eller oftare, och då 
främst på lediga stunder mellan lektionerna. Johansson tror att den höga frekvensen besök 
mellan lektionerna har att göra med att de inte har något riktigt uppehållsrum på skolorna och 
att biblioteket stänger vid skoldagens slut.30  
 
En annan magisteruppsats, Maud Harrimans Vattenhål för kunskapstörstande elever?: om 
gymnasiebibliotek i förändring, visar att det är vanligare med skolbiblioteksbesök bland 
elever i årskurs tre än i årskurs ett. Hur ofta eleverna från årskurs tre besöker biblioteket 
varierar från ett par gånger i veckan till ett par gånger på en hel termin. Harriman påpekar att 
grundskolans bibliotek kraftigt varierar vad gäller bestånd och bemanning och ser ett samband 
mellan vilken uppfattning eleverna har av skolbibliotek och den grundskola de tidigare gått 
på.31  
 
Rafste menar att det i stort sett bara är elever från teoretiska program som använder biblio-
teket för studierelaterat bruk.32 Hon ser att det är vanligare att elever på studieförberedande 
program söker information på Internet och i viss mån även använder sig av CD-ROM. 
Gemensamt för elever på både studie- och yrkesförberedande program är att de använder sig 
av lexikon, böcker på facklitteraturhyllan och ber skolbibliotekarien om hjälp för sin 
informationssökning.33  
 
I Roselill Rapps magisteruppsats Är skolbiblioteket viktigt?: en undersökning bland elever, 
lärare, skolbibliotekarie och skolledning om deras attityder, behov och förbättringsförslag på 
en 7-9 skola i Bergslagen kan en skillnad skönjas mellan hur flickor och pojkar använder sig 
av skolbiblioteket. Flickorna använder biblioteket mest för att söka fakta medan pojkarna 
menar att de använder biblioteket lika mycket för att söka fack- och skönlitteratur.34 Vi menar 
att detta är ett anmärkningsvärt resultat då flickor i allmänhet framställs som större läsare av 
skönlitteratur än pojkar.  
 
Det är också flera studier som visar på att elever använder sitt skolbibliotek som studieplats 
för läxläsning och grupparbeten. 35 Eleverna i Harrimans undersökning anser som en följd av 
detta att öppettiderna på deras skolbibliotek borde vara längre än själva skoldagarna så att de i 
större utsträckning skulle kunna använda det för läxläsning och grupparbeten. 36  
 
Enligt en elev i Harrimans studie är biblioteket ”ett ställe där man ska kunna söka sin infor-
mation och sedan arbeta med den där”. Överlag vill eleverna i hennes studie att skolbiblio-
teket skall erbjuda skönlitteratur, facklitteratur, uppslagsverk, lexikon, tidningar, tidskrifter, 
                                                 
29 Rafste 2001, s. 273 
30 Johansson 1998, s. 40f 
31 Harriman 2000, s. 42f 
32 Rafste 2001, s. 199 
33 Ibid., s. 209 
34 Rapp 2002, s. 45 
35 Harriman 2000, s. 40, Johansson 1998, s. 41, Rafste 2001, s. 242 
36 Harriman 2000, s. 49 
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film, musik och tillgång till datorer och Internet.37 De tycker även att det ska finnas tillgång 
till en kopiator. Vad som mer nämns vad gäller bibliotekets service är utökad utlåning av CD-
ROM-skivor, cd-skivor, kassetter och tidningar/tidskrifter.38 De vill med andra ord att 
skolbiblioteket skall ha samma utbud som de flesta folkbibliotek.  
 
Eleverna i Johanssons uppsats använder sitt skolbibliotek för läsning av tidningar/tidskrifter 
och för umgänge med kompisar.39 För eleverna i Kuhlthau och Todd undersökning är 
skolbiblioteket en plats för eftertanke och reflektioner. Det är också ett ställe som känns så 
säkert att de kan undersöka kontroversiella ämnen diskret och kanske även anonymt. 
Kuhlthau och Todd kommer dessutom fram till att skolbiblioteket spelar en viktig roll för 
elever som är i tidsnöd och i behov av att snabbt komma åt informationsresurser för att kunna 
slutföra sina skoluppgifter. Enligt eleverna hjälper bibliotekets systematiska sökinstruktioner 
dem att utföra sina arbeten på ett mer organiserat och effektivt sätt.40 
 
I Johanssons studie framkommer att eleverna är nöjda med sitt skolbibliotek. De tycker dock 
att det borde finnas fler datorer, rymligare lokaler, ett större bokbestånd och mer personal.41 
Att elever tycker det är viktigt att kunna få hjälp med sin informationssökning framgår i 
Harrimans undersökning där eleverna menar att det i ett skolbibliotek skall finnas hjälp att 
hitta bland medierna om så behövs.42 I både Johanssons och Harrimans resultat framgår också 
en önskan bland elever att det skulle vara enklare att hitta på skolbiblioteket.43 
 
Enligt Elaine Meyers, barnbibliotekarie i Phoenix, Arizona, har tonåringar klara uppfattningar 
om folkbibliotek. De menar exempelvis att folkbiblioteket inte är någon ”cool” plats och att 
personalen inte är vänlig och hjälpsam. De menar dessutom att folkbiblioteket inte har 
tillräckligt med teknologi och att det borde finnas bättre böcker.44 En riktigt negativ 
inställning till bibliotek finner vi inte någon annanstans i den litteratur vi läst, men Melissa 
Gross, forskare vid Florida State University, påpekar att elevernas inställning till 
informationssökning och biblioteket påverkas mycket av den som gett dem uppgiften, i 
skolsammanhang oftast läraren. 45 Är eleverna negativt inställda är det alltså troligt att de även 
får en negativ inställning till biblioteket i informationssökningssammanhang.  
 

3.1.1 Skolbibliotekets framtida roll 
 
Om skolbibliotekets framtida roll råder det delade meningar. Den amerikanska gymnasie-
bibliotekarien Joyce Valenza skriver i artikeln ”The digital disconnect: the widening gap 
between Internet-savvy students and their schools” att det är många elever som anser att 
Internet lätt skulle kunna ersätta biblioteket. Valenza menar att detta beror på att budskapet 
om bibliotekens möjligheter helt enkelt inte når ut till eleverna.46 
  

                                                 
37 Harriman 2000, s. 45f 
38 Ibid., s. 44 
39 Johansson 1998, s. 41 
40 Kuhlthau & Todd 2004, s. 13f  
41 Johansson 1998, s. 44f 
42 Harriman 2000, s. 40 
43 Harriman 2000, s. 45, Johansson 1998, s. 44f 
44 Meyers 1999, s. 42 
45 Gross 1999, s. 505 
46 Valenza 2004, s. 51 
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Eleverna i Rapps uppsats är däremot överens om vikten av att det finns ett skolbibliotek, 
eftersom de annars skulle gå miste om information och ”fakta och sånt”.47 I Harrimans studie 
tror eleverna dessutom att det framtida behovet av biblioteket kommer att öka i och med 
datoriseringen och Internets framväxt. De tror att datorerna kommer dra fler besökare till 
biblioteket, men att böckerna däremot kommer att användas i allt mindre utsträckning. För att 
bibliotekets böcker skall kunna bli intressanta igen tror de att det behöver satsas pengar på att 
få in nyare böcker.48 
 
I studien The Internet and Education framkommer att Internet för många ungdomar har ersatt 
bibliotekets funktion som huvudsaklig källa för skolarbeten. En elev i studien uttrycker att 
utan Internet måste man gå till biblioteket och leta efter böckerna och det upplevs 
tidskrävande. Med Internet räcker det istället att bara skriva in sitt sökord för att få fram den 
information som behövs.49 Något som ytterligare talar för att Internet prioriteras är att samma 
studie visar att mer än 98 % av alla amerikanska skolor drivna med offentliga medel har 
Internetuppkoppling för sina studenter.50 David V. Loertscher, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid San Jose State University, menar att information nu finns 
tillgänglig överallt i skolan genom datorer och Internet.  Han anser vidare att biblioteket inte 
längre kan samla alla informationskällor till ett och samma rum utan att det nu snarare 
fungerar som en länk mellan alla skolans delar och dessutom sträcker sig längre än så, den når 
ända ut i hemmen. Därför, menar Loertscher, ska bibliotekarien fungera som gränssnittet 
mellan å ena sidan tryckta källor och elektroniska informationssystem, teknologi och nätverk 
och å andra sidan elever och lärare.51    
 

3.1.2 Biblioteksanvändning beroende av skoluppgiftens utformning 
 
Att användningen av skolbiblioteket är beroende av skoluppgiftens utformning visar flera 
studier.52 Mikael Alexandersson, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och Louise 
Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås, 
kommer fram till att det främst är lärarnas syn på kunskap och lärande och vilka metoder de 
tillämpar, som påverkar vilken roll skolbiblioteket får hos eleverna.53  
 
Eleverna som medverkar i Rapps undersökning upplever att det i första hand är lärarna som 
ser skolbiblioteket som en bra resurs för eleverna, men det förekommer även att de själva 
kommer på att de ska söka material där.54 Skolbibliotekets material har liten betydelse för 
undervisningen bland eleverna i Rafstes undersökning. Dock används det, särskilt i årskurs 2 
och 3 i samband med projektarbetet och någon gång per år då de skriver grupparbeten.55 För 
eleverna i Rafstes studie är det först och främst när undervisningen är elevaktiv och 
undersökande som skolbiblioteket får någon betydelse.56  
 

                                                 
47 Rapp 2002, s. 45 
48 Harriman 2000, s. 42f 
49 The Internet and Education  2001, s. 4 
50 Ibid., s. 3 
51 Loertscher 2000, s. 6 
52 Alexandersson & Limberg 2004, s. 75, Harriman 2000, s. 42f, Limberg 2002, s. 32f, Rafste 2001, s. 268 
53 Alexandersson & Limberg 2004, s. 75 
54 Rapp 2002, s. 45 
55 Rafste 2001, s. 275 
56 Ibid., s. 268 
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I Harriman och Rapps uppsatser framkommer att behovet av bibliotekets resurser varierar 
beroende av vilket ämne det gäller.57 I Harrimans studie är svenska det ämne där eleverna 
tycker att de har störst användning av biblioteket,58 medan Rapps elever använder biblioteket 
mest i SO-ämnena och därefter svenska samt NO.59 
 
Limberg menar dock att det inte finns några generella samband mellan ämnestillhörighet och 
biblioteksanvändning och lyfter fram två magisteruppsatser som visar på motstridiga 
uppgifter vad gäller samband mellan ämne och biblioteksanvändning. I den ena visas att 
biblioteket används mer i samband med samhällsvetenskapliga ämnen och i den andra är det 
istället i de naturvetenskapliga ämnena som biblioteket används mest. Limberg menar därför 
att biblioteksanvändningen snarare beror på olika pedagogiska metoder och synsätt på 
kunskap och lärande.60  
 
Eleverna i Rapps undersökning tycker inte att skolbiblioteket räcker till om de ska skriva 
större arbeten. I sådana fall använder de Internet och ibland även folkbiblioteket.61 De elever i 
Rafstes studie som har nära till folkbiblioteket går gärna dit om de har tid eftersom det ofta 
händer att de inte hittar det de behöver på skolbiblioteket.62 Detta är även något som 
förekommer bland eleverna i Johanssons studie. Hon menar dock att det inte sker i den 
utsträckning som tidigare studier visat, och förklarar det med att gymnasiebiblioteken skulle 
vara bättre rustade numera.63 
 

3.2 Informationssökning 
 
Vi har ovan presenterat hur tidigare forskning visar hur eleverna använder skolbiblioteket i 
stort och kommer nu att redogöra för hur eleverna mer specifikt söker information. Då vi i den 
följande texten använder oss av begreppet Internet menar vi, liksom författarna som från 
början använt ordet, webben. Det har genomgående i de texter vi läst varit så att författarna 
skrivit att eleverna söker information på Internet, men det de beskriver, och det som eleverna 
till den övervägande delen använder sig av, är alltså webben.  
 

3.2.1 Informationssökning beroende av skoluppgiftens utformning   
 
I en statistisk undersökning gjord 2006 av Kooperativa institutet är det vanligast att elever 
söker information på webben inom ämnet svenska. Därefter kommer samhällskunskap, 
historia och naturvetenskapliga ämnen. 64 Louise Limberg, Frances Hultgren Bo Jarneving, 
alla verksamma vid Bibliotekshögskolan i Borås, menar att skoluppgiftens utformning och 
ursprung har betydelse för hur elever söker information. Om inte uppgiften har sitt ursprung i 
elevernas intressen, eller kräver kritiskt tänkande, kan det leda till att arbetet klipps och 
klistras ihop och att antalet sidor står i fokus, snarare än innehållet.65 Även i Limbergs 

                                                 
57 Harriman 2000, s. 42f, Rapp 2002, s. 45  
58 Harriman s. 42f 
59 Rapp 2002, s. 45 
60 Limberg 2002, s. 32f 
61 Rapp 2002, s. 45 
62 Rafste 2001, s. 209 
63 Johansson 1998, s. 42f 
64 Svenska gymnasieelevers användning av Internet i skolarbetet  2006, s. 6  
65 Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 39 
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avhandling är det tydligt att ämnets och uppgiftens karaktär påverkar hur elever söker och 
använder information. 66 Rafste menar att informationssökning och användning av information 
utöver läroboken i hög grad är begränsad till att gälla särskilt ålagda och tidsavgränsade 
projekt och/eller grupparbeten. 67 
 
Forskaren Sandra G. Hirsh undersökte 1997 hur låg- och mellanstadieelever hittar information 
för olika typer av sökuppgifter. Hon kommer fram till att elevernas sökresultat berodde på hur 
uppgifterna var utformade. Om uppgifterna var mer komplexa lyckades de sämre.68 Eleverna i 
Alexandersson och Limbergs studie tyckte dessutom att det var svårt planera ett arbetes 
upplägg för ett långt tidsintervall och upplevde all den tid de själva skulle disponera som 
svårhanterlig.69  
 
Enligt Fidel et al., verksamma vid biblioteks- och informationsvetenskapliga institutionen på 
University of Washington, uppmanas elever att använda information från webben eftersom 
skolbibliotek ofta inte har de senaste böckerna. En elev i undersökningen menade att frågans 
utformning spelade in på om han sökte på webben eller bland tryckta källor.70 Elever i 
Valenzas studie upplever dessutom att lärare är i behov av mer träning i att använda Internet 
och hur de på bästa sätt skall kunna utforma skoluppgifter för att ytterligare webbkunskskaper 
skall kunna utvecklas.71  
 

3.2.2 Val av informationssystem 
 
Många studier visar att elever föredrar webben framför andra informationssystem för sin skol-
relaterade informationssökning.72 Den amerikanska undersökningen The Internet and 
Education visar exempelvis att hela 94 % av ungdomarna med tillgång till Internet använder 
webben i samband med informationssökning för skolrelaterade uppgifter och att 71 % av 
dessa använder Internet som huvudsaklig källa för de flesta skoluppgifter.73  
 
Forskarna Andrew Large och Jamshid Beheshti menar dock att det finns lite bevis i deras 
studie som visar på att den yngre generationen har övergett det gamla för den nya teknologin. 
Även om de flesta förespråkade webben som informationsresurs, var det få som helt övergav 
tryckta källor som böcker och tidskrifter. Dessa fungerade istället som komplement till 
webben och många av eleverna kunde skilja på när de tyckte att antingen webben eller tryckta 
källor kunde ge dem den informationen de behövde74, vilket också gäller för Harrimans 
elever75. Även elever i Rafstes studie som använt Internet i många år ser begränsningar med 
att söka information på webben. De menar att det, beroende av typen information de letar 
efter, kan vara snabbare och bättre att använda tryckt material.76 
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Att eleverna inte har övergett tryckta källor uttrycker även Fidel. I denna undersökning valde 
de flesta elever som inte blev färdiga med sin informationssökning vid ett och samma tillfälle 
att istället för att fortsätta söka på webben gå till tryckta källor, vilka de fick tips om av bland 
annat lärare och andra elever. En del elever övergav källorna från webben helt för de tryckta 
källorna, andra lät de olika källorna komplettera varandra.77 Det finns dock även andra åsikter 
kring detta, en elev i Fidels studie använde exempelvis uteslutande webben som 
informationskälla och menade att bokeran var förbi.78 
 
När de ska söka efter böcker tar eleverna däremot inte hjälp av Internet. Istället väljer de flesta 
att gå direkt till hyllorna för att börja leta på måfå.79 Detta gäller även till viss del fortfarande 
på universitetet, i en studie av forskarna Jilian R Griffiths och Peter Brophy vid Manchester 
Metropolitan University har 4 av 38 elever aldrig använt sig av universitetets biblioteks-
katalog. 80  
 
I Louise Limbergs avhandling från 1998 började många elever sin informationssökning i 
periodikaartiklar och de sökte ofta i artikelreferenser via skolbibliotekets databaser.81 Både 
Rafste och Griffith och Brophys resultat visar dock att elevers användning av databaser för 
informationssökning är låg. I Griffith och Brophys studie från 2005 använder 21 av 38 
studenter aldrig databaser, och i Rafstes studie från 2001 är det ingen som söker information i 
databaser. 82  
 

3.2.3 Informationssökning på webben 
 
Alexandersson och Limberg menar att det hos elever finns en inställning till informations-
sökning som att det är synonymt med att söka på webben, 83 och om eleverna själva får 
bestämma väljer de att inleda sin informationssökning i någon sökmotor på Internet.84 Även i 
Kooperativa institutets undersökning dominerar Internet starkt. Denna visar att en tredjedel av 
eleverna hämtar 75-100 % av informationen på nätet och att 80 % av eleverna hämtar mer än 
hälften av informationen på nätet då de ska skriva skolarbeten. 85  
 
Den huvudsakliga orsaken till varför elever i Fidels studie föredrog Internet som 
informationskälla var dess lättillgänglighet och att det gick så snabbt och enkelt att få fram 
informationen, till skillnad för hur det var att söka och få fram information på 
skolbiblioteket.86 Vad som mer lyftes fram var variationsrikedomen och det stora utbudet 
Internet har att erbjuda. De ansåg att all typ av information fanns där. Det fanns också de 
elever som förespråkade webben eftersom de trodde att informationen där var mer uppdaterad 
än den som fanns i böcker.87 Elever i Pew-studien The Digital Disconnect, väljer också de att 
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använda Internet för den uppdaterade informationen och dess lätttillgänglighet.88 Även 
eleverna i Kooperativa institutets undersökning föredrar att använda Internet i skolarbetet för 
den stora mängden information och för att det är snabbt och lätt att hitta. Några elever i 
studien säger om Internet att ”det är som att ha tillgång till ett jättelikt bibliotek”. 89   
 
Av flera studier framgår att kommersiella sökmotorer på Internet dominerar elevers infor-
mationssökningsstrategier.90 I Alexandersson och Limbergs studie utgick de flesta eleverna 
från sökmotorerna AltaVista eller Google.91 45 % av eleverna i Griffiths och Brophys studie 
söker först och främst information via sökmotorn Google, jämfört med 10 % som börjar sin 
informationssökning i universitetets bibliotekskatalog. 92 Fidels och Griffiths och Brophys 
resultat visar också att elever väljer sökmotorer som de tidigare använt sig av och fått fram 
lyckade resultat med hjälp av. 93  
 
Denise E. Agosto, forskare vid Drexel University, har studerat hur unga människor fattar 
beslut på webben och även i hennes studie var det vanligt att elever gick till webbsidor de 
sedan tidigare kände till för att på så sätt reducera mängden webbsidor. På grund av tidsbrist 
var det mer effektivt att gå till välkända sidor än att lägga ner tid på att söka upp nya, även om 
det inte alltid gav ett lyckat resultat.94 Eleverna tyckte att tidsbegränsningen i samband med 
skolarbeten var ett problem vid informationssökning på webben. De menade att de skulle 
vinna tid på att förbättra sina kunskaper om sökfunktioner.95 
 
Enligt Fidel väljer elever sökstrategi utan att egentligen reflektera över om den kan vara 
användbar för den aktuella uppgiften. Eleverna verkade leva i tron att de inte behövde planera 
sina sökningar på webben. Fidel menar att de utförde sina sökningar på ett inaktivt sätt. De 
började alla sina sökningar med att skriva in en sökning i sökfältet. Ingen av dem inledde med 
att utföra sökningar utifrån olika ämneskategorier. De verkade heller inte fundera särskilt 
mycket över vilken sökmotor de använde sig av. 96  
 
Elever i Fidels studie var frekventa användare av webbläsarens tillbaka-knapp. Deras 
sökningar var sällan linjära, där en sida leder till en annan, utan kretsade kring en sida, ett så 
kallat landmärke som exempelvis kunde utgöras av resultatlistan. Om de upplevde att de 
kommit för långt från ämnet klickade de sig bakåt tills de hade kommit till en bekant sida som 
de var trygga med. Om eleverna inte var nöjda med den information de fått fram, gick de 
tillbaka och började om från början med sökningen och använde då nya söktermer. De var 
medvetna om att felstavningar var en orsak till att sökningar misslyckades. Att kolla över 
stavningen var ett sätt att bilda nya söktermer.97 Flera studier visar att bildandet av nya sökord 
förmodligen var det mest krävande och frustrerande momentet i elevernas informations-
sökning och att elever här var i stort behov av hjälp. En del elever undvek att formulera egna 
sökord genom att istället endast använda lärarnas givna sökord och hellre välja ett nytt 
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ämne.98 Large och Beheshti menar att eleverna därutöver hade svårt att se vilka träffar som 
var bra respektive dåliga.99 
 

3.2.3.1 Webben som en lärobok där svaren på dina frågeställningar finns 
 
Flera studier visar att skolelever använder webben som en extra lärobok.100 I Large och 
Beheshtis studie ville många elever dessutom hitta material som var skrivet på ett språk som 
var så likt deras eget som möjligt för att den skulle vara enkel att använda. När de inte hittade 
sådan information blev de frustrerade.101  
 
Enligt Fidel utforskade eleverna inte webbsidor i någon större utsträckning utan valde ut dessa 
efter kriteriet att de bäst skulle kunna vara till hjälp för deras uppgift. Vad eleverna var 
intresserade av var att bli klara med uppgiften så snabbt som möjligt och därför ägnade de så 
lite tid som möjligt åt att ögna igenom webbsidorna. Oftast tittade de bara på det som stod 
överst på sidan och scrollade sällan nedåt. De blev frustrerade när de fick många träffar och 
när inga av de första träffarna i resultatlistorna var användbara, gick de genast vidare.102  
 
Även Bergman ser att elever tenderar att bläddrar förbi information på hemsidor utan att 
egentligen hinna läsa innehållet. Hon tycker eleverna verkar välja hemsidor efter utseende och 
bilder och anser att det råder förvirring bland eleverna om hur sökord, sökmotorer och 
databaser kan effektivisera deras informationssökning. Enligt Bergman gick det istället åt 
mycket ”dödtid” för dem när de bläddrade sig fram till lämpliga sidor.103 
  
Liksom Fidel ser Agosto i sin forskning att webbsidors första sida var otroligt viktig bland 
ungdomar. Om de inte gillade designen, brydde de sig inte om att klicka sig vidare.104 Angela 
Weiler, amerikansk collegebibliotekarie, menar att elever ur generation Y, födda 1980-1994, i 
första hand lär sig genom bilder.105 Även enligt elever i Fidels studie uppskattas Internet just 
för alla bilder som finns där, vilket styrker Weilers resonemang om bildens relevans bland 
dagens elever.106 
 
Flera studier visar enligt Hultgren och Limberg på att elevers informationssökning går ut på 
att hitta färdiga svar för deras frågeställningar.107 Oavsett vilken strategi eleverna hade 
inledningsvis, var de väldigt fokuserade igenom hela sin sökning och det eleverna sökte efter 
var färdiga svar som bevarade deras frågeställningar.108 Elevernas starka fokus på att hitta 
information för att lösa sin uppgift, snarare än själva ämnesinnehållet, gjorde att de hellre 
valde att byta ämne om inte informationssökningen gav det resultat de hade tänkt sig.109 
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I Alexandersson och Limbergs studie var det bara några få som förberedde sin informations-
sökning genom att exempelvis skriva frågeställningar, majoriteten av eleverna valde att inte 
förbereda sig överhuvudtaget.110 Alexandersson och Limberg menar liksom Fidel att elever 
tenderar att för enkelhetens skull anpassa ämne efter vilken information de får fram, istället 
för att söka vidare på det ursprungliga ämnet.111  
 
I Fidels studie framkommer också synpunkter om att eleverna tycker att det är svårare att få 
fram information på webben om de vet precis vad de vill ha information om. Om det däremot 
inte är riktigt säkert vilken information som behövs tycker de att det är lättare att bestämma 
relevansen på det material de får fram.112 Enligt Limberg, Hultgren och Jarneving visar flera 
undersökningar att det finns en tendens bland barn att söka specifika svar på frågor antingen 
frågorna de arbetar med är öppna eller mycket avgränsade och oavsett vilka medier de 
använder.113 Alexandersson och Limberg menar att många elever är inriktade på att söka och 
sammanställa fakta och att de helt enkelt ser fakta som ”isolerade objekt som kan hämtas i 
olika källor och återges i en rapport”. 114  
 

3.2.3.2 Informationssökning och förkunskaper 
 
Att elever lyckas bättre med sin informationssökning om de har förkunskaper och är 
intresserade av det aktuella ämnet visar flera studier.115 Fidel säger dessutom att elever har 
svårt för att lyckas med sin informationssökning om både ämne och informationssökning på 
webben är nya områden för dem. De menar att det är till hjälp för eleverna om ett av 
områdena inte är helt obekant för dem. Det kan till exempel vara bra om eleverna har lite 
baskunskaper om ämnet om de skall kunna utveckla sin informationssökning på webben, eller 
om de först har kunskaper om hur man söker på Internet.116 
 
Flera studier tyder på att Internet upplevs som frustrerande och tidsödande bland många 
elever,117 trots stora kunskaper i informationssökning på webben. 118 Eleverna blev frustrerade 
de gånger de inte fick fram den information de ville ha,119 och särskilt frustrerande tyckte 
eleverna som medverkade i Fidels studie att det var när de inte såg något fel i hur de sökte.120 
Elever i Bergmans studie menade dock att deras svårigheter med informationssökning 
berodde på att de saknade tillräckliga kunskaper om sökord.121  
 
Limberg och Hultgren ser en tendens att barn som är extra framgångsrika vid informations-
sökning oftare använder innehållsförteckning och index i böcker än barn som letar efter det 
rätta svaret. På webben letar de efter ämnesinnehåll i resultatlistorna och följer hyperlänkar 
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oftare.122 Forskaren Delia Neuman vid Marylands universitet menar dock att elever, när de 
lämnas att söka på egen hand, flänger omkring (flail about) både online och på CD-ROM-
resurser lika oproduktivt som de ofta gör när de använder mer traditionella referenskällor.123 
 

3.2.3.3 Betydelsen av hjälp för elevers informationssökning 
 
I hopp om att hitta svar så effektivt som möjligt valde flera av eleverna i Fidels  undersökning 
att gå efter lärarens sökinstruktioner istället för att själva reflektera över hur de skulle gå 
tillväga.124 Eleverna i studien frågade också ofta om hjälp från bibliotekarien för deras 
informationssökning istället för att själva behöva tänka ut en sökstrategi. En del av dem 
verkade tro att bibliotekarien visste precis var all information fanns och kunde leda dem direkt 
dit. De flesta av eleverna ville ha direkt och specifik sökhjälp. En elev hade däremot 
föredragit om hon hade fått guidning så att hon själv kunde utföra sökningen. 125 
 
Eleverna i Fidels studie var tacksamma över att kunna ta del av andras erfarenheter och 
söktips från lärare och bibliotekarier. Informationssökningen var för dem både en social och 
studierelaterad syssla.126 Även eleverna i Weilers artikel talar om vilken fördel det är att 
kunna diskutera sitt informationsbehov med en verklig person istället för att hitta all 
information på egen hand.127 Enligt forskaren Jinx Stapleton Watson vid Tennessee 
University är det dock så att elever oftast kommer på egna sökstrategier. I hennes studie var 
det inga elever som nämnde att de skulle ta hjälp från en lärare eller bibliotekarie.128  
 

3.3 Relevansbedömning och källkritik 
 
Vi vill i detta kapitel presentera elevers sätt att förhålla sig till relevansbedömning och 
källkritik i samband med deras informationssökning. Inledningsvis redogör vi för vilka 
svårigheter de har i samband med urval för att sedan presentera hur förekomsten av relevans-
bedömning och källkritik ser ut bland elever. 
 

3.3.1 Svårigheter med urval 
 
Gunnel Larssons magisteruppsats, Kritiskt tänkande i informationssökningsprocessen – en 
fallstudie av ett ITiS projekt, visar att de undersökta eleverna har problem att formulera syfte 
och frågeställningar, vilket enligt Larsson försvårar elevernas informationssökning. Särskilt 
osäkra är eleverna när de ska söka i elektroniska medier och Larsson ser att de har svårt att 
kritiskt granska och hitta relevant information. Deras problem att formulera syfte gör det 
också svårt för dem att hitta ett fokus.129  
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Det är inga elever i Limbergs avhandling som säger sig ha problem med att få tag på 
information. Däremot återkommer de till att det är svårt att välja ut det som är användbart, att 
sovra, sammanställa och få ihop all information till en bra rapport.130 Även eleverna i 
Kooperativa institutets undersökning ser webbens informationsöverflöd som en nackdel. De 
menar också att det finns osäkra fakta på nätet och hela 57 % uppger att de själva eller en 
kamrat har fått felaktig information från webben i skolarbeten. 131   
 
Forskaren Lynn Akin vid Texas Woman´s University har studerat ungas svårigheter med 
information overload i och med deras informationsökning. 80 % av eleverna i hennes studie  
säger sig ha erfarenheter av information overload, vilket förknippades med frustration, 
förvirring och ilska.132 Även bland elever i Agostos studie är information overload ett 
problem och de hade gärna sett att texterna på Internet var både kortare och färre.133  
 
Enligt Kuhlthau väljer elever att avsluta sin informationssökning av olika anledningar. En del 
avslutade sökningen när de inte längre fick fram tillräckligt relevanta träffar och andra slutade 
då de tyckte att de hade ett överflöd av träffar. Det fanns också de som slutade att söka 
information när de tyckte att de ansträngt sig så pass mycket att de hade fått fram tillräckligt 
med material. Kuhlthau ser dessutom en tendens hos elever att avsluta sina sökningar nära 
inpå det datum skoluppgiften skall vara klar för att lämnas in. 134  
 
På frågan om vad eleverna i Agostos studie generellt tyckte om informationen de hittade på 
webbsidor, kom en diskussionen angående informationens kvalitet upp. De medverkande 
förklarade att information på Internet är suspekt med tanke på att publiceringen av Internet är 
relativt enkel, mycket av informationen på webben är skriven av elever och andra amatörer. 
De medverkande eleverna tenderade att likställa kvalitet med kvantitet hos information, och 
förmodade att sidor med stor mängd information var mer korrekt än sidor med begränsad 
information. 135 Eleverna hade gärna sett att webbsidor var kategoriserade för att lätt kunna se 
om webbsidan exempelvis var personlig eller vetenskaplig.136 När eleverna i Griffiths och 
Brophys undersökning skulle definiera kvalitet på information tillgänglig via elektroniska 
källor, tyckte de att korrekthet och aktualitet var viktigast. De lyfte även fram pålitlighet och 
att presentationen var användarvänlig och skriven på ett förståeligt språk.137 
 
Eleverna i Agostos studie ville, för att vinna tid, ha en kort introduktion av vad webbsidan 
handlade om och efterlyste bättre sammanfattningar hos sökmotorerna. När det inte fanns en 
inledande sammanfattning fick de skumma igenom texten, vilket de tyckte var väldigt 
tidskrävande.138 Detta kan jämföras med att flera undersökningar enligt Limberg, Hultgren 
och Jarneving visar att elever generellt sett ägnar träfflistor väldigt liten uppmärksamhet. De 
menar att elever sällan klickar sig vidare för att undvika att komma långt från träfflistan. 
Träfflistorna använder de som innehållsförteckningar som de ögnar igenom för att hitta den 
rätta sidan där svaret finns.139 
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3.3.2 Liten förekomst av relevansbedömning och källkritik  
 
Enligt Alexandersson och Limberg förekommer kritisk granskning av det insamlade materia-
let i allmänhet sparsamt.140 Detta gäller även i Valenzas studie och här förväntade sig eleverna 
att Internet skulle sköta både utvärdering och urval av information för dem. 141 Weiler menar 
att det är uppenbart att tidsaspekter och tillgänglighet är av större vikt bland elever än 
informationens relevans. Hon är dock inte säker på om detta beror på att eleverna inte bryr sig 
om relevans när deras lärare inte gör det, eller om de förmodar att information överlag är 
riktig och relevant.142  
 
Att elever inte ägnar relevansbedömning någon större uppmärksamhet visar Fidels studie. 
Eleverna tog snabba beslut om vilka sidor som var relevanta och var de skulle klicka sig 
vidare. Om det var många webbsidor eller mycket text skummade de ofta igenom texten först, 
innan de valde att klicka sig vidare. De upplevde det frustrerande om inte någon av de texter 
de samlat in visade sig vara användbara eller om träfflistor var för långa. Många av eleverna 
orkade inte ögna igenom hela webbsidor utan bedömde relevans efter vad som kom upp på 
första sidan. Det var också många som bedömde relevans efter webbsidors grafik, de sade att 
bilder på sidan gav snabb information över sidans relevans. Andra valde sidor efter kriteriet 
att all den information de behövde skulle finnas på en och samma sida. De var inte 
intresserade av att ödsla tid vid en sida som bara gav svar på en del av det de sökte efter.143 
 
Kritiskt tänkande och relevansbedömning i och med informationssökning behöver läras ut. 
Detta kommer bland annat Agosto fram till då hon ser i sin studie att unga tenderar att missa 
relevanta webbsidor för att de till exempel på grund av den stora textmängden väljer att inte 
titta närmare på dem. Agosto menar att en ökad förståelse för hur unga människor handlar då 
de söker information på webben, är till hjälp för dem som stöttar dem i deras informations-
sökning.144  
 
Enligt Bergman har eleverna ett mekaniskt och oreflekterat arbetssätt. Hon menar att det 
mesta handlar om att ladda ner, skriva ut och kopiera.145 I Alexandersson och Limbergs studie 
var det dessutom många elever som ansåg att de inte ens behövde ange vilka källor de hade 
använt.146  
 
Mary K. Chelton, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Queens College i 
New York, menar att många unga människor inte vet hur de ska värdera informationen från 
webben. Vad som pekar på deras okunskaper är bland annat att eleverna inte känner till att 
information på webben är copyrightskyddad och därför kopierar in material i sina egna 
texter.147 Att kopiera in material i sin egen text verkar vara ett utbrett fenomen då flera andra 
studier också pekar på detta.148 
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Fidel ser utifrån sin forskning att elever för att på ett så effektivt sätt som möjligt kunna bli 
klara med uppgifter kopierar text från webben direkt till sina inlämningsuppgifter.149 Elever i 
Pew-studien The Digital Disconnect, säger att de använder Internet för att hitta svar på 
lärarnas frågor och undvika att behöva göra läxorna. De söker också efter uppsatser, men 
menar att de inte riktigt plagierar dem. En elev sade till exempel att hon oftast ändrade orden 
och bara tog de övergripande idéerna i andras uppsatser.150 Enligt Valenza tyder resultatet i 
undersökningen också på att eleverna bara har självförtroende vad gäller användning av 
Internet som ett redskap. De nämner inte utvärdering av webbsidor för att se hur bra deras 
innehåll är och bara några få nämner tillförlitlighet och att informationen passar för sitt 
syfte.151 
 
80 % av gymnasieeleverna i Kooperativa institutets undersökning säger att de för det mesta 
litar på den information de hittar på Internet. Hälften av dem säger att de sällan kontrollerar 
informationen på webben och det är endast en tredjedel av eleverna som brukar kontrollera 
vem avsändaren är till informationen på en webbplats. För en tredjedel av gymnasieeleverna 
är det till och med oviktigt vem som står bakom informationen.152  Inte heller eleverna i Hirsh 
studie från 1999 var källkritiska vad gäller författarens auktoritet och källans korrekthet utan 
förlitade sig på informationen de fick fram. Hirsh menar att elevers svårigheter att ifrågasätta 
informationens auktoritet har att göra med deras ålder.153  
 
AnnBritt Enochsson har i sin forskning inom pedagogik kommit fram till att högstadieelever 
tycker att det tar tid att lära sig söka information på Internet och att det kan upplevas som 
stressigt. De vet i teorin att man skall vara källkritisk, men för att få bra resultat och därmed 
bra betyg menar de att det är enklare att välja lärarens utvalda litteratur för att slippa fundera. 
De är dock medvetna om att det måste få ta tid att bli bra på informationssökning.154  
 
I Kooperativa institutets undersökning uppmärksammar eleverna möjligheten att fuska med 
hjälp av Internet.155 I studien The Internet and Education från 2001, gjord av Pew Internet & 
American Life Project, är det 18 % av de ungdomar som använder Internet som säger sig veta 
om personer som använt Internet för att fuska i samband med skoluppgifter.156 Senare resultat 
från 2005 visar på att 37 % tror att många elever använder Internet för att fuska.157 Eleverna  i 
Alexandersson och Limbergs studie var mycket väl medvetna om att det inte är accepterat att 
skriva av. De verkar dock inte ha förstått anledningen bakom, nämligen att de istället ska 
försöka förstå texten. 158  
 
Weiler lyfter fram att elevers kritiska tänkande och andra kognitiva färdigheter blir lidande av 
den stora mängd fritid som de spenderar med att passivt absorbera ord och bilder istället för 
att läsa.159 Även Harriman tror att det ständiga informationsflödet från TV, film etc. hindrar 
ungdomar att orka ta till sig mer komplicerad information. Hon menar att det finns en risk att 
gymnasieelever får ett ytligt förhållningssätt till information i och med det enorma 
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informationsflödet som finns. Därför anser Harriman att det är viktigt att ungdomar får 
pedagogisk hjälp att sortera och värdera informationsöverflödet och få hjälp att tränga ner till 
djupare nivåer.160 
 

3.4 Bedömning av egen informationssökning  
 
Överlag är elever nöjda med hur de söker information. I Griffith och Brophys studie tyckte till 
exempel 70 % att de lyckades hitta de webbsidor de sökte efter. Det var dock bara hälften av 
dem som tyckte det var enkelt att hitta informationen de sökte efter.161 I Fidels studie 
undersöks elevers informationssökning på webben. Flera av dem hade endast vaga kunskaper 
om hur Internet fungerade och det var ingen av dem som hade fått formell undervisning i 
informationssökning på webben. 162 Även om eleverna kunde peka på generella problem med 
sin informationssökning på Internet, ansåg de inte att de kunde ha utfört sina sökningar bättre. 
De menade att de kunde vad som behövdes och var inte intresserade av att utveckla sina 
kunskaper i informationssökning på Internet.163  
 
Harrimans resultat visar på att elever inte ansåg sig ha något större behov av handledning i 
informationssökning, särskilt inte när det gällde sökningar på webben. Harriman poängterar 
att det motsäger Limbergs resultat som visar på att elever upplever svårigheter med att sovra i 
det funna informationsmaterialet.164 En möjlig förklaring anser Harriman är att de intervjuade 
eleverna tänkte mer på den tekniska hanteringen av datorerna än själva sökandet.165  
 
Weiler tror att det finns en tendens bland elever att överdriva sina Internetkunskaper eftersom 
elever förväntas ha stora kunskaper om hur Internet fungerar.166 Detta resonemang styrks av 
resultatet i Alexandersson och Limberg som visar på att elever tycks anse det vara pinsamt att 
erkänna sina begränsade kunskaper om informations- och kommunikationsteknik (IKT). 
Alexandersson och Limberg menar dessutom att både elever och lärare lätt blandar ihop 
datorkompetens med informationsökningskompetens. Konsekvensen av detta tror de blir att 
elevers ”beredskap att tillgodogöra sig undervisning i datorbaserad informationssökning” 
hämmas då eleverna tror att deras egen förmåga vid datoranvändning är god.167  
 
Elever tycker alltså att det är pinsamt att erkänna att de inte är så pass insatta i IKT som det 
finns förväntningar på, men däremot menar Alexandersson och Limberg att eleverna verkar 
tycka att det är helt i sin ordning att ha problem med att hitta och söka information i tryckta 
källor.168 
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3.5 Undervisning i informationssökning och biblioteksanvändning 
 
Det är många studier som lyfter fram lärarens betydelsefulla roll för elevers informations-
sökning.169 Alexandersson och Limberg menar att lärarens roll inom undervisning som bygger 
på egen informationsökning, inte nog kan understrykas.170 Enligt Bergman borde läraren 
hjälpa eleven att avgränsa och styra ämnesområdet och hjälpa till att formulera sökord och 
relevanta frågeställningar.171 Bergman menar vidare att skoluppgifter måste ha avgränsning 
och relevans för att det inte ska ta för lång tid att söka. Flera elever i hennes undersökning 
tycker det är tråkigt att använda skoldatanätet med länkskafferier och en del kände inte till 
det. Bergman tycker ändå att det borde vara till hjälp för dem och anser därför att det behövs 
handledningsmetodik och Internetanvändning anpassad för grundskolan. 172 
 
I Kooperativa institutets undersökning anser närmare hälften av gymnasieeleverna att deras 
lärare inte har gett dem riktlinjer för hur de kritiskt ska granska information på Internet. 
Hälften av eleverna tycker inte att skolan gör tillräckligt för att hjälpa dem att kritiskt granska 
informationen som finns på webben. 173 Fidels studie visar på att elevers sökkunskaper beror 
på i vilken utsträckning de har blivit introducerade av lärare.174  
 
Eleverna i Larssons studie verkade inte ha fått den hjälp de hade behövt av lärare och 
bibliotekarie för att kunna utföra informationssökning på Internet och hon poängterar därför 
vikten av att elever tränas i att använda tillgängliga informationsredskap och att de får 
möjlighet att utveckla sina kunskaper kontinuerligt.175 Vägledning i informationssökning är 
även något som många andra studier efterlyser.176  
 
Även Hirsh anser att elever behöver utvecklas att på ett mer effektivt sätt hitta den 
information de behöver med tanke på utvecklingen mot ett alltmer digitaliserat och 
informationsorienterat samhälle. Idag används mer komplicerade och mindre strukturerade 
elektroniska resurser, så som Internet, och även om eleverna i Hirsh undersökning använde en 
variation av olika elektroniska källor på deras skolbibliotek och hemifrån, var deras sökteknik 
inte avancerad. Med tanke på att det inte finns någon kontroll på vad som publiceras på 
Internet och att elever i allt högre grad använder Internet för skoluppgifter, anser därför Hirsh 
att både lärare och elever behöver lära sig hur Internet är uppbyggt och få instruktioner för att 
kunna bli bättre på att söka i elektroniska källor. Hirsh menar också att elever behöver träning 
i att kritiskt granska författarskap och det material de får fram.177  
 
Large och Beheshtis studie visar på att barnen fick söka information på egen hand både vad 
gällde tryckta källor och på webben. Skillnaden var att de tryckta källorna begränsades genom 
att de fanns antingen på skolbiblioteket eller på folkbibliotekets barnavdelning, vilket innebar 
att de var anpassade för barn. På webben fanns inga sådana avgränsningar och enligt Large 
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och Beheshti hade det varit en hjälp för barnen om de hade fått riktlinjer och guidning om 
lämpliga webbsidor.178 Även Alexandersson och Limbergs såg ett behov bland många elever 
att få hjälp med ”att se samband och att sätta in den nya kunskapen i för dem kända 
sammanhang.”179 Fidel poängterar vikten av träning för tekniska färdigheter kopplade till 
webbsökning och att den är integrerad med forskningsuppgifter. De vill att elever skall 
erbjudas träning så att de utvecklar sina kunskaper om Internet och inte använder det som en 
textbok där de letar upp det korrekta ämnet i index, hittar den rätta sidan och kopierar den 
användbara informationen. Enligt Fidel kan elever och lärare genom träning få förståelse för 
vilka sökningar som lämpar sig för webben eller andra källor. Elever kan genom kunskap 
planera sina sökningar och därmed få dem mer effektiva.180  
 
Alexandersson och Limberg anser utifrån det resultat deras studie visar, att om för stort ansvar 
överlåts till eleven kan det leda till att eleverna ser själva sökandet efter information och 
processer som sammanställning, sorterande och redovisning som viktigare än uppgiftens 
kunskapsinnehåll. Om eleven istället ska utveckla kunskap utifrån den inhämtade 
informationen menar Alexandersson och Limberg att det ”behövs en kunnig och erfaren 
vuxen som hjälper eleven att värdera, sortera, kritisera och bedöma trovärdigheten i all den 
information som elever erbjuds via boken eller datorn.”181 Även eleverna i Kuhlthaus studie 
säger att de är i behov av hjälp under informationssökningsprocessen182 och Kuhlthau 
uttrycker att kvaliteten på sökprocessen är viktig för elever eftersom hon menar att den har 
större inverkan på lärandet än källornas kvalitet.183 
 

3.6 Skolbibliotekariens roll i informationssökningsprocessen 
 
Kuhlthau menar att bibliotekarien har en mycket begränsad roll i elevers informations-
sökningsprocess. Bibliotekarien förväntas inte kunna rekommendera källor och svara på 
sakfrågor utan är för eleverna endast den som hjälper dem att lokalisera källor. Istället vänder 
sig eleverna hellre till informella kontakter så som föräldrar och vänner. En del elever tyckte 
också att för mycket hjälp på något sätt skulle kunna förstöra arbetet på så sätt att det inte 
riktigt blev deras eget.184 Kuhlthau och Todd resultat kan kopplas samman med detta då de 
menar att det främst är yngre elever som får hjälp av skolbibliotekarien. Ju äldre eleverna blir 
desto mindre utbrett är det att elever får hjälp av skolbibliotekarien för sina skoluppgifter.185 
Detta motsägs dock av eleverna i Johanssons uppsats som ofta vänder sig till biblioteks-
personal när de är i behov av hjälp och dessutom är nöjda med den hjälp de får.186 
 
Eleverna i Limbergs avhandling frågade inte bibliotekarien särskilt ofta om hjälp. De var 
dock, till skillnad från eleverna i Kuhlthaus studie, nöjda med hjälpen de fick från biblioteka-
rien. De fick hjälp av bibliotekarien de gånger de behövde få fram artiklar som inte fanns på 
skolan, eller när de skulle söka online i Artikelsök eller i särskilda databaser som de inte 
själva hade fri tillgång till. Limbergs elever riktade dock in sig på att söka information på 
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egen hand, utan hjälp från bibliotekarie och lärare.187 Även de flesta eleverna i Rafstes studie 
använder skolbibliotekarien i mycket liten utsträckning. Men några gör det, och då främst i 
samband med att det skall skrivas skolarbeten. 188  
 
Eleverna i Harrimans studie tycker det är viktigt att gymnasiebiblioteket är bemannat av 
kunnig och utbildad personal, trots den ökade datoriseringen. I vilken utsträckning de själva 
använde sig av bibliotekarien varierade. En del behövde hjälp av bibliotekarien för vägledning 
i den elektroniska katalogen. Andra tog hjälp av bibliotekarien när de sökte efter en specifik 
bok. De ansåg dock inte att de behövde hjälp med datorerna. De menar att det snarare är den 
äldre generationen som behöver hjälp. I vilken utsträckning eleverna tyckte sig behöva hjälp 
med värdering av information varierade. Det viktigaste är enligt eleverna att bibliotekarien 
finns där om eleverna behöver hjälp med sin informationssökning och att de kan ge råd om 
olika böckers lämplighet.189 
 
Att en bibliotekarie med bred kunskap inom alla ämnen, ingår i bibliotekets service är det inte 
bara Harrimans elever som anser.190 I Fidels studie finns en uppfattning bland eleverna att 
bibliotekarien sitter inne med alla svar. Förutom att fråga om hur de ska kunna hitta 
informationen de behöver, ställde de också frågor till bibliotekarien gällande skoluppgiften 
och det ämne de höll på att undersöka.191 Limberg menar att ”flera forskare påpekar att 
bibliotekariernas undervisning ändrat huvudinnehåll från fokus på hur man söker och finner 
information (access) till hur man använder information, vilket bl a inkluderar värdering och 
kritiskt granskande av informationen”. 192  
 

3.7 Sammanfattning och relevans 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att flera undersökningar visar att skolbiblioteket av eleverna ses 
som en plats där man kan söka information. Skolbiblioteket är också ett ställe dit eleverna går 
för att umgås. De flesta elever tycker att skolbiblioteket är viktigt och störst betydelse har 
Internet och datorer i allmänhet. Många studier visar att elever föredrar webben framför andra 
informationssystem då de ska söka information. Elever väljer att använda webben för att den 
är lättillänglig och att det går snabbt att finna information. Studier visar också att eleverna 
använder webben som en lärobok och att de till stor del bedömer webbsidor utifrån deras 
utseende. Tryckt material fungerar till stor del som komplement till webben 
 
Användningen av skolbiblioteket, liksom hur eleverna söker information på webben, är 
beroende av skoluppgiftens utformning och många studier lyfter fram lärarens betydelse för 
hur elever söker information.  
 
Tidigare forskning visar att många elever ser informationssökning som att hitta färdiga svar 
och att lite tid ägnas åt granskning av information. Elever är överlag också nöjda med hur de 
söker information men de har svårt att välja ut relevant material. Att elever behöver 
undervisning i informationssökning visar flera studier. 
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Vi menar att dessa resultat ger en god bakgrund till vår undersökning och att de tydligt kan 
kopplas till vår studie. Dessutom är den användbar då vi diskuterar vår empiri i den avlutande 
diskussionen i kapitel 8. 
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4. Teori 
 
I det här kapitlet beskriver vi de teoretiska redskap vi kommer att använda oss av för att 
analysera vårt insamlade material. För att kunna belysa olika delar av vårt ämne har vi valt ut 
två teorier. Louise Limbergs kategoriseringar tycker vi är användbara då de behandlar elevers 
uppfattningar om informationssökning och användning av källor. Vi vill med hjälp av 
Limbergs kategorier om elevers skilda uppfattningar kring informationssökning urskilja vilka 
olika tankesätt om informationssökning som finns bland våra informanter.  
 
Eftersom vi inte bara är intresserade av elevers informationssökning utan också vill veta vilka 
redskap de använder för sin informationssökning har vi också tagit hjälp av Andrew Large 
och Jamshid Beheshtis kategorier som behandlar och belyser elevers olika val av 
informationssystem.  
 
Då vi tycker att elevernas syn på informationssökning och val av källor och informations-
system, är de mest intressanta delarna har vi alltså valt teorier som fokuserar främst på detta 
och inte på synen på själva skolbiblioteket. Detta kommer dock också att tas upp i analys och 
diskussion, men då med hjälp av tidigare forskning och litteratur.  
 

4.1 Att söka information för att lära 
 
Louise Limberg presenterar i sin avhandling från 1998, Att söka information för att lära, tre 
kategorier vad gäller gymnasieelevers uppfattningar kring informationssökning: 
 
A) informationssökning som att söka fakta 
B) informationssökning som att väga information för att välja rätt sida 
C) informationssökning som att granska och analysera 
 
Limberg bygger sina tre kategorier på en sammanslagning av ett antal valda aspekter på 
informationssökning och informationsanvändning. Hon utgår från ett fenomenografiskt 
synsätt som säger att ”skillnader mellan uppfattningar av ett fenomen innebär skillnader i sätt 
att erfara detta fenomen”. 193 Eftersom Limberg menar att forskningslitteraturen huvudsakligen 
talar om en generell informationssökningsprocess är hon angelägen om att lyfta fram de skilda 
uppfattningarna av informationssökning som kan förstås så att eleverna i hennes undersökning 
har erfarit olika informationssökningsprocesser.194 Den generella informationssöknings-
process som tidigare studier beskriver stämmer bäst överens med Limbergs kategori C, det är 
så det i allmänhet anses att informationssökning bör gå till. Kategori A har enligt Limberg 
istället beskrivits som en ”missuppfattning” av processen.195  
 
Nedan beskriver vi de tre kategorierna mer ingående. 
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4.1.1 Kategori A: Att söka fakta 
 
Den första uppfattningen om informationssökning, kategori A, innebär enligt Limberg att 
eleverna ser informationssökningen som att ”söka fakta om eller säkra svar på frågeställning-
arna var för sig”196. Den information eleverna anser vara relevant är den som ger svar på deras 
frågeställningar. Eleverna väntar sig att finna en lagom mängd fakta som kan besvara deras 
frågeställningar istället för att söka information som de kan bearbeta och analysera ”i syfte att 
förstå och bedöma ett ämne”197.  
 
Det viktiga för eleverna i denna kategori är att informationen är lättillgänglig såväl fysiskt 
som intellektuellt och att materialet är aktuellt. Till följd av att eleverna vill ha aktuellt 
material föredrar de artiklar framför böcker. Den information de ser som mest användbar 
kommer från experter i antingen muntlig eller skriftlig form. Kvalitativa kriterier för 
bedömning av innehåll och informationskällors tyngd, spelar en undanskymd roll hos 
eleverna i kategori A. De förväntar sig att få säkra svar och har svårt för att använda partiskt 
material som debattartiklar. Information med motstridiga uppgifter upplevs vara ”flummig 
och osäker”, och anses försvåra skapandet av en helhetsbild.198 
 
Problem med informationsöverflöd löser eleverna genom teknisk, mekanisk gallring av 
materialet, utan att bedöma kvaliteten. De menar att de kan minska ”mängden information 
genom att reducera antalet texter, bibliotek och intervjupersoner”. När eleverna inte hinner 
eller orkar läsa och bearbeta mer information, eller för att det inte finns mer material i 
gymnasiebiblioteket, bedömer eleverna att de har tillräckligt med information. Eleverna i 
kategori A är nöjda med sitt sätt att söka information och avslutar sin sökning utan närmare 
reflektion över vare sig kvalitet eller relevans sett i ett större sammanhang.199   
 

4.1.2 Kategori B: Att väga information för att välja rätt 
 
Elever i denna kategori söker information för att få en kunskapsbas för sitt delämne så att de 
får möjlighet att bilda sig en säker, personlig uppfattning. Den information som bedöms 
relevant är den som belyser delämnet och ger svar på de aktuella frågeställningarna. Det är 
viktigt att informationen är begriplig och svårighetsgraden hos en text kan gälla som kriterium 
för om den bedöms vara användbar eller ej.200 Fackspråk och specialuttryck i en text kan 
påverka hur eleverna värderar sina källor, och så även ”kognitiv auktoritet på grundval av 
yttre tecken som höga poster i förvaltning, företag och myndigheter eller expertkunskaper”201.   
 
Elever i kategori B menar att de har tillräckligt med information då det insamlade materialet 
täcker in och besvarar deras frågeställningar. Problemet med informationsöverflöd väljer 
elever i kategori B att ta itu med på olika sätt. En del elever talar inte om informations-
överflöd alls då de intervjuas och andra elever resonerar om olika kvalitativa metoder för att 
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minska informationsmängden, så som exempelvis att byta sökstrategi eller att välja ut 
användbart material utifrån hur användbart det är för främst frågeställningar och ämne.202 
 
Elever i kategori B menar att informationssökningen skall representeras av olika typer av 
sökvägar och informationskällor som exempelvis tidnings- och tidskriftsartiklar, böcker och 
material som klart visar på olika ställningstaganden, för att få en balans. Experthjälp är att 
föredra, och det är också bra om informationssökningen har ägt rum på olika bibliotek. 
Överskott av information ses som ett tecken på att inte behöva söka mer information. 
Eleverna låter mängden insamlat material för varje frågeställning styra hur mycket text de 
producerar för varje delfråga i sin aktuella skoluppgift.203  
 

4.1.3 Kategori C: Att granska och analysera 
 
Elever i kategori C uppfattar informationssökning som att ”skaffa och använda information 
för att kunna förstå ett ämne”204. Eleverna bedömer inte informationens användbarhet och 
relevans enbart utifrån om den ger svar på aktuella frågeställningar utan vad som är 
avgörande är om den ger bredd och djup i ämnet.205 
 
Elever i kategori C ser det som väsentligt att kunna sätta in ämnet i ett större sammanhang. De 
tycker det är viktigt att använda sig av olika informationskällor och om de har brist på 
information för någon frågeställning leder till ytterligare kraftansträngningar eftersom de inte 
låter mängden information styra hur långt ett avsnitt blir i det färdiga resultatet. Eleverna 
uppskattar böcker framför artiklar, för dess struktur och den överblick de ger.206 
 
Tillräckligt mycket information anser eleverna att de har då det finns en variation i materialet 
vad gäller bredd, djup, argument från olika parter och då de har ett överflöd av information.  
Enligt elever i kategori C är det viktigt att kritiskt granska, reflektera och bedöma olika 
informationskällor för att kunna förstå och sätta sig in i olika argument och ståndpunkter. De 
menar att olika typer av material skall finnas representerade och att det skall finnas både 
beskrivande, argumenterande och möjligt neutral information. Partiskt material ser de inte 
som ett problem då de använder det för att ”skärskåda och jämföra argument”207 istället för att 
enbart fokusera på själva sakfrågorna.208  
 
Den kritiska läsningen får eleverna att kontrollera olika källor och jämföra hur de används på 
olika sätt. Elever i kategori C kommer fram till att det inte finns någon opartisk, objektiv 
information. Det är denna aktiva kritiska granskning och analys av information som skiljer 
dessa elever från kategori A och B. Eleverna i kategori C använder sig också av flest typer av 
material, sökvägar och bibliotek i jämförelse med övriga kategorier.209 
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4.1.4 Undersökningens kontext och resultat 
 
Limberg grundar sin indelning av kategorier på de uppfattningar om informationssökning som 
framkommer bland de undersökta eleverna i samband med ett grupparbete om EU. Inom detta 
ämne var det, särskilt för elever i kategori B, viktigt att kunna ta ställning för eller emot 
exempelvis ett medlemskap i EU. Vi menar dock att ett sådant tydligt ställningstagande 
rimligtvis inte är möjligt inom alla ämnen.  
 
Det kan även vara värt att ha i åtanke att Internetanvändningen inte på långa vägar var lika 
omfattande när denna studie gjordes som den är idag. Vi tror dock att kategorierna  är 
användbara då vi menar att elevers sätt att tänka kring information i allmänhet inte förändrats 
nämnvärt under de senaste tio åren. 
 
Limbergs informanter har uppfattningar som passar in i alla tre kategorier och det finns ingen 
som kan sägas stämma in på enbart en kategori. Det finns dock mer eller mindre tydliga drag 
hos alla elever, vilket gör att de kan sägas stämma mer eller mindre överens med en enskild 
kategori. Av 25 elever har enligt Limberg 4 stycken A-uppfattning, 12 stycken B-uppfattning 
och 9 stycken C-uppfattning. 210 Vilken kategori eleverna tillhör hänger tydligt samman med 
deras grupptillhörighet i det aktuella skolarbetet.211  
 
Limbergs kategorier innefattar även elevernas inlärningsresultat. På grund av uppgiftens 
omfång är detta inte något vi kommer att diskutera vidare, men Limberg konstaterar att A-
uppfattningar leder till fragmentariska kunskaper medan B-uppfattningen för med sig att 
eleverna resonerar om för- och nackdelar utifrån delämnets perspektiv. Elever med C-
uppfattning resonerar kritiskt och analytiskt och får djupa sakkunskaper som går utanför 
själva delämnet.212  
 

4.2 Teknofiler, traditionalister och pragmatiker 
 
Andrew Large och Jamshid Beheshti, båda professorer vid Graduate School of Library and 
Information Studies vid McGill University i Montreal, har i artikeln “The  web as a classroom 
resource: reactions from the users” beskrivit sin undersökning av elever i årskurs 6 
erfarenheter av Internetanvändning. De kommer i denna undersökning fram till att eleverna 
utifrån vilka informationssystem de föredrar att använda kan delas in i tre olika grupper, 
nämligen teknofiler (technophiles), traditiona lister (traditionalists) eller pragmatiker 
(pragmatists):  
 

• Teknofiler kallas de elever som hellre använder webben än tryckta källor.  
 

• Traditionalister föredrar tryckta källor så som uppslagsverk och annan facklitteratur i 
biblioteket framför Internet. 
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• Pragmatiker använder den källan de tycker passar bäst för uppgiften och ser webben 
snarare som ett komplement till än en ersättning för tryckta källor.213  

 

4.2.1 Undersökningens kontext och resultat 
 
Large och Beheshti genomförde sin undersökning 1998 och för flera av eleverna var 
undervisningen i Internetanvändning som de fick i samband med projektet deras första 
kontakt med Internet.214 Detta innebär naturligtvis en stor skillnad mot våra gymnasieelever år 
2006. Vi menar dock att de tre kategorierna är användbara för oss eftersom eleverna 
fortfarande väljer mellan att söka på webben eller i tryckta källor och vi tycker att det är 
intressant om det finns någon skillnad mellan Large och Beheshtis elever och våra.   
 
Vi är även medvetna om den åldersskillnad som råder mellan våra gymnasieelever och 
eleverna i årskurs 6 som ligger till grund för Large och Beheshtis forskning. Vi anser dock att 
indelningarna är användbara oberoende av vilken ålder eleverna har.  
 
Även om de flesta elever i undersökningen tyckte att det var spännande med Internet och 
många fann att det gick lättare och snabbare att använda webben än böcker var det många 
som fortsatte att vara mer eller mindre skeptiska till webbens användbarhet i 
skolsammanhang. 215 Några elever tyckte även att det var lättare att hitta information i böcker, 
vilket Large och Beheshti tror kan bero på att de var mer bekanta med böcker än med 
webben. 216 
 
Som även nämnts i kapitel 3.2.2 menar Large och Beheshti alltså att den yngre generationen 
inte har övergett de gamla källorna för Internet. De finner is tället att eleverna i allmänhet är 
duktiga på att se både för- och nackdelar med webben som en informationskälla och de menar 
att webben måste ha ett tydligare gränssnitt och mer information som är direkt riktad till unga 
innan den på allvar kan hota andra informationssystem. 217 Många elever kunde dessutom 
skilja mellan den information som webben var mest användbar till och den där mer 
traditionella passade bättre.218  
 

4.3 Tillämpning av teorin 
 
Limbergs och Large och Beheshtis kategorier har fungerat som stöd vid utarbetning av vår 
intervjuguide och kommer att användas som analysredskap i kapitel 7. Dessutom jämför vi 
vår empiri med Limbergs och Large och Beheshtis resultat.  
 
Vi är medvetna om att eleverna kan använda ordet ”fakta” som synonymt med information. 
Därför placerar vi, då vi använder oss av Limbergs kategorier i analysen, inte in eleverna i 
kategori A enbart för att de talar om ”fakta” utan väger även in andra faktorer i bedömningen 
så som hur många källor de använder och deras syn på källkritik. 
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5. Metod  
 
I detta avsnitt beskriver vi vårt val av metod och hur vi gjort urvalet av informanterna. Vi 
redogör också för utformningen av intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna samt 
diskuterar det insamlade materialet.  
 

5.1 Val av metod 
 
Vårt syfte är att undersöka hur gymnasieelever söker information med hjälp av skolbibliote-
ket. Till en början var vår tanke att göra en kvantitativ studie med hjälp av enkäter. Vi ändrade 
oss dock ganska snart till att istället göra kvalitativa intervjuer. Då vårt mål inte är att 
kvantifiera resultatet utan istället finna mönster och djupare förståelse tycker vi att kvalitativ 
metod passar vår undersökning bättre. Enligt Pål Repstad är det bäst att använda sig av 
statistiskt mätbara och kvantitativa frågeundersökningar om man vill veta fördelning av 
bestämda åsikter hos ett stort antal människor. Men om man, som i vårt fall, inte bryr sig om 
hur ofta förekommande eller hur vanligt något är, utan istället vill ta reda på det 
grundläggande eller särpräglade i en viss miljö, menar Repstad att det passar bättre att 
använda sig av observation och kvalitativ intervju. 219  
 
Vi tror även det finns en risk att eleverna inte besvarar enkätfrågorna särskilt utförligt 
samtidigt som vi saknar möjlighet att ställa uppföljningsfrågor. Repstad talar om att 
kvantitativa intervjuer ofta är snäva och inrutade och därför gör det svårt att få fram 
människors nyanserade erfarenheter och förhållningssätt. Vid kvalitativ intervju utgår man 
däremot ifrån ett klart tema och behöver inte följa något detaljerat schema. Det ger möjlighet 
att följa upp svar direkt och informanten kan därmed fördjupa och tänka över sina svar. 220 
 
Fördelarna med att göra kvalitativa intervjuer vid en studie som vår är att vi får möjlighet att 
ta del av elevernas egna beskrivningar om hur de söker information och vad som ligger till 
grund för deras handlingsmönster. Kvalitativ intervju enligt Repstad går ut på att fånga 
”aktörens egna verklighetsuppfattningar, motiv och tänkesätt i all sin nyansrikedom”.221 Vi är 
inte intresserade av att som i kvantitativa analyser som Bengt Starrin och Per-Gunnar 
Svensson uttrycker, studera hur en given företeelse, egenskaper och innebörder fördelar sig i 
en population. 222 Målet med vår studie är istället att få en djupare förståelse för elevernas 
informationssökning och då kvalitativ metod utmärks av att gå på djupet snarare än bredden223 
ser vi det som en bra metod.  
 
Vår ambition med studien är att se på vilka mönster som kan tänkas finnas i elevernas infor-
mationssökning. Vi har inte som mål att kunna ange frekvenser utan snarare försöka finna 
variationer bland eleverna. Vi vill se hur eleverna resonerar kring sin informationssökning, 
om de beter sig på liknande sätt eller skiljer sig mycket åt. Enligt Starrin och Svensson kan 
och bör kvalitativa analyser resultera i upptäckter av företeelser, egenskaper och innebörder. 
De menar att kvalitativa analyser handlar om att se variationer, nyanser och hur strukturer och 
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processer ser ut.224 Detta uttrycker även Jan Trost när han säger att en kvalitativ studie är 
relevant då jag är intresserad av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, eller 
försöka förstå människors sätt att resonera eller agera.225  
 
Vi är medvetna om att vårt resultat inte på något sätt kommer att kunna generaliseras. Det är 
heller inte vår ambition. Vi är intresserade av att på djupet ta del av de intervjupersoner vi har 
med i vår studie. Det är som Anne Ryen uttrycker ”tillgången till den enskilda undersök-
ningspersonen och hennes sätt att se på världen [som] är det centrala, inte att räkna med hur 
många som ser det på samma sätt eller olika sätt”.226  
 

5.2 Urval 
 
Då vi vill intervjua elever som använder skolbiblioteket för informationssökning behövde vi 
någon med insyn i detta som kunde hjälpa oss med urvalet. Repstad säger att det kan vara till 
hjälp att använda sig av chefer eller ledare vid urval av informanter eftersom de har en 
överblick och kan bedöma vilka som kan vara tänkbara för intervju. 227 Vi kontaktade därför 
en skolbibliotekarie som vi kände till sedan tidigare. Den aktuella bibliotekarien arbetar även 
som svensklärare och har därmed insyn i elevernas biblioteksanvändning både utifrån en 
lärar- och bibliotekarieroll. Därför menar vi att hon har god möjlighet att göra ett urval som 
passar oss. 
 
Det kan dock finnas problem med att ta hjälp av någon inifrån systemet vid urvalet. Trost 
skriver exempelvis att det finns en risk att man får alldeles för mycket hjälp på så sätt att 
personen ifråga försöker styra urvalet i en riktning som hon eller han tycker är önskvärt.228 
Dessutom menar Ryen att det är viktigt att tänka på att hon eller han ges makt att välja vad 
som berättas och vad som inte berättas.229 Problem som kan uppstå menar vi exempelvis är att 
bibliotekarien bara väljer ut elever som hon tror ska säga positiva saker om biblioteket. Vi tror 
dock ändå att den insyn i elevernas biblioteksanvändning som bibliotekarien har, gör att vi får 
ett mer varierat urval än om vi hade gjort urvalet själva.  
 
Både Trost och Repstad menar att just variationen bland informanterna är viktig för att vi ska 
kunna få en så bred och generell bild som möjligt utifrån intervjuerna.230 Vår användargrupp 
är alltså gymnasieelever som söker information i en skolkontext. Detta är en mycket stor och 
knappast enhetlig grupp som det i allmänhet är svårt att säga något generellt om. Med tanke 
på detta bad vi bibliotekarien att välja ut elever som kunde tänkas ha olika erfarenheter av 
biblioteket så att vi skulle få en så bred bild som möjligt med många olika sätt att använda 
biblioteket.  
 
Vi valde dessutom för att få större bredd i urvalet att intervjua både flickor och pojkar. Något 
genusperspektiv kommer dock inte att läggas på undersökningen. Ungefär hälften av 
informanterna har annan etnisk bakgrund än svensk, men inte heller på detta kommer något 
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vidare fokus att läggas. Att vi gjorde urvalet på detta sätt var enbart för att få variation bland 
informanterna. 
 
Inledningsvis hade vi tänkt intervjua elever från flera olika program, men när vi var i bibliote-
ket fanns där bara elever som gick på natur- eller samhällsprogrammet. Alla informanter är 
därför elever på dessa program, men detta var alltså inget uttalat mål från början. Anledningen 
till att enbart dessa elever fanns i biblioteket är svårt att svara på, men en orsak kan vara att 
samhällsprogrammet är det klart största programmet på skolan, med naturprogrammet som 
god tvåa.  
 
Repstad säger att det är dags att sluta intervjua när man inte får fram någon ny information vid 
intervjuerna. Han menar att det inte finns något svar på hur många intervjuer som bör genom-
föras men att det alltid går att utöka antalet om man känner att det behövs.231 Vi bestämde oss 
för att börja med att intervjua sex elever och eventuellt utöka antalet till åtta om vi kände att 
vi behövde mer material. I detta tar vi också stöd av Trost som menar att kvaliteten på 
intervjuerna är det viktigaste. Han anser att ett fåtal väl utförda intervjuer är mer värda än ett 
flertal mindre väl utförda och att det alltid går att utöka antalet i efterhand om det behövs.232  
 
I slutändan tog vi inte fullt så mycket hjälp av skolbibliotekarien som vi först hade tänkt. 
Bibliotekarien var dock mycket hjälpsam och hade informerat en klass om att vi skulle vara i 
biblioteket. Hon hade även särskilt bett två elever som använder skolbiblioteket mycket att 
komma dit då vi var där, och dessa intervjuade vi sedan. Ytterligare två av informanterna fick 
vi tag på med bibliotekariens hjälp då hon i biblioteket visade oss vilka av de närvarande 
eleverna som var särskilt stora biblioteksanvändare. De sista tre informanterna fann vi på egen 
hand i biblioteket.   
 
Det kan diskuteras hur vårt urval påverkat resultatet. Att vi tar hjälp av skolbibliotekarien kan, 
som tidigare nämnts, leda till att vi får informanter som enbart är positivt inställda till biblio-
teket, men vi upplever att så inte var fallet. Bibliotekarien visade oss både elever som vad 
gäller skolan kan ses som ambitiösa och elever som kan ses som mindre ambitiösa och vi är 
mycket nöjda med den spridning som vi fick bland informanterna. Vi menar att det finns olika 
grad av skolrelaterad ambition representerad och eleverna använder biblioteket på olika sätt 
och tänker olika kring informationssökning. Samtidigt som vi upplevde att vi efter sju 
intervjuer inte fick någon ny information har vi fått en rik variation på tankar och åsikter kring 
informationssökning som vi menar räcker som grund för att kunna dra några slutsatser.   
 

5.3 Intervjuguidens utformning 
 
Vårt mål vid intervjutillfället var att få ett så öppet samtal som möjligt. Det var elevernas 
berättelser som stod i fokus och de styrde också till stor del samtalet. Trost menar att man 
skall låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet så mycket som möjligt. Det viktiga 
är att följa den intervjuades tankegångar.233 Även Steinar Kvale talar om att intervjuer med ett 
explorativt syfte karaktäriseras av öppenhet och ett mindre strukturerat upplägg. 234   
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Om vi använt oss av kvantitativ metod hade vi inte kunnat vara så flexibla och öppna vid 
intervjutillfället som vi tror vi behöver vara för att komma våra intervjupersoner nära. Genom 
ett öppet samtal har vi haft möjlighet att ta del av elevernas tankar kring sin 
informationssökning och vi kunde enkelt följa upp det vi tycker är intressant med hjälp av 
följdfrågor. Repstad menar att det inte är särskilt lyckat att ändra i sitt frågeschema vid 
kvantitativ metod. Kvalitativ metod kännetecknas dock av flexibilitet genom att det är helt 
okej att ändra sitt frågeschema, göra tilläggsintervjuer och inte följa frågeschemat slaviskt i en 
viss ordning.235  
 
Vi har använt  oss av ostrukturerade frågor, av Trost definierade som frågor utan fasta 
svarsalternativ där den tillfrågade bestämmer vilken struktur svaret får. Däremot har vår 
undersökning haft hög grad av strukturering då vi utarbetat en intervjuguide som enbart håller 
sig till det ämne vi är intresserade av att undersöka.236 Vår intervjuguide täcker, genom frågor 
indelade i olika delområden, in det som berör vår problemställning. Målet med vår 
intervjuguide var att den skulle vara logisk och lätt att följa. Trost menar att logik och struktur 
är av stor vikt och säger vidare att det är bra att utarbeta en inte alltför detaljerad lista över de 
stora frågeområdena.237 Även Repstad menar att intervjuguiden skall fungera som en 
minneslista så att man täcker in de ämnesområden man vill få med. Det är en fördel om 
frågorna inte är färdigformulerade eftersom det öppnar upp för ett mer naturligt samtal. 
Repstad poängterar också att intervjuhandledningen skall vara flexibel och att intervjun skall 
vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad.238 
 
Även om Trost och Repstad råder en till att inte bygga intervjun på färdigformulerade frågor 
väljer vi att göra detta. Vi är medvetna om att risken att bli för låsta vid färdigformulerade 
frågor kan medverka till att samtalet inte faller sig så naturligt som vi önskar. Eftersom vi är 
förhållandevis oerfarna som intervjuare tycker vi ändå att det känns tryggt att ha på förhand 
utarbetade frågor som en mall för intervjuerna. På detta sätt kunde vi veta vad vi ville ta upp 
och riskerade inte att glömma något. Vid utformandet av vår intervjuguide tänkte vi på att 
försöka få svar på frågan ”hur” snarare än ”varför”. Det väsentliga är som Trost säger, att 
försöka sätta sig in i den intervjuades situation och sätt att tänka, handla och resonera.239  Vi 
har också tagit till oss Trost tips om att inte fråga om varför informanterna gör på ett visst sätt 
eller att inte fråga om känslor och upplevelser. Trost menar att det är bättre att ställa frågor 
om handlingar, beteenden och aktiviteter och att svaren på dessa frågor ofta avslöjar 
informantens känslor och upplevelser.240 Även om vi utarbetat våra frågor på förhand menar 
vi dock att frågorna kan tas upp i olika ordning beroende på informanternas svar och att en del 
av frågorna sannolikt kommer att gå in i varandra. Vi är heller inte låsta vid att ställa frågorna 
på det sätt som vi på förhand formulerat dem.  
 

5.4 Provintervju 
 
Trost rekommenderar att en provintervju genomförs241, och då vi såg många fördelar med 
detta bestämde vi oss för att göra en sådan. Genom bekanta fick vi kontakt med en 
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gymnasieelev som var villig att ställa upp. Den aktuelle eleven går inte på den skola vi valt att 
göra våra intervjuer på, men skolbiblioteket på den provintervjuades skola har liknande 
resurser och är av ungefär samma storlek som skolbiblioteket som vi valt för vår 
undersökning. Vi tyckte därför att eleven var så pass representativ att han skulle kunna 
fungera som provinformant.  
 
Inför provintervjun var vi fundersamma över om vår intervjuguide möjligen innehöll för 
många frågor. Vi hade beräknat 30-45 minuter för varje intervju eftersom Trost poängterar att 
en intervju inte bör vara för lång, helst inte mer än en timme, med tanke på den intervjuades 
situation. 242 Eftersom provintervjun tog ungefär 30 minuter visade det sig dock att vår 
intervjuguide var rimlig och innehöll ett lämpligt antal frågor.  
 
Att göra en provintervju visade sig vara till hjälp för oss i utformandet av intervjuguide. Vid 
provintervjutillfället upptäckte vi att några av vå ra frågor fungerade mindre bra samt att de 
ämnesindelningar vi gjort inte hängde ihop på ett tillräckligt bra sätt. Vi flyttade därför om 
några av våra frågor så att intervjuguiden fick en mer sammanhängande struktur. De frågor vi 
ansåg vara överflödiga tog vi bort, andra formulerade vi om för att bättre kunna besvara våra 
frågeställningar. Vi lade också till ytterligare några frågor då vi märkte att det behövdes. 
 
Då vi frågade vår provinformant om hur han upplevt intervjun påpekade han att några frågor 
kom upp flera gånger och detta var även något som vi hade reflekterat över. Därför 
omarbetade vi intervjuguiden för att undvika detta vid kommande intervjuer. För att liknande 
problem inte skulle uppstå i framtiden insåg vi vikten av att inte vara så pass bundna till 
frågornas förutbestämda ordning som vi var vid provintervjutillfället, utan i stället anpassa 
ordningen och frågorna till det informanten säger.  
 

5.5 Genomförande av intervjuer 
 
Eftersom vi tror att eleverna skulle känna sig mer bekväma med att bli intervjuade av en 
person valde vi att genomföra intervjuerna var för sig även om vi är medvetna att det som 
Trost säger, kan vara ett gott stöd att vara två vid intervjutillfället. Trost säger dock vidare att 
den intervjuade lätt kan uppleva situationen som ett förhör när två personer intervjuar243och 
det är något vi ser som viktigt att försöka undvika. Vi tror också att det är särskilt viktigt att 
tänka på att inte sätta sig i överläge då informanterna är så pass unga som våra.   
 
Vi valde att genomföra våra intervjuer i ett av skolbibliotekets grupprum. Trost menar att det 
är viktigt att den intervjuade känner sig trygg i intervjumiljön.244 Vi tänkte att skolbiblioteket 
borde vara en plats där våra elever kunde känna sig trygga. Dessutom menar vi att det för oss 
var en fördel att göra intervjuerna i den miljön som vi skriver om. På detta sätt kan vi få en 
inblick i den informationssökningsmiljö som våra elever befinner sig i. 
 
Att göra intervjuerna på skolbiblioteket visade sig vara smidigt eftersom eleverna då inte 
behövde förflytta sig längre än in till grupprummet där vi genomförde våra intervjuer. Trost 
poängterar att det är viktigt att ha med eventuella påverkningar i analysen oberoende var 
intervjun har hållit hus.245 Enligt vår uppfattning var eleverna tillfreds med intervjumiljön. 
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Aktiviteten utanför grupprummet kunde dock upplevas som störande då ljudnivån stundtals 
var hög i biblioteket. Särskilt en intervju kan möjligen ha störts av att elever utanför vid ett 
flertal tillfällen ryckte och bankade på dörren.  
 
Intervjun inleddes med att vi kort berättade om vilka vi var och varför vi ville intervjua dem. 
Vi sade att vi var studenter på Bibliotekshögskolan i Borås och höll på att skriva en magister-
uppsats där vi ville undersöka hur gymnasieelever söker information med hjälp av skol-
biblioteket. Vi talade om hur lång tid vi trodde att intervjun skulle ta. Innan vi började 
intervjuerna stämde vi också av med varje elev om det var okej att vi spelade in intervjun. 
Repstad talar om att det kan finnas ett motstånd hos en del att bli inspelade.246 Detta visade 
sig dock inte vara något som våra informanter såg som problematiskt. 
 
Den främsta anledningen till att vi valde att spela in intervjuerna var för att som Kvale säger 
kunna koncentrera oss ”på ämnet och dynamiken i intervjun”.247 Vi tyckte också det var 
viktigt att kunna skriva ut intervjuerna i sin helhet. Vi är medvetna om de nackdelar Trost 
talar om vid inspelning av intervjuer då han säger att det är tidskrävande att lyssna och svårt 
att hitta detaljer. Han menar också att man vid avskrivning går miste om tonfall, talspråk och 
tankepauser.248 Även om det är tidskrävande att gå igenom det inspelade materialet väger de 
fördelar som Trost talar om över. Han säger nämligen att man med hjälp av avspelning kan 
lyssna till tonfall och ordval, vad som sagts ordagrant. Vad som också väger tungt för vår del 
är att man som Trost vidare säger, slipper anteckna och istället kan koncentrera sig på frågor 
och svar vid intervjutillfället.249 
 
Att spela in intervjuerna visade sig vara till god hjälp. Vi upplevde det som lugnande att inte 
behöva tänka på att anteckna det våra informanter berättade. Istället kunde vi fokusera på vad 
de sade och därmed lättare följa upp och spinna vidare på det de sade. Vi tror också att det 
upplevdes som positivt bland eleverna att vi inte satt och antecknade under tiden de pratade, 
utan istället gav dem all vår uppmärksamhet. Inspelningsapparaturen fungerade dock inte helt 
problemfritt, en intervju föll bort eftersom det visade sig att den inte hade spelats in. Detta 
uppmärksammades dock redan på platsen och vi kunde därför passa på att intervjua ännu en 
informant. Intervjuerna tog mellan 20 och 40 minuter, beroende på hur pratglada eleverna vi 
intervjuade var.  
 
Under intervjuerna avvek vi till stor del från intervjuguiden. Vi ställde i stor utsträckning 
frågor av typen ”Berätta om…” och bad eleverna utveckla sin tankar om de olika delområden 
vi ville täcka in. Intervjuguiden fungerade vid intervjutillfällena som en mall för oss och var 
till stor hjälp då vi ville kontrollera om vi fått med allt som var av intresse.  
 

5.6 Etiska överväganden 
 
För att anonymisera våra informanter har vi gett dem fiktiva namn. För att ytterligare försvåra 
identifikation, och då etnisk bakgrund inte är en faktor vi kommer att ta i beaktande, har vi 
gett alla informanter svenskklingande namn. Vi har dock gett informanterna namn utifrån det 
kön de tillhör, även om inte heller det är en faktor vi kommer att analysera utifrån. 
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Vi har intervjuat några elever som är under 18 år, vilket enligt en etisk synvinkel kan upplevas 
som problematiskt då vi inte frågat efter målsmans godkännande. Vi menar dock att vårt ämne 
är så pass okontroversiellt att detta inte utgör något problem.  
 

5.7 Analys och tolkning  
 
För att få en överblick över informanternas utsagor valde vi att skriva ut intervjuerna 
ordagrant i deras helhet. Vi är medvetna om att det kan uppstå svårigheter vad gäller 
trovärdighet och pålitlighet vid utskrift av intervjuer då olika tolkningar leder till olika typer 
av text även om det rör sig om samma utsagor. Kvale tar upp detta problem och säger att den 
som gör utskriften tolkar intervjun efter sitt eget sätt att skriva.250 Vi har dock ändå gjort 
bedömningen att en utskrift leder till fler fördelar än nackdelar. Inte minst gör den att vi båda 
har samma material att utgå ifrån då vi gör analysen.  
 
Även om vi i vår utskrift citerat eleverna ordagrant kommer vi inte att göra detta fullt ut då vi 
presenterar citat i texten. För att främja läsbarheten har vi omarbetat utsagorna något så att det 
inte blir fullt så mycket talspråk.  
 
Vi kommer i resultatredovisningen att dela in informanternas utsagor i olika kategorier för att 
se vilka åsikter som finns och vilka likheter och skillnader som finns informanterna emellan. 
Vi kommer dock inte alltid att ange hur många informanter som tycker eller gör på ett visst 
sätt, och det menar Trost inte heller är nödvändigt. Han anser att det är onödigt att presentera 
antal vid sin redovisning och att det viktiga är att man funnit ett mönster.251 
 
I analyskapitlet kommer vi att analysera vår empiri med hjälp av de kategorier som utgör vår 
teoretiska utgångspunkt. Det är också dessa kategorier som ligger till grund för indelningen av 
analyskapitlet. 
 

5.8 Material 
 
Vi är medvetna om att eleverna kan ha påverkats av vår roll som bibliotekariestudenter då de 
svarat på våra frågor, men vi upplever ändå att de var öppna och inte höll tillbaka med någon 
information.  
 
Vi upplever att vi fått en bredd bland informanterna, även om de alla är biblioteksanvändare 
använder de inte biblioteket på samma sätt eller har samma åsikter om det.  
 
Förmodligen hade materialet blivit något annorlunda om vi gjort intervjuerna i samband med 
ett aktuellt skolarbete eftersom eleverna då haft något specifikt att relatera till i sina svar. Vi 
tycker dock ändå att alla elever hade förmåga att reflektera kring sin informationssökning och 
kunde berätta om hur de gick tillväga.  
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6. Resultatredovisning 
 
Vi har i vår studie valt att undersöka hur gymnasieelever söker information för skolarbeten 
med hjälp av skolbiblioteket. För att få ett svar på detta har vi gjort intervjuer med elever på 
en gymnasieskola och resultatet av dessa presenteras i detta kapitel. Vi inleder dock med en 
kort presentation av informanterna och den aktuella skolan.   
 

6.1 Informanterna och skolan 
 
Vi har intervjuat sju elever: 
Stina – årskurs ett, samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning 
Jonas – årskurs två, samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning 
Sara – årskurs tre, naturprogrammet med inriktning på miljö 
David – årskurs tre, naturprogrammet med inriktning på miljö 
Pontus  – årskurs tre, samhällsprogrammet 
Malin – årskurs tre, samhällsprogrammet 
Karin – årskurs tre, samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning 
 
Skolan vi gjort vår undersökning på har 1200 elever. På skolan finns ett renodlat skolbibliotek 
med 3 anställda, 2 bibliotekarier på 75 % respektive 50 % och en biblioteksassistent på 50 %. 
Den aktuella terminen har biblioteket dessutom ytterligare en bibliotekarie anställd på 
akademikerpraktik.  
 
Biblioteket är öppet mellan 8.00 och 16.00 varje skoldag och det finns 18 datorer som 
eleverna kan använda för både informationssökning och ordbehandling. Inga övriga datorer 
som eleverna kan använda för informationssökning finns på skolan. Det finns 15.000 böcker, 
60 tidskrifter och ett antal databaser (Artikelsök, Mediearkivet, Presstext, Landguiden och 
Nationalencyklopedin). Biblioteket har två tysta läsrum och ytterligare ett grupprum. 
Skolbiblioteket har en hemsida där bibliotekets OPAC är tillgänglig. 
 

6.2 Resultat av intervjuerna 
 
Vi har valt att dela in informanternas utsagor i nio olika kategorier för att på så sätt underlätta 
jämförelsen dem emellan. Kategorierna har vi skapat utifrån de olika områden vi ställde 
frågor kring samt utifrån de svar informanterna gav på dessa frågor.  
 

6.2.1 Användning av skolbiblioteket 
 

Biblioteket på skolan gör mycket faktiskt. Det händer ofta att det är här man sitter 
och gör läxor, träffar sina vänner och söker fakta. Man får hjälp, man kan ta det 
lugnt, och hitta bra böcker som man kan läsa och ta med sig hem. (Malin) 

 
Alla våra informanter använder skolbiblioteket flera gånger i veckan och ungefär hälften av 
dem säger att de använder det varje dag. Oftast går de till biblioteket på håltimmar och raster. 
Innan de började på gymnasiet hade tre av informanterna inte tillgång till något skolbibliotek, 
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men övriga använde sitt skolbibliotek lite grand. Det verkar dock som att de började använda 
skolbiblioteket ”på riktigt” då de började på gymnasiet. 
 
Alla informanter är överens om att elever på skolan i allmänhet använder skolbiblioteket 
mycket. Dock finns det olika åsikter om vad biblioteket egentligen används till. Pontus menar 
att eleverna mest använder biblioteket för att umgås och för att plugga tillsammans inför prov. 
Det är bara Malin som menar att elever i stort använder sig av bibliotekets böcker, de andra 
säger att böckerna används ganska sällan. Däremot menar de att datorerna är populära och 
ofta upptagna. Alla är överens om att gymnasieelever först och främst väljer att använda 
Internet när de ska söka information.  
 
Själva är våra informanter mest i skolbiblioteket för att umgås med kompisar och för att 
använda Internet. Alla säger att de använder Internet för att söka information för skolarbeten, 
men Pontus, David, Sara och Jonas använder Internet också för privata intressen så som att 
chatta, maila och surfa. David läser även kvällstidningar och besöker olika datingsidor.  
 
Biblioteket fungerar för några av informanterna även som studieplats. Karin säger till exempel 
att hon gör allt sitt skolarbete i biblioteket eftersom hon får mer gjort där och dessutom kan 
fråga bibliotekarien om hjälp. David säger istället att det är omöjligt att studera i biblioteket 
eftersom det alltid är någon kompis där som vill umgås och även Malin och Sara föredrar att 
ta med sig informationen hem och läsa där. Biblioteket verkar som sagt vara ett ställe dit 
eleverna går för att umgås, men Malin säger också att biblioteket är ett bra ställe att sitta och 
ta det lugnt i.  
 
Bara Karin, Sara och David nämner vid frågan hur de använder sig av skolbiblioteket att de 
använder sig av böckerna, men de säger alla tre att det nästan bara gäller uppslagsverken och 
den skönlitteratur de måste läsa i svenskan. 
 

6.2.2 Informationssökning 
 
Malin vänder sig alltid till biblioteket i första hand när hon ska söka information. Hon menar 
att det är på biblioteket som man direkt kan hitta bra information och dessutom kan få 
vägledning om var det är bra att söka. Om hon ska söka på nätet hänvisar bibliotekarien, och 
ibland lärarna, till vissa hemsidor. Även om Malin ibland använder sig av böcker är det först 
och främst datorn som gäller då hon ska söka information, och detta är något som alla 
informanter ger uttryck för. 
 
Stina menar att anledningen till att de flesta använder sig av Internet är för att de inte orkar 
läsa en hel bok och själv tycker hon inte att så många av böckerna på biblioteket är intressanta 
att läsa. Dessutom tycker hon att texter i allmänhet ofta är längre än de behöver vara.  
 

6.2.2.1 Internet 
 

Ofta så kommer många elever vilse, för du vet det är stort Internet. (David) 
 
Pontus föredrar att söka information på Internet eftersom han tycker att det är det lättaste 
sättet. Genom Internet blir det möjligt att kopiera in informationen i ett word-dokument och 
sätta URL-adresserna under själva texten, vilket gör det enkelt att spåra alla källor och se var 
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informationen kommit ifrån. Det är dessutom lätt att klippa in och redigera informationen och 
få fram bilder till arbetet. 
 
Liksom Stina förklarar Karin att hon föredrar att använda Internet eftersom hon inte har 
tålamod att leta igenom en hel bok. Informationssökning måste för henne gå lätt och enkelt 
och på Internet får hon snabbt upp webbsidor som handlar om just det hon söker på. Detta 
tycker även Jonas som menar att Internet fungerar bättre än böcker nuförtiden, ”Internet 
funkar för alla ämnen, allt finns på Internet” och det går snabbt att få fram en stor mängd 
information.  
 
Alla elever använder sökmotorn Google och de flesta nämner även AltaVista. Jonas menar att 
dessa sökmotorer är enkla att använda och att de brukar ge svar. David är den enda som 
nämner Yahoo. Att börja söka på Google verkar vara en allmän strategi och Malin tycker att 
hon i stort sett alltid hittar det hon behöver på Google. Malin säger också att hon ibland 
använder sig av wikipedia.org för att se vad det finns för fakta där. Hon är dock medveten om 
att alla kan lägga till fakta där och anser därför inte att den är en primärkälla som man kan 
använda sig av. Ibland hänvisar hon dock ändå till den i källförteckningen eftersom det alltid 
finns ”bra fakta” där. Flera informanter använder sig av sidor som Wikipedia och Susning 
men de flesta, dock inte alla, verkar vara inställda på att dessa sidor kan vara vinklade.  
 
När Pontus ska söka information för en skoluppgift tänker han först på vilket område han ska 
rikta in sig på och sedan söker han först allmänt på det området för att få fram någon bra sida 
på Internet. Hittar han inte något bra försöker han ”smala ner det lite”. Han söker också på 
både svenska och engelska för att till exempel få olika synpunkter. Att börja med en bred 
sökning och sedan begränsa den är en sökstrategi som flera av våra informanter använder sig 
av. Malin menar att detta är bra eftersom många områden är så pass stora. Hon tar som 
sökexempel upp kalla kriget, då hon menar att man eftersom det är så brett måste försöka 
begränsa sig och välja ut någon del av kalla kriget. 
 
Ett annat sätt att söka information är det som Karin, Jonas och David använder sig av. De 
börjar med att söka på uppgiftens namn och, som Jonas uttrycker det, ”hoppas på det bästa”. 
Om Karin till exempel ska söka information om ett land säger hon att hon söker på det landet 
och då får upp fakta. Om detta sätt inte fungerar försöker de komma på andra ord att söka på. 
Jonas tycker att många träffar i sökmotorer är ”helt värdelösa”, men för det mesta hittar han 
några bra.  
 
David säger att  
 

Om jag får ett arbete nu, växthuseffekten kanske om vi säger så, då tänker jag oftast 
för att få bra information: vad det är, för när det står vad det är så finns det alltid 
med vad människor bör göra för att det ska bli bättre och allting. Så jag skriver oftast 
vad är växthuseffekt eller så skriver jag växthuseffekten + fakta. Ja, det är väldigt 
enkelt. 

 
Att använda sig av +tecknet och fakta efter ämnesområdet är David den enda av 
informanterna som tar upp och det är något som han genomgående nämner under intervjun. 
Även då han söker efter bokrecensioner tycker han att +tecknet är användbart och skriver då 
bokens titel +recension. Pontus använder dock också +tecknet, men då tar han som exempel 
upp ett arbete där han skrev om ett dammbygge. Då sökte han på dammbygge +dammens  
namn.  
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När hon gjort sin sökning och får fram träfflistan säger Karin att hon lätt får sig en chock. Det 
finns så väldigt mycket information på Internet, men sedan när hon kollar igenom sidorna 
menar hon att hon ser vilka sidor som är bra, ”det märker man nästan med en gång”. Hon 
säger också att hon klickar sig fram lite på det hon tycker är bra, men att hon inte har någon 
speciell plan för informationssökningen.  
 
De flesta av våra informanter tittar enbart på träfflistornas första sidor och de läser igenom 
träfflistan innan de går in på själva webbsidorna. Malin säger att hon i träfflistorna letar efter 
svaret på sin fråga, eller mer information om ämnet som hon ska skriva om. När hon väl är 
inne på en hemsida är det dock inte alltid hon hittar fakta på den, eller så är det inte de fakta 
som hon har förväntat sig att det ska vara. Då blir hon ”lite ledsen”, men fortsätter ändå hela 
tiden att söka mer. David tror att de flesta bara kollar de fem första träffarna på första sidan i 
träfflistan, men själv säger han att han brukar kolla de tre till fyra första sidorna eftersom han 
vet att man kan hitta något extra då. Han tycker också att det är viktigt att kolla igenom allt så 
mycket som möjligt. 
 
Internet för också med sig möjligheten att använda sig av andra elevers arbeten. David säger 
att han kanske inte borde berätta det här, men när han inte hittar någon information via 
sökmotorerna går han till en hemsida som heter Mimers brunn. Där finns skolarbeten som 
andra elever har gjort och David tycker det är smidigt att använda sig av fakta ur dessa 
arbeten. Det gör han ofta, och han tror att alla andra elever också gör det. Han menar 
dessutom att det i dagens samhälle, när så mycket redan är skrivet, är väldigt svårt att skriva 
något eget. ”Allt är redan gjort”, säger han.  
 
Förutom David är det bara Jonas som nämner Mimers brunn. Han säger att han inte tar text ur 
arbeten men att han kollar källförteckningarna på MVG-arbetena och säger att det inte är 
riktigt fusk att göra så.  
 
Ytterligare något som Internet kan användas till är att söka information genom e-post. Jonas 
tycker att detta är ett mycket bra sätt att få fram information på och tar som exempel att han 
skrivit ett arbete om politik och då frågat olika politiker om deras åsikter via e-post. 
 

6.2.2.2 Databaser  
 
Ingen av informanterna använder sig av databaser i någon större utsträckning och ingen 
verkar heller veta vad en databas är för något. Då vi nämner de som finns tillgängliga via 
skolbiblioteket (Artikelsök, Landguiden, Mediearkivet, Nationalencyklopedin och Presstext) 
säger de flesta att de använder sig av Nationalencyklopedin. Pontus använder även 
Mediearkivet ibland, vilken han beskriver som ”hemsidan som skolan har där man kan söka 
på artiklar och sånt”. Karin brukar använda Landguiden när hon skriver arbeten om olika 
länder och Jonas har använt Landguiden en gång, men tycker inte att han har behov av att 
använda sig av några databaser. David säger att han hellre använder Internet och Stina har 
aldrig använt sig av någon databas. Sara har försökt sig på att använda Artikelsök men inte 
lyckats hitta, eller få fram, de artiklar hon varit intresserad av och har heller inte orkat sätta sig 
in i det mer.  
 
Malin använder databaser ibland men tycker att det är svårt att använda informationen från 
databaser som en källa. Istället säger hon att hon använder denna information som 
bakgrundsfakta för att förstå. När det gäller artiklar tycker hon dock att det ibland blir helt 
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oförståeligt eftersom författarna använder svåra ord. Ibland läser hon bara igenom artiklar 
snabbt för att hitta svaret hon behöver, men att behöva referera till en artikel tycker hon är 
svårt och då föredrar hon information från Internet eller böcker.  
 

6.2.2.3 Tryckta källor  
 
Alla informanter använder böcker någon gång, men för de flesta är det en källa som de vänder 
sig till i andra hand. Stina säger till exempel att om hon inte hittar det hon söker efter på 
Internet går hon till böckerna och Karin använder böcker om hon ska skriva ett stort arbete 
där hon behöver lite mer fakta. Malin menar att skolbibliotekets böcker ofta är gamla och 
därmed inte användbara. På Internet finns det istället mer ”färsk fakta” och hon tror att allt 
fler kommer att använda sig av Internet istället för böcker.  
 
Stina tycker att det är svårare att hitta i böcker än på Internet och därför frågar hon alltid 
bibliotekarien om hjälp. Bibliotekarien brukar kunna visa vilken sida som är intressant för 
henne i en bok som hon sedan kan kopiera. Hon använder dock böcker ytterst sällan.  
 
För att hitta böcker i skolbiblioteket frågar de flesta av våra informanter bibliotekarien om 
hjälp med en gång. Malin säger till exempel att hon inte är särskilt bra på att hitta böcker och 
bibliotekarien hänvisar henne direkt till de böcker hon behöver. David tycker att det går 
snabbare att fråga än att söka efter böckerna på Internet och Karin använder ald rig katalogen 
för att söka fram böcker eftersom bibliotekarien är så duktig på sånt. 
 
Få av informanterna använder sig av skolans OPAC, och de som inte frågar bibliotekarien om 
hjälp går direkt till hyllorna. Jonas menar dock att en anledning till att han inte använder 
böcker särskilt mycket är att det går långsammare att gå runt i biblioteket och leta efter böcker 
än att söka på Internet.  
 
De böcker som informanterna använder sig mest av på skolbiblioteket är ordböckerna och 
uppslagsverk. För svenskan lånar de även skönlitteratur. Malin använder även Länder i 
fickformat mycket och hon tycker om de ”faktaböcker, eller broschyrer kan man kalla det, 
som man kan ta hem. Dem brukar jag använda mig av och ta med hem. Det är olika 
berättelser, olika författare som har skrivit en dikt eller så, som jag tycker är roligt.” 
 

6.2.3 Relevansbedömning och källkritik 
 

Bra material är att man får mycket svar, många träffar. Att det finns mycket 
information. (Sara) 

 
Karin menar att det går att se ganska enkelt på träfflistan vad som stämmer överens med det 
man söker efter. Söker hon till exempel på ett lands befolkning och hon ser det på träfflistan 
går hon in på det först. Även övriga informanter använder sig av träfflistorna för att välja ut 
de webbsidor som är av intresse. Stina klickar på de första posterna i resultatlistan med 
överskrifterna som utgångspunkt och Jonas bedömer träffarna efter sidans namn och vad som 
står i träfflistan. Det han söker efter är de ”rätta fakta” som passar hans skolarbete.  
 
Sara bedömer webbsidors relevans genom att på träfflistan titta på i vilket sammanhang 
sökordet står i. Även Pontus använder sig av detta och menar att han på så sätt kan se om det 
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bara till exempel är en resebyrå eller om det är en faktasida. Han undviker sidor som till 
exempel Susning eftersom han menar att det brukar vara ganska oseriöst. 
 
Att bedöma vilka webbsidor som är seriösa och vilka som inte är det upplevs av de flesta 
informanter som ganska enkelt. Pontus säger att han kan se på en sida om den är seriös eller 
inte och Karin menar att hon kan se om en sida är bra eller dålig genom att titta på layouten:  

 
Är sidan väldigt noggrant gjord, det är ordning på allt och informationen är tydlig, 
då är det en bra sida. Det ser man. Det är en dålig sida om det mest är bilder som 
fyller ut och om det är slarvigt gjort. Att det är en mening hit och dit, kanske någon 
elev som har gjort den i nian eller något, det är inte heller speciellt bra. (Karin) 

 
Sara menar också att det är viktigt att webbsidor inte ser amatörmässiga ut, sidan ska ge ett 
seriöst intryck och se fin ut, då upplever hon informationen som säker.  
 
Stina tycker inte att hon kan, och inte heller behöver kunna, bedöma om ett material är bra 
eller dåligt eftersom hon bara går i ettan, men hon bedömer materialets användbarhet genom 
att läsa igenom det och jämföra med vad läraren har berättat. Hon väljer sedan bort sådant 
som är onödigt, och det märker hon när hon läser igenom det.  
 
När Jonas har gått in på en webbsida läser han det som står, bläddrar upp och ner och tittar 
efter fakta och för att se om sidan är objektiv eller subjektiv. Det är förnuftet som avgör om 
han bedömer en sida som objektiv eller subjektiv. Inom samhällskunskapen menar han dock 
att det är svårare att se detta i texter eftersom det där bara handlar om åsikter. Då använder 
han hellre materialet på så sätt att han redogör för vilka åsikter som finns, vilka som är för 
respektive emot. 
 
Då ett arbete ska vara objektivt är Jonas väldigt noga med att informationen och källorna han 
använder också ska vara objektiva. Han menar att  
 

Om man ska skriva om en ideologi exempelvis och så är det en sida som talar emot 
den eller för den, då blir det ju en vänd uppsats om man använder sig av det som 
fakta, så det funkar inte.  
 

Här talar han alltså emot sitt tidigare uttalande om att det inom samhällskunskapen bara 
handlar om åsikter, och det finns en väldigt uttalad tanke hos Jonas att objektivitet är det 
viktigaste när han söker information.  
 
Vi frågade informanterna om de helst vill hitta olika källor som säger samma sak eller olika 
källor som säger olika saker och här gick åsikterna isär. Karin tycker att det känns bäst att 
hitta flera källor som säger samma sak. Detta eftersom det känns som att informationen är mer 
sann då.  Stina är av samma åsikt och säger att det blir för jobbigt om källorna säger olika, då 
vet hon inte vad hon ska tro på. 
 
Även Sara vill helst hitta källor som säger samma sak eftersom hon upplever att den 
informationen är pålitlig: 
 

När man hittar källor som säger olika saker så blir man ju jätteosäker, speciellt om 
man inte kan så mycket om det ämnet. Men att hitta källor som säger samma sak 
känns ju mycket skönare för då kan man ju förlita sig på det. (Sara) 
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Malin menar att det finns tillfällen då hon vill ha all information från en och samma källa, 
men vid andra tillfällen föredrar hon olika källor, så att hon kan ta med lite av varje och se 
vad olika källor säger. En anledning till att hon vill ha källor som säger olika saker är att om 
de är lika vet hon inte vilken källa hon ska lägga åt sidan. Men hon säger också att om hon har 
källor som är lika kan hon ta lite av båda så att hon kan referera till dem. Dessutom menar hon 
att det alltid är bra om det finns källor som säger olika saker eftersom hon då kan kritisera och 
utvärdera dem. Hon försöker alltid få in så många olika källors synpunkter som möjligt så att 
hon kan ta en liten del av varje och kommentera dem utifrån sina egna åsikter och tankar. 
 
Pontus, David och Jonas föredrar källor som säger olika saker. Jonas säger att det viktiga inte 
först och främst är vad det är för fakta han får fram, utan att det är fakta från många olika 
källor. När källorna säger olika saker ger detta dock en diskussion som ofta leder till ett bra 
svar. Han jämför skrivandet med ett samtal: 
 

Om man pratar med någon som har en annan åsikt så kommer det fram en 
diskussion och det är större chans att få fram något vettigt ur diskussionen. Annars 
blir det ju bara att man står och bollar samma idéer fram och tillbaka. Och man lär 
sig ingenting av det. (Jonas) 

 
Pontus tar som exempel upp ett arbete om dammbyggen som han skrivit i ämnet miljöpolitik. 
Där var det meningen att eleverna skulle presentera olika synvinklar och Pontus sökte då upp 
den officiella sidan i Kina om dammen och tittade på hur dammbygget presenterades där. 
Sedan tittade han på sidor om miljöproblem för att få andra synvinklar och tyckte att det var 
ett intressant sätt att arbeta på.  
 
För David är det viktigt att kunna jämföra vad olika källor säger; vad läraren har sagt, vad 
som finns på Internet och de erfarenheter han själv har. Han vill också kunna jämföra med vad 
andra människor och forskare säger och tycker inte att det är någon vits att ha flera källor som 
ändå säger samma sak. 
 
Det som styr hur mycket information eleverna samlar in är uppgiftens omfång, och de flesta 
samlar gärna in mer än de tror sig komma att behöva eftersom de menar att de aldrig vet om 
de kanske behöver mer senare. Sara säger till exempel att det vanligtvis räcker med 
information från tre hemsidor. Eftersom hon tycker att det är bra att ha flera sidor att jämföra 
med, brukar hon dock kolla några extra sidor, trots att hon egentligen tycker att hon hittat det 
hon behöver. 
 
Karin menar att hon bara känner på sig när hon har fått tillräckligt med material. Lärarna 
säger oftast hur mycket de behöver skriva om varje uppgift och då vet hon ungefär vad hon 
behöver. Malin och David tycker istället att det är svårt att veta när de har tillräckligt med 
material. David menar att det är svårt att veta när sökningen egentligen är klar, men har han 
fått svar på sina frågor är det färdigt. Ofta tar han allt han hittar för att vara säker.  
 
Malin säger istället att det är viktigt att begränsa sig, om du har för mycket fakta blir det för 
jobbigt. Malin tycker dock att det är svårt att begränsa sig eftersom hon inte vet hur mycket 
fakta som behövs och när det dessutom inte finns någon bra eller dålig fakta försvåras det 
hela. Samtidigt säger hon att det är lätt att få fram information. Hon tycker att hon alltid hittar 
bra fakta och brukar bli nöjd med sin informationssökning. För att komma runt sitt problem 
med att begränsa sig brukar hon läsa igenom all fakta som hon hittar väldigt noga för att hitta 
det som är viktigt. Svaren på sina frågor försöker hon hitta rakt av i källorna. Det är hela tiden 
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svaren till hennes frågor som är i fokus för informationsinsamlingen, hon vill hitta den fakta 
hon behöver.  
 
Pontus brukar i allmänhet hinna läsa igenom det material han söker fram. Han skumläser 
igenom allting för att se om det är något som är viktigt men verkar en text irrelevant läser han 
den inte.  
 
Flera andra informanter säger däremot att de inte hinner eller orkar läsa igenom allt material 
de hittar. David säger att om ett dokument är flera sidor långt orkar han inte ta sig igenom det 
utan väljer istället något som är kortfattat, bra sammanfattat och med stor text. Även då han 
sett att ett dokument med tät text innehållt bra information har han lagt det åt sidan eftersom 
han alltid vill ha det enklaste och snabbaste.  
 
Också Sara väljer först och främst ut det som är mest lättläst, men har hon tid läser hon även 
igenom annat. Inte heller Karin hinner läsa igenom allt hon hittar utan läser det lite halvt om 
halvt. Det hon riktar in sig på är att försöka hitta det som är intressant och behövs för hennes 
arbete. 
 
När det gäller böcker uttrycker informanterna olika sätt att bedöma källans användbarhet. 
Malin menar att man kan kolla i registret i böcker för att se om de är bra medan Karin läser 
böcker rakt igenom för att hitta information. Hon menar att det märks nästan med en gång om 
det är en användbar bok eller inte. Fastnar hon i början av texten för att den är för svår, ger 
hon upp nästan med en gång. Sara säger att hon tycker att det är tryggare fast svårare och mer 
tidskrävande att söka i böcker eftersom hon menar att ”informationen inte brukar skilja sig åt 
särskilt mycket där”. Man kan tolka detta som att hon menar att det inte finns så mycket 
partsinlagor i böcker utan att informationen som finns där är mer enhetlig.   
 

6.2.4 Informationssökning beroende av ämne  
 
När de ska skriva arbeten söker alla informanter information inom alla ämnen. Jonas menar 
att det inte är något särskilt ämne som kräver informationssökning i någon större utsträckning 
än andra. Vad som avgör är om det är ett arbete som ska skrivas, då är informationssökning 
alltid aktuellt. Malin säger också att skolbiblioteket behövs i alla ämnen vid uppsatsskrivning: 
”Det är dit man går om man ska hitta information och nu när det finns datorer så är det dit 
man går direkt.” 
 
Även om informanterna säger att alla ämnen kräver informationssökning nämns matte och 
ekonomi som ämnen där de inte behöver söka information. Detta förklarar Stina med att de 
där har läroböcker som de kan titta i för att hitta formler och liknande.  
 
De som läser naturprogrammet söker mycket information på Internet för ämnena miljöpolitik 
och miljökunskap eftersom det enligt Sara inte finns särskilt mycket böcker inom de ämnena. 
David söker också efter gamla prov och nationella prov i ämnena matte, fysik och kemi.  
 
Vad gäller svenska och historia går åsikterna isär. Sara säger att de sällan behöver söka 
information inom dessa ämnen eftersom de använder läroböckerna i så pass stor utsträckning.  
Stina och Malin nämner istället dessa ämnen som några av dem de behöver söka mest 
information inom. Det ämne som dock verkar kräva mest informationssökning är samhälls-
kunskap, det nämner de flesta. 
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Pontus säger också att han söker mycket information i ämnet psykologi. Han tycker att boken 
är för komplicerad och därför ber han sin mamma, som jobbar inom vården, om hjälp med 
informationssökning i detta ämne.  
 
Sara säger att det inte krävs särskilt mycket informationssökning i språkämnena medan Stina 
menar att det är svårt att hitta information för engelskan på Internet.  
 

6.2.5 Lärarnas syn på skolarbete, informationssökning och källkritik enligt eleverna 
 

De vill inte att man använder precis samma ord, eller precis samma meningar eller 
så, utan de vill att vi ska tänka efter själva, typ skriva det ur vårat perspektiv. (Stina) 

 
Hur mycket lärarna bryr sig om hur eleverna söker information, eller hur de olika 
informanterna uppfattar det, varierar stort. Flera informanter säger att lärarna inte bryr sig så 
mycket om hur eleverna söker information. Lärarna ger aldrig kommentarer på deras 
informationssökning och kräver bara att de visar vilka webbsidor som de tagit informationen 
från. Att de måste ha med en källförteckning i sina arbeten är något som alla informanter tar 
upp, men Sara säger att det är många som slarvar med det, även hon själv.  
 
Malin säger istället att lärarna bryr sig väldigt mycket om hur eleverna söker information. 
Hon menar att de är medvetna om på vilka hemsidor som eleverna kan få tag på färdiga 
arbeten och information och därför måste eleverna alltid ha med källor i sina arbeten.  
 
David menar å sin sida att det inte hjälper särskilt mycket att lärarna vill ha källförteckningar. 
Han säger att det är lätt att skriva så att lärarna inte förstår hur de har sökt och att använda 
andras arbeten utan att det märks.  
 
Stinas lärare är de enda som låter eleverna fylla i ett papper över vilka hjälpmedel som de 
använt, hur de sökt och vilka källor som använts. Detta enligt Stina eftersom de vill se om 
eleverna använt sig av egna ord eller det som står på datorn. Helst ska eleverna ha bearbetat 
texten.  
 
Eleverna uppfattar det som att lärarna uppmuntrar dem att söka information främst på 
Internet. Malin berättar exempelvis att lärarna säger att de ska gå till biblioteket och söka, 
men när de säger det vet eleverna att det betyder att de ska gå till datorn, inte att de ska leta 
efter böcker eller andra tryckta källor. Sara tycker att böckerna, som hon menar är ”själva  
byggstenarna i undervisningen” har glömts bort i dagens skola. Den senaste tiden har hon 
själv upptäckt hur bra det fungerar att söka information i böcker och hon tycker att lärarna 
borde säga till eleverna att inte bara söka information på Internet utan även i böcker.  
 
Över huvud taget menar Sara att lärarnas inställning och upplägget på deras undervisning 
påverkar elevernas informationssökning mycket. Hon menar att hur eleverna söker 
information beror på lärarna, om lärarna vill att eleverna ska bli friare och använda sig av 
olika källor, får de också ge uppgifter som är anpassade för detta. Själv föredrar hon denna 
typ av undervisning eftersom hon menar att det ger mer att själv få söka information. På 
senare tid tycker hon att det är tydligare att lärarna ger uppgifter som inte har ett slutgiltigt 
svar utan kräver att eleverna själva utforskar och reflekterar över ämnet. Hon tror att detta 
beror på att lärarna märker av att en del elever bara går in på Internet och kopierar allting.  
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Även Karin menar att lärarna är noga med att eleverna inte bara ska ta informationen från en 
webbsida utan också att de ska jämföra fakta hela tiden. Lärarna kommenterar dock inte 
elevernas informationssökning när arbetet är klart och Karin säger att de tycker att eleverna är 
ganska bra på att söka information. Hon säger också att alla elever vet att de inte ska kopiera 
information och de har lärt sig från början att de måste jämföra fakta så att det inte är påhittat.  
 
Jonas tycker dock att även om lärarna ofta ger uppgifter som kräver informationssökning bryr 
de sig inte särskilt mycket om hur eleverna söker så länge de inte kopierat ett arbete rakt av. 
Han menar att lärarna verkar nöjda bara de får en källförteckning.  
 

6.2.6 Undervisning i informationssökning och biblioteksanvändning 
 

Seriöst, det finns många som elever som inte ens vet hur man söker. De bara skriver 
in namnet, de kan inte söka. De kollar igenom snabbt och sen säger de att nej, det 
finns ingenting. Men det finns på riktigt hur mycket som helst, man måste bara lära 
sig att kunna få fram det. (David) 

 
Eleverna menar att de till största delen har lärt sig att söka information på egen hand. Många 
menar att informationssökning är något man lär sig genom erfarenhet och Jonas säger att det 
går snabbast om han söker på egen hand. Även Sara föredrar att klara sig själv och frågar 
sällan om hjälp. Om hon ändå skulle behöva hjälp frågar hon först sina klasskamrater, sedan 
läraren och sist bibliotekarien.  
 
Om bibliotekarien kan hjälpa till med informationssökning eller inte råder delade meningar. 
Stina säger att bibliotekarien inte ger instruktioner om hur de ska söka information medan 
Malin menar att om man ber om hjälp får man det i samband med uppgiften. Hon säger vidare 
att när man väl kommit till biblioteket kan man fråga bibliotekarien om var man kan hitta 
information, på vilken hemsida, och då visar de det. Malin säger också att 
 

När det gäller vissa saker som jag inte hittar på nätet, då går jag till bibliotekarierna, 
och då hjälper dom mig. Då kan dom söka åt mig, där man kan kolla. Sen kan jag 
själv gå och söka upp det på nätet. (Malin) 

 
Pontus frågar, liksom flera andra informanter, bibliotekarierna om hjälp när han vill ha tag på 
en bok eftersom han inte förstår sig på hyllsystemet.  
 
De flesta informanter har fått en biblioteksgenomgång. I årskurs ett tar de svensklärare som 
vill med sig sina klasser till skolbiblioteket för en introduktion där eleverna blir visade hur 
böckerna är uppställda och vilka resurser som finns. Jonas har istället haft lite småkurser i 
datakunskapen i ettan, men menar att de flesta redan kunde söka information då. Karin menar 
också att informationssökning är någonting man lär sig på högstadiet.  
 
David säger att han inte haft någon kurs i hur man söker information, men att det när han gick 
i ettan var en lärare som gick igenom vad man skulle tänka på när man söker information på 
Internet. Bland annat fick han lära sig att använda +tecknet och att man kan skriva + fakta 
kombinerat med det aktuella ämnet för att få fram fakta. Det är alltså en lärare som har lärt 
honom detta, enligt oss, ganska dåliga sätt att söka information. Han menar att han fått veta 
någorlunda hur det går till, men tycker att de borde ha en kurs i informationssökning på 
Internet, eftersom det är så stort numera och det finns så mycket information att få fram. 
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Elever behöver helt enkelt lära sig mer om hur man söker information eftersom de då kan 
vinna mycket tid. Vad David vill ha är  

 
En enkel kurs sådär, till och med med test på. Det gäller allt, precis allt, om hur man 
ska söka på Internet - vilka sökmotorer som är bäst, hur man ska söka, vilka ord som 
är bäst och vilka nyckelord som passar bäst. Jag tycker att det är viktigt för när man 
kommer till högskolan och så, då är det jätteviktigt att man kan skaffa bra informa -
tion utan att fuska. För fuskar du där så åker du fast direkt. Så det är viktigt att man 
kan det så man inte är fast, att man inte vet hur man gör. Så man inte behöver läsa en 
bok på 500 sidor. Det kanske många gör, jag vet inte, men jag tycker att det låter 
jobbigt. Då blir det gärna att jag fuskar för att fixa det. Att göra Internet lättare 
skulle vara perfekt tycker jag. (David) 

 
Sara tror dock att en kurs i informationssökning skulle vara något som få elever uppskattade. 
Hon säger att hon själv förmodligen skulle gå om en sådan kurs erbjöds i biblioteket men hon 
tror att många andra skulle skolka eftersom de redan tycker att de behärskar 
informationssökning på egen hand.  
 
Något som eleverna uppskattar är då lärarna ger förslag på var de kan söka information. Karin 
säger till exempel att lärarna är bra på att ge tips på vilka böcker eller webbsidor som eleverna 
kan använda när de ska skriva ett arbete. Utan detta tror Karin att elevernas informations-
sökning hade fått ett mycket sämre resultat. Nu är det väldigt enkelt att söka information, och 
det tycker hon är bra. Malin menar att lärarnas rekommendationer är bra eftersom det är svårt 
för eleverna att veta vad som är sant eller inte. På webbsidor som till exempel susning.nu ”kan 
man lägga till egna synpunkter och sånt, så det är ju inte direkt en primärkälla att använda sig 
av”, säger hon.  
 
Sara säger att lärarna ibland lägger fram böcker som de kan hitta information i och att hon 
brukar använda sig av dessa ”eftersom det är bra att använda sig av böcker”. Det händer också 
att lärarna ger dem en lista över hemsidor som det finns bra information på, men inte generellt 
sett. Även Malin och Jonas nämner att lärare, och enligt Malin också bibliotekarierna och 
datorsupporten, till viss del hänvisar till särskilda webbsidor. De menar dock att detta bara 
sker om det är vissa sidor som är extra bra eller om fakta bara finns på en speciell sida. 
Annars menar Jonas att eleverna får sköta sig själva när det gäller informationssökningen.  
 
David menar att lärarna inte säger hur eleverna ska söka utan bara att de ska söka information 
på nätet, gå till biblioteket och titta efter böcker och tidningar eller titta på TV.  
 
Stina frågar bibliotekarien om hjälp när hon vill hitta böcker på biblioteket, men annars frågar 
hon sin mamma om hon behöver hjälp med att söka information. Även Pontus tar hjälp av 
sina föräldrar för sin informationssökning. Hans mamma hjälper honom till exempel att söka 
information inom psykologi och hans pappa har lärt honom att söka efter uppsatser på 
universitetet.  
 

6.2.7 Bedömning av egen informationssökning  
 
De flesta av våra informanter menar att det är ganska lätt att söka information, åtminstone på 
Internet, och de brukar bli nöjda med den information de hittar. Karin, David och Sara menar 
dock att de ibland stöter på problem. Karin tycker att det är lätt att hitta ren fakta, till exempel 
om ett land, men när man istället ska ”svara på frågor om varför det är si och varför det är så 
blir det svårare för då måste man läsa igenom hela Internetsidor för att få fram ett svar och 
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sammanfatta det”. När det är denna typ av information som hon behöver tycker Karin att det 
är svårt att veta hur hon ska söka, och hon lyckas heller inte alltid. 
 
David tycker att han i allmänhet hittar det han behöver, men han tycker att han kan bli bättre 
på att söka information. Att han ibland får dåliga sökresultat menar han beror på att han inte 
behärskar söktekniken tillräckligt.  
 
Sara säger istället att det är lättare att söka brett än om ett specifikt ämne så som exempelvis 
ett särskilt miljögift. Hon föredrar att själv få välja ämne eftersom det då blir möjligt att välja 
ett lite bredare ämne. Även de som tycker att de har lätt för att söka information tycker att det 
är svårare att söka information inom ett smalt ämne, ju bredare desto lättare verkar vara en 
allmän tanke.  
 
Sara säger vidare att hon inte tycker att hon är så bra på att söka information och att det hade 
underlättat om hon hade haft mer kunskap i hur man söker. Men hon är ändå nöjd med det 
hon får fram genom sin informationssökning i allmänhet och det räcker för henne. Sara är 
också den enda som säger att hon är dålig på att ange källor i skolarbeten. 
 
Pontus tillhör dem som tycker att han utan hjälp klarar att söka information på ett bra sätt och 
han brukar bli nöjd med det material han hittar, men ibland får han fram väl mycket och får då 
svårt att välja.  
 

6.2.8 Uppfattningar om skolbiblioteket 
 
Alla informanter var mycket positivt inställda till sitt skolbibliotek, även Pontus som inte kan 
se att han har någon direkt nytta av biblioteket säger att det är viktigt att det finns ett ställe dit 
man kan gå och söka information.  
 
David är av åsikten att biblioteket är bland det viktigaste de har på skolan, något som varje 
skola ska ha. Han menar att skolarbetenas utformning gör dem beroende av skolbiblioteket 
och att det dessutom är skönt att få gå dit och sätta sig efter en hård arbetsdag i skolan. Att 
eleverna kan hålla till i biblioteket på håltimmar menar han också håller eleverna sysselsatta, 
vilket enligt honom innebär att de klarar av skoluppgifterna på ett bättre sätt. Det enda David 
upplever som negativt med biblioteket är att en del elever ställer tillbaka böckerna på fel 
ställe, vilket gör dem omöjliga att hitta igen.  
 
De resurser som är mest uppskattat på biblioteket är datorerna och skrivarna. Flera 
informanter nämner att det finns de som inte har dator eller skrivare hemma och då är det 
väldigt bra att ha tillgång till det i skolan. Datorerna är ofta upptagna, men det finns knep att 
komma runt detta. Sara har till exempel koll på vilka tider som datorerna brukar vara lediga 
och går tidigare till skolan om hon behöver använda en dator.  
 
Även möjligheten att sitta ner i lugn och ro värdesätts högt, inte minst i de tysta rummen. 
Trots att de flesta elever verkar uppskatta att det är lugnt i skolbiblioteket fungerar detta inte 
alltid. Malin säger att det blir ”lite bökigt och stökigt” ibland och Karin säger att det ibland 
sitter elever och skriker så att hon får huvudvärk och därför väljer att gå hem med en gång. 
Annars är Karin nöjd med att var och en kan jobba i sitt eget tempo i skolbiblioteket.  
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Även de elever som säger att de väldigt sällan använder sig av böcker, tycker att det är väldigt 
bra att det finns böcker tillgängligt på skolan. Jonas hade gärna sett fler fantasyböcker men 
tycker ändå att det finns mycket böcker inom olika områden på biblioteket. Han tycker även 
att det är bra att man kan kolla upp vilka böcker som finns på biblioteket på skolans hemsida. 
Sara är dock ett undantag då hon säger att hon knappt använder skolbibliotekets böcker alls 
och inte har ett behov av att hitta böcker där eftersom hon tycker att det är bättre på folk-
biblioteket. Dock menar hon att skolbibliotekets böcker kanske borde marknadsföras mer. Nu 
är det nästan bara de stora uppslagsverken som används.  
 
Pontus säger att han inte använder böcker från något annat bibliotek, men i övrigt verkar de 
flesta av informanterna gå till det lokala folkbiblioteket för att låna böcker för skolarbeten. 
Några vänder sig direkt till folkbiblioteket eftersom de menar att det finns så många fler 
böcker där och därmed mer fakta, medan andra går dit först om de inte finner det de söker på 
skolbiblioteket. David menar också att intressanta böcker ofta är utlånade på skolbiblioteket 
och Sara tycker att det är tystare, tryggare och känns mer seriöst att söka information i böcker 
på folkbiblioteket.   
 
En annan anledning till att besöka folkbiblioteket är att skolbibliotekarien tipsar om använd-
bara böcker som kan lånas där. Dessutom menar Jonas att bibliotekarierna på folkbiblioteket 
verkar ha kunskap om alla böcker i alla olika ämnen.  
 
Tidskrifterna är det inte många som nämner, men Pontus menar att tidskriftsutbudet kunde ha 
varit bättre. Han tycker att många av de tidskrifter som nu finns verkar rikta sig till yngre 
elever än de som går på gymnasiet. Över huvud taget tycker han att det är för många 
ungdomstidningar. Istället skulle han vilja ha fler tekniska tidningar. Sara är inte heller 
särskilt förtjust i tidskriftsutbudet men säger att de tidningar hon läser i vanliga fall – 
tjejtidningar av olika slag - inte skulle ha passat in på ett skolbibliotek, så det är ingenting hon 
saknar.  
 
Stina menar att det inte hade gjort någonting om det inte hade funnits ett skolbibliotek på 
skolan. Hon har Internet hemma och ett annat bibliotek nära där hon bor. Övriga informanter 
tycker däremot att det hade varit väldigt dåligt om det inte hade funnits ett skolbibliotek. 
Karin säger till exempel att hon inte skulle ha haft några betyg alls om biblioteket inte hade 
funnits. Just att hon kan sitta och söka information och dessutom har bibliotekarien till hjälp 
är väldigt viktigt för henne.  
 
För Sara och Jonas är det viktiga att det finns ett ställe där man kan sitta och plugga och söka 
information. Sara säger att det inte hade gått att plugga i skolcafeterian och hon menar att 
även om en del säkert valt att gå till det närmaste folkbiblioteket så är det ändå en bit dit, 
särskilt för de elever som är lata. Jonas säger även att det är ett perfekt ställe för att göra 
arbeten, sitta och diskutera eller bara läsa till prov. Dessutom är Internetdatorerna värdefulla 
när man skriver arbeten. Hade inte de funnits skulle eleverna varit tvungna att gå hem till 
varandra och det hade omöjliggjort arbete på lektionstid. Det är jättebra att alla kan sitta och 
arbeta tillsammans på skolbiblioteket. Över huvud taget så tycker han att det viktigaste med 
ett skolbibliotek är att det finns Internetuppkoppling, böcker och kompetent personal som kan 
hjälpa till att hitta, för det tycker han behövs.  
 
Alla informanter tycker att de har ett jättebra skolbibliotek och har svårt att komma på saker 
som skulle kunna göras bättre. Efter att ha frågat hur deras drömbibliotek ser ut får vi dock 
fram några önskade förbättringar.  
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Det som skulle kunna förändras är till exempel skolbibliotekets storlek, flera informanter 
menar att biblioteket är för litet och att det inte är anpassat efter det antal elever som finns på 
skolan. Jonas är den enda som säger att biblioteket är lagom stort och han menar dessutom att 
biblioteket är stort för att vara ett skolbibliotek. Något annat som de flesta vill se mer av är 
bord och stolar och Karin menar att det gärna fick vara lite mysigare med fler fåtöljer.  
 
Pontus tycker också att det skulle kunna skapas en säkrare miljö för datorerna eftersom de blir 
pajade hela tiden. Dessutom tycker han att böckerna skulle kunna vara placerade på ett bättre 
sätt. Han skulle gärna se att böckerna stod i ett särskilt rum där de ifrån biblioteket skulle 
kunna sökas fram med hjälp av datorer. Som det är nu tycker han att böckerna upptar en 
alldeles för stor del av bibliotekets yta.  
 
Malin kommer med en rad önskemål om hur hon hade velat att skolbiblioteket såg ut. Främst 
skulle hon vilja ha soffor att sitta i och så skulle det vara bra med fler arbetsrum. Hon vill 
också ha fler datorer och mer facklitteratur, nya ordböcker och uppslagsverk. Det händer 
ganska ofta att hon vill låna böcker som inte finns på skolbiblioteket och då måste hon gå till 
andra bibliotek, vilket hon helst skulle slippa. Hon vill helst ha allt på ett ställe och därför 
tycker hon att skolbiblioteket skulle ha fler böcker. Om hon får drömma skulle Malin också 
vilja ha en liten biosalong i biblioteket eftersom det skulle vara trevligt och mysigt. Malin tror 
dock inte att skolan tänker lägga ner pengar på biblioteket, hon tror att de istället väljer att 
lägga pengar på skolmat, skolböcker och annat material.  
 

6.2.9 Syn på skolbibliotekarierna 
 

Bibliotekarien kan hjälpa till att hitta böcker. Jag frågar inte om innehåll utan mer 
var böckerna finns och så. Jag skulle inte ställa frågor om Internet, för jag tycker inte 
att det är deras område, även om de kanske kan det också. (Jonas) 

 
När det gäller informanternas syn på skolbibliotekarierna kommer många olika åsikter fram. 
Gemensamt för alla är att de tycker att bibliotekarierna är väldigt duktiga på att hitta böcker i 
biblioteket och detta verkar vara vad de använder bibliotekarierna mest till, alla ber 
åtminstone någon gång ibland om hjälp när de ska hitta böcker på hyllorna. Några informanter 
frågar alltid bibliotekarierna om hjälp med detta och ingen verkar ha någon större koll på hur 
böckerna är uppställda, annat än att de står i bokstavsordning efter författare. Det verkar över 
huvud taget vara sökning efter böcker i biblioteket som eleverna förknippar mest med 
bibliotekarierna. Karin säge r till exempel att  
 

Bibliotekarierna kan hjälpa till med i stort sett allt, förutom kanske Internet. De kan 
hjälpa till med vissa sidor som man kan gå in på, men annars söker man mest indivi-
duellt på Internet. Böckerna kan bibliotekarien ännu bättre eftersom hon vet var allt 
står och så. 

 
Karin säger dock även att bibliotekarierna är jätteduktiga, om hon har en fråga om något 
hjälper de alltid till. Eftersom bibliotekarierna hjälper till med allting upplever Karin inga 
problem att hitta information på skolbiblioteket, och om skolbiblioteket inte har vissa böcker 
hjälper bibliotekarien till med att hitta boken på ett annat bibliotek. Hon verkar inte vara 
medveten om att hon kan göra detta själv.  
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Pontus är inte riktigt säker på vad bibliotekarierna egentligen har för kunskaper, men tror att 
bibliotekarierna kan hjälpa till med det mesta vad gäller informationssökning. Möjligtvis tror 
han att bibliotekarierna inte är så bra på att söka information om elektronik. Pontus menar att 
han sällan behöver bibliotekariernas hjälp, men vid några tillfällen har han hamnat i 
situationer då han inte kan hitta någon information om ett ämne och då menar han att det går 
att få bra hjälp av bibliotekarierna.  
 
Över lag verkar eleverna ha en väldigt positiv inställning till skolbibliotekarierna. David säger 
till exempel att bibliotekarierna ofta kan sin sak och han tycker att bibliotekariernas viktigaste 
uppgift förutom att få fram böcker är att hjälpa till att hitta information på Internet. Han säger 
också att bibliotekarierna inte är några lärare som kan hjälpa till med arbeten, men att de kan 
ordna praktiska saker som kopiering och overhead. Stina tycker inte att det finns någonting 
som bibliotekarierna inte kan hjälpa till med, men samtidigt säger hon att elever och lärare 
inte samarbetar med bibliotekarierna särskilt mycket.  
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7. Analys 
 
I det här kapitlet kommer vi att analysera våra informanters utsagor utifrån de teorier som 
presenteras i kapitel 4. Vi börjar med att göra detta utifrån Limbergs kategorier och går sedan 
över till Large och Beheshti. I analysen kommer vi alltså inte att ta upp något annat än det 
som rör våra teorier. De delar av vårt resultat som kan kopplas ihop med tidigare forskning 
och litteratur kommer att tas upp i diskussionskapitlet.   
 

7.1 Louise Limbergs tre kategorier 
 
Vi har utifrån Limbergs kategorier om hur informationssökning på olika sätt kan uppfattas, 
analyserat vårt empiriska material. Vi vill poängtera att kategorierna fortfarande är giltiga för 
våra informanter, även om Limbergs studie  gjordes då Internet fortfarande inte användes 
särskilt mycket.  
 
Då det är problematiskt att dela in elever i enbart någon av de tre skilda kategorierna har vi 
inte heller direkt gjort det. Vi menar att det inte finns någon elev som passar in under endast 
en kategori. Vi har snarare utgått från olika delområden inom kategorierna då vi har placerat 
in våra informanter.  
 

7.1.1 Kategori A: Att söka fakta 
 
Utifrån det resultat våra intervjuer gett anser vi att alla våra informanter till större delen passar 
bäst in i kategori A. De har även tydliga drag av de andra kategorierna, men detta tar vi upp 
senare i analysen.  
 
Kategori A är alltså en vanlig uppfattning bland våra elever och detta innebär en stor skillnad 
från Limbergs studie där endast fyra av tjugofem elever placeras in i kategori A. Anledningen 
till att vi anser att våra elever ska placeras in i denna kategori är att det finns en tydlig tendens  
hos dem att prata om ”fakta”. När de talar om informationssökning säger de genomgående att 
det är just fakta de söker efter. Majoriteten säger dessutom att de utgår ifrån frågorna som ska 
besvaras och sedan söker efter svar på dessa, vilket passar ihop med A-uppfattningen där det 
handlar om att söka fakta och få säkra svar på frågeställningarna var för sig.  
 
Det är för de flesta elever uppgiftens omfång som styr hur mycket information de samlar in 
och flera av eleverna tycker att det är av stor vikt att mängden fakta är lagom och precist 
anpassad till deras frågeställningar så att de kan ta svaret i stort sett rakt av, vilket enligt 
Limberg är typiskt för elever i kategori A. För några av eleverna tycks det dessutom viktigare 
att hitta färdiga svar på frågeställningarna än att analysera och förstå det aktuella ämnet.  
 
Även om våra informanter talar i termer om att söka fakta vill vi ställa oss frågande till vad de 
egentligen menar med detta. Vi vill tro att det låter värre än vad det är och att de med fakta 
många gånger menar det vi skulle kalla för information. Med tanke på att de flesta är så 
inriktade på att finna klara och tydliga svar på sina frågeställningar när de söker information 
vill vi dock ändå placera in dem i kategori A.  
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Elever i kategori A väljer att ta itu med informationsöverflöd genom teknisk och mekanisk 
gallring utan att egentligen bedöma kvaliteten, vilket mer eller mindre stämmer in på alla våra 
informanter. I stort sett alla börjar med att rensa bort de texter som är längst och verkar 
svårast att läsa, det som prioriteras är den information som är lätt att läsa och som på ett enkelt 
sätt svarar på deras frågor. Dessutom bedömer eleverna ofta webbsidor utifrån dess utseende 
och mängden text och de läser enbart igenom de första sidorna på träfflistan.  
 
Vi får intrycket av att yttre former och materialets längd ofta är viktigare för eleverna än 
själva innehållet. Alla talar om att layouten är viktig och att texten bör vara lättläst och inte 
för lång. Flera av dem säger också att de väljer material utifrån en känsla de har om vad som 
är bra och inte bra.  
 
David och Sara säger dessutom att de väljer bort sådant material som är för svårläst, även om 
innehållet visar sig vara bra. Detta gör att de på denna punkt stämmer väl in på A-uppfatt-
ningen där kvalitativa kriterier för bedömning av innehåll har en undanskymd roll, men det 
kan också tolkas vara en B-uppfattning som anser det vara viktigt att informationen är begrip-
lig. Enligt B-uppfattningen kan svårighetsgraden gälla som kriterium för om materialet är 
användbart eller inte. 
 
Karin, Stina och Sara har en klar A-uppfattning när det gäller deras val av källor. De säger 
alla att de föredrar att använda sig av olika källor som trots deras olika ursprung ändå 
innehåller samma information eftersom de tycker att det är jobbigt med motstridiga uppgifter. 
Om källorna säger olika saker uttrycker de att det är svårt att veta vad som är ”sant”. Detta 
stämmer överens med kategori A som uttrycker att information med motstridiga uppgifter 
upplevs som flummig och gör det svårare att skapa en helhetsbild av ämnet. 
 
Elever i kategori A har också svårt för att använda partiskt material, vilket Jonas ger uttryck 
för då han säger att han bedömer hemsidor utifrån om de är objektiva eller subjektiva, och 
helst vill att informationen ska vara objektiv. Detta kan förstås som att han menar att det finns 
sidor som är mer korrekta än andra, vilket naturligtvis kan ses som riktigt. Vi upplevde det 
dock som att han menar att det finns objektiva sidor utan några bakomliggande motiv eller 
tankar som enbart presenterar korrekt information, och detta menar vi får ses som ett ut tryck 
för en A-uppfattning. Vår uppfattning är att det viktigaste för Jonas verkar vara att 
informationen ska kunna användas rakt av som sann fakta och enda gången Jonas menar att 
det är okej att använda partiskt material är då en vinklad ståndpunkt ska beskrivas.  
 
Att några, särskilt David, använder andras arbeten kan ses som en A-uppfattning. Här kan 
man se hur dubbelt det är hos flera informanter. David vill ha information som säger olika 
saker för att kunna diskutera och få ett mer intressant arbete, vilket vi ser som en C-
uppfattning, men samtidigt tar han ofta text från andra elevers arbeten som han hittar på 
Mimers brunn. Även Sara uttrycker åsikter som hör hemma i olika kategorier. Hon säger 
exempelvis att hon helst vill ha källor som säger samma sak eftersom det annars blir svårt och 
förvirrande. Samtidigt menar hon dock att hon lär sig bäst då hon får söka information själv 
och att det ger mer när lärarna ger uppgifter som kräver att eleverna tänker lite mer själva och 
det inte bara finns ett slutgiltigt svar att ge.  
 
Något som dock talar för kategori A bland våra elever är att i stort sett alla våra informanter 
talar om vikten av att informationen är aktuell, lättillgänglig och lätt att förstå. Det är av dessa 
anledningar som våra informanter väljer att använda sig av Internet hellre än böcker. Enligt 
Limberg föredrar elever med A-uppfattning artiklar framför böcker eftersom de vill ha lättill-
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gänglig och aktuell information och vi menar att Internet idag har tagit över artiklarnas roll på 
den här punkten. 
 
Elever i kategori A är i regel nöjda med sin informationssökning men verkar inte reflektera 
särskilt mycket över hur de utför den. Detta stämmer väl överens med våra informanter som 
ger uttryck för en uttalad nöjdhet vad gäller deras informationssökning. Då Limberg enbart 
diskuterar elevers uppfattningar om hur de lyckas med sin informationssökning i kategori A är 
det svårt att veta om nöjdheten är typisk för denna kategori eller om den förekommer även i 
de andra kategorierna. 
 
Vi tycker att det är intressant att flera elever trots att de är nöjda med sin informationssökning 
ändå anser att de skulle behöva bli bättre på att söka information. Möjligt är att de säger detta 
för att gardera sig inför oss som intervjuare. Med detta menar vi att de, om vi inte tycker att 
deras informationssökningsfärdigheter duger, vill visa att de förstår att de borde bli duktigare 
inom detta område. Det kan också vara så att de säger att de är nöjda, även om de vet att de 
skulle kunna förbättra sin informationsökning, för att motivera varför de inte lägger ner mer 
tid på att utveckla sin informationssökning.  
 
Vad kan det då bero på att de flesta av våra informanter passar in i kategori A, medan detta 
endast gäller för ungefär en femtedel av Limbergs informanter? Naturligtvis kan det ha sina 
orsaker i metodologiska skillnader och säkerligen har även skola och urval av elever spelat in. 
Vi tror dock att Internet kan vara en avgörande faktor. Under de åtta år som gått sedan 
Limbergs avhandling publicerades har Internetanvändningen ökat explosionsartat och detta är 
den största skillnaden vi kan se mellan de kontexter som våra och Limbergs elever befinner 
sig i.   
 
Även om vi inte kan se några tydliga bevis menar vi att det är mycket möjligt att den stora 
användningen av webben har lett till att eleverna blir mer lika kategori A. Vi menar att det är 
möjligt att den stora användningen av webben har lett till att eleverna klipper och klistrar mer 
och blir mer inriktade på att söka fakta och svara på uppgifterna en och en. Det är lättare att 
söka på en fråga på webben än i böcker och på webben går det dessutom att klippa ut den 
användbara texten för att sedan bearbeta den något med egna ord.  
 
Det kan också vara så att Limbergs elever i så stor utsträckning kan placeras in i kategori C 
eftersom de arbetade med en skoluppgift där ett uttalat mål från läraren var att eleverna skulle 
diskutera och förstå ämnet. Sara säger själv att lärarnas inställning påverkar hur eleverna 
söker och eleverna i vår undersökning tycker inte att lärarna verkar bry sig så mycket om hur 
de söker information.  
 
Att Limberg var där under hela arbetets gång kan också ha påverkat resultatet. Vi kan tänka 
oss att eleverna i hennes studie reflekterade mer över sin informationssökning då de visste att 
de skulle behöva berätta om den, än vad de skulle ha gjort om de inte hade varit med i studien.  
Detta till skillnad från våra elever som fick berätta allmänt om hur de i vanliga fall brukar 
söka information.  
 

7.1.2 Kategori B: Att väga information för att välja rätt 
 
Typiskt för kategori B är att elever söker information för att få en kunskapsbas för det aktuella 
ämnet så att de kan bilda sig en säker personlig uppfattning. Detta är inget som vi tycker 
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stämmer in på våra informanter. Den ende som i detta avseende möjligtvis ger uttryck för en 
B-uppfattning är Jonas som säger att han i samhällskunskap vill hitta olika åsikter för att 
kunna jämföra dem. Vi får dock uppfattningen om att det handlar om att han vill jämföra dem 
och inte att han vill välja sida. När eleverna pratar om informationssökning mer allmänt är det 
snarare så att de säger att informationen ska vara objektiv, att det ska handla om fakta. Ifall 
våra frågor om informationssökning hade gällt ett specifikt arbete där det varit intressant eller 
möjligt att ta ställning hade vårt resultat kanske blivit annorlunda. 
 
Då det är tal om antal källor menar vi att flera av våra informanter har en B-uppfattning, 
eftersom de säger att de föredrar olika typer av källor och sökvägar. De tycker alla att det är 
bra med flera källor och de nämner att användning av olika informationssystem är bra även 
om det är Internet som först och främst används. Böcker och då framför allt uppslagsverk 
kommer i andra hand och databaser används i en liten utsträckning. Malin använder 
exempelvis inte databaser särskilt ofta eftersom hon tycker att materialet där ofta är 
komplicerat att använda på grund av alla svåra ord. Att bedöma relevans efter textens 
svårighetsgrad och användning av facktermer är typiskt för kategori B.  
 
Något annat som talar för att våra informanter har en B-uppfattning vad gäller användning av 
källor och sökvägar, är att alla utom Pontus väljer att uppsöka det närliggande folkbiblioteket 
när de tycker att skolbiblioteket inte räcker till. Jonas nämner också muntliga källor som en av 
flera lämpliga källor. Han tycker att det är bra att kunna kontakta till exempel politiker för att 
få reda på deras åsikter. Att värdera muntliga källor högt är typiskt för kategori A, men vi 
menar inte att Jonas värderar muntliga källor högre utan att han ser dem som en av flera 
lämpliga sökvägar. Istället kan detta att vända sig till politiker ses som en C-uppfattning då 
han väljer att använda sig av fler källor än enbart Internet, skolbibliotek och folkbibliotek. Att 
använda sig av många olika källor är typiskt för elever med C-uppfattning.  
 
Även om eleverna likt kategori A överlag låter uppgiftens omfång styra när det är dags att 
avsluta sin informationssökning poängterar bland annat David att det är först när han fått svar 
på sina frågeställningar som han är klar med sin informationssökning, vilket stämmer mer 
överens med B-uppfattningen. Något som ytterligare talar för att eleverna inte har en A-
uppfattning är att ingen av dem nämner att de avslutar sin informationssökning för att de inte 
hinner eller orkar läsa mer information.  
 

7.1.3 Kategori C: Att granska och analysera 
 
För elever tillhörande kategori C går informationssökningen ut på att hitta användbar 
information i syfte att kunna förstå det ämne för vilket informationssökningen gäller. Vi har 
tidigare sagt att de flesta av våra informanter har en A-uppfattning då många talar om att 
deras informationssökning går ut på att söka fakta som ger dem svaren på deras frågeställ-
ningar. Pontus har dock en C-uppfattning då han säger att han söker efter information på olika 
ställen för att därmed få en förståelse för ämnet. Även Malin säger att hon inleder med att 
söka mer allmänt om det område hon ska skriva om, vilket skulle kunna tolkas som att det är 
för att få en förståelse för ämnet. Flera av våra informanter tycker att det är bra att få fram 
källor som säger olika saker. De tycker det är viktigt att kunna jämföra och föra en diskussion 
om vilka synvinklar som finns, vilket tyder på en C-uppfattning. Malin säger att det är viktigt 
att kommentera utifrån egna åsikter och tankar medan David lyfter fram vikten av att 
redogöra och jämföra olika typer av källor som Internet, egna tankar, vad läraren säger och 



 60 

vad experter och forskare säger. Vi tycker också att Jonas ger uttryck för en C-uppfattning då 
han säger att det blir mer intressanta arbeten om man får fram olika uppgifter.  
 
Även om det finns tydliga inslag av kategori C där eleverna vill ha olika synsätt och få en mer 
nyanserad bild av ämnet, menar vi ändå att det bland våra informanter generellt sett väger 
tyngre att hitta det rätta svaret.  
 
Typiskt för kategori C är att kritisk granskning ses som viktig.  Några av våra informanter tar 
upp att det är viktigt med kritisk granskning, men säger samtidigt att bara de har med en 
källförteckning i skolarbetet så räcker det för lärarna. Vår uppfattning är att eleverna är 
källkritiska mest för lärarens skull, att källkritiken bara är en del av uppgiften och inte har 
något egenvärde. Enligt Karin tycker lärarna att de ska jämföra olika källor, men hon verkar 
inte ha förstått varför hon måste göra det då hon säger att hon själv helst vill använda källor 
som säger samma sak, eftersom hon tycker det blir för komplicerat annars.  
 
En anledning till att kategori C är vanligare hos Limberg kan vara att det i hennes 
undersökning handlar om ett grupparbete medan våra informanter berättar om hur de själva 
gör när de söker information. Vid grupparbeten tänker vi oss att elever med C-uppfattningar 
kan ha stort inflytande och grupparbeten möjliggör även för hela gruppen att diskutera sig 
fram till en lösning.  
 

7.2 Large och Beheshti 
 
Large och Beheshti fann i sin studie att elever inte övergett tryckta källor för webben utan att 
dessa nu istället fungerade som ett komplement till webben. Detta resultat visar sig till viss 
del även gälla för våra informanter, men en del har hänt under de åtta år som gått sedan Large 
och Beheshti genomförde sin undersökning. Vi kommer nedan att analysera våra informanter 
utifrån de tre olika kategorier som Large och Beheshti skapat.  
 

7.2.1 Traditionalister eller teknofiler 
 
Bland våra informanter är det ingen elev som kan sägas vara traditionalist, eftersom det inte är 
någon av dem som först och främst vänder sig till tryckta medier. Att böcker prioriteras bort 
märks inte minst då Pontus uttrycker att de tar för mycket plats i biblioteket och helst skulle 
vilja att de var placerade i ett annat rum för att kunna plockas fram vid behov.  
 
Våra informanter är istället teknofiler som först och främst använder Internet och föredrar det 
för att söka information. Även om vi menar att de alla har pragmatiska drag är ändå de flesta 
av dem klara teknofiler. De flesta eleverna säger att de föredrar webben eftersom de tycker att 
det är det lättaste sättet att söka information på. Böcker anses vara mer tidskrävande och 
enligt Malin är innehållet i böckerna mer inaktuellt än den information som finns på webben. 
Både Malin och Jonas tror dessutom att fler och fler kommer att använda sig av Internet 
eftersom de menar att det numera fungerar bättre än att använda sig av tryckta källor.  
 
Sara påpekar att undervisningens upplägg påverkar hur elever söker information och om de 
använder sig av flera olika källor. Enligt eleverna är det inte bara de själva som föredrar 
Internet framför andra källor. De uppfattar det som att lärarna uppmuntrar dem till att främst 
söka information på webben.  
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Att våra informanter i denna stora utsträckning är teknofiler kan bero på att de är äldre än 
Large och Beheshtis elever. Large och Beheshti menar att Internet måste riktas in på och 
anpassas mer för de unga om det ska kunna konkurrera helt och fullt med andra källor, men 
detta innebär inte ett särskilt stort problem för våra elever. Till skillnad från Large och 
Beheshtis 12-åriga elever kan de läsa det mesta som finns tillgängligt på webben och är 
skrivet på svenska eller lättförståelig engelska. Dessutom upplever vi att det idag finns fler 
webbsidor anpassade för barn och unga än det fanns för åtta år sedan vilket, för att utgå ifrån 
Large och Beheshti, borde innebära att det idag är lättare för dessa grupper att söka 
information. 
 

7.2.2 Pragmatiker 
 
Vad som utmärker en pragmatiker är att källor väljs utifrån vad som bäst passar för uppgiften 
och därmed fungerar webben snarare som ett komplement till tryckta källor än ersätter dem.  
Även om alla våra informanter tydligt säger att de föredrar Internet framför andra källor 
tycker vi oss ändå kunna se pragmatiska drag hos några av dem.  Alla informanter säger 
exempelvis att de någon gång använder tryckta källor, även om dessa alltid kommer i andra 
hand och främst används när de inte hittar det de söker på Internet.  
 
Sara säger dock även att hon upptäckt att böcker fungerar mycket bra att söka information i 
och att hon därför använder dessa när hon tycker att det passar. Hon säger vidare att böcker 
borde lyftas fram mer av lärarna eftersom hon menar att det är böckerna som utgör själva 
grunden för undervisningen. Även om hon själv först och främst använder Internet ger hon 
här uttryck för pragmatiska men också traditiona listiska tankar då hon upphöjer boken som 
källa. 
 
Även Karin visar pragmatiska drag då hon vid större arbeten väljer att utöver Internet också 
använda böcker för att få fram lite mer fakta. Vi tolkar det som att hon anpassar sin 
användning av informationssystem efter tillfället. Då hon skriver större arbeten tycker hon att 
uppgiften kräver att hon använder sig av både webben och tryckta källor. 
 
Att Malin, som tidigare nämnts, oftast söker information på Internet eftersom hon menar att 
denna information är mer aktuell än den som finns i böcker, kan också ses som ett drag av 
pragmatism. Då hon är ute efter ny och färsk information är det i enlighet med den 
pragmatiska inställningen att välja det som passar syftet bäst.  
 

7.3 Sammanfattning 
 
Ur vårt resultat kan utläsas att Limbergs kategori A, att söka information som fakta, är den 
mest förekommande uppfattningen av informationssökning bland våra informanter, men att 
det till viss del även finns inslag av B- och C-uppfattningar. Att B-uppfattningar inte är så 
vanliga menar vi kan bero på att vi ställde frågor om hur eleverna sökte information i 
generellt sett. Detta skiljer vår undersökning från Limbergs då hennes elever utförde 
sökningar i samband med en specifik skoluppgift där de skulle komma fram till ett eget 
ställningstagande och väga två åsikter mot varandra.  
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Utifrån Large & Beheshtis kategorier kan ingen av våra informanter sägas vara traditionalist 
eller pragmatiker, även om de har vissa drag av detta, utan istället är alla ganska utpräglade 
teknofiler. Internet är den mest populära och använda källan och böcker är något som främst 
används när det är svårt att hitta information på Internet.  
 
I nästa kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser och diskutera det vi har kommit fram 
till i analysen ytterligare.  
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8. Slutsatser och diskussion 
 
I det här kapitlet presenterar vi våra slutsatser och diskuterar resultatet utifrån vårt empiriska 
material, analysen i föregående kapitel samt den tidigare forskning och annan litteratur som vi 
presenterat i kapitel 3. Som utgångspunkt för diskussionen har vi våra frågeställningar. Vi 
redogör även för hur vi tycker att skolbiblioteket och undervisningen i informationssökning 
bör se ut i framtiden. Kapitlet avslutas med en diskussion kring metod och genomförande 
samt ger förslag på framtida forskning. 
 

8.1 Hur uttrycker gymnasieelever att de använder skolbibliotekets resurser 
när de söker information i samband med skoluppgifter? 
 
Generellt sett använder våra informanter skolbiblioteket mycket, särskilt som uppehållsrum 
men även för informationssökning. Vid informationssökningen är det främst datorerna som 
används. Att datorerna är så pass populära kan ha att göra med att det är de enda datorerna 
med Internetanslutning som finns tillgängliga för eleverna på skolan. Skolbiblioteket används 
också som studieplats för läxläsning och grupparbeten men det fungerar alltså för många till 
stor del som ett uppehållsrum. Då cafeterian på skolan är slamrig och inget annat 
uppehållsrum finns för eleverna, väljer många av dem att vara på biblioteket mellan 
lektionerna, vilket också framkommer i Johanssons magisteruppsats. Det är alltså inte först 
och främst bibliotekets funktion som tillhandahållare av böcker som nämns. Böcker används 
inte särskilt mycket, men det finns ändå uppfattningar om att de skall finnas tillgängliga på 
skolan för eleverna.  
 
Vi kommer nedan, utifrån våra frågeställningar, att mer ingående diskutera och dra slutsatser 
om hur gymnasieelever använder skolbibliotekets resurser när de söker information i samband 
med skoluppgifter. 
 

8.1.1 Vilka informationssystem använder eleverna? 
 
Våra informanter föredrar för sin skolrelaterade informationssökning webben framför andra 
informationssystem som finns tillgängliga på skolbiblioteket, och därför menar vi att de 
utifrån Large och Beheshtis kategorier, kan sägas vara teknofiler. I likhet med andra studier 
tycker eleverna att det bästa med Internet är att det går snabbt och lätt att finna information, 
till skillnad för hur det är att söka och få fram information i tryckta källor på skolbiblioteket. 
Vi menar att det är tydligt att det för eleverna i vår undersökning är avgörande att 
informationssökningen går snabbt och lätt. Vi tror att en bidragande orsak till varför detta är 
så pass viktigt för eleverna, är att det är fråga om skolrelaterad informationssökning som 
måste vara klar inom en viss tidpunkt och som kanske dessutom inte upplevs som särskilt 
rolig.  
 
Även om våra informanter uttrycker åsikter som att texter på webben är längre än de behöver 
vara, och att det skulle vara tryggare och bättre att söka information i tryckta källor, väljer 
eleverna webben för sin informationssökning eftersom de menar att böcker ofta är äldre. De 
tycker också att böcker är svårare att hitta i, vilket däremot inte eleverna i Limbergs 
avhandling verkar ha några problem med. Vi undrar om denna skillnad kan bero på att 
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eleverna i vår studie har vant sig så pass vid informationssökning på webben att de inte längre 
vet hur informationssökning i böcker går till. Slutsatsen vi kan dra är att eleverna värdesätter 
att informationen de använder är aktuell och lättillgänglig och därför hellre väljer att söka 
information på webben.  
 
De flesta eleverna använder tryckta källor ibland men ser dem som en andrahandsval. Då de 
använder skolbibliotekets tryckta källor gäller det främst uppslagsverk och när de i svenskan 
ska läsa skönlitteratur. De gånger de behöver facklitteratur för skolarbeten, föredrar de flesta 
elever att låna den på det närliggande folkbiblioteket eftersom de menar att folkbiblioteket har 
ett större utbud av mer aktuella böcker än det egna skolbiblioteket. Vi menar att det är tydligt 
att eleverna vill att informationssökningen ska gå snabbt och lätt. Men när det gäller tryckta 
källor verkar det väga tyngre att böckerna ska vara aktuella. Även om det är enklare för dem 
att använda sig av de böcker som finns på skolbiblioteket väljer de att istället gå till 
folkbiblioteket eftersom det finns fler och nyare böcker där. Några elever är också av 
uppfattningen att folkbiblioteket skulle vara mer seriöst än skolbiblioteket.  
 
Rafste menar att det faktum att elever inte lånar hem böcker från skolbiblioteket i någon större 
utsträckning kan bero på att elever inte har något behov av information utöver läroboken, men 
att det också kan bero på att elever hämtar information från Internet. Vi menar att det är 
tydligt att eleverna i vår undersökning i relativt stor utsträckning och i de flesta skolämnen, 
söker information på egen hand och därmed använder sig av andra källor än läroboken. Vi 
tror istället att den främsta anledningen till att eleverna i vår undersökning i så liten 
utsträckning använder skolbibliotekets tryckta källor beror på att de föredrar att hämta 
informationen de behöver från Internet.  
 
Några av eleverna säger att de tror att allt fler kommer använda Internet framför böcker. 
Själva har de dock inte övergett de tryckta källorna, vilket stämmer överens med vad flera 
forskare säger om att den yngre generationen idag ser tryckta källor som ett komplement till 
webben. Flera av våra elever kunde, beroende på skoluppgiften, säga att inte bara webben 
utan även tryckta källor kunde vara till hj älp för dem i deras skolarbete. Vi menar att eleverna 
visar på pragmatiska drag då de ser att andra källor kan fungera som komplement till den 
information de hittar på webben. Använder sig av många källor gör eleverna när de ska skriva 
större arbeten och då de tycker sig behöva mer information än den de hittar på webben.  
 
När det gäller databaser har våra informanter liten kunskap och de används också i mycket 
liten utsträckning. Enligt flera av dem är det svårt att söka information i databaser och det 
verkar inte finnas tillräckligt intresse för att sätta sig in i det mer. I Limbergs avhandling från 
1998 använder eleverna ofta databaser i sin informationssökning. Senare studier visar 
däremot, liksom vår studie, att de flesta elever aldrig använder databaser. Våra elever 
använder alltså inte artiklar ur databaser utan väljer istället att använda Internet för att hitta 
någorlunda kortfattad och aktuell information. Vi tror att det kan bero på att eleverna inte får 
tillräcklig information om de databaser som de har tillgång till. Några elever säger att de 
tycker att det är svårt att använda det material som fås fram i databaser, men vi tror inte att 
alla artiklar som finns åtkomliga via databaser skulle vara svårare att förstå än den 
information som de hittar på Internet. Vi tror snarare de väljer att inte sätta sig in i hur 
informationssökning fungerar med hjälp av databaser för att minska mängden information att 
ta itu med. Det kan också bero på att elever inte uppmuntras att använda databaser för sin 
informationssökning. 
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Till skillnad från vad Harriman och Rapp utläser i sina uppsatser, tror inte vi att våra 
informanters informationssökning och biblioteksanvändning är direkt beroende av vilket 
ämne skoluppgiften gäller. Våra informanter söker istället information i biblioteket när de ska 
skriva arbeten oberoende av ämne. Limberg menar att informationssökning och biblioteks-
användning beror på de olika pedagogiska metoder och synsätt på kunskap och lärande som 
finns hos lärarna, vilket vi tror är avgörande även för vår studie.  
 
Flera av våra elever menar att lärarna påverkar hur de söker information genom deras sätt att 
utforma skoluppgifter och även enligt Fidel uppmanas elever att använda information från 
webben eftersom skolbibliotek ofta inte har de senaste böckerna. Det finns även en 
uppfattning bland våra informanter att lärare med informationssökning menar sökning på 
Internet. De menar att lärarna främst vill att de ska söka information på Internet, och detta 
menar vi kan vara en bidragande orsak till att de också gör det. Eleverna uppfattar det som att 
lärarna menar att informationssökning ska ske på Internet och vi menar att de, för att få bra 
betyg, därför utför sin informationssökning på webben. Sara tycker dock att böckerna glömts 
bort i dagens skola, och att lärarna borde säga åt eleverna att använda böcker mer. Hon tror att 
elever väljer att inte använda böcker eftersom det inte uppmuntras av lärarna. Vi tror att Sara 
har rätt i detta, det är tydligt i våra informanters utsagor att de gör det som förväntas av 
lärarna, istället för att själva reflektera över vilken typ av källor som passar för den aktuella 
uppgiften. 
 
Vår slutsats är att eleverna i vår undersökning är teknofiler som främst använder webben när 
de söker information för skolrelaterade uppgifter. De använder även andra 
informationssystem så som uppslagsverk och facklitteratur, men vid användning av 
facklitteratur föredrar de att gå till folkbiblioteket, eftersom de menar att det egna biblioteket 
inte har något tillräckligt utbud av detta. Databaser använder de i mycket liten utsträckning 
och tidskrifter är inte heller något som eleverna säger sig ha nytta av då de söker information. 
Muntliga källor nämns men är heller inte något som informanterna överlag verkar ta hjälp av. 
Det kan också vara så att de inte kopplar ihop muntliga källor med informationssökning. Även 
om alla elever först och främst använder webben har de flesta en B-uppfattning enligt 
Limbergs kategorier då de ändå föredrar att använda olika typer av källor och sökvägar. Vi får 
dock uppfattningen att det för eleverna är viktigare att ha flera olika källor än att använda sig 
av flera olika sökvägar. Alla elever tycker det är bra att kunna jämföra flera olika källor, men 
oftast nöjer de sig med källor från webben. Det är inte lika viktigt för dem att variera sina 
sökvägar även om de gör det när de menar att behovet finns.  
 

8.1.2 Hur använder eleverna dessa informationssystem? 
 
Liksom i flera andra studier väljer våra informanter att påbörja sin informationssökning i 
någon sökmotor på webben, och Google  är den mest populära. De flesta i Griffiths och 
Brophys studie från 2005 väljer först och främst att börja söka information på webben men  
10 % uppger att de börjar sin informationssökning i universitets bibliotekskatalog. Här kan vi 
se en skillnad då det inte är några elever i vår studie som säger att de börjar sin 
informationssökning i skolans bibliotekskatalog. Bibliotekskatalogen används i väldigt liten 
utsträckning av våra informanter. Om de vill ha tag på en bok väljer de att fråga bibliotekarien 
om hjälp eller att gå till hyllorna direkt, vilket utifrån andra studier är ett vanligt sätt för elever 
att söka upp tryckta källor. De visar heller inte något direkt intresse av att lära sig hitta bland 
hyllorna på egen hand. Då bibliotekets OPAC finns tillgänglig via skolans hemsida menar vi 
att det kan tyckas något konstigt att eleverna inte använder denna, det skulle kunna tänkas att 
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deras Internet- och datorintresse skulle leda till att de tycker att detta är ett bra system. Vi 
misstänker dock att OPAC:en är för tydligt ihopkopplad med de tryckta källorna och att 
eleverna därför inte är intresserade av att använda den. Det kan också vara så att eleverna 
undviker att använda bibliotekets OPAC för att den inte är tillräckligt användarvänlig.  
 
Internet är det informationssystem som eleverna använder mest men vårt resultat visar på att 
de har vaga kunskaper om att det kan kopplas till skolbibliotekets verksamhet. Det framgår 
även att flera av eleverna inte är särskilt bekanta med hur ordningen i ett bibliotek ser ut och 
vad en skolbibliotekarie kan hjälpa till med. De har i detta avseende samma uppfattning som 
Kuhlthaus elever, nämligen att bibliotekarien är den som lokaliserar tryckta källor. Detta ser 
eleverna som bibliotekariens huvudsakliga uppgift. I vårt inledande kapitel skrev vi om att vi 
trodde att skolbibliotekets betydelse minskar bland elever i och med att Internet inte kopplas 
ihop med biblioteksanvändning och detta kan vi se bland våra elever. Vår slutsats är att 
många elever till viss del ställer Internet och bibliotek mot varandra, och därmed inte ser 
Internet som en resurs bland andra i ett bibliotek.  
 
När våra informanter redogör för sin informationssökning framgår det att de använder Internet 
på samma sätt som tryckta källor. Likt elever i många tidigare studier är de ute efter att få 
fram fakta som de sedan kan presentera i den egna texten. Vi menar att det finns en tydlig 
tendens bland våra informanter att de, i enlighet med kategori A, söker efter fakta. Vi ser 
också att elevernas starka fokus på att lösa sin uppgift, gör att de söker efter det färdiga svaret. 
Flera undersökningar visar exempelvis att elever ögnar igenom sökmotorernas träfflistor för 
att hitta sidan där det rätta svaret finns, vilket även vi kan se att flera av eleverna i vår studie 
gör. Eftersom de har uppfattningen att allt finns på nätet, tänker de också att svaret på deras 
frågeställning finns där, färdigt att hämta hem. Detta märks tydligt då flera av dem, likt elever 
i tidigare studier, talar om hur användbar webben är eftersom det då är lätt för dem att klippa 
och klistra i samband med att skolarbeten ska skrivas. Några elever säger att de tycker det är 
svårare att hitta information som ger svar på varförfrågor än rena faktafrågor. Detta tror vi har 
att göra med deras inställning, att informationssökning handlar om att få fram fakta. Frågor 
som ska ge svar på varför något är på ett visst sätt kräver mer analys och reflektion från 
eleven eftersom det inte på samma sätt går att söka efter det rätta svaret. 
 
Något som stödjer vårt resonemang om elevernas ökade klipp- och klistrande kan bero på den 
ökade användningen av Internet är att våra elever i större utsträckning passar in i kategorierna 
teknofiler och kategori A än informanterna i Limbergs och Large och Beheshtis studier. 
Internet används alltså i större utsträckning nu än för några år sedan och eleverna har blivit 
mer inriktade på att söka fakta och säkra svar på sina frågeställningar.  
 
Vi menar att kategori C-uppfattningar uppmuntras av gymnasieskolans läroplan (Lpf94) då 
den säger att elever skall tränas i att granska fakta, tänka kritiskt och att inse konsekvenserna 
av olika alternativ. Trots att läroplanen har funnits i drygt tio år kan vi utifrån vår studie se att 
detta mål ännu inte har slagit igenom och vi tycker att det är intressant att mål och verklighet 
skiljer sig så pass mycket åt. Kanske beror detta på att läroplanens mål är väldigt vaga och 
därmed går att tolka på olika sätt.  
 
Resultatet i Limbergs avhandling från 1998 visar på att det var dubbelt så många elever som 
hade en C-uppfattning än en A-uppfattning vad gäller informationssökning. I vår studie är det 
istället kategori A-uppfattningar som dominerar och vi tror att elevers förändrade sätt att se på 
informationssökning kan ha att göra med att Internet vuxit sig allt starkare sedan Limberg 
gjorde sin undersökning. Vi tycker oss kunna se en koppling mellan elevers förändrade sätt att 
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söka information och att allt fler utför sina sökningar på webben. Bland våra informanter finns 
uppfattningen att allt finns på nätet. Då de söker information behöver de endast skriva in ett 
sökord och sedan är det bara för dem att leta upp svaret i den information som kommer upp. 
Internet gör det enkelt för dem att sedan klippa ut just den informationen som är användbar 
för dem, till skillnad från hur det är att söka i tryckta källor. Vi menar att informationssökning 
i tryckta källor på ett annat sätt kan kräva att elever analyserar och funderar över vad 
informationen säger för att kunna avgöra om den är användbar för uppgiften. Vi tror därför att 
elever i högre grad tenderar att ta information rakt av från webben än från tryckta källor 
eftersom de är lätt att klippa och klistra in material utan att ha analyserat vad det egentligen 
säger.  
 
I hopp om att hitta svar så effektivt som möjligt valde flera av eleverna i Fidels  undersökning 
att gå efter lärarens sökinstruktioner utan att själva reflektera över hur de skulle gå tillväga, 
vilket vi kan se att också våra informanter gör. Eleverna i Large och Beheshtis studie fick ofta 
tips om bra böcker men de fick däremot inga instruktioner för hur de skulle söka på nätet. 
Detta verkar till viss del gälla även för våra informanter då de berättar att lärarna lägger fram 
böcker som är bra att använda, men däremot relativt sällan ger eleverna länklistor och 
liknande. Detta sker enligt några informanter enbart när det är särskilt svårt att hitta någon 
information. Som tidigare sagt tror vi att elevers sätt att söka information påverkas av hur 
skoluppgiften är utformad och vilken stöttning de får. Vi kan utifrån elevernas redogörelser se 
att det är få som förbereder sin informationssökning genom att exempelvis fundera kring 
vilket material de kan tänkas få in. Detta stämmer också överens med Alexandersson och 
Limbergs resultat som visar att majoriteten väljer att inte förbereda sig överhuvudtaget.  
 
Att våra elever inte förbereder sin informationssökning menar vi kan ha att göra med deras 
uppfattning om lärarnas inställning, att de tycker att lärarna inte verkar bry sig om hur 
eleverna söker. Vi tror att orsaken till att lärarna, som eleverna uppfattar det, i så pass liten 
utsträckning stöttar elever i deras informationssökning på webben, kan ha att göra med att 
lärarna  ser Internet som ett område elever behärskar och därför inte behöver någon ytterligare 
hjälp i, vilket eleverna sedan internaliserar. Vår slutsats är den att elever i hög utsträckning 
förväntas behärska informationssökning på webben, vilket i sin tur leder till att eleverna också 
tror sig ha tillräckliga kunskaper om det och därmed väljer att klara sig på egen hand. 
 
Slutsatser vi kan dra utifrån elevers sätt att använda informationssystem är att de alla börjar 
sin informationssökning i någon sökmotor på webben och att ingen väljer att börja sin 
sökning i bibliotekets OPAC. De flesta väljer att utföra sin informationssökning på webben på 
egen hand även om vi menar att de kunde ha lyckats bättre om de fick stöd. De tar däremot 
hjälp av bibliotekarien om de behöver ha tag på en bok. Vår slutsats är att elever av bland 
annat lärare förväntas kunna informationssökning på webben, vilket i sin tur leder till att även 
eleverna själva tror sig behärska informationssökning på webben utan stöd från exempelvis en 
bibliotekarie. Vi drar också slutsatsen att eleverna till övervägande del har en A-uppfattning 
vad gäller sätt att söka information då vi ser en tydlig tendens att våra informanter är 
uppgiftscentrerade och söker efter den fakta som kan besvara deras frågeställningar. 
 

8.1.3 Hur tänker eleverna kring relevansbedömning och källkritik? 
 
Våra informanter menar att uppgiftens omfång styr hur mycket information de samlar in och i 
analysen placerar vi in detta sätt att bedöma behov av information i kategori A. Vi funderar 
dock på om det behöver vara kopplat till att söka information som fakta och att få direkta svar 
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på sina frågeställningar. Att uppgiftens omfång styr hur mycket information de samlar in kan 
helt enkelt betyda att eleverna menar att det behövs mer material för ett stort arbete än för ett 
litet, vilket vi ser som ganska rimligt.  
 
Att elever har problem med information overload är något som framkommer i flera studier, 
och så även bland våra informanter. Ingen elev har vanligtvis några problem med att få tag på 
information, men de har svårigheter att välja ut det som är användbart. De tycker också att det 
är svårt att veta när de har tillräckligt med information och flera informanter säger att de inte 
hinner eller orkar läsa igenom alla träffar de får fram. Detta leder bland annat till att de först 
och främst läser det material som ser enkelt ut eller innehåller få ord. Vi menar att detta inte är 
det ultimata sättet att välja ut information på och tror att det skulle vara bra om eleverna fick 
hjälp med att välja ut den information som är relevant. Om de bara läser korta texter med stor 
text är risken stor att de missar mycket användbar information.  
 
Vi tror också att elever skulle vara hjälpta av att få stöd i sitt urval av webbsidor. Som det ser 
ut nu bedömer våra informanter till stor del webbsidors kvalitet utifrån deras utseende. Flera 
av dem verkar förlita sig på sitt omdöme och menar att de ser om det är en seriös sida. I 
Kooperativa institutets undersökning uppger över hälften av eleverna att de själva eller någon 
kamrat har fått felaktig information från webben i skolarbeten de skrivit. Inga av våra elever 
verkar dock ha reflekterat över att webbsidor kan vara utformade för att se seriösa ut, även om 
de inte är det. Med de enkla redskap som finns i dag borde det därmed vara relativt enkelt för 
vem som helst att skapa en hemsida med felaktig information som lurar många elever. Flera 
av våra informanter uttrycker dessutom att det är lätt att bedöma en webbsidas kvalitet och 
seriositet vilket, med tanke på ovanstående resonemang, ytterligare förstärker vår uppfattning 
om att de behöver hjälp med källkritik.  
 
Enligt Jonas är det förnuftet som avgör om en sida är relevant eller inte och för honom är det 
avgörande att bedöma om de fakta han finner är objektiv eller subjektiv. Om arbetet skall vara 
objektivt, vill Jonas ha objektiv fakta, och det är utifrån dessa kriterier han väljer ut lämpligt 
material. De flesta av våra informanter menar att det är lätt att se om en hemsida är bra eller 
inte och detta framkommer även i tidigare forskning. Vår slutsats är att våra elever bedömer 
webbsidor mycket efter hur de ser ut, vilket stämmer med det Weiler säger om att elever i den 
aktuella åldersgruppen har ett visuellt lärande. Vi upplevde dock inte att eleverna fäste så 
mycket vikt vid bilder, istället var det webbsidornas utseende i stort som påverkade elevernas 
bedömning.   
 
Enligt flera forskare förekommer kritisk granskning av det insamlade materialet i allmänhet 
sparsamt. Studier visar att elever ganska oreflekterat använder sig av information de hittat på 
nätet i sina egna texter. Det verkar inte heller som att våra informanter ägnar särskilt mycket 
tid åt kritisk granskning. En del studier menar att läraren till stor del påverkar hur eleverna 
söker information, och detta bekräftas av våra informanter. Weiler menar att om inte läraren 
bryr sig om källkritik gör inte heller eleverna det, vilket också vi kan utläsa hos våra elever. 
Vi menar att eleverna endast gör så mycket som krävs av dem. Bland våra informanter är det 
stor variation hur elever uppfattar att lärare bryr sig om deras informationssökning. Flera 
menar att de inte bryr sig, alla nämner dock att de enligt lärarna måste ha med källförteckning, 
även om de ändå inte alltid har det. Vi får uppfattningen att eleverna vet ungefär vad det 
innebär att vara källkritisk och att de vet med sig att de borde vara det. Eleverna berättar 
exempelvis hur viktigt det är att jämföra källor och att använda sig av bra material, men säger 
att de är för lata för att verkligen vara källkritiska. I teorin menar vi att flera informanter 
uppvisar ett källkritiskt tänkande som passar in i Limbergs kategori C, men i praktiken orkar 
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de alltså inte ägna källkritiskt tänkande så mycket tid och ger då uttryck för kategori A-
uppfattningar. Vi menar att lärarens inställning är avgörande för om eleverna är källkritiska 
eller inte. Eleverna visar klart och tydligt att de har förmåga att vara källkritiska och flera 
uttrycker en vilja att jämföra och diskutera material. Därför tror vi att eleverna skulle vara mer 
ambitiösa på detta område om de fick mer instruktioner och tydligare krav. I Limbergs studie 
var det exempelvis ett tydligt krav att eleverna skulle jämföra och vara källkritiska och i 
hennes studie är det också vanligare med kategori C-uppfattningar.  
 
Vad gäller källor som ger olika bild av det ämne eleverna  ska skriva skolarbete om finns olika 
uppfattningar bland våra informanter. Knappt hälften av dem vill helst att källorna ska säga 
samma sak, eftersom det uppfattas som mer pålitligt och okomplicerat. Dessa elever verkar 
inte ha tänkt på att allt material kräver kritisk granskning, även där källorna säger samma sak. 
De andra föredrar dock källor som säger olika saker för att kunna jämföra, utvärdera och 
kritisera vad de olika källorna säger. De menar att det är viktigt att kunna föra en diskussion 
om de olika uppgifter som finns. Det finns också en uppfattning om att det är bra att använda 
flera källor, för att kunna ta lite från varje och därmed ha flera källor att referera till. Detta 
visar på att det inte verkar vara innehållet i sig som är det viktiga utan att snarare kunna visa 
upp en litteraturförteckning som innehåller flera poster.  
 
Flera studier visar på ett utbrett fusk och plagierande, att texter klipps och klistras och att 
elever tar andras arbeten som de hittat på Internet. Detta är även något som förekommer bland 
våra informanter. Vi tror som Limberg, Hultgren och Jarneving att elever tenderar att klippa 
och klistra ihop sina arbeten om uppgiften inte kräver kritisk granskning eller om de inte har 
ett eget intresse för uppgiften. Då det verkar vara något vanligare i senare studier att elever 
klipper och klistrar, tror vi också att det har att göra med att informationssökning på webben 
nu är mer utbrett. David och Jonas använder till exempel andras arbeten från Mimers brunn 
för sina skoluppgifter och David säger att det är lätt att dölja för lärare om andras arbeten och 
texter har använts. Det fungerar eftersom lärarna inte kollar upp hur eleverna har sökt. Jonas 
säger att lärarna inte bryr sig så länge de inte kopierar ett arbete rakt av, vilket öppnar upp för 
att ”låna” ur andras arbeten. Även om de menar att det är enkelt att fuska säger flera elever att 
lärarna väljer att utforma uppgifter som kräver olika typer av källor och reflektion, för att 
därmed göra det svårare att fuska. Frågan är om inte lärare måste göra ytterligare 
kraftansträngningar för att få elever att inte fuska eftersom de inte verkar förstå allvaret med 
att klippa, klistra och plagiera texter för sina skoluppgifter. Eleverna måste förstå varför det 
inte är bra att klippa och klistra ihop sina skolarbeten. En elev menar att läraren kan påverka 
hur eleverna söker information genom sin undervisning och sitt sätt att utforma skoluppgifter, 
vilket även vi tror. 
 

8.1.4 Vilket stöd får eleverna i sin informationssökning och vilket stöd skulle de önska? 
 
Vi kan se att det bland våra informanter finns en utbredd nöjdhet vad gäller resultatet av deras 
informationssökningar och även elever i tidigare studier är överlag nöjda med hur de söker 
information. Eleverna i vår undersökning menar att de i allmänhet får fram den information de 
behöver för att lösa sina skoluppgifter. Vi får dock uppfattningen att eleverna är nöjda bara de 
får fram tillräckligt med information som kan ge svar på deras frågor, att få en djupare 
förståelse för uppgiften verkar inte vara något som prioriteras.   
 
De flesta eleverna tycker det är bäst att söka information på egen hand, särskilt nä r det gäller 
webben. Det är få som frågar bibliotekarien om hjälp då det gäller informationssökning på 



 70 

webben, men många tycker däremot att det är bra att kunna fråga bibliotekarien om hjälp när 
de söker efter tryckta källor. Eleverna uppskattar även de söktips som deras lärare ger dem. 
Flera av dem nämner att lärarna, då det gäller mer komplexa uppgifter, tipsar om lämpliga 
webbsidor, även om det är vanligare att de ger tips om användbara böcker. En informant 
menar dock att lärarna inte säger hur de ska söka, även om flera hade behövt lära sig det, utan 
bara att de ska göra det. Även om eleverna är nöjda med sitt sökresultat säger ändå de flesta 
att de skulle kunna lyckas ännu bättre. För att elever skall kunna utveckla sitt sätt att söka 
information uttrycks därför från flera elever önskemål om en kurs i informationssökning. En 
av eleverna säger dock att även om hon själv skulle gå en sådan kurs om det erbjöds tror hon 
inte att många andra skulle göra det eftersom de redan tror sig kunna söka information.  
 
Det är många av eleverna som säger att de kunde söka information redan innan de började på 
gymnasiet, även om de inte använde skolbiblioteket på grundskolan särskilt mycket och 
hälften av dem heller inte hade bibliotek på sin högstadieskola. Även om de flesta nämner att 
de har fått en biblioteksgenomgång om hur böcker är uppställda och vilka resurser som finns, 
verkar ingen ha fått tid avsatt för undervisning i informationssökning på biblioteket. De menar 
att de till största delen har lärt sig att söka på egen hand och de flesta tror också att det är 
genom erfarenhet som man lär sig att söka information. Eleverna verkar inte tycka sig ha 
något större behov av att ha fått undervisning på skolbiblioteket och vi tror heller inte att det 
är särskilt sannolikt att alla har fått undervisning i informationssökning av sina lärare, även 
om det skulle kunna vara en förklaring. En annan förklaring är att de själva uppfattar det som 
att de kan söka, utan att veta att det finns möjligheter att utvecklas ytterligare. Vi får 
uppfattningen att det bland eleverna är väldigt individuellt i vilken utsträckning som de tycker 
att undervisning i informationssökning sker. Vi menar att det finns en tendens att det är de 
elever som själva ber om hjälp som får undervisning medan andra får, och ofta vill, klara sig 
själva.  
 
En slutsats vi kan dra är att eleverna är nöjda med hur de utför sin informationssökning och 
helst klarar sig på egen hand. De verkar inte ha fått undervisning i hur man söker information 
på annat sätt än när de själva ber om hjälp. Även om eleverna är nöjda finns dock önskemål 
om att kunna bli bättre på att söka information. Vi undrar om det kan vara så att eleverna utåt 
säger att de kan söka information eftersom detta förväntas av dem, men att de egentligen vill 
ha mer hjälp. Även om många väljer att söka information på egen hand finns det, som tidigare 
nämnts, de som frågar bibliotekarien om hjälp, särskilt när det gäller att hitta böckerna på 
hyllorna. Alexandersson och Limberg menar att det verkar vara mer accepterat att erkänna att 
man har problem att använda tryckta källor än elektroniska. Detta tycker vi oss kunna se även 
bland våra informanter. De flesta säger att det är svårt att söka fram och använda tryckta 
källor medan de tycker att de behärskar Internet mycket bättre. Frågan är dock hur bra de 
verkligen söker på Internet. Vi menar att flera av eleverna verkar ha en ganska dålig 
uppfattning om hur Internet är uppbyggt. De pratar till exempel om hemsidor oavsett om det 
rör sig om sökmotorer, databaser eller hemsidor med information. Vår uppfattning är att 
eleverna i vår studie, liksom i flera andra studier, verkar överdriva sin sökkompetens något 
vad gäller Internet.   
 
En annan slutsats vi kan dra är att det, till skillnad från när eleverna söker efter böcker, är få 
som frågar bibliotekarien om hjälp då de utför sin informationssökning på webben. Någon 
frågar bibliotekarien om hjälp för det mesta, men de flesta utför sin informationssökning på 
egen hand och de gånger de behöver hjälp frågar de helst någon kompis, läraren eller 
föräldrarna. Det fanns också de som inte tog hjälp av någon alls utan själva tänkte ut hur de 
skulle genomföra sin informationssökning. Eleverna i Fidels studie var tacksamma över att 
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kunna ta del av andras erfarenheter och söktips från lärare och bibliotekarier och i Weilers 
artikel talar eleverna om vilken fördel det är att kunna diskutera sitt informationsbehov med 
en verklig person istället för att hitta all information på egen hand. Även om det finns de 
elever som säger att de tar hjälp från andra då de söker information verkar inte våra 
informanter göra detta i någon större utsträckning. De frågar främst om hjälp de gånger de ska 
få fram en bok men väljer annars att hellre utföra sin informationssökning på egen hand. Vi 
menar att det kan vara så att eleverna tänker att de bör klara sig på egen hand eftersom det 
gäller en skoluppgift och att de uppfattar det som att läraren ser det som positivt att de kan 
utföra uppgiften på egen hand.  
 

8.1.5 Hur tycker eleverna att användningen av skolbiblioteket fungerar? 
 
Ett antal studier visar att elever har en negativ inställning till skolbiblioteket, vilket vi inte kan 
utläsa bland våra elever. De är snarare positivt inställda till skolbiblioteket, och även de elever 
som inte använder det i särskilt stor utsträckning tycker att det fyller en viktig funktion. Vi 
tror att elevernas positiva inställning till skolbiblioteket kan bero på att det ses som ett öppet 
och tillgängligt rum, elevernas eget uppehållsrum. De vill inte att skolbiblioteket försvinner, 
eftersom de då blir av med sitt uppehållsrum och tillgången till datorer.  
 
Valenza menar att bibliotekets möjligheter inte når ut till eleverna och att det är många som 
anser att biblioteket skulle kunna ersättas av Internet. Bland våra elever är det dock endast en 
som menar att skolbiblioteket lätt skulle kunna ersättas av Internet och i Rapp och Harrimans 
uppsatser tror eleverna snarare att det framtida behovet av biblioteket kommer att öka i och 
med datoriseringen och Internets framväxt. Vi kan inte utläsa om våra informanter tror att 
behovet av skolbiblioteket kommer att öka. De tror dock att webben kommer bli allt viktigare 
för elevers informationssökning och vill att biblioteket ska inrymma fler datorer.  
 
Enligt Bergman har användningen av skolbiblioteket ökat sedan datorer med databaser och 
Internet installerats. Våra informanter nämner alla att de använder skolbibliotekets datorer 
med Internetuppkoppling i stor utsträckning och de tycker att tillgången till Internet är viktig, 
främst för dem som inte har tillgång till det hemma. Detta framgår också av flera andra 
studier. Det är dock svårt för oss att utläsa om tillgången till datorer och Internet på 
skolbiblioteket gjort att eleverna använder det mer, men klart är att det är en bidragande orsak 
till varför de valt att använda biblioteket.  
 
Eleverna i Harrimans studie tror att datorerna kommer dra fler besökare till biblioteket, men 
att böckerna däremot kommer att användas i allt mindre utsträckning. Detta är också något 
som framkommer av våra informanter. För att bibliotekets böcker skall kunna bli intressanta 
igen tror flera, likt Harrimans elever, att det behöver satsas pengar på att få in nyare böcker. 
Även om de inte använder böcker i särskilt stor utsträckning själva har många ändå kvar 
tanken att det är bra om böcker finns tillgängliga för dem på skolbiblioteket. Sara tycker dock 
inte att de behövs eftersom hon är nöjd med att låna på folkbiblioteket istället. Detta kan 
tyckas något märkligt eftersom hon är den som är mest positiv till användning av böcker och 
vill att lärarna ska uppmuntra eleverna att använda böcker mer. Om det inte finns några 
böcker på skolbiblioteket menar vi att detta blir något mer komplicerat.  
 
Eftersom eleverna tycker att skolbiblioteket är för litet och har för få aktuella böcker väljer de 
flesta av dem i nuläget att gå till folkbiblioteket om de ska låna böcker. Detta framkommer 
också av flera tidigare studier. Johansson menar dock att det inte sker i den utsträckning som 
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tidigare studier visat, och förklarar det med att gymnasiebiblioteken skulle vara bättre rustade 
numera. Det är svårt för oss att säga om det sker i mindre eller större utsträckning än tidigare 
studier bland våra informanter, men klart är att de tycker att folkbiblioteket fungerar bättre då 
de behöver tryckta källor.  
 
Några av våra elever vill att det ska finnas mer plats för böcker på skolbiblioteket för att inte 
behöva gå till folkbiblioteket för att låna aktuella tryckta källor. Frågan är dock om de 
kommer använda böcker mer om skolbiblioteket köper in fler aktuella böcker? Vi menar att 
de antagligen fortfarande kommer att tycka att det är enklare att söka informationen på 
webben. Förutom fler böcker och datorer vill eleverna dessutom att skolbiblioteket skall 
inrymma fler ställen att sitta på, gärna i form av fåtöljer och soffor. Eleverna tycker att 
skolbiblioteket bör ha större lokal så att fler kan sitta där och umgås och göra skolarbeten. Att 
detta prioriteras kan förklaras av att biblioteket bland våra elever fyller en viktig funktion som 
en plats för umgänge.  
 
Då våra elever talar om vilka resurser de anser bör finnas i ett skolbibliotek talar de bara om 
hur de resurser som redan finns skulle kunna förbättras. Det är exempelvis ingen som nämner 
film och musik, till skillnad från Harrimans elever. Då det i dagsläget inte finns film och 
musik på våra informanters skolbibliotek funderar vi på om detta kan vara en bidragande 
orsak till att de inte tänker på att dessa resurser skulle kunna finnas på ett skolbibliotek. Vi 
menar att det är lättare att utgå från de resurser som redan finns och tala om hur de kan 
förbättras snarare än att komma på resurser som kan tänkas höra hemma i ett skolbibliotek. På 
det skolbibliotek som eleverna i Harrimans studie relaterar till kanske det redan fanns film 
och musik och därför tycker de att det ska finnas som resurs. Att våra elever inte nämner film 
och musik som resurser de tycker ska finnas på ett skolbibliotek kan i och för sig också bero 
på att de inte ser film och musik som viktiga i skolarbetet. De har helt enkelt inget behov av 
att dessa resurser finns åtkomliga på skolbiblioteket.  
 
I Rapps magisteruppsats menar eleverna att det främst är lärarna som ser biblioteket som en 
resurs, men så är det inte för våra elever. De går till biblioteket på eget initiativ och det är 
istället så att en av eleverna tycker att lärarna borde uppmuntra eleverna mer att använda 
skolbibliotekets böcker i skolarbetet. Att de är så positiva kan i och för sig ha att göra med att 
vi valt att intervjua elever som är användare av biblioteket. Bland våra informanter är det 
Karin som är mest positiv till skolbiblioteket och säger att hon inte hade klarat sig utan det. 
Det är även hon som i störst utsträckning tar hjälp av bibliotekarien för bland annat sin 
informationssökning. Stina menar dock att det inte hade gjort något om det inte fanns ett 
skolbibliotek. Hon är även den som har sämst koll på skolbibliotekets resurser och vad en 
bibliotekarie kan hjälpa till med. Vi menar att det faktum att hon är den yngsta av våra 
informanter, skulle kunna vara en bidragande orsak till hennes vaga kunskaper, då hon ännu 
inte hunnit bekanta sig med biblioteket i den utsträckning som övriga informanter har fått 
tillfälle till.    
 
Flera av våra informanter tycker att det bör vara enklare att hitta på skolbiblioteket. Vi får 
uppfattningen att eleverna inte har tillräckliga kunskaper om hur bibliotekets böcker är 
uppställda. Pontus är till exempel inte helt säker, men tror att de är uppställda enligt 
författarens efternamn. Att elever har svårt för att hitta i skolbibliotekets lokaler visar även 
resultaten av Johansson och Harrimans studier. Elever i dessa studier menar att det är viktigt 
att det finns tillräckligt med personal på biblioteket som kan hjälpa dem att hitta och söka 
information. Även om de nämner att det bör vara enklare att hitta verkar de inte vara särskilt 
intresserade av att vilja lära sig. Kanske tycker de att det tar för lång tid, eftersom de är vana 
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vid att använda webben är de vana vid att få fram informationen de söker förhållandevis 
snabbt. De har helt enkelt inget tålamod till att det ska behöva gå långsammare att söka fram 
tryckta källor.  
 
Våra informanter är överlag väldigt positiva till bibliotekarien, men det är inte särskilt vanligt 
att de frågar om hjälp för sin informationssökning, vilket också stämmer med det resultat flera 
tidigare studier visar. Eleverna i Fidels studie frågade dock ofta om direkt och specifik hjälp 
från bibliotekarien för deras informationssökning istället för att själva behöva tänka ut en 
sökstrategi. En del av dem verkade tro att bibliotekarien visste precis var all information fanns 
och kunde leda dem direkt dit och detta stämmer alltså bra med flera av våra informanter när 
det gäller informationssökning i tryckta källor. Även om våra elever sällan tar hjälp av 
bibliotekarien eftersom de främst utför sin informationssökning på webben och då oftast på 
egen hand tycker de, liksom eleverna i Harrimans undersökning, att det är viktigt att 
biblioteket är bemannat med kunnig personal. Att eleverna alltmer använder datorerna för sin 
informationssökning men ändå tycker det är viktigt att det finns bibliotekarier på biblioteket 
ser vi som positivt. Vi menar att det kan tolkas som att de ändå ser bibliotekarien som en 
resurs som de kan ha nytta av, även om det inte sker i den utsträckning vi menar är möjlig.    
 
Eleverna i vår studie är positiva till biblioteket i allmänhet, och den enda tidigare forskning vi 
läst som pekar på motsatsen är Meyers artikel om vad ungdomar har för åsikter om 
folkbibliotek. Vi funderar på om anledningen till att Meyers informanter är negativa är för att 
det rör sig om ett folkbibliotek. Ungdomarna uttrycker att de inte känner att biblioteket är till 
för dem, men i ett skolbibliotek menar vi att det är uppenbart att biblioteket är skapat för 
eleverna och detta gör kanske att de blir mer positiva. Att eleverna skulle vara mer negativt 
inställda till folkbibliotek motsägs dock av våra elever som tycker att folkbiblioteket känns 
mer seriöst vad gäller tryckta källor.  
 

8.2 Hur skolbiblioteket och undervisningen bör se ut i framtiden 
 
Vi menar att elevernas positiva inställning till bibliotekarierna och skolbiblioteket som plats 
att vara på, ökar förutsättningarna för att eleverna ytterligare ska kunna ta till sig det 
skolbiblioteket har att erbjuda. Det är bra att alla elever verkar se bibliotekarien som en resurs 
att vända sig till då de inte hittar den information de söker. Även om i stort sett alla 
informanter är nöjda med den hjälp de får från skolbibliotekarien hade vi dock gärna sett att 
alla elever även ser skolbibliotekarien som en resurs då de behöver hjälp med sin 
informationssökning på webben. Som det är nu verkar de flesta inte koppla ihop 
informationssökning på webben med vad en bibliotekarie har som uppgift att kunna hjälpa till 
med.  
 
Vi vill lyfta fram det faktum att eleverna när de pratar om bibliotekarier, förmodligen menar 
den personal som jobbar på skolbiblioteket. Vi tror inte att eleverna skiljer på de olika 
yrkeskategorier som befinner sig i biblioteket. Vanligtvis finns här två bibliotekarier och en 
assistent, men de har inga namnbrickor med yrkesbeteckning som visar om de är bibliotekarie 
eller assistent. I ett angränsande rum till det skolbibliotek vi har utgått ifrån i vår studie, finns 
dessutom datorsupporten. Vi hade inte tänkt på datorsupportens existens innan vi gjorde 
intervjuerna, men efteråt har vi funderat över om eleverna även ser datorsupporten som 
bibliotekspersonal. Malin säger till exempel att datorsupporten är den som hjälper till med 
datorerna och visar bra sidor på Internet. Även om personalen hade haft brickor med deras 
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yrkesbeteckning tror vi dock inte att eleverna skulle ha gjort någon större skillnad på dem 
eftersom vi menar att deras kunskap om de olika yrkesgruppernas uppgifter är vag. 
 
Vi anser därför att det finns behov av att marknadsföra bibliotekariens kunskaper ytterligare. 
De flesta tror att bibliotekariens huvuduppgift är att plocka fram böcker på hyllorna, och det 
är knappast vad skolan har tänkt då de anställde bibliotekarierna. Några av eleverna säger att 
bibliotekarien kan hjälpa till att söka information på Internet, men flera säger att det inte är 
bibliotekariens område. Även om det finns datorer i biblioteket och att det är dessa som 
eleverna först och främst använder i biblioteket, förknippas bibliotekarien ändå med böckerna. 
Då eleverna inte tycker att böckerna är användbara i särskilt hög grad och många tror att 
Internet kommer att ta över mer och mer menar vi att det är bra om bibliotekarierna även 
förknippas med sökning på Internet.  
 
Vi får uppfattningen att eleverna har vaga kunskaper om vilka skolbibliotekets resurser är. Då 
Pontus säger att han söker information på Internet istället för på skolbiblioteket, eftersom det 
är lättare, ser han inte Internet som en av skolbibliotekets resurser. Vi menar att inte bara 
bibliotekariens roll utan även skolbibliotekets resurser överlag borde presenteras på ett 
tydligare sätt för eleverna. Vi tror att skolbibliotekets verksamhet skulle kunna förtydligas om 
de hade en väl utarbetad hemsida, med länkar till olika bra sidor och tips på hur man söker 
information. Vi tror att en hemsida med tips från skolbibliotekarien om hur man söker 
information, skulle kunna göra kopplingen till informationssökning på Internet tydligare. 
Genom att se att skolbib liotekarien har kunskaper om informationssökning på webben, tror vi 
även att eleverna kan få en ökad förståelse för att Internet är ett av flera informationssystem i 
ett skolbibliotek. 
 
Vi tycker att också att det är viktigt att bibliotekarierna redan från början är tydliga med vad 
de kan hjälpa till med och att lärare och bibliotekarier betonar för alla elever att de har rätt till 
och också kan behöva stöd i sin informationssökning. I Lpf94 står att läraren ska se till att 
eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap. Det ligger alltså på lärarens ansvar att se till 
att eleverna lär sig att söka information. Att skolbiblioteket ska ha till uppgift att hjälpa elever 
i deras informationssökning nämns varken i Bibliotekslagen eller i Lpf94. Däremot finns det 
med i Unescos skolbiblioteksmanifest. Vi menar att skolbiblioteket bör ha till uppgift att 
stödja elever i deras informationssökning och att det därför borde stå med i styrdokument som 
Bibliotekslagen och Lpf94. Enligt oss skulle det vara bra om dessa styrdokument underströk 
bibliotekariens roll i informationssökningsprocessen. Vi menar också att det måste bli mer 
naturligt för lärare att ta hjälp av bibliotekarien, så att de om de känner att de inte alls 
behärskar informationssökningen, helt skulle kunna lämna över ansvaret till bibliotekarien. 
Det bör också finnas tydligare information till eleverna om vad skolbibliotekarierna har för 
kunskaper och vad de kan hjälpa till med 
 
Vi tror att det hade varit bra om det fanns kontinuerlig undervisning i informationssökning 
som var integrerad i den aktuella ämnesundervisningen. Om undervisningen är integrerad kan 
eleverna få se hur exempelvis olika webbsidor och databaser kan användas för just deras 
arbete vilket gör att det inte upplevs lika främmande. Som det ser ut nu verkar ansvaret att 
lära ut informationssökning på de flesta skolor ligga på lärarna. En elev berättar för oss om 
hur han av en lärare, fast på ett felaktigt sätt, har fått lära sig att söka information med hjälp av 
+tecknet. Vi tycker att det är viktigt att elever i skolan får lära sig att söka information på ett 
sätt som är riktigt. Ett sätt att ge eleverna god undervisning i informationssökning kan till 
exempel vara att involvera bibliotekarien mer i undervisningen. 
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8.3 Metod och genomförande 
 
Vi tycker att det för vår undersökning fungerat bra att som metod använda kvalitativa 
intervjuer. Med hjälp av intervjuer hade vi möjlighet att ställa följdfrågor och kunde därför be 
eleverna att utveckla sina svar då dessa var knapphändiga, vilket inte varit möjligt vid en 
enkätundersökning. Vi upplevde också att eleverna svarade uppriktigt på våra frågor och att 
vår position som blivande bibliotekarier inte påverkade deras svar nämnvärt. Eleverna tog 
exempelvis upp att de använder sig av webbsidor som Mimers brunn.  
 
Vi anser också att vårt urval varit lyckat då vi fått fram många olika uppfattningar om 
informationssökning. En tanke vi har om vårt urval är att ungefär hälften av eleverna har en 
annan etnisk bakgrund än svensk. Detta är inte en variabel vi tagit hänsyn till, men det kan 
naturligtvis ha stor betydelse för elevernas informationssökning.  Att inte ha svenska som 
modersmål kan leda till att det blir svårare att söka information.  
 
Vi är medvetna om att det är elevernas upplevelser och tankar som presenteras och att dessa 
inte kan generaliseras för elever i stort. Enligt Elisabeth Tallaksen Rafste är det i stort sett 
bara elever från teoretiska program som använder skolbiblioteket för skolarbete, och då vi 
enbart intervjuat elever från teoretiska program menar vi att detta kan ha påverkat vårt urval.  
Vi menar dock att vi kunnat ge en bild av några olika uppfattningar om informationssökning 
som finns hos gymnasieelever.  
 
Även om Limberg och Large och Beheshtis studier har hunnit bli några år tycker vi ändå att 
det är intressant att teorierna håller så bra som de faktiskt gör. Vi tror dock att vårt resultat 
kanske hade blivit annorlunda om vi följt eleverna under deras informationssökningsprocess. 
Nu fick vi enbart deras tankar om informationssökningen och det är möjligt att detta inte 
stämmer överens med hur de verkligen gör när de söker information. Detta är en skillnad 
mellan hur vår undersökning och hur Limberg och Large och Beheshtis undersökningar har 
genomförts.  
 
Vi kan i efterhand se att uppsatsen hade vunnit på att inriktas mer på Internetanvändning 
istället för skolbibliotek. Det är tydligt att gymnasieelever främst utför sin 
informationssökning på webben och därför hade det varit mer intressant att fokusera på varför 
det är så. Vi tror också att det för B & I hade varit intressant om studien mer djupgående 
undersökte elevers sökbeteende relaterat till Internet.   

 

8.4 Förslag på framtida forskning 
 
Vi har enbart intervjuat elever som använder skolbiblioteket och det vore intressant att i en 
annan studie undersöka varför andra elever inte använder sig av skolbiblioteket. Det skulle 
också vara intressant att intervjua elever från praktiska program för att jämföra dessa med 
elever från teoretiska program, som vi har intervjuat. 
 
Ytterligare något vi gärna skulle vilja se att det forskades kring är hur lärarkåren ser på 
skolbiblioteket och vilka förväntningar de har på ett skolbibliotek. Vi upplever att eleverna 
har ganska vaga kunskaper om vilka resurser ett skolbibliotek har att erbjuda och undrar 
vilken roll lärarna har i detta.  
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Vi hade också tyckt att det hade varit intressant att ta del av lärarnas tankar om källkritik. Det 
skulle till exempel vara spännande att få veta hur mycket tid lärarna ägnar åt källkritik och om 
det är i större eller mindre utsträckning än vad eleverna tror. Dessutom skulle vi tycka att det 
var intressant om en studie belyste vad lärarna anser är viktigt att eleverna lär sig och om de 
är medvetna om fusket som verkar vara ganska utbrett bland eleverna. Då vi nu enbart fått 
fram elevers uppfattningar om hur lärare tänker kring källkritik, hade det alltså varit intressant 
att också få ta del av lärarnas uppfattningar.  
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9. Sammanfattning 
 
Vi kommer här att sammanfatta vår studie och dess resultat. Vi har som syfte att undersöka 
hur gymnasieelever söker information för skoluppgifter med hjälp av skolbiblioteket och gör 
detta genom att svara på följande frågeställningar: 
 

• Hur uttrycker gymnasieelever att de använder skolbibliotekets resurser när de söker 
information i samband med skoluppgifter? 

• Vilka informationssystem använder eleverna?  
• Hur använder eleverna dessa informationssystem? 
• Hur tänker eleverna kring relevansbedömning och källkritik? 
• Vilket stöd får eleverna i sin informationssökning och vilket stöd skulle de önska? 
• Hur tycker eleverna att användningen av skolbiblioteket fungerar? 

 
Som teori använder vi oss av Louise Limbergs tre kategorier om gymnasielevers upp-
fattningar om informationssökning och Andrew Large och Jamshid Beheshtis tre kategorier 
om elevers val av informationssystem.  
 
Vi har använt oss av kvalitativ metod och intervjuat gymnasieelever om deras tankar om och 
sätt att söka information. I analysen har vi använt oss av tidigare nämnda kategorier och i 
diskussionen utgår vi även ifrån tidigare forskning och litteratur inom området.  
 
Vårt resultat visar att det är tydligt att eleverna ser skolbiblioteket som ett bra ställe att söka 
information på, men det är även uppskattat för sin funktion som uppehållsrum. På det stora 
hela är eleverna nöjda med sitt skolbibliotek och de är positivt inställda till bibliotekarierna. 
Det är dock få som vet vad skolbibliotekarierna egentligen har för uppgift och för de flesta är 
bibliotekarierna enbart de som plockar fram böcker. Flera elever vet inte att bibliotekarien kan 
hjälpa till med informationssökning på nätet eller tycker inte att detta är en del av 
bibliotekariens jobb. För det mesta söker eleverna information på egen hand på webben, men 
frågar bibliotekarien om hjälp när de ska hitta bland de tryckta källorna. 
 
Webben är det informationssystem som används klart mest och böcker, databaser och andra 
källor kommer i andra hand för elevernas informationssökning. Även om många av eleverna 
tror att allt fler elever i framtiden väljer att använda webben framför böcker har de själva inte 
övergett tryckta källor, utan ser dem som komplement till webben. På sitt eget skolbibliotek 
använder de utöver Internet främst uppslagsverk och skönlitteratur för svenskundervisningen. 
När de behöver facklitteratur vänder de sig he llre till folkbiblioteket.  
 
Eleverna tycker det är viktigt att informationssökningen går snabbt och enkelt och att den 
information de använder är aktuell. Detta är en stor anledning till att eleverna främst använder 
webben för sin informationssökning. Vi kan se att webben har tagit över databasernas roll 
som det informationssystem som ger kortfattad och aktuell information.  
 
Enligt Limbergs kategorier kan vi se att kategori A-uppfattningar, att söka information som 
fakta, är vanligast hos våra elever även om det förekommer tydliga inslag av övriga 
kategorier. Vi kan också se att eleverna i större utsträckning än hos Large och Beheshti är 
teknofiler. Eleverna har alltså blivit mer inriktade på att söka information på webben och att 
söka fakta och säkra svar på sina frågeställningar. Vår slutsats är att det finns ett samband här 
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som innebär att ökad användning av webben ger ett mer faktainriktat informationssökande. 
Detta kan bero på att informationsteknologin ger eleverna ökad möjlighet att söka på egen 
hand och därmed minskar deras användning av lärare och bibliotekarier som hjälpresurser. 
 
En annan slutsats vi drar är att undervisning i och lärares inställning till informationssökning 
till stor del påverkar hur elever söker information. Vi menar därför att det är viktigt att 
eleverna får stöd genom hela informationssökningsprocessen.  
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Bilaga 
 

Intervjuguide 
 
Skolsituation 

- Program 
- Årskurs  

 
 
Användning av skolbiblioteket 
 
Hur ofta besöker du skolbiblioteket? 
I vilken utsträckning använder du dig av skolbiblioteket? 
 
Hur använder du dig av skolbiblioteket? 
 
Använde du dig av skolbibliotek även innan gymnasiet? 
 
Upplever du att elever i allmänhet använder skolbiblioteket? 
 
 
Ämnen och lärares inverkan 
 
Varierar din informationssökning beroende på hur skoluppgiften ser ut? Använder du 
biblioteket till alla typer av uppgifter eller bara några särskilda? 
Olika sökverktyg, resurser, sökordning 
 
I de ämnen du läser –finns det behov att söka information utanför läroboken? 
 
Ger läraren uppgifter som kräver biblioteksanvändning? I vilka ämnen gäller det i så fall 
särskilt? 
 
Brukar du få instruktioner om hur du skall genomföra din informationssökning av 
lärare/bibliotekarie? 
 
Bryr sig lärarna om hur ni elever söker information? 
 
Brukar lärarna kommentera din informationssökning? 
 
Använder ni er av litteraturlistor och källhänvisningar i era arbeten? 
 
 
Informationssökning 
 
Berätta om hur du går tillväga när du söker information för en skoluppgift. Hur tänker du 
innan du börjar med din informationssökning? Funderar du kring frågeställning, eventuella 
sökträffar, resultat etc. 
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Berätta om hur du har lärt dig att söka information på skolbiblioteket. Har du lärt dig själv 
eller blivit introducerad av någon annan? 
 
 
Resurser och deras användning 
 
Vilka resurser finns på ditt skolbibliotek? 
 
Vilka av skolbibliotekets resurser använder du? 
Datorer, böcker (fack/skön), tidskrifter, tidningar, skolans artikelservice, uppslagsböcker, 
bibliotekarie osv. 
 
Söker du på måfå/browsar eller har du en sökstrategi? 
 
Om du hittar bra material, söker du i så fall vidare? Vad söker du då efter?  
 
Vad tycker du är bäst – att hitta flera källor som säger samma sak eller källor som säger olika 
saker?  
 
Hur behandlar du resultatlistor? Läser de första träffarna eller klickar vidare? 
 
Studerar du resultatlistan innan du klickar på någon länk? 
 
Söker du efter böcker i katalogen eller tittar du på hyllorna direkt? 
 
Hur är böckerna i skolbiblioteket uppställda? 
 
Bläddrar du i böcker eller använder du index och innehållsförteckning? 
 
Om du använder datorer, vad använder du dem till? 
Internet, databaser 
 
Vilka sökmotorer använder du? 
 
Hur tycker du att det är att söka information? Vad är lätt/svårt? 
 
Söker du information på egen hand eller tar du hjälp av någon, i så fall vem? 
Bibliotekarie, lärare, kompis 
 
Är skolbibliotekarien användbar i din informationssökning? När? Finns det något som 
bibliotekarien inte kan hjälpa till med? 
 
 
Källkritik och urval 
 
Tycker du att du hittar det material du behöver på skolbiblioteket? 
 
Hur går du tillväga när du väljer ut användbart material? 
 
Hinner du läsa igenom allt material du hittar? 
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Sitter du på biblioteket och läser eller tar du med dig materialet hem? 
 
Vad tycker du utmärker bra material? Vad är det för information du har som mål att få fram? 
 
Är det något du väljer bort? Några särskilda källor el. material?  
 
Hur tänker du när något är värdelöst eller användbart? Hur märker man det? 
 
Brukar du bli nöjd med det material du fått fram? 
 
När vet man att man har hittat tillräckligt med information? 
 
 
Ett bra skolbibliotek 
 
Hur tycker du att ditt skolbibliotek fungerar? Vad är bra/dåligt? 
 
Vilka resurser bör ett bibliotek erbjuda? Saknar du något? 
 
Vilka resurser är viktigast för din informationssökning? 
 
Hade det gjort något om det inte fanns något bibliotek på skolan? 
 
Hur ser ditt drömskolbibliotek ut? 
 
  
  


