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The method that has been used is group interviews. Twelve 
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theoretical framework in this thesis comes from Louise 
Limberg’s three categories of description of information 
seeking. These categories are used as levels of awareness of 
information seeking. 

 
The result s show that most of the pupils have a rather high 
awareness of information seeking. The Internet is their main 
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satisfy their information need. They are independent and do 
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some of the pupils would improve their awareness of 
information with some extra tutoring and support in 
information seeking and criticism of the sources. 
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1. Inledning  
 
Att studera inom kollegium tre och därmed se på biblioteks- och informationsfrågor ur 
ett användarperspektiv har gett oss ett intresse för användaren. En användargrupp som 
intresserar oss mycket är gymnasieelever som vi tycker befinner sig i ett spännande 
skede i livet. Vi vill gärna arbeta med denna grupp i vårt framtida yrkesliv och finner 
det därför relevant att studera den lite närmare.  
 
En nyligen publicerad ledare i tidskriften DIK forum (Sökmotorer värderar inte, 2006) 
talar om vikten av att studenter på högskolan kan hantera sin informationssökning på ett 
tillfredställande sätt. Att självständigt kunna ta till sig information fr ån olika källor och 
att kunna hantera och värdera den är något som man bör behärska efter att ha genomgått 
en högskoleutbildning. Dock anser författaren att många studenter har bristande 
kunskaper i detta vilket är ett problem då både arbetsliv och studier idag kräver att man 
har sådana kunskaper. Problemet ligger inte i att få tag på information, snarare gäller det 
att kunna sovra i informationsmängden samt att kunna göra bedömningar ut ifrån 
relevans och trovärdighet (Sökmotorer värderar inte, 2006). Detta resonemang handlar 
visserligen om högskolestudenter men frågan är givetvis aktuell även i de lägre 
skolnivåerna. Att redan i grundskolan och på gymnasiet lära sig att hantera 
informationssökning och källkritikiska aspekter torde utgöra en god grund både för 
fortsatta studier men också i det dagliga livet.  
 
Vår avsikt med denna uppsats är att undersöka gymnasielevers informationsbeteende. 
Vi är intresserade av att ta reda på hur eleverna tänker och agerar då de söker 
information i sitt skolarbete. Särskilt intressant är det att studera elever som saknar 
tillgång till ett eget skolbibliotek och inte heller har ett folkbibliotek i anslutning till 
skolan. Vi undrar hur dessa elever upplever sin informationsförsörjning. Frågor som 
väcktes var bland annat om eleverna har utvecklade strategier, har de utvecklat dessa 
själva, varifrån får de eventuellt stöd, vart vänder de sig och var söker de information? 
 
Frågan om skolbibliotekets existens och tendensen att slå ihop det med folkbiblioteket 
är intressant för oss inom biblioteks- och informationsvetenskapen att uppmärksamma. 
Detta för att kunna se hur pass betydelsefullt det är för gymnasieelever att ha tillgång till 
ett bibliotek och hur man kan tillgodose deras behov.  
 
 
1.1 Bakgrund 
 
Vi hade från början tänkt skriva om hur gymnasieungdomar använder skolbibliotek. Det 
blev snart tydligt att det inte är i skolbiblioteket utan i ungdomarnas 
informationssökning som vårt intresse ligger. Vi vände då vår uppmärksamhet mot de 
fristående skolorna som ofta helt saknar tillgång till skolbibliotek. Vi tycker att hur 
elever går tillväga när de inte har det stöd som ett skolbibliotek kan erbjuda är 
intressant. Kommunala gymnasieskolor har enligt lag tillgång till antingen skolbibliotek 
eller integrerade skol- och folkbibliotek. I bibliotekslagen kan man läsa följande 
 

Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas 
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera 
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att 
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tillgodose deras behov av material för utbildningen 
(Bibliotekslag: SFS 1996:1596, §5). 

 
Bland friskolorna finns ofta inte de resurserna och heller inget krav på sig att ha ett eget 
bibliotek. Eleverna hänvisas till folkbiblioteket men det är inte säkert att de har några 
speciella avtal eller kontakt med någon studiebibliotekarie som gör att de kan få extra 
stöd.  
 
Det råder delade meningar om huruvida friskolorna har rätt att använda folkbiblioteket 
som skolbibliotek. I en debattartikel skriver Mona Lansfjord, Margareta Rosenquist- 
Soliman och Lotta Kårlind (Kårlind, 2001, s.5f) att biblioteket borde ta ut en avgift från 
friskolorna eller att kommunen skulle öronmärka delar av de bidrag som går till 
friskolan. Detta skulle leda till att friskolorna antingen fick sluta avtal med existerande 
bibliotek eller starta ett eget skolbibliotek. Johanna Hansson (2001, s.7) som är barn- 
och skolbibliotekskonsulent på statens kulturråd skriver i samma debatt att det är 
skolans rektor och inte folkbiblioteket som har ansvaret för att tillgodose elevernas 
studierelaterade informationsbehov. Hon poängterar dock att barn och ungdomar oavsett 
skola ska kunna komma till folkbiblioteket och att man bör verka för att alla ska känna 
sig välkomna.  
 
Gymnasieelever är intressanta ur ett samhällsperspektiv och ständigt aktuella att 
diskutera. Det talas mycket om att elever presterar allt sämre och att man måste få till 
stånd olika satsningar. Samtidigt skärs det ner på resurser som t.ex. skolbibliotek. Ett 
skolbibliotek kan erbjuda handledning, användarundervisning och resurser särskilt 
anpassade för skolarbete. I dagens samhälle finns mängder av information tillgängligt, 
såväl tryckt som elektronisk, och biblioteket kan fungera som en mellanhand och hjälpa 
eleverna att sovra bland materialet. Exempelvis kan detta ske genom att bibliotekarien 
hjälper eleverna att bli mer medvetna om hur man kan gå tillväga. Skolbiblioteket kan 
också erbjuda material som är anpassat i nivå samt hjälp och stöd i 
informationssökning.  
 
Det är sannolikt att skolor utan någon speciell kontakt med bibliotek utvecklar andra 
metoder för att tillgodose elevernas behov av information. Det troliga är också att de på 
något sätt försöker stötta sina elever. Har den friskola som vi valt att studera löst detta 
på något annat sätt än med ett skolbibliotek? Kan skolbibliotekets principer och idéer 
leva vidare i en ny form? Dessa frågor gör att vi tycker att det är intressant att studera 
hur gymnasieelever som saknar skolbibliotek klarar sin informationsförsörjning.  
 
Skolelever har i och med Internets intåg aldrig haft det så lätt att få tag i information 
som nu men heller aldrig så svårt. Det finns väldigt mycket information att tillgå vilket 
enligt Anette Holmqvist (2002), ansvarig för projektet Kolla källan, gör det nödvändigt 
för skolan att hjälpa eleverna att sålla. Eleverna måste lära sig att hantera de stora 
mängder av information som finns att tillgå, vad man ska välja och hur man ska förhålla 
sig kritiskt. Det är viktigt att eleverna själva lär sig att kritiskt granska information samt 
att bedöma om informationen är användbar för den egna uppgiften. Lärare och 
bibliotekarier kan omöjligt hinna med att förhandsgranska allt som finns att tillgå på 
Internet (Holmqvist, 2002). 
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Vår avsikt är att försöka få en bild av elevernas upplevelser när det gäller 
informationsförsörjning. Vi vill veta hur eleverna ser på sin informationssökning, vart 
de vänder sig samt hur de ser på och bedömer olika källor. 
 
Eftersom vi studerar biblioteks- och informationsvetenskap så blir det lätt självklart för 
oss att elever som inte har tillgång till bibliotek saknar en väsentlig resurs och att detta 
påverkar dem negativt. Dock måste vi bortse från denna inställning för att kunna 
genomföra en neutral studie.  
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2. Syfte och problemformulering 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens problem och syfte följt av problemavgränsning, 
frågeställningar och disposition.  
 
 
2.1 Problembeskrivning och problemformulering 
 
Gymnasieelever behöver regelbundet söka information av olika slag för att genomföra 
sina studier. Denna information kan nås på olika sätt. Många skolor har nära tillgång till 
någon typ av bibliotek som tillhandahåller material samt kan stå till tjänst med råd och 
stöd. I dagens skola har datorn och Internet fått en allt större roll som 
informationsförsörjare. I flera gymnasieskolors profiler kan vi läsa om att just dator- 
och Internetanvändning ligger till grund för elevernas arbete. Detta är intressant men vi 
tror också att eleverna använder sig av andra vägar. 
 
I studien Svenska gymnasieelevers användning av Internet i skolarbetet (2006) gjord av 
Kooperativa förbundet, kom man fram till att gymnasieelever använder sig av Internet i 
mycket stor utsträckning då de söker information till sitt skolarbete. Enligt studien 
hämtar 80% av eleverna mer än hälften av sin information från Internet när de ska 
skriva ett arbete. Lika många litar för det mesta på den information som de finner. Ett 
stort antal elever tycker också att det är ganska oviktigt vem som står bakom 
informationen. Ungefär hälften av gymnasieeleverna ansåg inte att skolan gjorde 
tillräckligt för att hjälpa dem till källkritiskt tänkande. De tyckte inte heller att de fått 
några riktlinjer att hålla sig till för att granska den information som de hittar på Internet. 
Detta är en relativt liten studie och kan därför inte ses som allomfattande men den är av 
intresse och aktuell eftersom den visar på hur det förhåller sig idag. 
 
Gymnasieelever upplever ofta stress i sin studiesituation, de har flera ämnen parallellt 
och flera inlämningar, prov etc. samtidigt. Att få bra resultat och bra betyg är också 
viktigt för många. Detta tror vi kan påverka hur eleverna söker information, att de nöjer 
sig relativt snart och förkortar därmed sin sökprocess. Det upplevs kanske som att det 
inte finns tid och kraft att lägga ner tid på sin informationssökning och 
informationsplanering.  
 
Att göra det lätt för sig och inte söka mer information än vad som krävs är inte något 
som gäller specifikt för ungdomar. Donald O. Case (2002. s.143), forskare i biblioteks 
och informationsvetenskap, skriver i sin bok Looking for information om principle of 
least effort som innebär att människor tenderar att använda sig av den enklaste vägen 
när det gäller informationssökning. Detta kan innebära att man nöjer sig med sämre 
kvalitet på informationen. Det behöver inte vara sämre utan kan räcka för att 
tillfredställa informationsbehovet (s.289). Resultatet blir att man nöjer sig med precis 
vad man behöver för att t.ex. genomföra en uppgift och inte försöker hitta mer 
information för att uppnå en djupare förståelse. 
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2.2 Syfte 
 
Vårt syfte är att studera hur gymnasielever på en skola som saknar skolbibliotek 
beskriver sitt informationsbeteende i sin studiesituation. Vi vill undersöka hur eleverna 
själva ser på sin sökning och användning av information samt hur de hanterar och 
bedömer källor. Vi vill också veta i vilken mån de får råd och stöd. Det är elevernas 
egna upplevelser och uppfattningar som kommer att stå i centrum och ligga till grund 
för undersökningen. Således kan vi inte göra anspråk på att skildra den faktiska 
verkligheten utan istället se på hur eleverna uppfattar sin verklighet. 
 
 
2.3 Problemavgränsning 
 
Vi har avgränsat vår undersökning till att endast omfatta en friskola, en årskurs, en klass 
samt ett gymnasieprogram. Skolan där studien har genomförts har inte tillgång till 
någon form av skolbibliotek. Det är elevernas tankar och åsikter som står i fokus. 
Elevernas emotionella upplevelser under informationsprocessen kommer vi dock inte att 
studera närmare. Vi är heller inte intresserade av att i detalj studera elevernas sökningar 
på exempelvis Internet i fråga om söksträngar och liknande eller att ta reda på exakt 
vilka böcker som används. Snarare är vi intresserade av vilken typ av källor de väljer, 
t.ex. läroböcker, Internet, bibliotek, lärare etc. och hur de når fram till dem. Vi har inte 
för avsikt att göra en jämförande studie mellan elever med och utan tillgång till 
skolbibliotek.  
 
 
2.4 Frågeställningar 
 
Uppsatsens övergripande problem är: Hur söker gymnasieelever information till sitt 
skolarbete i avsaknad av skolbibliotek? 
 
Med hjälp av följande frågeställningar vill vi besvara vårt problem: 
 
- Hur resonerar eleverna kring sitt sökande och användande av information? 
 
- Vilken uppfattning har eleverna av att själva söka information? 
 
- I vilken omfattning uppfattar eleverna att de får hjälp och stöd? 
 
Med vår studie vill vi ta reda på hur gymnasieelever förhåller sig till 
informationssökning samt hur de klarar sig utan ett skolbibliotek. Vi vill ta reda på vilka 
källor som används och vart man vänder sig när eleverna inte har samma naturliga 
tillgång till ett bibliotek som de har när det finns tillgång till skolbibliotek. Kanske blir 
någon annan typ av källa viktigare för dessa elever. Den hjälp och det stöd som ett 
skolbibliotek eventuellt kan erbjuda kanske eleverna i studien ersätter på något annat 
sätt. Blir personer eller andra faktorer viktigare? Även hur eleverna ställer sig till olika 
typer av information samt hur de resonerar kring källkritik och användning av källor 
kommer att undersökas då detta är en del i informationsanvändandet. 
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2.5 Disposition 
 
Här följer en redogörelse för hur uppsatsen är upplagd kapitel för kapitel.  
 
I kapitel ett inleds uppsatsen med en bakgrund och vårt ämnesval. Vi redogör också för 
ämnets relevans och motiverar varför det är intressant att göra denna studie. Vidare 
beskrivs i kapitel två uppsatsens problem och syfte. Sedan följer problemavgränsning, 
frågeställningar och disposition. I detta kapitel klargör vi uppsatsens fokus som är att ta 
reda på hur gymnasieelever som saknar tillgång till ett eget skolbibliotek ser på sitt 
sökande och användande av information. 
 
Därefter följer kapitel tre som beskriver den teori vi valt att använda för att besvara de 
frågeställningar som presenterades i föregående kapitel. Teorin bygger på Louise 
Limbergs forskning kring gymnasieelevers informationssökning och lärande. Limberg 
har arbetat fram tre kategorier för hur eleverna ser på informationssökning, även dessa 
kategorier presenteras här. I nästföljande kapitel, kapitel fyra, redogörs för de metoder 
som använts för insamlande och bearbetning av data. Här kan man också läsa om hur de 
valda insamlingsmetoderna enkät och intervju har utformats och genomförts. Vi redogör 
även för hur resultatet har bearbetats och analyserats samt om vår egen 
informationssökning och det material som vi har använt oss av. 
 
Kapitel fem är en genomgång av litteratur och tidigare forskning uppdelad i fyra 
områden. Det handlar om informationssökning, Internetbaserad informationssökning; 
användandet av personer som källor samt bedömning av källor. Här vill vi skapa en 
grundförståelse för hur elevers informationssökning och användning kan gå till. Det 
sjätte kapitlet inleds med ett avsnitt som berör friskolor och vilka lagar de har att 
förhålla sig till främst gällande bibliotek och information. Detta är relevant att känna till 
då studien rör förhållandena på en friskola. Sedan följer en presentation av den friskola 
där undersökningen har genomförts. 
 
Härefter följer kapitel sju där resultatet av enkät och intervjuer redovisas. 
Enkätresultaten används för att inleda och ge en bakgrund av elevernas studiesituation. 
Intervjuerna, som är vårt huvudsakliga empiriska underlag, presenteras grupp för grupp 
under rubriker som liknar dem i kapitel fem vilket även är samma rubriker som använts 
i intervjumallen.  
 
I kapitel åtta analyseras resultatet efter den nivå av informationsmedvetenhet vi 
upplever att eleverna når upp till med teorin som grund. De tre nivåerna är utvecklade 
efter Limbergs tre kategorier. Det nionde kapitlet ägnas sedan åt diskussion av resultatet 
kring de punkter som vi tidigare har tagit upp i kapitel fem och sju. Det handlar om 
informationssökning, Internetbaserad informationssökning, användandet av personer 
som källor, bedömning av källor samt elevernas behov av råd och stöd.  
 
I kapitel tio dras slutsatser i syfte att besvara de frågeställningar som presenterades i 
kapitel två. Vi utvärderar även teori och metod gentemot vår studie. Här betraktas även 
resultatet ur ett biblioteksperspektiv och vi lägger fram våra avslutande reflektioner. 
 
Kapitel elva sammanfattar uppsatsen i alla dess delar från inledning till slutsatser. 
 
Slutligen följer källförteckning och bilagor. 
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3. Teori  
 
Vi har valt att använda oss av tre kategorier av uppfattningar av information framtagna 
av Louise Limberg som teoretisk utgångspunkt. Louise Limberg är professor vid 
institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås. I sin 
avhandling Att söka information för att lära undersöker Limberg (1998) huruvida 
gymnasieelevers informationssökning hänger samman med deras inlärningsresultat. 
Gymnasieklassen som observerades och intervjuades skulle göra ett skolarbete om EU 
som då var högaktuellt. 
 
De elever som deltog i Limbergs studie hade en annorlunda skolsituation än våra elever 
har. Eftersom studien genomfördes 1998 så var användningen av Internet inte särskilt 
utbredd och eleverna i studien använde inte Internet alls. Däremot hade de tillgång till 
ett skolbibliotek och fick dessutom mycket handledning både av lärare och 
skolbibliotekarie. Förutom det tryckta materialet i biblioteket hade de där också tillgång 
till ett antal referensdatabaser för tidskriftsartiklar. En stor del av den information 
eleverna i Limbergs studie använde sig av i sitt arbete fick de även genom de intervjuer 
med olika experter som genomfördes under ett studiebesök i Stockholm. De elever som 
vi studerat använder Internet i stor utsträckning men har inte tillgång till ett 
skolbibliotek eller handledning från en särskild bibliotekarie. De är i större utsträckning 
hänvisade åt sig själva när det gäller att söka information dock kan de söka stöd och 
hjälp hos sina lärare i viss mån. Hur elever tänker och resonerar om information 
behöver inte skilja sig åt i någon större utsträckning på grund av det nya medieutbudet 
eller av olika skolsituationer. 
 
Eleverna i Limbergs studie observerades vid flera tillfällen. Hon följde hur eleverna 
gick tillväga under arbetet om EU. Limberg kunde alltså följa eleverna under hela 
arbetsprocessen. Studien genomfördes både med hjälp av observationer och intervjuer. 
Till skillnad från Limberg så har vi inte följt våra elever genom en hel process. Vi har 
istället intervjuat eleverna vid ett tillfälle och då resonerat med dem om hur de ser på 
informationssökning och källkritik i stort. Vi har inte studerat hur eleverna tänker i ett 
visst ämne och under ett speciellt skolarbete utan försökt få fram deras tankar om 
skolarbetet och informationssökning på ett mer generellt plan. 
 
Trots olikheterna finner vi ändå att Limbergs studie är intressant och användbar för oss. 
De tre kategorier som Limbergs studie resulterar i ser vi som särskilt intressanta då de 
ger uttryck för olika typer av uppfattningar om informationssökning. Det är också 
intressant att se hur Limbergs kategorier står sig idag när mycket av informationen 
inhämtas på Internet. 
 
 
3.1 Om informationssökning och inlärningsresultat 
 
Limberg (1998) kom i sin studie fram till att det går att urskilja tre större kategorier, A, 
B och C, av hur eleverna ser på och hanterar information. Kortfattat kan dessa olika 
uppfattningar beskrivas som att A innebär att söka fakta, B att väga information för att 
kunna ta ställning i en fråga och C innebär att granska och analysera. För att dela in dem 
i dessa tre huvudkategorier har Limberg först rankat eleverna utifrån fem 
underkategorier. Hur de såg på och hanterade dessa kategorier låg till grund för vilken 
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större kategori de sedan tillhörde. En del elever hade uppfattningar som tillhörde flera 
kategorier, men det slutgiltiga resultatet berodde på vilka typer av uppfattningar 
gällande de olika underkategorierna man hade flest av (s.161). 
 
De underkategorier som eleverna bedömdes utifrån är, relevanskriterier, 
informationsöverflöd, informationsmättnad, kognitiv auktoritet och bias. 
Relevanskriterier handlar om hur eleverna avgör vad som är användbar information. 
Detta kan bedömas efter innehåll och typ av källa men också efter tillgänglighet både 
om det finns att tillgå fysiskt men även om man kan ta till sig materialet, exempelvis om 
det är skrivet på ett förståeligt språk. Informationsöverflöd handlar om hur eleverna 
agerar när det uppstår ett överflöd av information. En del löste problemet genom att 
skära ner på materialet utan någon större eftertanke, medan andra försökte analysera och 
strukturera materialet. Informationsmättnad handlar om när och hur eleverna avgjorde 
att de fått tillräckligt med material. En del nöjde sig när de tyckte att de lagt ner 
tillräckligt mycket tid på informationssökning, andra strävade efter att täcka in hela sitt 
område för att kunna svara på sina frågeställningar. Kognitiv auktoritet handlar om hur 
eleverna värderade en källas trovärdighet och vilka kriterier som avgjorde det. Den sista 
underkategorin är bias vilket innebär hur eleverna ställde sig till användandet av partiskt 
material (Limberg, 1998, s.143ff). 
 
Limberg kom fram till att det fanns ett samband mellan elevernas informationssökning 
och användning och deras inlärningsresultat. Den kategori av uppfattningar av 
informationssökning som en elev placerades i av Limberg visade sig stämma överens 
med det slutliga betyg som eleven fick på sitt arbete av läraren. Kategori A motsvarar 
alltså ett lägre betyg, kategori B ett medelbetyg medan eleverna i Kategori C fick högre 
betyg (Limberg, 1998, s.194). 
 
 
3.2 Limbergs tre kategorier 
 
Här följer en presentation av de tre kategorier av uppfattningar av informationssökning 
som Limberg kommit fram till i sin studie. 
 
Kategori A 
 
För eleverna i kategori A innebär informationssökningen i första hand att söka fakta för 
att kunna få säkra svar på sina frågor. De utgår ifrån att det måste finnas ett klart svar på 
frågan och att detta ska finnas i klartext. Relevant material kännetecknades därmed av 
att det gav säkra svar. Om materialet var användbart eller inte avgjordes av dess 
tillgänglighet och begriplighet. När de sedan inte orkade med att läsa och bearbeta mer 
information eller det inte fanns mer på skolbiblioteket ansåg de sig ha tillräckligt. 
Problem med informationsöverflöd löstes genom att skära ner materialmängden utan 
någon större eftertanke (Limberg, 1998, s.161). 
 
I kategori A tyckte man sig inte ha någon användning av partiskt material. Man såg det 
som besvärligt att det gav så motstridig information och ansåg därför att det var svårt att 
använda. Eleverna tyckte dock inte att informationssökningen var något problem. De 
reflekterade heller inte mycket över huruvida det material de funnit var relevant för 
problemet eller inte (Limberg, 1998, s.161).  
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Kategori B 
 
Syftet med informationssökningen är fö r eleverna i kategori B att skaffa sig tillräckligt 
med information för att kunna bilda sig en uppfattning och förstå ämnet. Relevant 
information var sådan att den gav svar på frågorna och täckte in ämnet. Allt eftersom 
informationssökningsprocessen fortskred så gick det dock upp för eleverna att svaret på 
frågorna var något som de själva skulle komma fram till med hjälp av den information 
de hade funnit. I kategori B började eleverna med att orientera sig i ämnet med 
övergripande information för att sedan gå över till mer specifik information. Det var 
betydelsefullt att materialet inte var för svårt att förstå för att använda. När materialet 
täckte in ämnet och besvarade frågorna så hade man tillräckligt med information. Det 
var också viktigt för eleverna att ha använt flera olika typer av källor samt att ha besökt 
mer än ett bibliotek. Redundans, d.v.s. när eleverna upplevde att samma information 
började komma tillbaka, upplevdes som en signal om att man hade gjort en tillräckligt 
grundlig informationssökning. I kategori B använde eleverna sig av flera typer av 
material, sökvägar och bibliotek än vad eleverna i kategori A gjorde (Limberg, 1998, 
s.162f). 
 
Informationsöverflöd löstes på olika sätt inom kategori B. Vissa tänkte inte närmare på 
saken medan andra diskuterade olika sätt att begränsa materialet på. Exempelvis började 
de med att använda information av en mer övergripande karaktär för att på så sätt skapa 
sig en förståelse. Informationens värde och auktoritet bedömdes bland annat av 
användningen av fackspråk och specialuttryck och vem som producerat materialet etc. 
När det gällde partiskt material ansåg även elever med B-uppfattning att det var 
komplicerat, dock försökte de ändå använda sådant material och försökte väga de olika 
parterna mot varandra. (Limberg, 1998, s.162f).  
 
Kategori C 
 
För eleverna i kategori C innebär informationssökningen att leta information för att 
skaffa sig förståelse för ämnet. Deras växande förståelse påverkade 
informationssökningen. De granskade alla källor kritiskt och diskuterade vilka intressen 
som kunde finnas bakom olika källor. De sökte material som var beskrivande och 
argumenterande. Allra helst skulle informationen vara neutral men de använde sig också 
av partisk information. I kategori C var det viktigt att använda sig av flera olika typer av 
material. Eleverna ville få fram lika mycket information om varje del av ämnet och 
ansträngde sig för att få ihop tillräckligt med material om brist uppstod. Förutom att få 
svar på sina frågor ville man också sätta in dem i ett vidare sammanhang samt se på 
dem ur flera synvinklar. När det fanns en variation i den funna informationen gällande 
både bredd, djup samt att argument från olika parter täcktes in ansåg sig eleverna ha 
tillräckligt med material. Redundans var också ett tecken på detta. Informationen 
värderades utifrån författarens auktoritet och materialets innehåll (Limberg, 1998, 
s.163f). 
 
Informationsöverflöd hanterades genom att skapa struktur i informationen. Bland annat 
så utgick eleverna i kategori C ifrån det läraren hade sagt på sina lektioner som en bas 
för att begränsa informationsöverflödet. Liksom i kategori B sökte man sig till bredare 
källor. Begränsning av materialet skedde efter att man gjort kvalitativa bedömningar 
(Limberg, 1998, s.164f). 
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Kategori C var den kategori där eleverna använde sig av flest sökvägar, typer av 
material och bibliotek. Man använde sig också av partiskt material. Detta för att förstå 
olika åsikter genom att se på vilka argument som fanns för dessa. De diskuterade också 
kring hur olika parter använde sig av samma källa. Eleverna konstaterade även att 
objektivt opartiskt material inte existerade. Det som främst utmärker kategori C var 
deras strävan att analysera och kritiskt granska material (Limberg, 1998, s.163f).  
 
 
3.3 Sammanfattning av teori 
 
De tre kategorierna kan alltså ses som olika typer av uppfattningar om information och 
informationsanvändning. Kategori B och C visar på en medvetenhet och att dessa elever 
har tänkt till och försökt analysera sitt material för att kunna ta till sig informationen och 
omvandla den till kunskap. Eleverna i Kategori A ger ut tryck för att inte engagera sig 
lika djupt eller möjligen inte ha samma förmåga att ta steget upp till kategori B och C. 
Det bör samtidigt betonas att flertalet elever inte hade uppfattningar som renodlat 
stämde överens med kategorierna utan ofta visade prov på att tillhöra flera kategorier. 
Den kategori som var dominerande bestämde till vilken kategori eleven skulle höra. 
 
Att söka information för att lära är från 1998 och vi tyckte att det skulle vara intressant 
att veta hur det ser ut idag med ett annat medieutbud, stor tillgång till information av 
olika slag via Internet samt utan tillgång till ett skolbibliotek. Med hjälp av kategorierna 
har vi lättare kunnat urskilja på vilken nivå de elever som vi studerat befinner sig i fråga 
om informationssökning. Vår studie bygger på elevernas egna uppfattningar medan 
Limberg också har observerat elever för att få fram sina resultat. 
 
Vi har inte gjort om Limbergs kategorier utan har istället valt att se på dem som 
övergripande mått på elevernas informationsmedvetenhet. Vi har inte heller undersökt 
alla de underkategorier som Limberg tar upp utan har undersökt hur eleverna uppfattar 
att de förhåller sig till information och informationssökning. 
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4. Metod och arbetssätt 
 
För att besvara våra frågeställningar skulle man kunna använda sig av flera metoder 
som fungerar för att få fram olika typer av resultat. Exempelvis kan man göra en 
omfattande enkätundersökning. Resultaten av detta skulle bli av en mer statistisk 
karaktär och det är svårare att få fram elevernas egna tankar och uppleve lser. En 
enkätstudie blir också mer ytlig då man inte kan fördjupa sig vidare med hjälp av t.ex. 
följdfrågor. Det skulle snarare bli en kartläggning av en situation men inte svara på 
varför det är som det är. 
 
En litteraturstudie skulle delvis kunna svara på våra frågor, dock skulle resultatet enbart 
bygga på vad andra har kommit fram till, vilket inte behöver vara negativt men det kan 
vara svårt att få fram tillräckligt med aktuellt material för att kunna spegla hur det ser ut 
idag. Mycket av forskningen pågår också utanför Sverige och är intressant att ta del av 
för att jämföra men kanske svårt att använda som underlag för ett resultat om man vill 
spegla situationen i Sverige. Vi har också valt bort att göra en litteraturstudie för att vi 
upplever det som mer givande för oss att göra en egen studie. 
 
Genom att göra en observation kan man få fram resultat intressanta för vår studie. 
Genom att observera eleverna och hur de gör när de söker information skulle vi få svar 
på hur eleverna faktiskt går tillväga i sin informationssökning vilket inte alls behöver 
vara det samma som hur de upplever att de gör. Att utföra en observation tar också tid 
och fordrar en långsiktig planering. Det kräver också att man utvecklar en god kontakt 
med en skola och dess personal och elever. För att få struktur skulle man möjligen 
behöva följa eleverna under ett och samma arbete. 
 
Det vi vill finna svar på är alltså hur eleverna själva upplever sin informationssökning 
och deras egna uppfattningar om olika aspekter på detta. Dessa frågor anser vi besvaras 
bäst genom intervjuer eftersom vi genom att samtala med eleverna kan närma oss deras 
uppfattningar, upplevelser och tankar om information. Vi valde att göra en inledande 
enkätundersökning som sedan följdes upp med gruppintervjuer. 
 
 
4.1 Metodval 
 
Studien har genomförts med hjälp av en enkät och semistrukturerade gruppintervjuer. 
Enkäten hade en kartläggande funktion och gav oss en övergripande bild av klassens 
informationssökning. Syftet var att bilda oss en uppfattning om klassen samt att få en 
bakgrund. Frågorna låg på ett ytligare plan och gav oss information exempelvis om hur 
vi skulle fortsätta i våra intervjuer. Vissa av de frågor som ställdes i enkäten återkom 
också i intervjun men då försökte vi gå djupare och ta reda på varför eleverna tänkte och 
agerade som de gjorde. Enkäten fungerade också som en inledning för våra informanter. 
Genom att först besvara enkäten fick de tillfälle att reflektera lite över sådant som vi 
tänkte ta upp under intervjun. Hur ens informationssökning ser ut är ju inte något som 
man dagligen går och funderar över. Därför hoppades vi att enkäten skulle sätta igång 
lite tankar så att vi kunde använda intervjutiden till fullo. 
 
En semistrukturerad gruppintervju passar vårt syfte eftersom den följer en på förhand 
bestämd plan över vilka frågor som ska behandlas. Dock ger den utrymme för 
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informanterna att fritt uttrycka sina svar och att brodera ut dem. Intervjun blir alltså 
delvis strukturerad men man följer inte slaviskt intervjumallen. Detta gör att intervjun 
blir flexibel och kan anpassas efter situationen då exempelvis ordningsföljden på 
frågorna kan variera (Denscombe, 2002, s.135). Samtidigt lämpar sig denna 
intervjumodell då vi som intervjuare lättare kan kontrollera situationen och undvika allt 
för långa sidospår. Då vi har gymnasieelever som informanter och har intervjuat dem på 
skoltid ville vi använda tiden så effektivt som möjligt vilket vi anser att man gör med 
hjälp av en gruppintervju. Vi misstänkte också att lärare och elever skulle ha begränsat 
med tid och intresse för vår studie. 
 
Gruppintervjuer är bra då syftet är att diskutera ett ämne som inte upplevs som känsligt 
för informanterna. Intressanta tankar kan komma upp till ytan genom informanternas 
samspel med varandra. Det är också mer tidseffektivt (Thomsson, 2002, s.71). I en 
gruppintervju kan det vara en fördel att vara två intervjuare. Man kan dela uppgifterna 
mellan sig och ansvara för olika saker. Andra fördelar är att den ene kan vara den som 
aktivt intervjuar medan den andre antecknar och observerar. En nackdel kan däremot 
vara om de båda intervjuarna avbryter varandras tankegångar. När de båda intervjuarna 
känner varandra väl kan det fungera bra att de båda kan föra samtalet framåt. De 
kompletterar då varandra på ett naturligt sätt (Thomsson, 2002, s.75). Vi kände att en 
kombination av dessa båda var lämplig, vi känner varandra väl och tänker ofta i samma 
banor men det är också bra att på förhand bestämma vem som ska ansvara för vad. Vi 
tyckte också att det var viktigt att vi båda var med i intervjuerna. På så sätt kunde vi se 
till att vi inte missade något då båda kunde tolka det som sades och gjordes. Vi ansåg 
också att det skulle göra det lättare att diskutera intervjuerna efteråt. 
 
Sammansättningen i gruppen är viktig för att informanterna ska kunna prata öppet och 
känna sig trygga i gruppen. Vi ville undvika att de kände sig utsatta. I en grupp är det 
inte bara en informant som intervjuaren har ögonen på utan man är flera som kan hålla 
igång samtalet. Då blir det inte samma press på en enskild deltagare att komma med 
svar. Vi försökte naturligtvis också se till att inte bara en person tog överhanden och de 
andra satt tysta. Vi övervägde även att göra parintervjuer men valde bort det då vi ville 
att gymnasieeleverna skulle ha majoritet i intervjusituationen. Intervjuerna ägde rum i 
skolan både av praktiska skäl och för att ge informanterna hemmaplan. 
 
Vi vill framhålla att tyngdpunkten i vår empiriska insamling ligger i de gruppintervjuer 
som gjorts med gymnasieeleverna. Det är ur dessa intervjuer som vi fått fram vårt 
huvudsakliga material till analys. För att få kompletterande uppgifter om elevernas 
studiesituation har också en viss korrespondens förts med skolans biträdande rektor 
samt en av svensklärarna på skolan. Vi blev intresserade av vilken syn skolan har på 
elevernas informationsförsörjning och om den överensstämde med vad vi fick veta av 
eleverna. 
 
 
4.2 Urval 
 
För att få kontakt med en gymnasieskola utan tillgång till skolbibliotek eller integrerat 
skol- och folkbibliotek valde vi att vända oss till friskolorna. Vi tog kontakt med ett 
antal skolor vars profil vi tyckte passade vår undersökning. Den första kontakten togs 
via e-mail till rektorn där vi berättade vilka vi var och om vårt syfte. Intresset för vår 
studie var svalt men till slut fick vi tag på en skola som var positiv till att delta. Att 
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intresset för vår studie var svalt kan ha flera orsaker. Många skolor upplever att de inte 
har möjlighet att avsätta tid för sådant som inte hör undervisningen till. Det kan också 
vara så att man inte vill riskera att framställas i dålig dager, de friskolor som vi 
kontaktat vill kanske inte heller skylta med att de har sämre resurser gällande 
skolbibliotek än de kommunala skolorna. 
 
Den gymnasieklass vi har undersökt arbetar mycket med uppgifter och skolarbeten som 
kräver att de själva söker information. Dessa elever har varit tvungna att konfronteras 
med informationssökning och torde ha utarbetade strategier, både medvetna och 
omedvetna, i någon mån och det var just detta vi ville undersöka. Därför ville vi också 
studera elever i årskurs tre, dessa elever tror vi har hunnit med att utveckla sina 
strategier för informationssökning. 
 
Skolans biträdande rektor var mycket tillmötesgående och gav sitt godkännande till att 
vi skulle intervjua elever på skolan. Vi bad att få komma till skolan vid två tillfällen för 
att först genomföra den mindre enkätundersökningen och sedan intervjuerna. Tanken 
var från början att vi själva skulle komma och dela ut enkäten till eleverna och att vi 
samtidigt skulle få tillfälle att presentera oss själva och vår undersökning. Tyvärr blev 
det inte möjligt för oss att själva genomföra enkätundersökningen då biträdande rektor 
med kort varsel meddelade oss att eleverna inte var tillgängliga vid den planerade 
tidpunkten. Han erbjöd sig emellertid att själv distribuera enkäten för vår räkning vilket 
vi accepterade. Vi utgår ifrån att han har varit etiskt korrekt och inte läst igenom 
elevernas svar. Totalt deltog 14 av klassens 25 elever i enkätundersökningen, vilket 
innebar att 56% deltog. Av dessa var nio elever flickor och fem pojkar. För 
representativitetens skull hade vi önskat att hela klassen deltog, dock var detta i vårt fall 
inte möjligt. Vi anser ändå att den andel svar vi fått räckte då vi upplevde att vi fick en 
god svarsvariation där det gick att urskilja mönster som gav oss en bakgrund av klassen.  
 
Att genomföra och bearbeta intervjuer tar tid, därför var det inte möjligt att intervjua 
hela klassen på totalt 25 personer. Vi valde att intervjua 12 personer eller fyra grupper 
beroende på att vi upplevde att vi med detta antal uppnådde en tillräcklig svarsvariation. 
Grupperna kom att skilja sig åt i uppfattningar och i och med det anser vi att vi fick 
tillräckligt med material. Att de var tre i varje grupp upplever vi som gynnsamt då vi 
tror att ett större antal skulle ha gjort det svårt för alla att komma till tals. Ett mindre 
antal än tre elever skulle i sin tur gjort det svårare för eleverna att föra ett diskuterande 
samtal där man bollar åsikter och tankar fram och tillbaka. Det finns en risk att eleverna 
i en grupp tenderar att hålla med varandra enbart för att de är i samma grupp och att 
deras åsikter därför blir något likriktade. Detta är naturligtvis något som man vill 
undvika. Vi anser att vi på det stora hela har lyckats undvika detta genom att då och då 
vända oss till eleverna individuellt i samtalet för att fånga upp deras enskilda tankar och 
åsikter. 
 
Eftersom vi inte ville påverka elever och lärare alltför mycket i deras arbete överlät vi 
till skolan att välja ut vilken klass som skulle delta i undersökningen. Våra önskemål var 
dock att de skulle gå sitt tredje år. En fördel med att låta elevernas lärare sätta samman 
grupperna är att läraren känner eleverna bättre och vet vilka som kan tänkas prata mest 
öppet i en grupp med varandra. En nackdel är att läraren kan, mer eller mindre 
medvetet, välja ut elever som han tycker passar bra för studiens syfte. Risken blir att 
man missar någon kategori av elever och får missvisande resultat om läraren väljer efter 
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egna premisser. Om läraren bara tar klasslistan och delar in klassen i grupper så 
försvinner också all mening med att låta läraren skapa grupper.  
 
Vi hade önskat att läraren skulle sätta samman grupper med en jämn fördelning mellan 
pojkar och flickor samt mellan starka respektive mindre starka elever. Att låta läraren 
sätta samman grupperna hade också ett annat syfte nämligen att sätta samman elever 
som kände sig trygga med varandra. Lärarna hade dock inte blivit informerade om detta 
utan när vi kom till skolan fick eleverna själva gruppera sig och komma ut till oss. Vi 
upplevde att gruppsammansättningen blev god även på detta sätt eftersom eleverna 
själva fick välja vilken grupp de skulle tillhöra och att de därför kunde känna sig trygga 
med sina medrespondenter och i intervjusituationen. Det visade sig att vi fick intervjua 
lika många pojkar som flickor. Det var gynnsamt att vi fick en sådan jämn fördelning 
mellan könen då vi tror att detta gav en bättre helhetsbild. Det faktum att eleverna själva 
fick gruppera sig tror vi kan ha varit positivt då de antagligen har valt att vara del av en 
grupp i vilken de känner att de fritt kan uttrycka sina tankar och åsikter. Att eleverna var 
ovetande om att de skulle intervjuas kan vara både positivt och negativt. Det kan ha 
varit en fördel att eleverna var oförberedda på vårt besök eftersom de då inte hann bli 
nervösa och för den skull inte vilja vara med. Något som är negativt kan vara att vi 
kanske gjorde ett sämre intryck på eleverna när vi presenterade oss för klassen eftersom 
vi blev förvirrade när vi förstod att ingen förutom biträdande rektor visste om vår 
existens. Även fördelningen mellan starka respektive mindre starka elever tycker vi 
tillgodosågs. De tendenser som framkommit rörande starka och mindre starka elever är 
de som vi själva märkt av under bearbetningen av intervjumaterialet och inte något som 
vi hade någon vetskap om före intervjuerna.  
 
Vi strävade efter att få en helhetsbild över hur eleverna tänkte och ville undvika att bara 
få en viss typ av svar. Alla elever är olika men genom att täcka in de tydliga olikheter 
som kön och prestation kan vi få en mer mångsidig och representativ bild av klassen. 
 
 
4.3 Utformning av enkät och intervjumall 
 
Vi har lagt ner mycket tid på att utforma enkäter och intervjuer med språk och begrepp 
som inte känns främmande för de ungdomar som deltar i studien. Det är viktigt att inte 
komma med frågor som kan vara tvetydiga eller som kan tolkas som att de ska besvaras 
på ett speciellt sätt. För att göra enkäten bättre utfördes pilotversioner på vuxna och på 
ett par gymnasieelever. Enkäten gav oss något att arbeta emot inför intervjuerna men är 
inte tänkt att användas som empiriskt underlag utan för att ge oss en bakgrund. Vi är 
medvetna om att enkätresultatet inte är tillräckligt för att använda som statistiskt 
underlag. När vi redovisar våra resultat kommer vi dock att visa på tendenser som 
framkommit genom enkäten, detta redovisas endast som en inledande bakgrund. 
 
Vi försökte utforma så genomarbetade intervjufrågor som möjligt och rådfrågade också 
personer i vår omgivning om hur de uppfattades. Vi hade även i åtanke att vi skulle vara 
flexibla under själva intervjun och ändra vissa formuleringar om det behövdes. 
Intervjufrågorna har delats in efter olika teman för att underlätta arbetet med såväl 
intervju- som analysarbetet. Vi ville ha en tydlig mall att utgå ifrån för att förhindra att 
intervjuerna svävade allt för långt ut i annan riktning än den tilltänkta. En mall gör det 
också lättare att redan under intervjun urskilja mönster och riktningar i materialet. 
Under själva intervjuerna insåg vi snart att vi fick låta eleverna styra samtalet i mångt 
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och mycket då de ibland spontant kom in på saker som vi hade tänkt ta upp senare i 
intervjun. Det var ändå till stor hjälp att ha våra frågor under olika teman då det gjorde 
att vi kunde täcka in och få svar på allt det som vi tänkt oss. 
 
 
4.4 Genomförandet av enkät- och intervjuundersökning 
 
Vi kom till skolan vid två olika tillfällen för att intervjua eleverna. Vid det första 
tillfället visade det sig att endast ett fåtal av eleverna från den klass vi skulle intervjua 
fanns på plats då lektionen var i en valbar kurs. Vi fick ihop deltagare för en första 
intervju och fick sedan ve ta av såväl eleverna som biträdande rektor att hela klassen 
troligen skulle vara samlad följande dag då de hade fysiklektion. Det visade sig stämma 
och vi fick då intervjua ytterligare nio elever. 
 
Eleverna intervjuades i grupper om tre personer. Att vi båda var med vid varje intervju 
upplevdes inte som en nackdel då vi tror att det har underlättat för att för att sätta igång 
och föra samtalet framåt. Totalt intervjuades 12 elever, sex flickor och sex pojkar. Varje 
intervju tog ungefär 25 minuter.  
 
Vi började varje intervju med att kort presentera oss själva och vårt uppsatsämne. Det är 
lättare att prata med någon som man vet lite om. Att känna till vilka vi är skulle få 
informanterna att känna sig mer avslappnade och inte göra intervjusituationen så 
främmande. Nyfikenheten kan vara stor från deras sida angående både intervjun och 
oss. I början av intervjun informerade vi också om att det som informanterna sa skulle 
behandlas aktsamt. De försäkrades om att allt inspelat material och våra anteckningar 
skulle behandlas konfidentiellt. Eleverna var trevliga och tillmötesgående och gav sitt 
samtycke till att intervjuerna spelades in på band. Att hinna med att anteckna allt som 
sägs under en intervju är nästan en omöjlighet. Eftersom vi dessutom ville tolka 
intervjuerna är det viktigt att kunna gå tillbaka till materialet. Att ha möjlighet att lyssna 
på intervjuerna igen gör att vi kan analysera tonfall och liknande i samtalet som kan 
nyansera svarsbilden.  
 
Den första intervjun genomfördes i ett ledigt men trångt lärarrum. Det var inte den bästa 
av intervjumiljöer och det var också vår första intervju. Dag två satt vi i elevernas 
matsal som var tom vid tillfället. Det var en miljö där både eleverna och vi kände oss 
mer bekväma och det märktes också på resultatet av intervjuerna. Det bör också 
tilläggas att den bandspelare som vi använde vid intervjuerna krånglade vid det första 
intervjutillfället och att vi fick återskapa mycket ur minnet. Då vi bara gjorde en intervju 
den dagen var det dock inget större problem. 
 
Att välja rätt tillfälle för intervjun är viktigt då det annars finns en risk att informanterna 
är trötta eller på dåligt humör (Thomsson, 2002, s.94). Att själva få välja intervjutillfälle 
var inte något vi räknade med men det faktum att eleverna på skolan endast har 
lektioner på förmiddagarna tyckte vi var bra eftersom man enligt våra erfarenheter oftast 
känner sig piggare då. 
 
Efter varje intervju sammanfattade vi kort våra tankar och om det var något särskilt vi 
skulle tänka på inför nästa intervju. Att direkt skriva ner våra tankar var också till hjälp 
när vi skulle analysera materialet.  
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4.5 Bearbetning av data och genomförande av analys  
 
Vi började med att lyssna igenom banden och skrev samtidigt ner intervjusamtalen i sin 
helhet. Därefter skrev vi sammanfattningar för varje grupp som vi delade in efter de 
teman som använts i intervjumallen. Dessa teman är användning av källor, bedömning 
av källor och råd och stöd. En del av intervjumaterialet redovisas också under rubriken 
elevernas studiesituation, här redovisas också resultatet från enkäten. I uppsatsen 
kommer endast sammanfattningarna av intervjuerna att redovisas.  
 
Enkätresultaten omvandlades till tabeller och diagram för att vi lättare skulle kunna 
urskilja mönster. Enkäten ligger inte till grund för vår analys utan är till för att spegla 
klassen och för att få en övergripande bild av elevernas informationssökning. Vår analys 
bygger på intervjuresultaten. Analysen görs med hjälp av vår teori och diskuteras sedan 
även utifrån den övriga forskning som vi tagit del av. 
 
Vi fann att de kategorier som Limbergs undersökning resulterade i gick att applicera på 
vår empiri. Med Limbergs tre kategorier i uppfattningar av informationssökning vill vi 
belysa våra resultat och jämföra om vi kommer fram till liknande slutsatser. Vi tittar 
inte på exakt samma underkategorier som Limberg men tror att de aspekter som vi 
undersöker kan resultera i liknande kategorier. Limbergs kategorier ser vi som ett 
mätinstrument där de tre kategorierna representerar nivåerna låg, medel och hög nivå av 
informationsmedvetenhet. Vi har valt att se på klassen i stort men har för varje grupp 
försökt dela in deltagarna efter informationsmedvetenhet. Intervjuresultatet i sin helhet 
kommer också att diskuteras utifrån tidigare forskning.  
 
Limbergs kategorier skiljer sig från den typ av resultat vi har fått fram i de intervjuer vi 
har gjort. Detta beror främst på att Limberg följt eleverna genom en hel process och 
själv kunnat bedöma eleverna genom deras handlande och utlåtanden vid flera tillfällen. 
Limberg har också haft fler aspekter av informationssökning som underlag för sin 
studie. Vi tittar inte på alla aspekter utan fokuserar främst på hur eleverna själva ser på 
källkritik och användande av källor. Vi går inte i någon större utsträckning in på 
aspekter som informationsöverflöd, informationsmättnad, kognitiv auktoritet och bias 
även om vissa av våra elever uttrycker åsikter om detta. 
 
Limbergs kategorier utgår ifrån elevernas hela informationssökningsprocess och vi 
upplevde att vi behövde anpassa kategorierna för att passa den typ av resultat som vi fått 
fram i våra intervjuer. Detta för att underlätta analys av materialet. Limberg beskriver 
sina tre kategorier som att A innebär att söka fakta, B att väga information för att kunna 
ta ställning i en fråga och C innebär att granska och analysera. Dessa beskrivningar 
tycker vi är en bra utgångspunkt för att analysera våra elevers uttalanden, dock kan vi 
inte göra samma djupgående analys av eleverna eftersom vårt empiriska material enbart 
baseras på intervjuer. Vi anser ändå att vi fått tillräckligt med material för att kunna 
utkristallisera tendenser av uppfattningar av information. Våra kategorier har ett klart 
samband med Limbergs. Den stora skillnaden är att vi har lyft fram de aspekter vi 
fokuserat på och försökt göra dem till mer allmänna uppfattningar om information och 
informationssökning. Detta har vi gjort för att underlätta jämförelse med vårt 
intervjumaterial. Limbergs tre kategorier, A, B och C blir således i vår analys 
uppfattningar av låg, medel och hög nivå av informationsmedvetenhet. 
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Vi har upplevt vissa svårigheter med att dela in eleverna i nivåer av 
informationsmedvetenhet. Det är lätt hänt att man tycker att två av tre elever i en grupp 
hör till en kategori och då även placerar den tredje i densamma, särskilt då det gäller 
mer tystlåtna elever. Vi har dock gjort vårt bästa för att göra en så rättvis bedömning 
som möjligt och bedöma var elev för sig och efter deras egna uttalanden. En del av 
eleverna har placerats mellan två nivåer då vi varit mer osäkra eller då man har visat sig 
tillhöra två nivåer. För att dela in eleverna i de tre nivåerna, låg, medel och hög nivå av 
informationsmedvetenhet, har vi främst bedömt dem utifrån hur de resonerade kring 
användandet och bedömningen av källor.  
 
 
4.6 Material och litteratursökning 
 
Vi har främst riktat in oss på forskning som behandlar ungdomar och 
informationssökning i en lärandekontext. En del forskning fokuserar på barn snarare än 
ungdomar och handlar om deras informationssökning på fritiden. Sådan litteratur har 
varit värdefull för vår förståelse av ämnet men är inget som vi valt att närmare redovisa 
då vi anser att den forskningen faller ur ramen för vår undersökning. Även om vissa 
grundläggande problem är desamma för sexåringar som sextonåringar så är skillnaden 
mellan deras kunskaper och erfarenheter för stora för vi skulle kunna använda oss av 
sådan information. En del forskning omfattar både barn och ungdomar, skola och fritid. 
I sådana fall har vi valt att även här fokusera på ungdomar och den information som har 
med skolan att göra.  
 
Vi har valt att ta med både äldre och nyare forskning. Senare forskning handlar ofta om 
informationssökning via Internet, medan den äldre av naturliga skäl inte tar upp detta. 
Den är ändå relevant då den tar upp grundläggande problem med informationssökning. 
Vi har medvetet valt att inte i någon större utsträcknig undersöka informationssökning 
med koppling till bibliotek och bibliotekarier eftersom vi ville undersöka elever som 
inte i första hand använder sig av denna resurs. 
 
Vi är medvetna om att vissa av de källor vi använt oss av i litteraturgenomgången är 
något ålderstigna. Det rör sig exempelvis om Armbuster och Armstrongs artikel från 
1993 och Mc Nicholas och Todd från 1996. Trots att det är ett par år sedan dessa studier 
genomfördes anser vi att deras resultat håller idag och att deras synpunkter är värda att 
uppmärksammas. Vi har dock haft i åtanke att en del kan ha förändrats sen studierna 
genomfördes.  
 
För vår egen informationssökning har vi vänt oss till diverse bibliotekskataloger och 
databaser samt Internet. Den katalog vi använt flitigast är Libris men vi har även sökt 
separat i Borås högskolebiblioteks katalog Voyager och Göteborgs 
universitetsbibilioteks katalog Gunda. De databaser vi har använt oss av är bland annat 
Academic Search Elite och Lisa. En del dokument som vi inte kunnat få i fulltext via 
databaserna har vi funnit på Internet genom att använda sökmotorn Google. Mycket 
litteratur hittades också genom att browsa i redan funna dokuments referenslistor. Vi 
sökte bland annat med hjälp av orden: informationssökning, ungdomar, skola, elever, 
gymnasieelever, information seeking, information behaviour, youth, teenager, student 
och school.  
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Det material som vi har använt oss av i vår litteraturgenomgång består främst av 
vetenskapliga artiklar och studier. I övriga delar av uppsatsen har vi huvudsakligen 
använt lagar, tidskriftsartiklar samt dokument från skolverket. Vi har strävat efter att 
använda oss av primärkällor, detta har dock inte varit möjligt då det gäller Pat Pinsents 
studie. Istället använde vi oss av Limberg, Hultgren och Jarnevings forskningsöversikt 
Informationssökning och lärande. 
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5. Tidigare forskning 
 
Litteraturgenomgången fokuserar på forskning om ungdomar från högstadieåldern till 
och med gymnasiet. Trots att vår undersökning handlar om hur gymnasieelever söker 
information tycker vi inte att skillnaden är så stor mellan dem och eleverna i övre 
högstadiet. 
 
Informationssökning kan ske i olika system och på olika sätt. För många idag är 
informationssökning synonymt med att använda Internet. Det är också Internetbaserad 
informationssökning som större delen av vårt material består av. Vi har försökt att 
kartlägga forskningen även när det handlar om andra kunskapskällor som t.ex. att 
använda personer som källor. Vi har också läst in oss på faktorer som kan påverka 
informationssökningen, som exempelvis läsförmåga. Eftersom vår undersökning 
fokuserar på elever utan tillgång till skolbibliotek har vi valt att inte redogöra närmare 
för forskningen kring denna form av informationssökning.  
 
Litteraturgenomgången är uppdelad i fyra delkapitel som behandlar informationsökning, 
Internetbaserad informationssökning, användandet av personer som källor samt 
bedömning av källor.  
 
 
5.1 Att söka information 
 
Carol Kuhlthau (1993), forskare verksam vid Rutgers University i USA, har undersökt 
hur elever på high school genomför sin informationssökning. Hon menar i sin bok 
Seeking meaning att en informationsökningsprocess kan delas in i sex steg, från att 
eleven får en uppgift tills att denne avslutar sina sökningar. Steg ett, två och tre handlar 
om hur processen tar sin början. Först känner eleven sig osäker på vad som ska göras 
men sedan när ämnet är valt känns det lättare och eleven börjar så smått undersöka 
möjligheterna för genomförandet genom att exempelvis göra informationssökningar och 
skumma material. Efter detta kommer känslan av osäkerhet tillbaka, detta steg upplevs 
ofta som det svåraste. Eleven ska ta del av informationen och förstå och analysera den. 
Informationen ska också passa med uppgiftens syfte och fokus. Ett stort problem är att 
många elever har svårt för att uttrycka sitt informationsbehov så att de på ett fungerande 
sätt kan interagera med ett informationssystem. Det vill säga att eleven inte alltid själv 
vet vad den letar efter (s.42f).  
 
Steg fyra, fem och sex tar upp den andra halvan av processen. Eleven känner sig 
återigen säkrare och det är nu eleven formar sitt verkliga ämnesfokus. Då har eleven 
blivit mer insatt i sitt ämne och kan utveckla ett personligt förhållande till det. Att 
formulera ett fokus är viktigt för att komma vidare och för att uppgiften ska kunna 
slutföras i skrift. Nu går eleven över till att söka information i fas med sitt fokus, 
smalnar av sina sökningar och kan nu också använda sig av olika informationssystem på 
ett mer tillfredställande sätt (Kuhlthau, 1993, s.46).  
 
Sedan är det dags för eleverna att avsluta sina sökningar, här brukar lättnadskänslor 
infinna sig. Anledningarna till att de avslutar sina sökningar varierar. En del slutar söka 
när de upplever att samma information börjar komma tillbaka, så kallad redundans, 
andra när de känner att de lagt ner tillräcklig möda även om de kanske inte uttömt alla 
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källor. Tidsaspekten spelar också in, eleverna känner ibland att de inte har tid att söka 
mer information eftersom de måste koncentrera sig på själva slutförandet av uppgiften 
(Kuhlthau, 1993, s.46f).  
 
Melissa Gross (2004), forskare vid Florida State University, skriver i sin artikel 
Children´s information seeking at school att det finns två typer av informationsbehov. 
De som är sprungna ur eleven själv och de som är ålagda av exempelvis läraren. Här 
finns tre huvudaktörer som samspelar, uppdragsgivaren, agenten och 
informationssystemet. Uppdragsgivaren är ofta läraren som introducerar frågan eller 
uppgiften till eleven som då blir agent och ska finna svaret med hjälp av ett 
informationssystem som exempelvis en Internetuppkopplad dator eller ett bibliotek. 
Läraren kan i sin tur verka under uppdragsgivare som t.ex. rektor och skolplan. 

 
Eleverna har lättare för att förstå frågor som har en verklighetsanknytning och då är det 
också lättare för eleven att besvara frågan. Det är lärarens uppgift som uppdragsgivare 
att se till att eleven får en begriplig uppgift. Detta kan de göra genom att ge dem en 
bakgrund och komma med tips om lämpliga källor för att hjälpa eleverna att komma 
igång (Gross, 2004).  
 
I sin forskningsöversikt Informationssökning och lärande tar Louise Limberg, Frances 
Hultgren och Bo Jarneving (2002, s.39), alla verksamma vid Bibliotekshögskolan i 
Borås, upp aktuell forskning kring elevers informationssökning i en lärandekontext. 
Den forskning som de har tagit del av visar på att uppgiftens konstruktion samt de krav 
eleverna uppfattar att de har från läraren har ett nära samband med hur eleven kommer 
att söka information. Om de kommer att gå på djupet, diskutera och analysera eller bara 
leta efter enkla svar. Finner eleverna det svårt att hitta eller söka information tenderar de 
att byta ämne till något som uppfattas som enklare. 
 
Celeste Mc Nicholas är lärarbibliotekarie på Marist Sisters College, Woolwich 
Australien och Ross J Todd är lektor vid University of Technology i Sydney. De skriver 
i sin artikel New kids on the box (1996) om studenter på college och deras 
informationssökning för att lösa en viss skoluppgift. Studenterna delades in i två 
grupper där den ena enbart skulle använda sig av Internet som källa och den andra av 
information från skolbibliotekets tryckta källor. Till en början gick det bättre för 
gruppen som använde sig av biblioteket. De hittade snabbt användbar information. 
Eleverna som använde Internet upplevde att det var svårt att hitta det de sökte. Eftersom 
de var ivriga att sätta igång sina sökningar så ägnades inte mycket tid åt att tänka 
igenom uppgiften och planera sökningen. Detta resulterade i ytliga och snabba 
sökningar. De elever som var ovana vid att söka skyllde ofta sina misslyckanden på 
Internet och insåg inte att de var tvungna att ändra och utveckla sina sökstrategier. 
 
Även om eleverna i Internetgruppen hade svårigheter i början så var det ändå de som 
lyckades bäst med att lösa uppgiften. Vissa elever klippte och kopierade dock mycket 
information utan att bearbeta den. Attityden i biblioteksgruppen pekade på att det var 
förbjudet att skriva av. Man hade också uppfattningen att läraren hade mer kännedom 
om källorna på biblioteket och därför skulle upptäcka deras eventuella fusk (Mc 
Nicholas och Todd, 1996). 
 
För att minska kopierandet bland eleverna är det viktigt att de får uppgifter som inte 
bara innebär att de ska samla fakta utan att de istället ska reflektera och analysera 
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informationen. Det är också viktigt att läraren finns tillhands och är kompetent nog att 
hjälpa eleverna då de söker information på nätet och på andra sätt (Mc Nicholas och 
Todd, 1996). 
 
I skolan är den information som finns tillgänglig redan på förhand utvald av t.ex. lärare 
och bibliotekarier. Detta kan bli ett hinder för eleverna eftersom det inte förbereder dem 
för verkliga situationer. När eleverna använder Internet måste de själva utvärdera och ta 
ställning till olika sorters information. För att lyckas med en Internetsökning måste 
eleverna lära sig att skapa bra sökvägar samt att kunna bredda och smalna av sina 
sökfrågor. De måste också utveckla en förståelse för att allt som finns på nätet inte 
håller hög kvalitet (Mc Nicholas och Todd, 1996). 
 
Mikael Alexandersson professor i pedagogik och Louise Limberg konstaterar i Textflytt 
och sökslump (2004, s.118) att eleverna i deras undersökning färgas av det de tror 
förväntas av dem. Utifrån detta formas deras informationssökning. De är ofta låsta i sina 
föreställningar om hur man bör göra för att söka efter information. De gör som läraren 
sagt ofta utan större eftertanke på vad det innebär. 
 
Något som också påverkar elevens informationssökning är hur bra de är på att läsa och 
att uppfatta en texts innehåll samt vilka metoder de har för att söka information i en text. 
De båda amerikanska forskarna Bonnie B. Armbuster och James O. Armstrong (1993) 
konstaterar i sin artikel Locating information in text att förmågan att analysera en text är 
något som utvecklas med åren. Yngre elever har svårare för det medan de äldre har 
utvecklat strategier.  
 
Även i de högre åldrarna finns det elever som ännu inte utvecklat strategier för att läsa 
och ta till sig facklitteratur. Att det är svårare att ta till sig facklitteratur än skönlitteratur 
kan enligt Armbuster och Armstrong (1993) bero på facklitteraturens struktur som kan 
kännas främmande och svår att hantera. Olika typer av facklitteratur är uppbyggd på 
olika sätt, uppslagsverk upplevs t.ex. som särskilt svåra. Att läsa facklitteratur kräver 
också ämneskunskap för att t.ex. förstå ämnesord i index. 
 
Att det förekommer skillnader mellan flickor och pojkar är något som den brittiska 
forskaren Pat Pinsent bekräftar i sin undersökning från 1996 (enl. Limberg, Hultgren & 
Jarneving, 2002, s.40f). Hon kom fram till att pojkar oftare än flickor bläddrar igenom 
en bok eller tittar på dess bilder för att bilda sig en uppfattning om innehållet samtidigt 
som pojkar hellre än flickor föredrar att noggrant läsa igenom en text istället för att 
snabbläsa den. 
 
 
5.2 Internetbaserad informationssökning 
 
När det gäller läsning på webben är strategin en annan än när det gäller läsning av tryckt 
litteratur. IT-forskaren Jakob Nielsen (1997) skriver i artikeln Why web users scan 
instead of read om hur människor i allmänhet använder webben. De flesta hastar genom 
sidorna eftersom de vill känna sig aktiva. Att läsa en hel artikel från skärmen upplevs ta 
för lång tid och man har i sitt medvetande att det finns fler och bättre sidor att upptäcka.  
 
Tonåringar är inte de webbexperter som vuxenvärlden ofta tror dem vara. Enligt 
Nielsens (2005) artikel Usability of websites for teenagers får de sämre sökresultat än 
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vuxna och har dessutom lägre uthållighetsnivå vilket gör att de tröttnar snabbt på både 
webbsida och sökning. Detta beror på att ungdomar har sämre läskunskaper, 
sökstrategier och uthållighet. Ungdomarna i Nielsens studie klagade ofta över att en 
webbsida var tråkig.  
 
Forskaren Andrew Large (2004), verksam vid Mc Gill University, graduate school of 
library and information studies, Kanada, skriver i sin artikel Information seeking on the 
web by elementary school students om olika anledningar till att webbanvändning har 
fått så stort genomslag. Några av dessa är samhällets allmänna intresse för webben och 
dess möjligheter samt att tekniken har blivit tillgänglig på ett effektivt sätt i skolan. 
Eleverna är mycket villiga att använda denna resurs. Ett problem är att då webben från 
början utvecklades av och för vuxna kan det vara svårt för eleverna att använda den på 
ett tillfredställande sätt. 
 
I sin artikel A visit to the information mall jämför Raya Fidel et al (1999) verksamma 
vid universitet i Washington, webben med ett gigantiskt köpcenter med ett enormt utbud 
men som kan vara svårt att hitta rätt i. Fidel et al har undersökt elever som går på high 
school och deras informationssökningsbeteende på webben i samband med 
skoluppgifter. De konstaterar att eleverna gillar att använda Internet då det upplevs som 
enkelt och snabbt jämförelsevis med att exempelvis gå till biblioteket. Eleverna ansåg 
inte att de behövde planera sina sökningar på förhand i någon högre grad. Hur 
sökningen fortskred berodde till stor del på vad de hittade. Även om de själva sa att de 
inte var förberedda så observerade Fidel et al att de ändå hade en idé om hur de skulle 
gå tillväga och var de skulle börja sin sökning. De flesta utgick antingen från sökord 
eller från en URL men gjorde inget aktivt val av sökmotor.  
 
Ungdomarna hade inte fått någon formell träning i informationssökning via webben. 
Även om de hade problem med vissa av uppgifterna så var de alltid nöjda med resultatet 
av såväl webbsökningen som uppgiften. De ansåg inte att de behövde lära sig mer om 
informationssökning på webben utan tyckte att de redan kunde tillräckligt (Fidel et al, 
1999). 
 
Eleverna i studien pratade mycket med varandra när de sökte och fick på så sätt hjälp 
och stöd. Både lärare och bibliotekarie fanns tillhands vid söktillfället. Bibliotekarien 
sågs som allvetande och många trodde att hon visste precis vilka de rätta sidorna var 
och hur man hittade till dem. Eleverna frågade emellertid oftast den som fanns närmast 
tillhands då de behövde hjälp. För det mesta blev det någon av klasskamraterna. Många 
av eleverna agerade osäkert och ville gärna att någon skulle ”puffa” dem i rätt riktning 
(Fidel et al, 1999).  
 
Det viktigaste för eleverna var att finna svaret på frågan så fort som möjligt. Fann de 
ingen information eller om de inte förstod ämnet så var de många som bytte till något 
som upplevdes som både lättare att skriva och hitta information om. Helst skulle all den 
information de behövde finnas på en enda webbsida. De analyserade heller inte 
materialet utan kopierade meningar direkt från texten. Många tänkte inte på att den 
fråga de fått av läraren i sig kanske inte var så komplicerad utan gick helt in för att hitta 
det rätta svaret på webben utan att själva tänka efter. Ett exempel på detta är eleven som 
sökte svaret till hur växten blåbär används. Eleven sökte på Internet och gick in på en av 
de sidor han fick upp i träfflistan. Webbsidan handlade om trädgårdsskötsel och eleven 
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skrev som svar på frågan att ’blueberry bush makes a nice hedge’ vilket ju inte är det 
främsta användningsområdet för blåbär (Fidel et al 1999, s.28). 
 
Enligt Fidel et al (1999) så är eleverna i behov av träning på webbaserad 
informationssökning. De poängterar att det krävs en viss förkunskap i det ämne man vill 
ha information om för att sökningen ska bli lyckad. Fidel et al föreslår att 
informationssökning ska finnas med som en aktiv del i undervisningen. 
 
Den amerikanska forskaren Jinx S. Watsons (1998) artikel If you don’t have it, you 
can’t find it från 1998 beskriver en undersökning av högstadieelevers 
informationssökning främst på webben. Syftet med studien var att komma åt 
studenternas egna tankar och erfarenheter av att använda sig av bl.a. Internet som resurs. 
Dessa elever var vana vid att använda Internet i sitt skolarbete vilket gav många av dem 
självförtroende i att söka information med Internet som källa. Flera kände också 
trygghet i att använda elektroniska källor då de visste hur man skulle göra med dem. 
Dock behöver eleverna lära sig att använda sökstrategier för att förfina sina sökningar. 
Som det är nu så har de inga särskilda strategier utan gör snarare vad som faller dem in. 
Eftersom eleverna har haft tillgång till datorer och Internet i skolan under några år 
upplever en del elever att de inte kan med att fråga om saker som de tror att alla andra 
vetat länge. Det som de undrar över är sådant som de tror att lärarna förväntar sig att de 
borde ha lärt sig för länge sedan. Det var inte ovanligt att eleverna ville klara sig själva 
och därför sällan bad om hjälp.  
 
Watson (1998) fann även att ungdomar hanterade Internetbaserad informationssökning 
olika beroende på om det var skol- eller fritidsrelaterat. De hade inga problem då det 
gällde privata sökningar, som kännetecknades av ett självsäkert lugn. När de skulle söka 
information i ett skolsammanhang var känslorna de motsatta. De upplevde att de 
saknade tillräcklig kunskap och kände sig mer nervösa. 
 
Mikael Alexandersson, och Louise Limberg (2004) skriver i sin studie Textflytt och 
sökslump om elevers informationssökning och hur den hänger ihop med deras lärande. 
Ungdomarna i undersökningen sökte information på egen hand utan att i någon större 
utsträckning söka hjälp av lärare eller skolbibliotekarie (s.83). Webben är den källa 
eleverna i första hand vänder sig till för att söka information. Lärarna hade också höga 
förväntningar på elevernas förmåga att söka information på Internet (s.58). Det var även 
den källa som var mest använd i det färdiga arbetet. Flertalet av eleverna ansåg att 
Internet var lätt att använda och att materialet som fanns där var mer aktuellt än de 
tryckta publikationer de kunde få tag i på skolbiblioteket. Även om eleverna i 
undersökningen hade tillgång till varsin dator på skolan så föredrog flertalet att söka på 
Internet hemifrån (s.53). 
 
Peggy Seiden, Kris Szymborski och Barbara Norelli (1997), verksamma vid Skidmore 
College, USA, har undersökt collegeelevers informationssökning i skolsammanhang. 
Eleverna i deras studie ansåg att det var betydligt enklare att använda det digitala 
biblioteket än det fysiska där de upplevde flera barriärer. Studenterna var mestadels 
nöjda med resultatet av sin informationssökning även om resultatet inte alltid var det 
bästa.  
 
Elevernas val av databas hängde ofta samman med ämnesområde eller så var det den 
databas som deras lärare rekommenderat. De använde helst de databaser som var lätta 
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att förstå och använda och många bytte till en annan då deras sökningar misslyckades. 
Vad gäller Internet så behandlades det av eleverna som ytterligare en databas som var 
heltäckande och ofta mer lättbegriplig än de andra. För att bedöma om en träff var 
användbar eller inte tittade många av dem bara på rubriken för att få en uppfattning av 
innehållet. Vissa av eleverna betraktade också källans auktoritet och ursprung, 
publiceringsdatum, språk, tillgänglighet etc. Då de fick väldigt många träffar avhjälptes 
detta genom att avgränsa sökningarna. Det fanns också de som löste problemet genom 
att helt enkelt ignorera antalet träffar (Seiden, Szymborski & Norelli, 1997). 
 
Michael Alexandersson och Ulla Runesson, universitetslektor vid Institutionen för 
pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, (2003) skriver i artikeln Vär(l)den 
via webben om hur de undersökt hur elever i årskurs nio sökte information till sitt 
skolarbete. Eleverna skulle skriva om olika religionskonflikter i världen t.ex. den på 
Nordirland. Majoriteten av eleverna sökte till en början slumpartat på webben för att 
samla ihop så mycket information som möjligt. Sedan gjorde man ett urval. Många 
verkade tänka mer på själva informationssökandet än på vad det var de sökte efter. För 
att välja ut den information de skulle använda sig av såg eleverna bland annat på vem 
som stod bakom informationen. Texten skulle vara trovärdig och de ville ha texter från 
flera olika förfa ttare. I urvalet bedömde eleverna också material genom att se på 
strukturen. De ville helst ha korta, sammanfattande texter och ratade för det mesta mer 
omfattande texter.  
 
Ett mindre antal elever ville först få en överblick på ämnet och sökte sedan efter 
skillnader för att exempelvis få fram hur de olika parterna ställde sig gentemot 
konflikten. Dessa elever sökte också information angående bakomliggande orsaker till 
konflikten i fråga (Alexandersson & Runesson, 2003).  
 
I stort blev resultaten av elevernas informationssökning på webben presenterade i 
kronologisk ordning med gott om fakta som årtal, platser, händelser, etc. Alexandersson 
och Runesson (2003) jämför denna presentationsform med det sätt som information ofta 
presenteras i läroböcker. 
 
 
5.3 Att använda personer som källor  
 
Andrew K. Shenton och Pat Dixon (2003), båda verksamma vid Northumbria 
University’s School of Informatics, skriver att ungdomar ofta använder sig av personer 
som källa då de söker information, både privat och i skolsammanhang. Att fråga någon, 
t.ex. en förälder eller en lärare, är ofta den första källa som konsulteras vid ett 
informationsbehov. Eleven går sedan vidare till andra kompletterande källor. De typer 
av personer och hur de används kan delas in efter tre grupper. Efter tillgänglighet, det 
rör sig då ofta om personer i ungdomens närhet, exempelvis en förälder. De som 
befinner sig i en liknande situation, då ofta en klasskamrat. Den sista gruppen kan kallas 
för expertgruppen, här rör det sig t.ex. om lärare eller en bekant med särskilda 
kunskaper. 
 
Eleverna får inte alltid all information serverad av sina personliga källor. De kan snarare 
fungera som en hjälp med att komma igång med informationssökningen, för att få tips 
på vart man ska vända sig, få något förklarat för sig, få material eller tips om någon 
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annan som är bättre lämpad att ge svar. Problemet med en person som källa är att det 
inte är säkert att vad personen säger stämmer (Shenton & Dixon, 2003).  
 
Carol Kuhlthau (1993) konstaterar att eleverna pratar mycket med så väl formella 
källor, exempelvis bibliotekarier och lärare, som med informella källor, såsom vänner 
och familj, i de tidiga stadierna av informationssökningsprocessen. Detta för att kunna 
ta beslut och diskutera ämnet och på så sätt komma vidare. Kuhlthau menar att ”The 
strategies of talking, writing, and thinking seemed to be as important to students as the 
actual sources and former search strategies that they used.” (Kuhlthau, 1993, s.40). 
Processen runt omkring informationssökningen är alltså lika viktig för eleverna som 
själva informationssökningen i sig. 
 
 
5.4 Att bedöma information 
 
Information kan bedömas såväl på ett externt som på ett internt plan. Det externa planet 
innebär värdering av källans äkthet och det interna hur väl dess innehåll passar ens syfte 
(Limberg, Hultgren, och Jarneving, 2002, s.82).  
 
I rapporten Källkritik för Internet av Göran Leth och Torsten Thurén (2000) kan man 
läsa om vad källkritik är och hur man kan förhålla sig källkritiskt på Internet. Leth och 
Thurén är båda verksamma vid institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation vid Stockholms universitet. 
 
Att värdera källor kritiskt är något som har utvecklats som metod inom 
historievetenskapen. Med källornas hjälp vill historikern återskapa tider som varit och 
vill då ha så sanningsenliga källor som möjligt. Man fastställde fyra kriterier för att 
kunna värdera en källa. Dessa kriterier är äkthet, tid, beroende och tendens. Man kan gå 
ytterligare ett steg och skilja på primärkällor, sekundärkällor och tertiärkällor, det vill 
säga första hands-, andra hands- och tredje handskällor (Leth & Thurén, 2000, s.18).  
 
Äkthet innebär om en källas information går att lita på och om den är vad den utger sig 
för att vara. En källa på Internet kan vara extra svår att utskilja som falsk eller äkta. För 
att avgöra äktheten kan man titta på upphovet. Att ta reda på vem författaren är, vad 
denne har för titel och eventuellt till vilken institution författaren hör, är tecken på om 
källan kan ses som äkta eller inte (Leth & Thurén, 2000, s.24). 
 
Tid innebär att en källas tillförlitlighet kan ändras med tiden. Tidsaspekten för den 
klassiska källkritiken som uppstod i historievetenskapen innebär att händelser och 
fenomen tenderar att blekna med tiden. Vittnesutsagor förändras och glöms bort. På 
Internet handlar tidsaspekten ofta om hur pass regelbundet en sida uppdateras. Att en 
sida uppdateras behöver dock inte betyda att all dess information uppdateras (Leth & 
Thurén, 2000, s.23) 
 
Beroende innebär att man kan bedöma en källas trovärdighet efter hur oberoende den är. 
För att något ska kunna räknas som sanningsenligt bör det kunna bekräftas av minst två 
av varandra oberoende källor. Internetsidors information kommer ofta från samma 
ursprung, från samma primärkälla. Det kan vara svårt att se om två sidor har samma 
primärkälla men om uppgifterna har stora likheter gällande t.ex. formuleringar och 
sifferuppgifter finns det skäl att tro att sidorna är beroende av varandra. Två sidor med 
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uppgifter från samma källa kan inte båda användas för att styrka en uppgift (Leth & 
Thurén, 2000, s.23f).  
 
Tendens innebär att information kan vara tendentiös vilket innebär att den är färgad av 
sitt syfte och därmed kan vara partisk. Den som står bakom informationen kan ha en 
egen agenda och vinklar eller förvränger eventuellt information för egen vinning. 
Exempelvis kan information från en regering vara tendentiös, likaså information från 
kommersiella sidor på nätet och det är viktigt att vara medveten om vilka risker 
användandet av sådana källor kan innebära (Leth & Thurén, 2000, s.26f). 
 
Det är ofta svårare att bedöma om information på Internet är trovärdig. Ett sätt är att 
enbart använda de källor man vet är producerade av välkända auktoriteter men då 
försvinner en stor del av Internets enorma utbud. För att bilda sig en uppfattning av 
sidor man inte känner till kan man förutom att noggrant kontrollera författaren även se 
om det går att kontakta denne och när sidan är producerad. Författarens anseende bland 
andra författare inom samma område går också att undersöka samt att ta reda på om 
texten har blivit granskad (Leth & Thurén, 2000, s.31f). 
 
Leth och Thurén har kommit fram till att det är en på ett sätt felaktig inställning att 
Internet skulle vara ett snabbt och enkelt medium att skaffa fram information med. Om 
man ska få fram information på en högre nivå krävs det att användaren är både 
noggrann och betänksam. För att bedöma information på Internet krävs också att man 
har en del förkunskaper inom det ämne man söker information om (Leth & Thurén, 
2000, s.7). 
 
Eleverna i Fidel et als (1999) studie var mycket snabba med att bedöma om en webbsida 
var relevant eller inte och sedan snabbt klicka vidare. De bedömde i stort sett bara det 
första de såg på skärmen och granskade sällan hela sidan. Bilder och layout användes 
ofta som riktmärken för om en sida var bra eller inte och otålighet präglade deras 
sökningar. De ansåg också att informationen från Internet var färskare än den de kunde 
få tag på i böcker eftersom Internet och webben är lättare att uppdatera. 
 
Flertalet av ungdomarna i Alexandersson och Limbergs (2004) undersökning saknar 
god kompetens i webbaserad informationssökning. De saknar också kunskaper i 
källkritik (s.58) och förståelse för att visa en källas ursprung i det färdiga arbetet (s.91). 
Alexandersson och Limberg menar att det är av stor vikt att elever lär sig källkritik och 
relevansbedömning för att kunna arbeta med och analysera information. Detta är inget 
som går att lära sig i en handvändning, utan eleverna behöver lära sig successivt under 
en längre period (s.14).  
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6. Skolan 
 
Kapitlet inleds med ett avsnitt om friskolor. Eleverna i vår studie går på en friskola och 
vi finner det därför relevant att närmare beskriva vad detta innebär. Efter detta 
presenteras skolan där eleverna går. 
 
 
6.1 Friskolor 
 
När vi skriver om friskolor menar vi fristående skolor, alltså skolor som ”har en annan 
huvudman (ägare) än de som anordnas av kommun eller landsting” (Vad är fristående 
skolor? Skolverket). En friskola är öppen för alla att söka till, var man än bor i Sverige. 
De finansieras genom att elevernas hemkommuner ger bidrag för skolgången. Det är 
inte tillåtet för en skola som är beviljad bidrag att ta ut elevavgifter, köavgifter etc. 
Undantag kan dock ges av skolverket för de friskolor som har särskilda kostnader. 
 
För det mesta följer även de fristående skolorna de båda läroplanerna Lpo 94, Lpf 94 
och de nationella läroplanerna. Dock kan skolan ha speciella ämnen med egna 
kursplaner. Det finns friskolor som profilerar sig med en viss pedagogik eller inriktning 
men majoriteten har en allmän inriktning. Läsåret 2002/2003 gick 6% av 
gymnasieeleverna i en fristående skola (Vad är fristående skolor?).  
 
Elever i friskolor har inte samma tillgång till skolbibliotek som elever i kommunala 
skolor. 46 procent av friskoleeleverna i grundskolan gick år 2003 i skolor som antingen 
saknade bibliotek eller hade obemannade bibliotek. Motsvarande siffra för friskolornas 
gymnasiebibliotek var 51 procent. Mer än 20% av eleverna i de fristående 
gymnasieskolorna saknade tillgång till skolbibliotek, jämfört med 1% av eleverna i de 
kommunala gymnasieskolorna (Grundskoleelever har dålig tillgång till skolbibliotek, 
2003). 
 
I skollagens nionde kapitel (Skollag: SFS 1985:1100, §7) kan man bland annat läsa att 
eleverna i friskolan ska ha ”tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som 
behövs för en tidsenlig utbildning”. Det står dock ingenting om av vilken omfattning 
denna tillgång ska vara, eller på vilket sätt man ska ge eleverna detta.  
 
I bibliotekslagen (Bibliotekslag: SFS 1996:1596, §5) kan man läsa att det ska ”finnas 
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och 
litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen”. Detta gäller 
för såväl grund- som gymnasieskolan men av allt att döma inte för de fristående 
gymnasieskolorna. Vissa friskolor använder sig av folkbiblioteken i den mån de 
använder sig av bibliotek. 
 
 
6.2 Den undersökta skolan 
 
Skolan är en mindre fristående gymnasieskola med ca 300 elever belägen i en större 
stad. På skolan bedrivs heltidsstudier med alla lektioner förlagda på förmiddagen. 
Eleverna kan läsa naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program, båda med 
olika inriktningar. Eftermiddagarna utnyttjas av eleverna till självstudier eller träning. 
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Många av skolans elever är idrottare. Att endast halva dagen är schemalagd ställer höga 
krav på eleverna själva att planera sin tid och sina studier (Skolans webbplats).  
 
Eftersom eleverna inte har tillgång till ett eget skolbibliotek hänvisas de till 
folkbiblioteket. Det närmaste biblioteket är stadsbiblioteket som ligger på ungefär tjugo 
minuters gångavstånd men man kan även ta sig dit med allmänna kommunikatione r. 
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7. Resultatredovisning 
 
Detta kapitel inleds med ett delkapitel rörande elevernas studiesituation som utgår ifrån 
enkäten samt från intervjuresultat redovisat efter de fyra grupper som deltagit i 
intervjun. I följande avsnitt redovisas de intervjuer som gjorts med eleverna efter de tre 
teman som använts i intervjumallen. Dessa teman är användning av källor, bedömning 
av källor och råd och stöd. Resultaten presenteras under varje tema grupp för grupp. 
 
 
7.1 Elevernas studiesituation 
 
Eleverna i vår studie går sitt tredje och sista år på det naturvetenskapliga programmet. 
Skolan och programmet uppmuntrar eleverna att läsa vidare efter gymnasiet. Eleverna 
har tillgång till Internet via skolan. Det finns en datorsal men också några datorer fritt 
utplacerade i skolans korridorer. I en av korridorerna finns också en bokhylla med 
uppslagsverk som exempelvis Nationalencyklopedin. Det ska även finnas ett antal 
facklitterära böcker att tillgå i vissa klassrum. Via nätet har eleverna också tillgång till 
Nationalencyklopedin, Presstext och Mediearkivet. Vissa av lärarna brukar lägga ut 
aktuella länkar som eleverna kan använda sig av.  
 
Enligt en av skolans svensklärare läggs stor vikt vid att eleverna använder källor på ett 
korrekt sätt. Man undervisar om Harvardsystemet som eleverna tillämpar redan i årskurs 
ett. Läraren menar att eleverna sedan behärskar detta relativt väl i årskurs tre. De 
diskuterar källor mycket på skolan och låter eleverna värdera olika typer av källor. Att 
använda andras elevarbeten som källor brukar enligt läraren dömas ut av eleverna 
själva. Även sidor som Wikipedia och Susning värderas enligt läraren lågt av eleverna 
eftersom vem som helst kan skriva inlägg till dessa elektroniska uppslagsböcker. 
Läraren menar att de vill att eleverna även ska använda sig av tryckta källor. Eleverna 
kan använda sig av Skolverkets länkskafferi och lärarnas egna. Den lärare som vi har 
haft kontakt med säger att eleverna även använder sökmotorer (mail från svensklärare, 
2006-04-25).  
 
Informationssökning och källkritik är något som eleverna berättar att de får lära sig i 
ämnet svenska vilket även biträdande rektor bekräftar. Enligt skolans biträdande rektor 
så anser lärarna att den största delen av informationssökning sker via Internet och att 
eleverna därför inte behöver någon speciell kontakt med exempelvis en 
studiebibliotekarie (e-mail från skolans biträdande rektor 2006-04-07). 
 
Eleverna använder ibland metoden I-search (jag söker) när de skriver arbeten i skolan.  
I-search är en relativt välkänd metod i biblioteksvärlden. Enligt Hans Johansson (1993), 
gymnasielärare och författare till boken Elever skriver och lär, så ska detta arbetssätt 
träna eleverna i att söka efter information, redovisa sina källor, självständigt använda sig 
av det material de fått fram samt öva dem i att berätta om sin forskning (s.81). Tanken 
är att eleverna ställer ett par frågor och sedan skriver utifrån sig själva och med egna ord 
om de källor de hittat och om vad de drar för slutsatser med hjälp av dem etc. Eleverna 
skriver först ner all information de samlat in på ett så kallat arbetspapper. Här skriver de 
också ner huruvida de har skrivit av, refererat eller sammanfattat texten. Det är sen 
dessa arbetspapper som ligger till grund för det slutliga arbetet och läraren kräver in 
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dem båda. Detta gör bland annat att läraren lättare kan kontrollera elevernas källor 
(s.82ff). 
 
 
7.1.1 Enkätresultat 
 
Enkätundersökningen visade att eleverna behöver söka information till sitt skolarbete 
från en till flera gånger i veckan. Eleverna skriver mycket arbeten men har också prov 
och muntliga redovisningar. De källor som eleverna helst använder sig av när de ska 
söka information för en skoluppgift är Internet, facklitteratur, läroböcker samt material 
hemifrån. Följande diagram visar hur ofta eleverna anser sig använda olika typer av 
källor. Y-axeln visar antalet elever och x-axeln vilken typ av källa det handlar om. 
 

Hur ofta vänder du dig till följande källor för att söka information till en 
skoluppgift?
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Eleverna använder främst Internet hemifrån trots att de har tillgång till Internet även i 
skolan. När de behöver hjälp med sin informationssökning vänder de sig mestadels till 
lärare, kompisar och föräldrar. Eleverna fick två frågor om vad de tyckte om att söka 
egen information. Först fick de välja mellan alternativen roligt och tråkigt och sedan 
mellan svårt och lätt. Fyra av de totalt fjorton eleverna som besvarat enkäten tycker att 
det är tråkigt att söka information på egen hand. Lika många anser att 
informationssökning är svårt. De flesta anser alltså att det är roligt att söka information 
samt att det är lätt. Följande diagram visar vad eleverna tycker om att söka information. 
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Vad tycker du om att leta efter eget material till en 
skoluppgift?
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De allra flesta uppger också att de oftast är nöjda med den information som de hittar. 
Fem av de fjorton eleverna uppger att de alltid tänker på var informationen kommer 
ifrån. Åtta elever anser att de ofta gör det. En av eleverna har svarat att han sällan tänker 
på informationens ursprung.  
 
 
7.1.2 Intervjuresultat 
 
Grupp ett 
 
Eleverna i grupp ett anser att de mest får söka eget material i ämnena samhällskunskap 
och svenska. Det sker oftast i samband med att de ska skriva ett arbete. Då räcker det 
inte med det som står i läroböckerna där informationen är alltför kortfattad. Skolarbetets 
upplägg varierar. Ibland är det fasta uppgifter och ibland får de bestämma själva vad de 
ska skriva om inom ett större område.  
 
Två av de tre eleverna bor i närheten av skolan medan den tredje bor inom en timmes 
avstånd, i en grannkommun. När dessa elever använder sig av ett bibliotek varierar det 
om de använder sig av sitt närbibliotek eller går till det större stadsbiblioteket även om 
det inte är närmast. Om det gäller facklitteratur till ett större arbete går de till 
stadsbiblioteket men om de ”bara” ska läsa en bok i svenskan så går det lika bra med 
närbiblioteket. De har inte någon större tillgång till böcker i skolan. Förutom sina 
läroböcker finns det några facklitterära böcker och ett antal böcker i anslutning till 
svenskundervisningen. I huvudsak får de alltså söka sig utanför skolan för att få tag i 
böcker. 
 
I skolan finns en datasal som lärarna får boka men det brukar enligt eleverna inte vara 
något problem att få tillgång till salen vid andra tillfällen.  
 
Eleverna kan ibland få gå ifrån på skoltid för att gå till biblioteket. Det är om lektionen 
är avsedd för att söka information till ett skolarbete. Vid sådana tillfällen är för det 
mesta även datasalen bokad för informationssökning på Internet.  
 



 36 

Eleverna i grupp ett upplever att informationssökning görs främst i ämnena svenska och 
samhällskunskap då det inte räcker med de vanliga läroböckerna. Vill man använda 
Internet kan man göra det i skolan då det finns en datasal, vill man ha tag på böcker får 
man oftast vända sig utanför skolan. Dock finns det en mindre tillgång till facklitteratur 
även på skolan. 
 
 
Grupp två 
 
Eleverna i grupp två anser att de regelbundet behöver söka egen information i så gott 
som alla ämnen men att det sker periodvis beroende på hur ofta de skriver arbeten. I 
matematik har de t.ex. bara behövt skriva arbete vid ett tillfälle när de skulle skriva om 
matematiker.  
 
I vissa ämnen som t.ex. biologi och kemi redovisar de sina kunskaper främst genom 
prov men i ämnen som svenska, historia och religion skriver de ofta arbeten. I svenskan 
får de vara med och planera och bestämma i vilken form de ska redovisa. Där jobbar de 
ibland med arbetssättet I-search där de kan påverka ämnet för uppsatsen i större 
utsträckning. En I-search beskrivs av eleverna som ett stort arbete som skrivs som en 
övning inför universitetsstudierna. De ska bland annat redovisa källor i texten och 
använda sig av en speciell struktur som är mer akademisk. 
 
Ingen av eleverna bor nära skolan. De använder sina närbibliotek till viss del men också 
stadsbiblioteket. En av eleverna som bor i en grannkommun använder ofta 
stadsbiblioteket eftersom hon ändå är inne i stan när hon är i skolan. Ibland använder 
hon också sitt närbibliotek eller andra bibliotek i den kommun där hon bor. 
 
Eleven upplever att det är sällan som de får gå ifrån en lektion för att gå till biblioteket 
eftersom det tar så lång tid. De hinner inte till biblioteket och tillbaka på en lektion. 
Istället går de till biblioteket på fritiden. I stort sett sköter eleverna 
informationssökningen på sin fritid. 
 
I grupp två diskuterade eleverna en del kring huruvida de fick ta mer eget ansvar för 
sina studier än på andra skolor i och med att de bara har lektioner på förmiddagarna. De 
var oeniga om detta men sa att de inte hade så mycket läxor utan att det var mer att de 
skulle ta ansvar för att de ”hängde med”. En elev berättade att de hann med allt de 
skulle under lektionerna men att arbeten och pluggande inför prov tog tid utanför 
skolan. 
 
Grupp två upplever alltså att de behöver söka information till de flesta ämnena men att 
vissa ämnen överväger. Vid vissa tillfällen blir det mycket informationssökning som 
t.ex. när de skriver en I-search. Eleverna i grupp två upplever att de måste arbeta 
självständigt och att mycket av arbetet sker på fritiden  
 
 
Grupp tre 
 
I grupp tre anser eleverna att de måste söka egen information till de flesta ämnena men 
speciellt i ämnet svenska då de skriver I-search. De söker information både hemifrån 
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och i skolan men mest hemma. En elev upplever att han får mest gjort hemifrån och att 
det ändå ”är liksom Internet som Internet”. 
 
Här är det främst en av eleverna som uttalar sig och de andra håller med. 
 
 
Grupp fyra 
 
I grupp fyra anser eleverna att det är när de ska göra arbeten och olika redovisningar 
som de behöver söka information på egen hand. Detta sker i alla ämnen men mest i 
samhällsämnena. Ibland får de själva välja vad de ska skriva om eller vad de ska 
fördjupa sig i inom ett visst område. Det roligaste är att själv få välja. De söker 
information både på fritiden och i skolan. En av de tre eleverna uppger att det har hänt 
att han sökt information i skolan men mestadels blir det på fritiden. 
 
Eleverna bor inte så nära skolan. När de ska till biblioteket använder de ändå ofta 
stadsbiblioteket eftersom de tycker att de kan få bättre information där. Där finns fler 
olika böcker och ofta också i flera exemplar så risken är mindre att den är utlånad.  
 

– Nu när man har varit på stadsbiblioteket några gånger så 
märker man ju hur mycket bättre det är. 
– Ja. 
– Annars har jag alltid tänkt att de är säkert lika bra men... 
I: På vilket sätt tycker du att det är bättre? 
– Det finns fler olika böcker… så att om det är en speciell bok 
man söker så går man till x-bibliotek då så är den utlånad. 
– Så finns det större chans att den finns, där finns ju flera 
upplagor av samma bok. 

 
Dessa elever resonerar om olika typer av bibliotek och att det inte var självklart för dem 
från början att det kunde vara någon skillnad mellan ett stort och ett litet bibliotek. Den 
stora fördelen med ett större bibliotek anser de vara tillgången på böcker som de anser 
vara bättre på ett större bibliotek.  
 
Grupp fyra upplever alltså att de ofta behöver söka information och särskilt i 
samhällsämnena. Informationssökningen sker dels i skolan dels hemma vilket en elev 
uppger är det vanligaste sättet.  
 
 
7.2 Användning av källor 
 
Här tar vi upp hur eleverna diskuterar kring vilken typ av källor de använder och 
förväntas använda. De resonerar också kring på vilket sätt de upplever att de använder 
källorna och vilka källor som används till vad.  
 
 
Grupp ett 
 
Alla tre är överens om att Internet är den resurs de först vänder sig till. Detta för att få 
en överblick. När de ska skriva ett arbete har de ofta avsatta lektioner för 
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informationssökning där man också kan gå ifrån för att gå till biblioteket. Vid dessa 
tillfällen är ofta datasalen bokad och läraren finns tillgänglig för att hjälpa. En av 
eleverna berättar att han brukar ägna första lektionen när man arbetar med ett ämne åt 
att söka information på Internet, läsa på olika sidor och skaffa sig en grundförståelse för 
ämnet. Ibland ska eleverna ha använt både böcker och Internet. Nationalencyklopedin 
och Google är de källor som de använder sig mest av på Internet för att få en grund. 
Eleverna nämner Wikipedia men en av dem uttrycker en viss skepsis mot denna sida då 
informationen enligt eleven går att manipulera. Eleverna upplever dock att det finns mer 
information i böckerna.  
 
Eleverna berättar att läraren brukar komma med förslag och tips på var de kan hitta 
information och att man kan gå till läraren om man skulle köra fast. De upplever 
emellertid inte att informationssökningen brukar vara något problem.  
 
Internet är den källa som eleverna i grupp ett upplever att de använder mest. Samtidigt 
uppger de att de också får ytterligare information genom att använda sig av böcker. 
Informationssökningen sker ibland på skoltid då de regelbundet har lektioner avsatta för 
detta. 
 
 
Grupp två 
 
I grupp två anser eleverna att de regelbundet får information om hur de ska gå tillväga 
när de söker information och hur de ska tänka källkritiskt. Det sker i samband med att 
man börjar med ett arbete som I-search och projektarbetet. I svenskan har läraren 
berättat vad de inte ska använda, eleverna nämner t.ex. källor som Mimers brunn. En 
bra källa är enligt dessa elever facklitteratur, Nationalencyklopedin eller 
forskningsmaterial. Eleverna i grupp två poängterar också vikten av källkritiskt 
tänkande på Internet. Exempelvis så ska man alltid se vem författaren är och när texten 
är skriven. 
 
Eleverna i gruppen tänker vidare kring användandet av källor och vilken typ av källor 
man bör använda än flera av eleverna i de andra grupperna. De är också snabba med att 
poängtera hur viktigt det är att vara källkritisk utan att vi leder dem in på denna aspekt. 
 
De använder både bibliotek och Internet och uppger att Internet är den källa de först 
vänder sig till då den är mest lättillgänglig. Beroende på uppgiftens storlek samt hur 
pass mycket relevant information man hittar på Internet så går man sedan mestadels till 
biblioteket för att komplettera med böcker. Lärarna kräver ibland att de ska kunna 
referera till en bok i sina arbeten och då går man till biblioteket eller ser efter om man 
har någon användbar bok hemma. Gäller det en mindre uppgift så nöjer sig eleverna 
med en snabb sökning på Internet. Vid en större uppgift upplever eleverna att de kan ta 
sig mer tid för informationssökning. Biblioteket är bra men det tar mycket tid både att ta 
sig dit och att finna rätt information. Eleverna i grupp två går ofta till biblioteket även 
då läraren inte har det som ett krav. De tycker att man får en bättre bild av ämnet med 
hjälp av böcker och att det också ofta är lättare att hitta på biblioteket där de upplever att 
de kan lita mer på bibliotekets information. 
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Jag tycker ofta att det är lättare att hitta på biblioteket, där får 
man det liksom svart på vitt. På Internet kan det vara typ tusen 
olika egna arbeten och konstiga sidor bara. 

 
En av eleverna berättade att hon ofta fick idéer till vad hon skulle leta efter på 
biblioteket och vad som skulle kunna finnas genom att söka på Internet. Vi konstaterar 
att eleverna mestadels använder sig av sökmotorn Google då de söker på Internet. En av 
eleverna sökte ibland också med Altavista och en annan vände sig ofta till 
nätuppslagsverket Wikipedia. 
 
Vissa av lärarna har lagt ut länkar som relaterar till deras ämne på skolans intranät, 
främst i svenska och historia som eleverna kan använda sig av. Eleverna är osäkra på 
vilka länkar som finns men nämner till slut Länkskafferiet och att man via vissa länkar 
kan hitta tips på användbara böcker. Eleverna använder dock inte länkarna i någon 
större utsträckning. 
 
När eleverna i grupp två söker information gör de det i första hand med svenska sökord. 
Om de inte får upp tillräckligt provar man även med engelska sökord. En elev uppger 
sin frustration över att det ofta kommer upp sidor med information på tyska och polska, 
språk som hon inte behärskar. De väljer också helst att läsa information på svenska. En 
elev uppger att hon ibland väljer bort information på grund av att den är på engelska en 
annan elev säger att hon inte gör det. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att eleverna i grupp två använder sig av både Internet 
och bibliotek. Internet är deras första källa och används för enklare uppgifter eller för att 
skapa sig en bild av ett ämne. Biblioteket används flitigt för att få tillgång till böcker 
både när lärare kräver det men även annars. Eleverna tar upp en osäkerhetsaspekt 
gällande trovärdighet på Internet och berättar att de slipper denna osäkerhet på 
biblioteket.  
 
 
Grupp tre 
 
Eleverna i grupp tre upplever att de har fått viss utbildning i informationssökning i 
datorkunskapen men tycker inte att den var så givande. En av eleverna anser inte att de 
behöver någon utbildning i informationssökning eftersom han tycker det är ganska lätt 
att söka information. 
 
Den främsta källan för eleverna i grupp tre är Internet. Någon gång går de till biblioteket 
men det är mest för att de måste. En av eleverna säger att när han inte hittar något på 
Internet så går han till biblioteket för att söka information men att det för det mesta 
räcker med Internet. På Internet använder de sig främst av Google men nämner också 
Wikipedia. En annan elev säger att hon ibland måste gå till biblioteket när hon inte hittar 
tillräckligt på Internet men också det är svårt eftersom ”alla böcker är så himla tjocka”. 
 
Ofta finns det krav från läraren att eleverna ska använda sig av minst tre källor och att 
en av dessa ska vara en bok. Detta gör att eleverna ibland är tvungna att gå till 
biblioteket om de inte har någon lämplig bok hemma. Typerna av källor eleverna hittar 
när de söker på Internet är blandat men en av eleverna säger att bara de hittar ett namn 
så att de vet vem som har skrivit det så brukar det gå bra. 
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Vi uppfattar det som att eleverna i grupp tre inte tänker så mycket på vilken typ av 
material de använder. Huvudsaken är att man har ett namn på den som står bakom 
informationen att kunna presentera för läraren i sitt arbete.  
 
En elev uppger att han försöker att hitta mer specifika ord att söka med och att det ofta 
leder till bättre träffar. Eleverna söker främst på svenska eftersom det är mycket lättare 
att ta till sig en svensk text. Två av eleverna tycker inte att långa texter är något 
problem. De tar hjälp av rubriker för att hitta det som de är intresserade av i en längre 
text. En av eleverna upplevde en längre text som mer seriös än en kortfattad, där finns 
också mer detaljer. Helst vill han dock inte ha mer än fyrtio sidor långa texter från 
Internet. Då är det inte säkert att han orkar läsa allt utan att han istället bara plockar ut 
det han ska skriva om. 
 
Eleverna i grupp tre använder sig primärt av Internet, i mer sällsynta fall känner 
de att de har användning för böcker. Vi uppfattar de som att eleverna ogärna 
använder biblioteket. Vad gäller utbildning i informationssökning så upplever de 
att de inte fått någon egentlig utbildning. En elev anser dock att han ändå inte 
behöver någon då han är nöjd med sina sökningar. De aspekter av källkritik som 
denna grupp tar upp är att de måste kunna namnge en författare till de källor som 
de använt, däremot upplevs det inte som särskilt nödvändigt att ta reda på vem 
författaren är. 
 
 
Grupp fyra 
 
Grupp fyra anser inte att de har fått någon direkt undervisning i informationssökning. 
En av dem har svaga minnen från mellanstadiet men tror inte att det varit något sådant 
på gymnasiet. Ytterligare en av dem säger att han fått tips om hur han kan använda 
klamrar när han söker i Google men verkar osäker på hur han skulle gå tillväga. 
 
Vissa av lärarna har också lagt ut länkar på skolans intranät som eleverna kan använda 
inom olika ämnen. Eleverna i grupp fyra uppger att de brukar titta på länkarna ibland 
men det är oftast bara när läraren har sagt till om det som de kommer ihåg dem. De 
länkar de kan komma ihåg är Länkskafferiet och Samhällsguiden. Eleverna väljer 
istället att söka på Internet med hjälp av Google. 
 
När eleverna fått en uppgift brukar de börja med att söka på Internet för att skapa sig en 
överblick. I regel använder de Google. Om de sedan går vidare till andra källor beror på 
hur stort arbetet är. 
 

Om det är ett kort arbete, på kanske två veckor, så ska varje elev 
hitta nåt om nåt ämne så kanske man bara använder datorn och 
de sidor han tipsar om... men om det är ett större arbete som 
påverkar betyget väldigt mycket, väldigt stort, då går ju jag till 
biblioteket med en gång...för att hitta en bok för då vet man ju 
att man behöver fler källor… bok, Google och 
Nationalencyklopedin är det jag brukar använda. 
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För större arbeten vänder de sig till biblioteket för att få mer information och för att 
läraren ofta kräver en bok som källa i större arbeten. En av eleverna uppger att de kan 
fråga läraren om det finns några speciella sidor för att slippa söka på Google som hon 
upplever kan ge många ”konstiga” och irrelevanta sidor. Hon vill med andra ord ha 
hjälp med att sålla informationen på Internet för att hitta det hon söker. 
 
I vissa ämnen upplever eleverna att det är svårare att hitta information. Det gäller 
exempelvis då det handlar om ett litet delområde i ett större ämne som historia som de 
bara hittar några få rader om i uppslagsboken. Vid sådana tillfällen går eleverna till 
biblioteket för att söka mer information och sammanfatta fakta ifrån flera böcker istället 
för att få svaret från ett fåtal sidor på Internet. 
 
Eleverna i grupp fyra söker på både svenska och engelska men majoriteten föredrar 
sidor på svenska om de hittar sådana som de tycker är bra. En av de tre eleverna uppger 
dock att han helst söker på engelska dels eftersom han får fler sidor då men också då 
han tycker att de sidor han får fram är bättre än när han söker på svenska. En av de 
andra eleverna söker ibland på engelska om hon t.ex. arbetar med ett ämne som hon tror 
att det kan finnas mer om på engelska eller som är mer aktuellt i exempelvis USA. Det 
visar att dessa elever har en ämnesmedvetenhet och att de funderar och planerar innan 
de söker information. 
 
Grupp fyra anser inte att de har fått någon undervisning i informationssökning 
under gymnasietiden. De berättar att lärarna lagt ut länkar men att dessa sällan 
används. En elev använder ibland länkarna som en hjälp att sålla i alla källor som 
finns på Internet, där hon annars upplever att det finns mycket irrelevant 
information. Eleverna brukar börja med att söka på Internet, om de sedan går 
vidare till andra källor beror mycket på uppgiften. De upplever att stora arbeten 
ofta täcks in bättre med hjälp av böcker och att lärarna då också ofta kräver att de 
delvis ska ha använt böcker som källor. Svenska dominerar som sökspråk men 
det förekommer att de söker med hjälp av engelska sökord i de fall de tror att 
detta ger bättre resultat. 
 
 
7.3 Bedömning av källor 
 
Under den här rubriken tar vi upp hur eleverna ser på källkritik och hur man enligt dem 
kan bedöma en källa. 
 
 
Grupp ett 
 
Grupp ett anser att deras lärare kräver av dem att de ska tänka källkritiskt. Den 
undervisning de upplever att de har fått i detta består i att de gjort olika övningar. En 
elev sa att han helst skulle vilja ha en sida där allt han behövde veta stod men eftersom 
det sällan finns så är han tvungen att hitta flera sidor. Han anser att man ofta ser direkt 
på en sidas layout om en sida är trovärdig eller inte. Han berättar att om det är mycket 
blinkande detaljer och olika färger så ska man läsa mer noggrant för då är det ofta någon 
som har egna åsikter som står bakom sidan. En annan elev berättar vidare att de inte 
använder sig av sidor som ”vanliga” personer har gjort. Det ska inte bara stå vem som 
står bakom sidan utan också vem den personen är. Vi frågade de tre eleverna hur de 
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avgjorde att de hade tillräckligt med information. De sa att de kände på sig när det var 
tillräckligt och att man kan fråga läraren hur långt arbetet ska vara. 
 
I grupp ett upplever eleverna att de har krav på sig att vara källkritiska. En sidas 
layout signalerar om dess trovärdighet enligt en elev. Andra aspekter på 
trovärdighet är att kontrollera vem en författare är. Eleverna anser att det är 
viktigt att det inte är en privatperson utan någon som har auktoritet som står 
bakom en källa. 
 
 
Grupp två 
 
Eleverna i grupp två upplever att de fått undervisning i hur man ska tänka källkritiskt, 
speciellt innan de skrev sina projektarbeten. De berättar att de skulle tänka på vem 
författaren är och dennes roll, t.ex. om det är en forskare. De skulle också kontrollera 
årtalet och helst använda så nytt material som möjligt. För att kolla upp vem en 
författare är händer det att de söker efter denne på Google. De berättar vidare att de 
tittar på om författaren är knuten till något universitet eller liknande. De vill inte 
använda information där författaren exempelvis är en elev på högstadiet men uppger att 
de kan ha användning av vilka källor eleven använt.  
 
Eleverna i grupp två säger att de litar mer på att böcker är trovärdiga än att information 
på Internet är det. Dock upprepar en elev att hon är noga med att kolla årtalet även när 
det gäller böcker. Hon resonerar en stund om att en bok kan vara tryckt ett år men 
kanske skriven långt tidigare och att det inte behöver vara fel men att man måste vara 
medveten om det.  
 
När de fått väldigt mycket information försöker de sålla genom att använda sådana sidor 
som de använt förut och som de vet är pålitliga. De försöker också skumma igenom 
materialet för att se vad som är användbart, om något skiljer sig tydligt från den andra 
informationen väljer de att inte använda den. 
 
Grupp två anser att de fått mycket undervisning i hur man ska tänka källkritiskt. 
Bland annat berättar de att man ska se vad författaren har för roll och om denne är 
knuten till exempelvis ett universitet. Det är också viktigt att använda tidsaktuellt 
material. Eleverna i denna grupp gör ibland efterforskningar för att ta reda på vem 
en författare är, detta görs genom att söka på Google. Böcker anser eleverna vara 
mer trovärdiga än Internet men även dessa måste man förhålla sig kritiskt till. 
Framförallt framhåller eleverna att det är viktigt att kontrollera årtal. Om de har 
mycket material att ta ställning till försöker eleverna att skumma och jämföra de 
olika texterna med varandra för att se om och hur de skiljer sig åt. 
 
 
Grupp tre  
 
Eleverna i grupp tre är osäkra på om de har fått någon undervisning i källkritik och om 
deras lärare räknar med att de är källkritiska när de söker information. Eleverna säger att 
de tittar vem som står bakom i alla fall i svenskan där de måste ha ett författarnamn. De 
uppger att bara de hittar ett namn så brukar det gå bra. De behöver inte gå vidare och ta 



 43 

reda på vem personen är. Det är sällan som de ska redovisa källkritiskt tänkande i sina 
arbeten.  
 
En av eleverna berättar att hon inte tänker så mycket på vad det är hon hittar utan när 
hon hittar något så brukar hon oftast ta det. En annan av dem säger att han försöker se 
om sidan är seriös t.ex. genom att titta på layout. 
 

Ser man att sidan är ganska seriös så är det t.ex. bara nån som 
typ vart inne i paint och skrivit något. Det är nog mest utseendet 
skulle jag säga, så jag känner att den sidan är bättre än den sidan. 

 
Eleverna i grupp tre tänker inte på källkritik i samma utsträckning som man gör i de 
övriga grupperna. Man känner av om en Internetsida är seriös eller inte bland annat 
genom att se på layout. Det viktigaste är dock för eleverna att de kan redovisa ett namn 
på den som står bakom sidan. Detta verkar dock främst vara för att läraren vill att de ska 
kunna redovisa ett namn och framförallt när de redovisar i ämnet svenska. 
 
Att det kan vara ett problem att få mycket information är inget som eleverna har 
reflekterat över. En av eleverna uppger att om han hittar väldigt mycket information så 
skulle han skriva upp alla källor. Han menar att eftersom han har läst allt så blir det 
omedvetet att han skriver saker från olika källor som har fastnat i huvudet. Därför är det 
lika bra att ha med alla källor för säkerhets skull. 
 
Eleverna i grupp tre är osäkra på om de har fått någon undervisning i källkritik, 
de är inte heller säkra på om deras lärare kräver att de är källkritiska när de söker 
information. De nämner att de i ämnet svenska ska titta på vem som står bakom 
en text och att de då ska kunna redovisa författarnamn. En av eleverna upplever 
sig inte tänka särskilt mycket på källkritiska aspekter utan ta det som hon hittar 
utan större eftertanke. Även i denna grupp avgör eleverna en Internetsidas 
trovärdighet genom att titta på dess layout. 
 
 
Grupp fyra 
 
Eleverna tycker inte att de har fått så mycket undervisning i källkritik. Mest har de 
pratat om det på svenskan. För eleverna i grupp fyra innebär källkritik att ta reda på vem 
som står bakom ett dokument och att de alltid ska uppge vem författaren är. De ska 
tänka på vilka källor författaren har använt och jämföra olika dokument med varandra. 
Om ett dokument sticker ut så är de försiktiga med att använda det. De har inget krav på 
att beskriva i sitt arbete hur de har gått tillväga för att tänka källkritiskt. Lärarna kräver 
dock att de tänker källkritiskt och att de skriver en så detaljerad källförteckning som 
möjligt. 
 
En Internetkällas trovärdighet bedömer eleverna genom att se på vem författaren är och 
hur sidans layout ser ut. 
 

Beror på hur seriös sidan är. Om han eller hon har lagt ner 
mycket tid på sidan så lägger man ner mer tid på att läsa allting. 
För det brukar ju vara mer seriöst. Det är ju precis som med en 
bok man tittar ju på omslaget först. 
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En av eleverna säger att hon ofta återkommer till samma källor och att hon då har lärt 
sig att känna igen vilka som är tillförlitliga eller inte. Hon ser till att det inte är en av de 
välkända ”fusksidorna”. En av de andra eleverna tittar också på vilka källor författaren 
har använt. Genom att skumma en text och stanna till när de ser något som verkar 
intressant kan eleverna avgöra om en sida är relevant för dem eller inte. En elev säger 
att han tittar på språket och att han vill ha fackspråk snarare än talspråk. Om han har två 
sidor som behandlar samma ämne så föredrar han att använda sig av den som är skriven 
med fackspråk. En annan elev berättar att vilka sidor han väljer att använda beror på hur 
stort arbetet ska vara. Ska han bara ha överblick på ämnet så anser han att det räcker 
med en sida med lite text men om han hittar en sida där det står mycket och väldigt 
lättbegripligt så kan det vara jättebra om han ska skriva en mer omfattande text.  
 
Eleverna konstaterar att de inte alls är lika källkritiska när det gäller böcker som med 
Internetkällor och att de litar mer på böcker. 
 
Eleverna i grupp fyra upplever inte att de har fått någon särskild undervisning i 
källkritik men att de pratar om det en del i svenskämnet. De anser att de ska tänka 
på vem som står bakom ett dokument och att de alltid ska uppge vem författaren 
är. De kan också tänka på vilka källor författaren har använt och jämföra olika 
dokument med varandra. Om en text inte överensstämmer med övriga inom 
samma ämne väljer de att använda den med försiktighet. Eleverna upplever att 
lärarna kräver av dem att de tänker källkritiskt och de ska också skriva en 
detaljerad källförteckning. Texter skrivna med fackspråk upplevs som mer 
trovärdiga och auktoritära än övriga källor inom samma område. 
 
 
7.4 Råd och stöd  
 
Här tar vi upp hur eleverna ser på sitt behov av råd och stöd när det gäller 
informationssökning samt huruvida de tycker att de behöver hjälp av något slag i sin 
informationssökning och vart de i så fall vänder sig. 
 
 
Grupp ett 
 
Eleverna i Grupp ett anser att det är olika svårt att söka information beroende på ämne. 
Ingen av dem brukar använda bibliotekets katalog i någon större utsträckning. En av 
dem använder den ibland för att få fram en titel att fråga efter. Ingen av dem tycker att 
de kan hitta till rätt hylla själva. En elev berättar att han brukar gå till bibliotekarien och 
att hon då plockar fram de bästa böckerna då det finns så mycket att välja mellan. En 
annan säger att stadsbiblioteket är så stort att där skulle det ta en hel dag att hitta en bok 
på egen hand. 
 
Annan hjälp får de mest av läraren. Kör man fast hemma så kan man be en förälder om 
hjälp. Eleverna söker inte aktivt tillsammans men tipsar varandra om de hittar något 
som de vet att någon annan kan vara intresserad av.  
 
Eleverna i grupp ett upplever att de får hjälp och stöd av sina lärare. Utanför 
skolan tar man hjälp av sina föräldrar och på biblioteket kan de få hjälp av 
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bibliotekarien med att hitta till rätt hylla men också med att välja ut böcker. Med 
sina kompisar utbyter eleverna information i viss mån. 
 
 
Grupp två 
 
Eleverna tycker inte att det brukar vara något större problem att söka information. När 
de arbetar hemma är det föräldrarna de vänder sig till i första hand för att få hjälp. De 
upplever att de ber föräldrarna om stöd och råd nästan varje gång de har ett arbete. Till 
läraren vänder de sig snarare om de inte förstår själva uppgiften. De uppger att de får 
tips på länkar av läraren men att det känns dumt att säga till läraren att man inte hittar 
någon information. Eftersom de oftast arbetar hemifrån brukar de inte fråga varandra så 
mycket i själva informationssökningsprocessen, däremot diskuterar de själva arbetet 
med både vänner och föräldrar. De tycker att de då får nya infallsvinklar. 
 
På biblioteket brukar de först leta själva och se vad de hittar. Ibland använder de 
katalogen men mest för att lokalisera en bok de på förhand känner till. Det är dock inte 
alltid de hittar till själva hyllan på egen hand, en elev uppger att hon aldrig gör det. Om 
de inte hittar själva så brukar de fråga en bibliotekarie. En elev berättar att hon tycker 
det är enklast att be bibliotekarien peka ut de aktuella hyllorna och sedan kan hon själv 
leta bland böckerna. 
 
Eleverna i grupp två upplever att de har god hjälp av sina föräldrar både med att 
söka information men också för att få ett ämne förklarat för sig. Att be läraren om 
hjälp med informationssökning upplevs som otänkbart men man kan fråga om 
man inte förstår själva uppgiften. Att diskutera sina arbeten med föräldrar och 
vänner upplevs som positivt och som något som berikar. På biblioteket tar de 
ibland hjälp av bibliotekarie men då fungerar denne oftast som en vägvisare till 
rätt hylla då de vill browsa själva bland böckerna. 
 
 
Grupp tre  
 
Eleverna i grupp tre anser att det ibland kan vara ganska svårt att söka information, 
särskilt i vissa ämnen. De brukar ändå inte be så mycket om hjälp utan hittar för det 
mesta information som de kan använda. När de ber om hjälp vänder de sig till läraren i 
första hand och då hämtar denne ibland förslag på lämpliga böcker. Två av eleverna 
uppger att de sällan ber sina föräldrar om hjälp medan en elev brukar fråga sina 
föräldrar relativt ofta. Den hjälp de tar av varandra är främst genom att de diskuterar 
sina arbeten sinsemellan.  
 

Jag tycker det är görbra man får ju ändå nya idéer. Vad är bra 
och vad är dåligt. 
 

Att diskutera med andra elever upplever de som värdefullt för att kunna utveckla sina 
idéer och komma framåt i arbetet.  

 
Eleverna i grupp tre upplever att det kan vara problematiskt att söka information 
dock ber de sällan om hjälp, i sådana fall vänder man sig till läraren. En elev tar 
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ofta hjälp av sina föräldrar. Vänner upplevs fungera som ett bollplank och som 
man kan resonera om sina arbeten med. 
 
 
Grupp fyra 
 
Eleverna i grupp fyra tycker ibland att det kan vara svårt att söka information. 
Svårigheten ligger i om man inte hittar något. En del ämnen är svårare att söka om och 
då kanske det bara kommer upp kortfattade meningar om det här och där vid sökning på 
Internet. Men de säger också att om man verkligen försöker så brukar det inte vara 
något problem. Ibland kan de fråga läraren om denne känner till några bra böcker. När 
de söker på nätet och hittar någon bra sida så tipsar de gärna varandra om detta. 
Eleverna i grupp fyra upplever inte att de behöver be sina föräldrar om hjälp. 
 
När de går till biblioteket däremot upplever de att de behöver hjälp. Eleverna tycker att 
det är svårt att hitta på stadsbiblioteket och uppger att de inte har en aning om var de ska 
leta eftersom det är så stort. En av eleverna berättar att hon alltid frågar om hjälp 
eftersom hon inte orkar leta på egen hand, hon använder inte heller katalogen. En annan 
elev använder katalogen men tycker att det är svårt att tolka resultaten och vänder sig 
därför till bibliotekarien för att få hjälp att hitta. Den tredje eleven säger att han hittar till 
rätt hylla ganska ofta men att han ibland får be om hjälp. 
 
Eleverna i grupp fyra upplever att vissa ämnen är svåra att söka information om. 
Vi uppfattar det som att det handlar om att inte ge sig då eleverna berättar att de 
brukar hitta något till slut bara man anstränger sig. Eleverna upplever att de kan 
be sina lärare om tips på användbara böcker vid behov. Däremot är det ingen som 
anser att de ber sina föräldrar om hjälp. Även dessa elever utbyter information 
med varandra. På biblioteket ber man om hjälp, främst med att hitta rätt då 
stadsbiblioteket upplevs som stort och svårorienterat. 
 
 



 47 

8. Analys 
 
I det här kapitlet analyseras det som framkommit av intervjuerna med eleverna med 
hjälp av Limbergs (1998) tre kategorier av uppfattningar av informationssökning. Vi har 
använt Limbergs kategorier som ett mått på elevernas nivå av informationsmedvetenhet. 
 
Man kan utröna tendenser från var och en av Limbergs tre kategorier bland de tolv 
elever vi har intervjuat. Vi uppfattar det som att de flesta av eleverna har medel- eller 
hög nivå av informationsmedvetenhet och endast ett fåtal hamnar under nivån låg 
informationsmedvetenhet.  
 
När man hör hur eleverna diskuterar kring sin informationssökning får man 
uppfattningen att flera av dem ofta tar första bästa dokument som kan användas till 
skolarbetet. Detta är något som kan kännas igen från den principle of least effort som 
Case (2002) talar om. Några av eleverna verkar dock tänka vidare kring den information 
de hittar och det är troligt att de också samlar mer material till sitt arbete. Det finns 
också en elev som använder mycket material i sin litteraturlista men inte har refererat 
till allt utan antar att en del av det han skriver omedvetet kommer från det han läst och 
att det därför är säkrast att ha med alla källor oavsett om han i realiteten har använt dem 
eller inte. 
 
En del av eleverna söker efter ett författarnamn men verkar inte reflektera mer kring 
vem författaren är och vad denne kan tänkas ha för syften. Dessa elever verkar 
överhuvudtaget inte tänka så mycket på att vara källkritiska och är också osäkra på hur 
de ska gå tillväga för att vara det.  
 
Grupp tre är i stort den grupp som skiljer sig mest från de andra. De berättar att de inte 
brukar gå till biblioteket annat än när de verkligen måste. Det är också främst i denna 
grupp vi finner elever som är osäkra på hur de ska gå tillväga för att vara källkritiska. 
Enligt dem själva tänker de inte så mycket på källkritik. Vi upplever att dessa elever 
söker information från färre källor än övriga elever. Det är dock svårt att få en helt klar 
bild då eleverna i denna grupp i stort är mer tystlåtna än de andra. Det de säger tyder 
emellertid på dessa uppfattningar. 
 
Även om eleverna använder Internet mycket så tycker ändå de flesta att det är 
nödvändigt att använda sig av biblioteket som komplement och för att få mer specifik 
information när de ska fördjupa sig i ett ämne.  
 
 
8.1 Låg nivå av informationsmedvetenhet 
 
Låg nivå av informationsmedvetenhet bygger på Limbergs (1998) kategori A av 
uppfattningar av informationssökning. 
 
Ett fåtal av eleverna hör till nivån låg informationsmedvetenhet. De tycker för det mesta 
inte att informationssökningen är något problem och reflekterar inte i någon större 
utsträckning över källornas ursprung. De nöjer sig med att kunna presentera ett namn på 
författare i sitt arbete. De tänker inte på vem denne är och gör heller inga 
efterforskningar för att ta reda på det. För det mesta nöjer sig dessa elever med att söka 
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på Internet och använder sig av de sidor de hittar där och som ser pålitliga ut. De 
använder bara böcker och bibliotek då läraren uttryckligen sagt att de måste ha en bok 
som källa i arbetet eller när de inte hittar något på Internet. 
 

– Det blir mest gjort om man är hemma men … det är liksom 
Internet som Internet tänker jag, det är inte jättestor skillnad. 
I: Internet är främsta källan? 
– Absolut. 
– Jaa [de båda andra; vår anm.]. 
I: Bibliotek någon gång… 
– Ibland, då och då… 
– Jag tycker det är så att om man inte finner något på Internet då 
går man till biblioteket också. Så tycker jag i alla fall… 
– Jaa [de båda andra; vår anm.]. 
I: Men oftast så räcker det med Internet tycker du? 
– Ja.  

 
I: Brukar ni använda flera olika källor har ni krav på det? 
– Vi brukar ha tre eller… 
– Ja tre. 
I: Hur ska de vara olika. 
[Eleverna verkar osäkra; vår anm.] 
– En bok ska det oftast vara. 
I: Var hittar ni böckerna? 
– Det är biblioteket eller hemma eller så. 
I: När ni måste… 
– Ja [Samfällt; vår anm.]. 

 
Eleverna på denna nivå gör ofta inte mer än vad de känner krävs av dem. De ställer inte 
så höga krav på vilken typ av information de hittar. Säger läraren att de ska ha minst tre 
källor så har de det. Dessa elever anser oftast att det gott och väl räcker att hitta sin 
information på Internet. Eleverna anser oftast inte att informationsökning är något 
problem och visar inte att de medvetet reflekterar över den information de hittar. 
Överhuvudtaget reflekterar dessa elever inte över sitt sökande. Informationssökning är 
något som man bara gör men som inte i sig behöver någon större eftertanke. De anser 
att det räcker med den information som man hittar och ofta tycker de inte att det finns 
någon anledning att ta informationssökningen ett steg längre. 
 

I: Brukar ni behöva hjälp med att hitta information? 
– Nja, man brukar väl hitta nåt… 

 
Citatet ger uttryck för att eleven inte direkt har någon större inlevelse då det gäller 
informationssökning men också för att eleven inte anser sig ha några direkta problem 
med det. Det kan också vara ett tecken på att eleven helst inte ber om hjälp med att hitta 
information. 
 
En av eleverna på denna nivå uttrycker att hon ibland har ganska svårt för att söka 
information och att hon då till slut får nöja sig med det hon hittar. De upplever att det 
främst är i ämnet svenska som de måste uppge vem som står bakom en använd källa.  
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I: Hur gör ni för att bedöma de källor ni hittar? 
– Hittar jag nåt så brukar jag oftast ta det. 
– Jag brukar försöka se om sidan är seriös på nåt sätt. Ser man 
att sidan är ganska seriös så är det t.ex. inte bara är nån som typ 
vart inne i paint och skrivit något. Det är nog mest utseendet 
skulle jag säga så jag känner att den sidan är bättre än den sidan.  
I: Tittar ni på vem som står bakom? 
– Oftast i svenskan så måste vi skriva ett namn eller? 
– Jaa [de båda andra; vår anm.]. 
– Bara det finns ett namn så brukar det oftast gå bra. 
I: Behöver ni gå vidare och ta reda på vem personen är? 
– Nej [samfällt; vår anm.]. 

 
Detta citat visar återigen att eleverna med låg informationsmedvetenhet inte reflekterar 
över informationssökning och användandet av källor. De visar ingen medvetenhet om 
att källkritiska aspekter är något som man alltid bör tänka på även när läraren inte 
uttryckligen bett om det. 
 
 
8.2 Medelnivå av informationsmedvetenhet 
 
Medelnivå av informationsmedvetenhet bygger på Limbergs (1998) kategori B av 
uppfattningar av informationssökning. 
 
Majoriteten av eleverna ligger på medelnivå av informationsmedvetenhet. De använder 
sig först av Internet för att få en grundförståelse för det ämne de ska arbeta med och 
söker sedan mer specifikt eller går till biblioteket för att skaffa sig mer information. 
Eleverna anser att man för det mesta behöver gå till biblioteket för att få tag i den 
information man behöver.  
 
När det gäller källkritik så tar eleverna reda på vem författaren är och vilka källor denne 
har använt. Eleverna på denna nivå bedömer en Internetkälla både efter utseende och 
dess faktiska innehåll. De jämför olika källor för att avgöra dess trovärdighet. Om en 
källa sticker ut bedöms den som mindre trovärdig och används inte.  
 
Vi har medvetet valt att inte lägga in några citat på denna nivå av 
informationsmedvetenhet. Åsikter från de båda andra nivåerna sticker ut mer och vi har 
haft svårt att hitta specifika uttryck som illustrerar en medelninvå av 
informationsmedvetenhet. 
 
 
8.3 Hög nivå av informationsmedvetenhet 
 
Hög nivå av informationsmedvetenhet bygger på Limbergs (1998) kategori C av 
uppfattningar av informationssökning. 
 
De elever som når upp till hög nivå av informationsmedvetenhet går tillväga på ungefär 
samma sätt som eleverna på medelnivå. Skillnaden är att de tar det hela ett steg längre 
och de visar en tydlig medvetenhet när det gäller val av källor och hur man ska förhålla 
sig till dessa. Eleverna räknar utan svårighet upp flera sätt att bedöma en källa. De är 
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också måna om att finna bredd i informationen till sina arbeten och vill ofta komplettera 
med böcker då de upplever att det ger djupare förståelse för ett ämne. De elever som når 
upp till denna högsta nivå är också de enda som nämner att man också måste vara 
källkritisk till böcker. Även om också dessa elever litar mer på böcker än på en 
Internetkälla så är de noga med att kontrollera böckernas utgivningsår för att se hur pass 
aktuella de är.  
 

I: Källkritik då, hur tänker ni kring det? Har ni fått någon 
undervisning i det? 
– Ja. 
– Speciellt innan projektarbetet. 
– Vi skulle vara väldigt källkritiska och hur vi skulle va 
källkritiska och så. Vi skulle alltid kolla upp författaren och vad 
han hade med ämnet och göra t.ex. om man hittar på Internet. 
Kolla vad det var för årtal så att den inte var så gammal. Vi 
skulle ha sånt som var så nytt som möjligt. 
– Vi googlar [för att hitta information om författaren; vår anm.].  
– Man ser om sidan är anknuten till nåt annat om det är ett 
universitet eller nåt.  
– Så att man ser att författaren inte är en elev i nionde klass som 
har skrivit ur sin historiebok utan man försöker gå vidare och ta 
författarens källor. 
I: tänker ni på det när ni läser böcker också? 
– Det är väl mindre då, man litar mer på böcker. 
– Jaa. 
– Jag kollar alltid årtal. 
– Ja det är viktigt. 
– Är den tryckt senare så kanske det är så fortfarande men är den 
från -89 och tryckt -89 så kan det ha hänt saker sen dess. 
– Man får vara mer medveten på nåt sätt om att den är gammal. 
– Då får man kanske kolla upp om det finns nya källor också och 
komplettera med. 
– Man kan reflektera över skillnaden, vad som har hänt och så. 
Det kan va bra det också men man får liksom alltid ha det i 
bakhuvudet när man skriver. 

 
I: vad skulle ni säga att det innebär att vara källkritisk? 
– Man ska ju kolla författaren och om dom har några källor 
och... 
– Om dom har en säker referenskälla. 
– En sak är att om man har flera källor så kan man jämföra dem 
och är det någon som verkligen sticker ut och är helt annorlunda 
än dom andra så tar man bort den. 

 
Med detta resonemang visar eleverna att de är medvetna om problematiken kring 
källkritik. De resonerar självständigt kring detta utan att vi behöver ställa särskilt många 
följdfrågor. Eleverna har redan en klar bild av hur det enligt dem ska gå till när man 
söker och bedömer information och behöver inte mycket tid för att fundera ut ett svar. 
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Utmärkande för elever på denna nivå är att de uttrycker en medvetenhet över språkets 
betydelse för en text. De vill helst ha texter skrivna på fackspråk och gärna olika typer 
av forskningsrapporter. 
 

Talspråk och så eller om man märker att det är någon annan har 
skrivit det lite sämre då tar man ju bort det direkt. Det ska ju 
vara fackspråk så. 

 
Eleverna visar också en medvetenhet när det gäller vilket språk de söker på. Även om 
de föredrar svenska så väljer de ibland att söka på engelska då de anser att ett ämne är 
mer aktuellt inom den engelskspråkiga världen. De vill gärna att författaren bakom ett 
dokument är knutna till ett universitet eller en myndighet och kontrollerar ibland 
författarens trovärdighet genom att söka efter dem på Interne t. 
 

Jag söker helst först på svenska och försöker hitta nånting sen 
om man vet att det kanske är mer på engelska och mer aktuellt i 
USA eller vad som helst så är det ju bättre att söka på det men 
helst inte. 

 
Avslutningsvis kan vi konstatera att de elever som vi uppfattar har en hög nivå av 
informationsmedvetenhet resonerar och reflekterar mer kring sin informationssökning 
och sitt användande av källor än vad eleverna i de lägre nivåerna gör. 
 
 
8.4 Reflektioner kring teori och analys 
 
Vi tycker att det har fungerat väl att använda Limbergs kategorier av uppfattningar av 
informationssökning som teoretisk utgångspunkt för att mäta elevernas 
informationsmedvetenhet och därmed analysera vårt empiriska material. Liksom 
Limberg har vi undersökt gymnasieelever och deras syn på informationssökning och det 
var därför intressant och givande att använda sig av hennes resultat som teori. De 
kategorier som Limberg arbetat fram utgjorde en grund för hur vi skulle se på våra 
elever och analysera det de berättade för oss under intervjuerna. Vi anser att stora delar 
av resultaten från Limbergs studie från 1998 håller även idag trots det ökade 
medieutbudet. Våra elever har som vi redogjort för tidigare, en annan skolsituation och 
inte samma tillgång till bibliotek som eleverna i Limbergs studie. Att förutsättningarna 
är olika har vi inte upplevt som något problem då det är informationssökningen som 
sådan som är det essentiella. Mycket är det samma idag när det gäller 
informationssökning även om informationsutbudet har förändrats i och med att Internet 
har fått stort genomslag och blivit en naturlig del i elevernas vardag. 
 
Kärnan i det hela, nu som då, är hur eleverna tänker och vilken förmåga de har att 
reflektera och resonera över vilka val de gör. Det handlar om hur elever tänker och 
agerar i sin informationssökning och i det ingår också hur man bedömer och använder 
olika typer av källor. Internet och dess överflöd av information gör det svårare för 
elever idag då de måste vara mer medvetna om vikten av källkritik samt lära sig att 
sovra bland all information. 
 
De elever som vi har intervjuat får själva ta ställning till material i större utsträckning än 
eleverna i Limbergs studie eftersom de inte har tillgång till ett skolbibliotek. Ett 
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skolbibliotek har redan gjort en första gallring och använder eleverna dess material får 
de mindre att ta ställning till och de kan också få handledning av bibliotekarien. För 
våra elever kan detta vara både en fördel och en nackdel. Fördelen är att de blir tränade i 
att vara självständiga och att de lär sig att utvärdera och ta ställning till information. 
Detta är något som de kan ha stor användning för i framtiden. Alla elever har dock inte 
samma kunskaper och det kan därför bli problematiskt för dem att själva ta ställning till 
all information. Nackdelen är att de inte har tillgång till samma hjälp som de skulle 
kunna få på ett väl fungerande skolbibliotek, här kunde elever som i nuläget har en låg 
nivå av informationsmedvetenhet öka sina kunskaper med hjälp av bibliotekarien.  
 
Generellt anser vi att Limbergs kategorier är användbara och går att applicera även på 
de elever som vi har intervjuat trots att de inte har tillgång till skolbibliotek och att det 
gått ett par år mellan Limbergs studie och vår. Det som är av betydelse är inte primärt 
vilka källor de använder utan hur de går tillväga och vilken medvetenhet de har kring 
sin informationssökning.  
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9. Diskussion 
 
Vi har valt att dela in vårt diskussionskapitel efter rubrikerna: att söka information, 
Internetbaserad informationssökning, att använda personer som källor, råd och stöd 
samt att bedöma information. Dessa avsnitt bygger på innehållet i kapitlet tidigare 
forskning samt de teman som bildar strukturen för vår resultatredovisning. 
 
Eleverna har via skolan tillgång till de båda databaserna Mediearkivet och Presstext. 
Ingen av de elever som vi intervjuat säger sig använda dessa eller känna till att de finns 
tillgängliga. De använder sig dock flitigt av Nationalencyklopedin via Internet. 
Tillgången till tryckta källor på skolan är inte särskilt stor. Däremot har eleverna god 
tillgång till datorer och Internet. Vissa lärare lägger också ut länkar i det ämne som de 
undervisar. Eleverna känner till dessa sidor men använder sig för det mesta inte av dem.  
 
Vi kan konstatera att eleverna är i behov av mycket information och att de söker detta 
aktivt minst en gång i veckan. För det mesta sker informationssökningen på fritiden och 
de arbetar ofta självständigt. Eleverna på skolan får ta mycket eget ansvar för sitt 
skolarbete. Deras informationssökning är i hög grad separerad från själva skolan och 
eleverna måste vara självständiga på gott och ont. Skolan har ingen aktiv del i elevernas 
informationsförsörjning. Lärarna ger eleverna uppgifter men utöver lektionerna får 
eleverna själva se till att de hittar information. De kan vara flexibla och själva välja hur 
och när de ska söka information. Deras skollediga eftermiddagar gör att de kan planera 
relativt fritt. 
 
Det är positivt att eleverna lär sig att arbeta på egen hand inför eventuella fortsatta 
studier där arbetssättet är mer självständigt. Även om man inte läser vidare är det förstås 
viktigt att ha kunskaper i informationssökning. För att lära sig och för att utveckla sina 
kunskaper är det emellertid viktigt att man får hjälp och stöd. När eleverna berättar om 
källkritik ser vi att uppfattningarna skiljer sig ganska mycket åt i klassen. En del elever 
har mycket att berätta om källkritik och på vilket sätt de fått undervisning i det medan 
andra har svårt att minnas någon direkt undervisning samt att komma på exempel på hur 
man tänker källkritiskt. Vi anser därför att skolan kan ta mer ansvar för elevernas 
informationssökning och för att se till att kunskapen om källkritik når fram till alla 
elever. Informationssökning och källkritik går in i varandra och vissa av eleverna har 
svårt att hålla isär begreppen. 
 
Var eleverna bor i förhållande till skolan har inte någon större betydelse fö r deras 
informationssökning. Det är snarare den tillgång de har till information av olika slag, 
exempelvis om man har Internet hemma eller hur långt man har till biblioteket som 
spelar in. De elever vi intervjuat har en relativt god tillgång till bibliotek, både till 
närbibliotek, exempelvis ett stadsdelsbibliotek och kommunbibliotek. När eleverna 
befinner sig på skolan har de också relativt nära till stadsbiblioteket geografiskt sett men 
tidsmässigt tar ett besök för lång tid för att kunna genomföras på skoltid. Elevernas syn 
på olika typer av källor spelar också in då det inte är säkert att man använder biblioteket 
oavsett hur nära man har till det om man upplever det vara otillgängligt av andra skäl 
eller tycker att man hittar den information som är nödvändig på annat håll. Eleverna är 
generellt sett nöjda med sin informationssökning och anser att de för det mesta hittar 
vad de söker. 
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9.1 Att söka information 
 
Enligt Mc Nicholas och Todd (1996) måste eleverna själva utvärdera och ta ställning till 
information när de använder sig av Internet för att söka information i högre grad än på 
biblioteket. Detta är något som även vissa av de elever som vi intervjuat har upptäckt 
och därför föredrar en del av dem att använda biblioteket. Det är inte alla som är 
medvetna om detta eller ser det som ett problem men för oss framstår det som att man 
ibland väljer böcker från biblioteket för att vara på den säkra sidan då elevernas tilltro 
till böcker och dess trovärdighet är större än den är till Internet. En annan orsak är att de 
vill ha mer information än vad som vanligtvis finns i de dokument de återfinner på 
Internet. Eleverna har en tendens att lita mer på böcker än på Internet. Detta kan bero på 
att man känner sig mera trygg med böcker som i regel redan har blivit granskade och 
godkända i större utsträckning än mycket av den information man finner på nätet. Vi 
upplever att eleverna tycker att det är svårare att förhålla sig till informationen på 
Internet som de vet att de måste förhålla sig kritiskt till. Denna osäkerhet uttrycker de 
inte gällande böcker. Vissa uppger emellertid att de är noga med att kontrollera att 
informationen inte är för gammal i de tryckta källorna.  
 
Att använda bibliotek behöver inte vara den bästa vägen till information. Det kan vara 
så att eleverna presterar bättre resultat med Internet än med enbart traditionella 
biblioteksresurser (McNicholas & Todd, 1996). Om eleverna vet hur de ska använda sig 
av Internet för att få bra resultat så är det en lämplig resurs där man kan hitta mycket 
information med god kvalitet. Vissa av eleverna använder i stort sett bara Internet men 
det är svårt att veta hur pass djupa kunskaper de har i att söka information. Dock verkar 
det för deras egen del vara tillräckligt. 
 
Facklitteratur är uppbyggd på olika sätt, t.ex. upplevs uppslagsverk som särskilt svåra 
att ta till sig. Att läsa facklitteratur kräver vana och kännedom av textens struktur men 
också en viss ämneskunskap (Armbuster & Armstrong, 1993). Vi upplever att en del av 
eleverna är vana vid att läsa text som kan uppfattas som lite svårare. Vissa väljer t.ex. 
att läsa forskningstexter med fackspråk och tvekar heller inte inför att läsa texter på 
engelska. Det finns också elever som föredrar korta texter och som väljer bort texter på 
engelska. En av dessa elever ger också uttryck för att undvika information från böcker 
eftersom de är så tjocka. Vi förstod det som att en bok innehåller alltför mycket text för 
eleven att ta sig igenom och att hon kanske saknade strategier för att skumma text och 
sålla i informationen. En annan av eleverna verkar klara detta bättre och tar sig an 
längre texter genom att utgå från dess rubriker. 
 
Elever färgas av det de tror förväntas av dem och är ofta låsta i sina föreställningar om 
hur de bör göra för att söka efter information. De gör som läraren har sagt ofta utan 
större eftertanke på vad det innebär (Alexandersson & Limberg, 2004, s.118). Vi märker 
tendenser på detta, främst bland de elever som återfinns på medel- och låg nivå av 
informationsmedvetenhet. De tänker mycket på de krav deras lärare har för olika 
uppgifter. Exempelvis berättar en av eleverna att han lägger ner mer arbete på 
informationssökning när det gäller ett arbete som han vet kommer att påverka betyget 
än på sina andra arbeten.  
 
Uppgiftens utformning spelar en viktig roll för hur väl eleverna presterar (Gross, 2004). 
Vi tror att vilken typ av uppgift eleverna har att arbeta med även spelar in på hur de 



 55 

söker information. En del av de elever som vi har intervjuat ger uttryck för att lägga ner 
mer tid och engagemang på informationssökning när det gäller en uppgift som är av stor 
vikt för betyget.  
 
Flertalet av eleverna berättar att de regelbundet besöker biblioteket för att söka 
information. När eleverna behöver använda sig av böcker och skolans resurser inte 
räcker till så är biblioteket deras huvudsakliga källa. Vi frågade eleverna hur de brukade 
göra på biblioteket och hur de hittade det de behövde. De allra flesta tycker att det är 
svårt att hitta rätt bland alla ämnen och hyllor i biblioteket. Att använda katalogen är 
också något som eleverna tycker är knepigt. Fåtalet elever säger att de ibland kan 
lokalisera en bok med hjälp av katalogen eller att de åtminstone kan få fram en titel som 
de sedan kan be bibliotekarien leta fram. Eleverna kan dock inte hitta till rätt hylla med 
hjälp av SAB-koderna. 
 
Det vanligaste sättet för eleverna att hitta vad de behöver är att direkt be en bibliotekarie 
om hjälp. En del av dem upplever att de brukar vilja ha tips både på lämpliga böcker 
och var man hittar dem medan andra föredrar att leta själva bland hyllorna sedan de fått 
vägvisning dit av bibliotekarien. 
 
Enligt biträdande rektor på skolan så är kontakt med en studiebibliotekarie eller en 
introduktion i hur man ska gå tillväga för att hitta information på biblioteket inte 
nödvändigt. Detta på grund av att eleverna enligt lärarna till största delen använder sig 
av Internet. När vi intervjuat eleverna framkommer det dock att de använder biblioteket 
relativt mycket om än inte varje dag. Många tycker att den information de får fram på 
biblioteket är både bättre och mer pålitlig än informationen från Internet. Dessutom 
anser de att böcker krävs fö r att fördjupa sig i ett ämne. Eleverna verkar också nöjda 
med den information de får från biblioteket. Vi anser dock att flera saknar kunskaper för 
att självständigt kunna nyttja denna resurs. Att känna till hur katalogen fungerar och att 
ha en övergripande bild över hur klassifikationssystemet fungerar torde hjälpa eleverna 
avsevärt med deras informationsförsörjning. Katalogen finns dessutom tillgänglig på 
Internet vilket är bra då större delen av elevernas informationssökning sker på Internet. 
Att först kunna sitta hemma eller i skolan för att se vad som finns skulle också kunna 
spara lite av elevernas tid.  
 
Vi finner det anmärkningsvärt att skolans biträdande rektor förringar vikten av 
bibliotek, särskilt som vi nu kommit fram till att eleverna upplever det som en 
betydelsefull resurs. Genom detta uttalande visar biträdande rektor också sina bristande 
kunskaper om elevernas informationsinhämtning. Det finns alltså en lucka mellan 
eleverna och skolan. Från skolans håll har man en syn på elevernas 
informationsförsörjning som inte stämmer överens med verkligheten. Om man från 
skolans håll var mer medveten om hur eleverna faktiskt går tillväga för att få fram 
information till sitt skolarbete skulle det vara lättare för dem att ge eleverna stöd och 
hjälp. Lärarna kräver dessutom ofta att eleverna ska använda sig av böcker då de skriver 
sina arbeten men det finns elever som har svårt att nå fram till tryckta källor som passar 
deras syfte och nivå. I praktiken är eleverna hänvisade till folkbiblioteket när det gä ller 
tryckta källor då man kan anta de flesta inte kan tillgodose detta behov på annat sätt.Att 
inte vilja eller att inte inse att det vore en god idé att utveckla ett samarbete med 
biblioteket är tråkigt för elevernas skull. Att ha en etablerad kontakt med biblioteket 
skulle också göra det möjligt att stötta de elever som inte lika naturligt och lätt finner 



 56 

information och som har särskilt svårt att ta till sig böcker som upplevs som en alltför 
kompakt massa av information. 
 
 
9.2 Internetbaserad informationssökning 
 
Enligt Nielsen (2005) är tonåringar inte de webbexperter som vuxenvärlden ofta tror 
dem vara. De får ofta sämre sökresultat än vuxna vilket beror på att de har sämre 
läskunskaper, sökstrategier och uthållighet. Ungdomarna i Nielsens studie klagade ofta 
över att en webbsida var tråkig. Vi var förvånade över att de elever som vi intervjuat 
inte sa sig använda Internet mer än de gjorde. Vi hade väntat oss att det skulle vara 
deras främsta källa till information. Internet är deras första källa och de använder 
Internet för att skapa sig en grund men mestadels inte för att fördjupa sig i ett ämne. När 
de ska fördjupa sig är det till böckerna de vänder sig. Kanske beror detta på att de 
känner sig osäkra på Internet och på hur man får fram riktigt bra källor. Eleverna anser 
att Internet är bra om man vill kolla något snabbt men att verkligen hitta användbar 
information på Internet tar mycket tid. Eleverna i Nielsens studie ogillar ”tråkiga” sidor. 
De elever som vi har intervjuat upplever att det är mer troligt att en sida som är för 
”rolig” gällande layout och innehåll är oseriös. 
 
Internet finns tillgängligt både i skolan och i många hem. Enligt Large (2004) är just 
tillgängligheten en av anledningarna till att Internet har fått ett sådant genomslag. Alla 
de elever som vi intervjuat använder sig av Internet både hemifrån och i skolan. När det 
gäller att söka information till och att jobba med sina arbeten föredrar många av dem att 
sitta hemma. En av anledningarna var att de kände att de fick mer gjort hemma. Internet 
får också en stor betydelse för våra elever då det är den enda egentliga resurs som finns 
tillgänglig när de ska söka information på skoltid. Eftersom de saknar ett skolbibliotek 
och har relativt långt till närmsta folkbibliotek så uppfattas Internet som en lättillgänglig 
och snabb lösning.  
 
Liksom eleverna i Fidel et als (1999) studie så upplever våra elever att de inte fått någon 
egentlig undervisning i informationssökning på Internet. De tycker dock inte att de har 
några större problem med informationssökning och uppger att de oftast är nöjda med 
resultatet. En elev anser att de redan kan tillräckligt om informationssökning och tycker 
inte att det är nödvändigt med någon undervisning. Gemensamt för alla våra intervjuade 
elever är att de väljer att använda sig av sökmotorn Google. De har tillgång till olika 
länkar via sitt intranät, men använder dem ytterst sällan. Google upplevs som det bästa. 
Kanske är det av vana eller för att det är enklare att förstå hur man ska söka eftersom det 
räcker att man skriver in ett sökord. Andra resurser kräver att man tar sig fram på ett 
annat sätt t.ex. genom att välja olika kategorier och följa länkar.  
 
 
9.3 Att använda personer som källor 
 
Shenton och Dixon (2003) skriver att ungdomar ofta använder sig av personer som källa 
då de söker information i skolsammanhang. När vi har intervjuat våra elever 
framkommer det att många av dem flitigt använder sig av sina föräldrar. Eleverna ber 
om hjälp med informationssökning men främst ber de föräldrarna förklara saker som de 
inte själva förstår. Eleverna berättar att föräldrarna har kunskaper inom olika ämnen och 
att de då lämpar sig särskilt bra för att förklara dessa. De personer som eleverna främst 
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använder för att erhålla information är föräldrar, lärare och kompisar. Det rör sig alltså 
om personer som finns lätt tillgängliga i elevernas närhet. Då eleverna i vår studie 
främst arbetar hemifrån får föräldrarna och deras kunskaper en stor betydelse.  
 
Liksom eleverna i Kuhlthaus (1993) studie är den information eleverna får från dessa 
källor på en mer grundläggande nivå i början av arbetsprocessen när man skriver ett 
arbete men också för att få saker förklarade för sig inför ett prov. Det man frågar sina 
föräldrar om är ofta lättare saker eller då man vet att ens förälder har några särskilda 
kunskaper. En elev berättar att hennes mamma är bra på samhällskunskap och hur det 
fungerar med exempelvis skatter, vilket passade bra eftersom de skulle ha prov på detta. 
Lärare frågar man om man inte förstår själva uppgiften och de kan också hjälpa en om 
man har svårt att hitta information, men självklart står lärarna för en stor del av 
elevernas informationsinhämtning eftersom de håller lektioner och på så sätt förmedlar 
information. Kompisar används ofta som ett bollplank och man diskuterar sina arbeten 
med varandra för att utbyta konstruktiv kritik. Att använda personer som källor sker ofta 
som en ingång till ämnet. Sedan går man vidare och kompletterar med andra typer av 
källor.  
 
De kunskaper som elevernas föräldrar har får stor betydelse för hur mycket och vilken 
sorts hjälp de kan få. Föräldrarnas engagemang för sina barns skolgång spelar också in. 
De elever vars föräldrar inte har tillräckliga kunskaper eller lägre engagemang går miste 
om hjälp och stöd i sitt skolarbete som skulle vara värdefull. Eftersom de arbetar 
mycket hemma på egen hand så är det bra att ha möjlighet att få hjälp även där och inte 
behöva vänta tills man kan fråga läraren i skolan. De elever som nyttjar sina föräldrars 
hjälp kan därmed få ett försprång jämte sina klasskamrater. 
 
 
9.4 Råd och stöd 
 
Eleverna arbetar mycket hemifrån och söker självständigt information via sina 
hemdatorer och då kan det vara svårt att få stöd och hjälp. När de är hemma och vill ha 
hjälp är det till föräldrar och ibland kompisar som de vänder sig. Detta är naturligtvis 
bra men ibland skulle de behöva mer professionell hjälp. Vi uppfattar det som att 
eleverna upplever att det känns dumt att be lärarna om hjälp när man inte hittar någon 
information. Detta kan leda till att man tar det man hittar och nöjer sig med information 
med sämre kvalitet. Läraren har lagt ut länkar till sidor som kan vara en bra hjälp för 
eleverna att använda i sin informationssökning. Det är dock inte många av eleverna som 
upplever att de använder sig av dessa sidor. 
 
Vi uppfattar det som att en del av eleverna helst vill klara sig på egen hand och inte 
behöva be om hjälp med att hitta information. Vi tror att eleverna, främst de som siktar 
på höga betyg, drar sig för att be läraren om hjälp. De vill visa att de klarar sin 
informationsförsörjning på egen hand, vilket kan uppfattas som mer fördelaktigt för 
betyget. 
 
Vissa av de elever som vi har intervjuat upplever att kompisar kan vara till stor hjälp 
och ge råd och stöd. Detta gäller kanske inte informationssökning utan snarare själva 
utförandet av uppgiften. När man är i skolan kan man diskutera med sina kamrater och 
på så sätt få inspiration, hjälp och tips för att komma framåt. 
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En del elever anser inte att de ber sina föräldrar om hjälp överhuvudtaget. Detta kan 
bero på att man inte upplever att föräldrarna kan vara till någon större hjälp, att man 
tycker att de inte har tid eller ork att hjälpa en eller att man vill klara sig på egen hand. 
Det går inte att lägga värderingar i detta. Om man ber om hjälp och om man frågar sina 
föräldrar kan ha att göra med ens personlighet snarare än ens förmåga att söka 
information. När vi har delat in eleverna efter de tre nivåerna av 
informationsmedvetenhet har vi funnit exempel på att elever frågar sina föräldrar både i 
de lägre och de högre nivåerna. 
 
Eleverna arbetar mycket hemifrån och söker hjälp av sina föräldrar eller använder sig av 
material hemifrån i varierande utsträckning. Detta kan försätta dem i en ojämlik 
situation då tillgången till material och föräldrarnas kunskaper skiljer sig åt från hem till 
hem. Elever som kommer från hem med en studietradition eller där tillgången till 
litteratur är stor kan ha föräldrar som på ett naturligare sätt är delaktiga i sina barns 
skoluppgifter än de föräldrar som inte studerat. Dessa antaganden är inget som vi kan 
verifiera och hur delaktig man är i sina barns studier kan naturligtvis variera från familj 
till familj. Dock tror vi att det är en faktor som spelar in på hur eleverna klarar sin 
skolgång. 
 
När eleverna uppsöker biblioteket ber de ofta bibliotekarien om hjälp för att hitta 
information eller bli hänvisade till rätt hylla. Mer än så upplever de inte att de söker råd 
och stöd på biblioteket. 
 
 
9.5 Att bedöma information 
 
Forskare är överens om att elever behöver mer träning i informationssökning på Internet 
(se Fidel; Watson; McNicholas & Todd m.fl.). Vi anser att hos de elever som vi 
intervjuat skulle bättre kunskaper i informationssökning och källkritik på nätet höja 
självförtroendet. För de elever som känner sig osäkra skulle träning kunna ge större 
medvetenhet och bättre resultat både gä llande informationssökning och i sina arbeten.  
 
Internet är inte alltid, som många tror, en snabb och enkel väg till information. För att 
lyckas med sina sökningar behöver man vara noggrann och det underlättar också om 
man har förkunskaper i det ämne man söker om (Leth & Thurén, 2000, s.7). Vi anar att 
flertalet av eleverna inte har så stora kunskaper kring hur man söker information på 
Internet. Denna bedömning gör vi eftersom eleverna säger att de främst använder 
Internet för att skapa sig en grund inom ett ämne. Flera elever säger att de behöver 
böcker för att fördjupa sig. Vi menar att detta kan tyda på att de inte har 
tillfredsställande kunskaper i att få fram tillräckligt med information. Det kan också 
vara så att de får fram tillräckligt med information men att osäkerheten är stor i hur man 
ska förhålla sig till den. Osäkerheten gör då att eleven inte vågar lita på att 
informationen från Internet är trovärdig. Ytterligare en anledning kan vara att en del av 
informationen är för svår att ta till sig. De elever som vi upplever har låg 
informationsmedvetenhet anser att det räcker med den information de får fram via 
Internet och att det inte är nödvändigt att komplettera med böcker. Dessa elever 
förhåller sig dock inte lika medvetet till källkritik och informationssökning som 
eleverna i de båda högre nivåerna. 
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Den form av källkritik som Leth och Thurén (2000) beskriver är på en relativt hög nivå. 
De tar upp fyra kriterier på källkritik: äkthet, tid, beroende och tendens. De elever vi har 
intervjuat visar att de känner till några av dessa fyra aspekter. Det som de flesta tagit 
fasta på är äkthetskriteriet, som de kontrollerar genom att se efter huruvida det finns en 
namngiven författare. Flera av eleverna tar ibland reda på vem författaren i fråga är och 
hur pass auktoritär denne kan tänkas vara i ämnet. De som vi bedömer ha en låg- eller 
medelnivå av informationsmedvetenhet nöjer sig i regel med att bara se efter att det 
finns en författare. Vissa av eleverna tänker även på tidsaspekten i den mån att de helst 
inte vill ha information som är för gammal. Ett par elever anser sig ändå kunna använda 
sig av äldre information för att diskutera skillnader mellan då och nu. De anser att risken 
med äldre dokument är att innehållet inte längre stämmer eftersom det kanske kommit 
nya rön inom ämnet. Främst är det tryckta dokument som de kontrollerar noggrant 
angående tryckår och utgivningsår. Dock är det långtifrån alla som uppger att de tänker 
på detta. Eleverna använde inte Internetsidor uppenbart producerade av en privatperson 
då de anser att information från en sådan sida är mindre trovärdig och ofta innehå ller 
personens egna åsikter. Detta anser vi vara ett uttryck för aspekten tendens. Aspekten 
beroende gav eleverna inga uttryck för och vi tror inte att det är något de tänker på i 
någon större utsträckning. Att gymnasieelever i detalj tänker på allt det som Leth och 
Thurén tar upp om källkritik är möjligen att begära för mycket men i stora drag bör de 
känna till hur man ska förhålla sig och kunna ta ställning till information med hjälp av 
kriterierna när de söker information till sina skolarbeten. Källkritik för gymnasieelever 
måste läggas på en mindre avancerad nivå och förklaras på ett sätt som eleverna kan ta 
till sig.  
 
Eleverna har olika uppfattningar angående om de har fått undervisning i källkritik eller 
inte. Det råder också delade meningar bland dem om huruvida lärarna kräver att de är 
källkritiska eller inte. Vissa av eleverna tycker att de har fått mycket undervisning i 
källkritik medan andra knappast tycker att de fått någon alls. De elever som anser att de 
fått dåligt med undervisning i källkritik upplever inte heller att det är något som lärarna 
kräver av dem. En del elever anser att det bara är i vissa ämnen som de måste vara 
källkritiska medan andra poängterar vikten av källkritik och säger att det är något som 
de alltid måste tänka på. 
 
De elever som vi upplever har hög nivå av informationsmedvetenhet säger att de fått 
klara direktiv av lärarna att de ska vara källkritiska, något som eleverna som visar låg 
informationsmedvetenhet inte upplever sig ha fått. Detta kan bero på hur 
undervisningen lagts upp och hur pass väl eleverna har kunnat ta den till sig. Elevernas 
intresse av att lära sig detta spelar naturligtvis också in. 
 
Att man enligt eleverna bara diskuterar källkritik på svensklektionerna är något som vi 
upplever som egendomligt. Källkritik är relevant i alla ämnen där man kommer i 
kontakt med information, vilket torde vara de allra flesta. Det är synd att vissa av 
eleverna upplever att det främst är just i relation till svensklektionerna som de behöver 
tänka källkritiskt. Detta skulle kunna avhjälpas genom att man diskuterar källkritik även 
på andra lektioner än just svenska. Det är konstigt att man från skolans håll bara uttalat 
kräver källkritiskt tänkande i samband med svenskuppgifter. Det är inte alla elever som 
inser att det är viktigt även inom andra ämnen. Förmodligen anser lärarna att eleverna 
ska vara källkritiska inom alla ämnesområden men det skiljer sig åt mellan eleverna om 
de uppfattat detta. Vi kopplar detta till de tre nivåerna av informationsmedvetenhet, där 
de elever med låg medvetenhet är endast källkritiska när de aktivt uppmanas av lärarna, 
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de elever med medelmedvetenhet är medvetna men gör inte alltid några större 
efterforskningar, de med hög medvetenhet förhåller sig allt som oftast källkritiskt och 
visar medvetet att de tänker på det oavsett ämnesområde. Det är viktigt att kunna 
förhålla sig källkritiskt inom alla ämnesområden och även i det dagliga livet. 
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10. Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen har varit att studera hur gymnasielever på en skola som saknar 
skolbibliotek beskriver sin informationssökning och bedömning av källor i samband 
med sina skoluppgifter. Det är elevernas egna upplevelser och uppfattningar som har 
varit det centrala. I detta kapitel ämnar vi redovisa de slutsatser som våra frågor 
resulterat i. Vi börjar med den övergripande problemställningen och redovisar sedan 
slutsatser tillsammans med frågeställningarna. 
 
Den övergripande problemställningen för uppsatsen var:  
Hur söker eleverna information till sitt skolarbete i avsaknad av skolbibliotek?  
 
Vi trodde från början att Internet skulle ha en stor betydelse för elevernas 
informationssökning. Det har det också men vad som förvånade oss något var att även 
biblioteket spelar en betydande roll. Eleverna söker sig aktivt till folkbiblioteket och 
menar att Internet inte alltid räcker till för att tillgodose deras informationsbehov. 
Eleverna använder ofta Internet för att skapa sig en grundförståelse inom ett ämne.  
 
På det stora hela klarar sig eleverna ganska bra trots att de inte har tillgång till ett eget 
bibliotek. För det mesta upplever sig eleverna kunna tillgodose sitt informationsbehov 
på egen hand utan skolbibliotekets stöd. Folkbiblioteket har istället fått en betydande 
roll tillsammans med Internet. Elevernas skolsituation kan dock bli bättre. Många 
aspekter kring informationsökning och bedömning av källor skulle kunna förbättras. 
Elevernas kunskaper skulle kunna höjas exempelvis genom mer undervisning och stöd i 
detta. 
 
Det är svårt att säga om våra elever skiljer sig i någon större utsträckning ifråga om 
informationsmedvetenhet från de elever som har tillgång till skolbibliotek. Man kan 
dock inte bortse ifrån att just bibliotekets tillgänglighet och närhet till skolan kan spela 
en roll för elevernas informationssökning. 
 
Vi kan konstatera att Internet och folkbiblioteket är de främsta källorna till information 
men att eleverna också använder sig av material hemifrån och ifrån skolan i viss mån. 
Även föräldrar fungerar ibland som informationskälla. 
 
 
Hur resonerar eleverna kring sitt sökande och användande av information? 
 
Det är väldigt olika hur mycket eleverna resonerar kring information överhuvudtaget. 
En del av dem är väldigt medvetna medan andra inte verkar lägga ner någon större 
tanke bakom sitt sökande och användande av information. Vissa av dem söker utan 
någon större planering. Andra funderar och har också strategier för att kunna genomföra 
bra sökningar och få ett tillfredställande resultat. Även de elever som har lägre nivå av 
informationsmedvetenhet är oftast nöjda med vad de hittar men vi upplever det som att 
den information de hittar ofta håller lägre kvalitet då de inte har samma utvecklade 
kriterier för källkritik. Några exempel på hur eleverna visar att de resonerar och planerar 
sin informationssökning är eleven som tänker efter huruvida det är fördelaktigt att söka 
med engelska termer beroende på ämnet och dess aktualitet i engelskspråkiga länder. En 
annan elev konstaterar att det ofta finns mer akademiskt material då man använder sig 
av engelska termer och att han därför föredrar detta. Hans strategi för att få fram 
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material är bland annat att konsultera källförteckningarna i det texter han hittar. Både 
för att hitta mer material men också ur källkritisk synpunkt för att kontrollera kvaliteten 
och auktoriteten på den information som författaren har använt sig av. Ytterligare en 
elev letar medvetet idéer och uppslag samtidigt som hon söker information på Internet. 
Detta hjälper henne vidare både inför biblioteksbesök och vidare sökning på Internet. 
Dessa elever söker alltså med medvetna strategier. Andra verkar ha svårare med att veta 
hur de ska gå tillväga både gällande informationssökning och källkritik. 
 
Flertalet av eleverna anser att de kan lita mer på tryckta källor, som t.ex. facklitteratur, 
än på information från Internet. Detta kan spela in på deras biblioteksanvändning då de 
föredrar böcker framför elektroniskt material. Att man är medveten om att man måste 
vara mer källkritisk till material från Internet kan också skapa en osäkerhet. Detta kan 
leda till att det blir svårare att hitta information då man är osäker på hur man ska veta 
om det är pålitligt eller inte men också att man väljer en bok före Internet för att vara på 
den säkra sidan. 
 
Vi upplever att de elever som väljer att endast söka information på Internet inte 
resonerar kring källkritik i lika stor utsträckning alternativt att de känner sig mer säkra i 
att använda Internetkällor. Det kan också upplevas som smidigare då man kan sköta allt 
hemifrån eller i skolan. Att gå till biblioteket kan upplevas som både krångligt, svårt 
och att det tar mycket tid. 
 
 
Vilken uppfattning har eleverna av att själva söka information? 
 
De flesta av eleverna har ingen bestämd uppfattning om hur de upplever sin 
informationssökning. En del ger uttryck för att det är krångligt och svårt medan andra 
upplever det som lätt och att de för det mesta inte upplever några problem. På det stora 
hela brukar det inte vara några problem med att få fram information. Eleverna uppger 
att de nästan alltid brukar hitta något men vi misstänker att kvaliteten på det de hittar 
ibland är mindre tillfredställande. 
 
Informationssökning upplevs av eleverna som något som man ska klara av på egen 
hand. De berättar att de bara i nödfall ber om hjälp med att hitta information. Vi tolkar 
det som att informationssökning upplevs som något som ska göras självständigt. Att be 
om hjälp just med själva informationssökningen upplevs som något som får en att 
framstå som mindre intelligent. Särskilt bland de elever som vi uppfattar som måna om 
sina betyg framträder det att man ska visa för sin lärare att man klarar av att vara 
självständig.  
 
När vi började samtala med eleverna var det första de förknippade informationssökning 
med Internet. Efter att ha samtalat en stund nämnde de flesta också tryckta källor och 
informationssökning via biblioteket. Många skaffar fram information även från 
personliga källor så som exempelvis fö räldrar. Vissa av eleverna resonerar om att 
föräldrarna kan vara till god hjälp medan andra inte upplever sig använda sig av sina 
föräldrar som källa överhuvudtaget. Läraren används till viss del men inte när det gäller 
informationssökning i någon större utsträckning. Till läraren vänder man sig snarare när 
man undrar över själva uppgiften. 
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I vilken omfattning uppfattar eleverna att de får hjälp och stöd? 
 
Eleverna upplever att de får stöd av lärarna när det gäller att förstå uppgifter. Lärarna 
lägger också ut länkar men det är oklart hur mycket dessa egentligen används. Eleverna 
känner till dem men är osäkra på vilka länkar som finns på dessa sidor. Mest verkar de 
användas när de aktivt blir påminda av lärarna om dess existens.  
 
Även om de får ett visst stöd av lärarna så görs en stor del av skolarbetet på fritiden. Då 
är det föräldrarna som i första hand rådfrågas. Om de behöver böcker så kan de förutom 
att gå till biblioteket också se efter om det finns något hemma som de kan använda sig 
av. Detta kan leda till en ojämlik situation för eleverna beroende på hur kapabla deras 
föräldrar är att hjälpa men också på hur mycket och vilken typ av litteratur som finns 
tillgänglig i hemmet. Vissa av de elever vi intervjuat upplever att de inte alls ber sina 
föräldrar om hjälp. Detta kan naturligtvis ha flera orsaker men faktorer som utbildning 
och engagemang spelar in. 
 
På biblioteket ber eleverna ofta om hjälp men här gäller det främst frågor om var man 
hittar viss litteratur. Bibliotekarien fungerar för eleverna dels som en serviceperson som 
bara pekar till rätt hylla men ibland också som en rådgivare för att få fram lämpliga 
böcker. I viss mån fungerar också kompisar som rådgivare och bollplank. Flera elever 
diskuterar gärna sina arbeten och utbyter information. Kompisen får en stöttande och 
rådgivande roll. 
 
 
10.1 Biblioteksperspektiv 
 
Det är svårt att undgå att se på uppsatsens problematik och på elevernas 
informationsmedvetenhet utan att tänka ur ett biblioteksperspektiv. Vi hade intentionen 
att utgå ifrån att det finns andra vägar till information som kan vara lika bra som 
skolbiblioteket samt att elever utan tillgång till skolbibliotek kan klara sig lika bra som 
de som har ett. Vi ville inte ta något för givet genom att påstå att biblioteket är det enda 
rätta. I detta stycke väljer vi att lyfta fram de funderingar som uppkommit gällande 
bibliotekets vara eller inte vara på gymnasieskolan. 
 
Undervisningen i källkritik ansvarar svensklärarna på skolan för och de gör säkerligen 
ett bra jobb inom ramarna för vad ryms inom kurserna. Dock menar vi att eleverna 
skulle kunna vara behjälpta av att skolan upprättade någon form av kontakt med ett 
bibliotek och gärna med en studiebibliotekarie som ytterligare kunde informera och 
undervisa eleverna. Mycket ansvar ligger nu på läraren och på svensklärarna i synnerhet 
för att ge eleverna kunskaper i sådant som källkritik och informationssökning. Hade 
man haft ett skolbibliotek skulle man ha kunnat dela dessa uppgifter med en 
bibliotekarie som ju också har speciell kompetens inom informationsområdet. 
 
Att upprätta en kontakt med en särskild studiebibliotekarie kan vara bra eftersom det 
kan underlätta för både bibliotekarier och elever att känna till varandra. En bibliotekarie 
som har kontakt med skolan och vet vad eleverna arbetar med kan också förbereda med 
information inom ämnet och därmed underlätta för eleverna. Att eleven vet att det finns 
en bibliotekarie som är till för dem kan också skapa trygghet, särskilt för de elever som 
av olika anledningar känner sig osäkra på biblioteket. En bibliotekarie kan man be om 
råd och hjälp utan att ha något prestationskrav på sig. Det kanske känns bättre och mer 
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riskfritt för eleverna att be en bibliotekarie om hjälp då bibliotekarien inte har samma 
bedömande roll som läraren. Lärarens roll är naturligtvis även att stötta och vägleda 
men för eleven blir bedömandet ofta det överhängande. 
 
Det skulle vara till stor hjälp för eleverna att ha ett eget bibliotek i anslutning till skolan. 
Mycket av den ytterligare undervisning i informationssökning och källkritik som vi 
efterlyser skulle kunna tillgodoses här då en bibliotekarie kan bistå med värdefulla 
aspekter på detta. En bibliotekarie skulle också kunna ge eleverna ett helhetsperspektiv 
på informationssökning och på så sätt kanske inte informationssökningen blir så starkt 
förknippad med ett visst ämne. Bibliotekarien kan också hjälpa eleverna att utveckla 
sina sökningar på Internet. De elever som idag har svårigheter med informationssökning 
och hanterandet av källor skulle gynnas av att ha tillgång till ett eget bibliotek. Där kan 
de i lugn och ro utvecklas med bibliotekarien som stöd. På ett skolbibliotek skulle 
informationen också vara mer anpassad för eleverna och deras behov. Det kan också 
underlätta för dessa elever om det redan fån början gjorts ett urval av material, även om 
de ändå måste söka självständigt på exempelvis Internet. Bibliotekarien skulle också 
vara mer insatt i vad eleverna arbetar med än vad en bibliotekarie på folkbiblioteket är 
och därmed bättre kunna hjälpa eleverna. Om lärare och bibliotekarie kan samarbeta 
och ta hjälp av varandra så skulle detta vara gynnsamt och utvecklande för såväl elever 
och lärare som bibliotekarier. Genom råd och stöd kring informationssökning och 
källkritik kan den osäkerhet som eleverna visar tecken på minska.  
 
Som vi diskuterade i inledningen är det inte alla friskolor som har resurser för ett 
skolbibliotek. En idé är att flera fristående skolor går samman och startar ett gemensamt 
skolbibliotek. Fördelen med att samarbeta är att man då förhoppningsvis har tillgång till 
större resurser. Detta skulle fungera bäst om avstånden mellan skolorna inte är för stora. 
Meningen med ett skolbibliotek är ju ändå närheten till skolan. En svårighet kan vara att 
få till stånd ett fungerande samarbete friskolorna emellan då man kan ha olika åsikter 
om hur saker och ting ska skötas. Åsikterna om vikten av skolbibliotek för eleverna 
varierar. En förutsättning för att genomföra en sån här idé är att man från skolans håll 
tycker att skolbiblioteket är något som är viktigt. 
 
 
10.2 Avslutande reflektioner 
 
Då vi ser generellt på hur eleverna diskuterar kring sin informationssökning anser vi att 
de alla har en relativt hög nivå av informationsmedvetenhet. De flesta av de elever vi 
har intervjuat hamnar på nivån medelhög informationsmedvetenhet. Det finns dock 
även ett par elever på nivån låg informationsmedvetenhet samt några på nivån hög 
informationsmedvetenhet. Ett antal elever ligger också och väger mellan medel och hög 
nivå.  
 
Ett problem är dock att skolan har en syn på elevernas informationsförsörjning som inte 
riktigt stämmer överens med verkligheten. Biträdande rektor, som uttalar sig även för 
lärarna, bortser från vikten av bibliotek och ger Internet en enligt vår mening 
överskattad betydelse. Att Internet är betydelsefullt håller vi med om men man borde 
lyfta fram biblioteksfrågan mer i undervisningen så att eleverna får den stöttning de 
behöver. Eleverna använder trots allt biblioteket mer än vad skolan tror dem göra. 
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Vi anser att det inte har varit några problem med att använda Limbergs tre kategorier av 
uppfattningar av informationssökning som teoretisk utgångspunkt. Genom att använda 
de tre nivåerna av informationsmedvetenhet som bygger på Limbergs tre kategorier har 
vi kunnat få fram hur eleverna i vår studie förhåller sig till information. Vi anser att 
hennes resultat håller även idag trots det ökade medieutbudet. Att förutsättningarna är 
olika mellan vår studie och Limbergs har vi inte upplevt som något problem då det är 
informationssökningen som sådan som är det essentiella. Väsentligt är hur eleverna 
tänker och vilken förmåga de har att reflektera och resonera över sina val.  
 
Det faktum att eleverna läser en högskoleförberedande utbildning och därför förväntas 
läsa vidare på högskola och universitet anser vi vara ytterligare ett skäl till att trycka på 
vikten av kunskaper om informationssökning och källkritik. Flera av eleverna har redan 
relativt goda kunskaper kring detta men hos andra skulle dessa kunna förbättras. Även 
de elever som idag har goda kunskaper kan utvecklas och få mer avancerade kunskaper. 
 
När vi samtalade med eleverna om deras upplevelser av i vilken mån de fått 
undervisning i informationssökning och källkritik fick vi väldigt varierande svar. En del 
hade en klar bild av vilken undervisning de fått och kunde redogöra för vad de lärt sig, 
andra ansåg att de inte fått någon undervisning i detta alls. Detta är anmärkningsvärt då 
de alla går i samma klass och genomgår samma utbildning. Det kan förstås vara som så 
att de tycker att informationssökning och källkritik flyter in i den övriga undervisningen 
och därför inte reflekterar över det på samma sätt. Det kan också vara så att 
undervisningen i detta är svår att ta till sig eller att det är något som tas upp lite vid 
sidan om i samband med övriga uppgifter och därmed glöms bort av eleverna. För 
många verkar också informationssökning och källkritik flyta ihop och man har svårt att 
hålla isär begreppen.  
 
Det är skolans ansvar att se till att eleverna får dessa kunskaper. Det är inte meningen 
att eleverna ska lära på egen hand även om det är upp till dem själva att ta del av 
undervisningen. Man kan förvänta sig att en elev som genomgått gymnasieutbildning 
ska ha kunskaper i informationssökning och en bild av hur man ska gå tillväga för att 
vara källkritisk. Detta är svåra saker att lära sig och därför något som bör ske 
kontinuerligt genom hela gymnasietiden i samband med de uppgifter man får i olika 
ämnen. Det är också viktigt att man regelbundet för upp ämnet till diskussion och att 
eleverna aktivt får träna i att ta ställning till olika källor. Sådan träning är något som 
man enligt en av skolans lärare praktiserar. 
 
Eftersom vi bara har genomfört intervjuer med eleverna vid ett tillfälle så är det osäkert 
huruvida det vi kommit fram till helt stämmer överens med hur eleverna agerar i 
verkligheten, något som man skulle kunna ta reda på exempelvis genom observation av 
eleverna. Det kan hända att de elever som i våra intervjuer verkar ha låg 
informationsmedvetenhet i verkligheten tänker i större utsträckning kring exempelvis 
källkritik. Det är också möjligt att de inte kunnat uttrycka sina tankar till fullo under 
intervjun. Det kan också hända att man handlar mer eller mindre omedvetet när man 
söker information och därför har svårt att uttrycka detta. Det är svårt att kategorisera in 
en elev och det kan mycket väl vara så att det finns elever som har både högre och lägre 
nivå av informationsmedvetenhet än vi har kommit fram till i vår undersökning. Vi tror 
dock att våra resultat på det stora hela stämmer överens med verkligheten. Den 
svarsvariation vi fick under intervjuerna men också det faktum att många av eleverna 
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gav uttryck för samma uppfattningar tyder på detta. Limbergs kategorier fann vi också 
ge stöd åt våra resultat.  
 
Ett framtida forskningsområde skulle kunna vara att ta reda på mer om hur lärare på en 
skola utan skolbibliotek ser på sina elevers kunskaper i informationssökning, källkritik 
samt deras avsaknad av skolbibliotek. 
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11. Sammanfattning 
 
Vårt syfte var att studera hur gymnasielever på en skola som saknar skolbibliotek 
beskriver sitt informationsbeteende i sin studiesituation. Vi ville undersöka hur eleverna 
själva ser på sin sökning och användning av information samt hur de hanterar och 
bedömer källor. Vi har avgränsat vår undersökning till att endast omfatta en friskola, en 
årskurs, en klass samt ett gymnasieprogram. Bland friskolorna har de ofta inte samma 
resurser eller krav på sig att ha ett eget bibliotek som på de kommunala skolorna.  
 
Uppsatsens övergripande problem är: Hur söker gymnasieelever information till sitt 
skolarbete i avsaknad av skolbibliotek? 
 
Med hjälp av följande frågeställningar vill vi besvara vårt problem: 
- Hur resonerar eleverna kring sitt sökande och användande av information? 
- Vilken uppfattning har eleverna av att själva söka information? 
- I vilken omfattning uppfattar eleverna att de får hjälp och stöd? 
 
Det material som vi har använt oss av i litteraturgenomgången består främst av 
vetenskapliga artiklar och studier. I övriga delar av uppsatsen har huvudsakligen lagar, 
tidskriftsartiklar samt dokument från skolverket använts. 
 
Louise Limbergs tre kategorier av uppfattningar av information har använts som 
teoretisk utgångspunkt. Louise Limberg är professor vid institutionen för biblioteks- och 
informationsvetenskap på Högskolan i Borås. Limberg kom i sin studie fram till att det 
går att urskilja tre större kategorier av hur eleverna ser på och hanterar information. 
Kortfattat kan dessa olika uppfattningar beskrivas som att A innebär att söka fakta, B att 
väga information för att kunna ta ställning i en fråga och C innebär att granska och 
analysera. Kategori B och C visar på en medvetenhet och att dessa elever har tänkt till 
och försökt analysera sitt material för att kunna ta till sig informationen och omvand la 
den till kunskap. Eleverna i Kategori A ger uttryck för att inte engagera sig lika djupt 
eller möjligen inte ha samma förmåga att ta steget upp till kategori B och C. Limbergs 
tre kategorier, A, B och C blir i vår analys uppfattningar av låg, medel och hög nivå av 
informationsmedvetenhet. Dessa nivåer bygger på Limbergs kategorier. 
 
Vår studie har genomförts med hjälp av en enkät och semistrukturerade gruppintervjuer. 
Enkäten hade en kartläggande funktion och gav oss en övergripande bild av klassens 
informationssökning. Intervjuerna gav oss vårt huvudsakliga empiriska material. Vi 
valde att intervjua 12 personer uppdelat på fyra grupper beroende på att vi upplevde att 
vi med detta antal uppnådde en tillräcklig svarsvariation. Grupperna kom att skilja sig åt 
i uppfattningar och i och med det anser vi att vi fick tillräckligt med material. 
 
Skolan är en mindre fristående gymnasieskola med ca 300 elever belägen i en större 
stad. På skolan bedrivs heltidsstudier med alla lektioner förlagda på förmiddagen. 
Eleverna kan läsa naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt program. Att endast 
halva dagen är schemalagd ställer höga krav på eleverna själva att planera sin tid och 
sina studier. 
 
Man kan utröna tendenser från var och en av Limbergs tre kategorier bland de tolv 
elever som vi har intervjuat. Vi uppfattar det som att de flesta av eleverna har medel- 
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eller hög nivå av informationsmedvetenhet och endast ett fåtal hamnar under nivån låg 
informationsmedvetenhet. 
 
Vi trodde från början att Internet skulle ha en stor betydelse för elevernas 
informationssökning. Det har det också men vad som förvånade oss något var att även 
biblioteket spelar en betydande roll. Eleverna söker sig aktivt till folkbiblioteket och 
menar att Internet inte alltid räcker till för att tillgodose deras informationsbehov. På det 
stora hela så klarar sig eleverna ganska bra trots att de inte har tillgång till ett eget 
bibliotek dock har folkbiblioteket fått en betydande roll tillsammans med Internet. 
Många aspekter kring informationsökning och kring bedömning av källor skulle kunna 
förbättras. Elevernas kunskaper skulle kunna höjas exempelvis genom mer undervisning 
och stöd. 
 
Det är svårt att säga om våra elever skiljer sig i någon större utsträckning ifråga om 
informationsmedvetenhet från de elever som har tillgång till skolbibliotek. Man kan 
dock inte bortse ifrån att just bibliotekets tillgänglighet och närhet till skolan kan spela 
en roll för elevernas informationssökning. 
 
En del av eleverna är väldigt medvetna om sin informationssökning medan andra inte 
verkar lägga ner någon större tanke bakom sitt sökande och användande av information. 
Vissa söker utan någon större planering, andra funderar och har också strategier för att 
kunna genomföra bra sökningar och få ett tillfredställande resultat. Även om de andra 
oftast är nöjda med vad de hittar så upplever vi det som att den information de hittar 
ofta håller lägre kvalitet då de inte har samma utvecklade kriterier för källkritik. 
 
Vi tolkar det som att informationssökning upplevs som något som ska göras 
självständigt. Att be om hjälp just med själva informationssökningen upplevs som något 
som får en att framstå som mindre intelligent.  
 
Eftersom en stor del av skolarbetet sköts på fritiden så är det föräldrarna som i första 
hand rådfrågas. Om eleverna behöver böcker kan de förutom att gå till biblioteket också 
se efter om det finns något hemma som de kan använda sig av. Vissa av de elever vi 
intervjuat upplever att de inte alls ber sina föräldrar om hjälp. Detta kan naturligtvis ha 
flera orsaker men faktorer som utbildning och engagemang spelar in. 
 
Att skolan upprättar en kontakt med en särskild studiebibliotekarie kan vara en fördel 
för eleverna. En bibliotekarie som har kontakt med skolan och vet vad eleverna arbetar 
med kan också förbereda med information inom ämnet. Att eleven vet att det finns en 
bibliotekarie som är till för dem kan också skapa trygghet särskilt för de elever som av 
olika anledningar känner sig osäkra på biblioteket.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att eleverna generellt sett har en ganska hög nivå av 
informationsmedvetenhet. Dock skulle skolan vinna på att satsa än mer på undervisning 
i informationssökning och källkritik. 
 



 69 

12. Källförteckning  
 
Här under följer de källor, tryckta så väl som otryckta, som använts i uppsatsen. 
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författarnas ägo. 
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Ljudupptagningarna finns i författarnas ägo. 
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Bilaga 1. Enkät 
 
Hej! 
Vi gör den här undersökningen för att försöka ta reda på hur gymnasieelever söker 
information för sina skoluppgifter. Vi blir glada om ni tar er tid att fylla i enkäten. Den 
är helt anonym och kommer inte att kunna spåras tillbaka till dig.  
 
1. Är du: 
 
tjej?  kille?  
 
2. Hur ofta behöver du söka efter information (i t.ex. böcker, tidskrifter eller på Internet) 
på egen hand för en skoluppgift? 
Välj ett alternativ. 
 
Flera gånger i veckan  ?  
 
Ungefär en gång i veckan  ?  
 
Ungefär en gång i månaden ?  
 
Ungefär en gång varannan månad ?  
 
Ungefär en gång per termin ?  
 
Mer sällan   ?  
 
3. Hur ofta vänder du dig till följande källor när du ska söka information och material 
till en skoluppgift?  
   alltid ofta sällan aldrig 
Bibliotek     ?    ?     ?     ?  
 
Dagstidningar    ?    ?     ?     ?  
 
Tidskrifter     ?    ?     ?     ?  
 
Internet     ?    ?     ?     ?  
 
Material hemifrån    ?    ?     ?     ?  
(t.ex. egna böcker och tidskrifter) 
 
Faktaböcker    ?    ?     ?     ?  
 
Läroböcker     ?    ?     ?     ?  
(t.ex. historieboken) 
 
En person     ?    ?     ?     ?  
(t.ex. en kunnig person  
inom ett visst område) 
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Annat     ?    ?     ?     ?  
Skriv vad: ……………………………… 
4. När du använder Internet, varifrån jobbar du oftast då? 
 
Hemma  ?     skolan  ?     b ibliotek  ?    eller något annat ställe, 
nämligen……………………. 
 

 

5. Om du behöver hjälp, vem hjälper dig att hitta information och material? Till vem 

brukar du vända dig för att få hjälp?  

 
alltid ofta sällan aldrig 

Lärare     ?    ?     ?     ?  
 
Kompisar     ?    ?     ?     ?  
 
Förälder      ?    ?     ?     ?  
 
Bibliotekarie     ?    ?    ?     ?  
 
Någon annan    ?    ?    ?     ?  
 
Vem?....................................................................................................................................
. 
 
 
6. Vad tycker du om att leta efter eget material till en skoluppgift? Kryssa för ett 
påstående på varje rad. 

Oftast är det      roligt  ?      tråkigt ?  
 
Oftast är det      svårt   ?      lätt      ?  
 
 

7. Brukar du oftast vara nöjd med det material du hittar?  
             Ja ?          Nej ?  
 
 
8. Tänker du på var informationen kommer ifrån och vem som står bakom? 
   alltid ?  ofta ?  sällan ?  aldrig ?  
 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid! 
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Bilaga 2. Intervjumall 
 
Bakgrundsfrågor 

 
1. Vad tyckte ni om enkäten? Var det svårt? 

 
2. Vid vilka tillfällen måste ni söka efter eget material, information? 

 
3. Var föredrar ni att jobba med informationssökningen? T.ex. gör ni det på skoltid 

(var), hemifrån eller någon annanstans (t.ex. bibliotek) 
 

4. Bor ni i närheten av skolan? Används närbiblioteket eller stadsbiblioteket? 
 

5. Får ni åka ifrån på skoltid för att t.ex. gå till biblioteket? 
 

6. Vilka typer av uppgifter får ni? Får ni bestämma ämne själva eller bestämmer 
läraren?  

 
7. Har ni fått någon form av informationssökningsutbildning? Hur gick det till? 

Vad fick ni lära er? Var det en kurs eller skedde det vid ett tillfälle? I skolan, 
eller någon annanstans t.ex. biblioteket. Om ja, använder ni er av det ni lärde er?  

 
8. Har ni fått tips på var ni kan söka och hur? 

 
Källor 
 

1. Vart vänder ni er när ni ska söka information/material till en skoluppgift/ett 
skolarbete? (Bibliotek; skolböcker; Internet; material; hemifrån (t ex böcker); 
databaser typ artikel sök; annat) 

 
2. Vänder ni er till olika källor eller till flera? Vilken sorts information hämtar ni 

var? (t.ex. läser dagstidningar på nätet, hämtar facklitteratur på biblioteket, 
Google) 

 
3. Vilken är den första källa ni vänder er till? Varför?  

 
4. När ni får en uppgift och ska söka information, hur gör ni. Varför? Brukar ni 

göra på samma sätt med alla era uppgifter?  
 

5. När det gäller Internet, hur gör ni då? Använder ni databaser, vilka? Varför?  
 

6. Använder ni er av sökmotorer, vilka, varför? Fler än en? 
 

7. Om nej, hur gör ni då på Internet? 
 

8. Vad brukar ni använda för typ av material, för typ av sidor på Internet? Någon 
favorit. 
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Hjälp 
 

1. Om ni behöver hjälp med att hitta information, vem hjälper dig att hitta 
information? Till vem kan du vända dig för att få hjälp? Lärare; kompisar; 
förälder; bibliotekarie eller någon annan. 

 
2. Brukar ni behöva hjälp? Brukar ni be om hjälp? Om nej, varför?  

 
3. Upplever ni att det är svårt/komplicerat att söka information? Tycker ni att det är 

svårt? 
 

4. Varför, på vilket sätt, vad är det som är svårt? 
 

5. Hur svårt är det att söka och hitta bra information? 
 
Att bedöma källor 
 

1. Hittar ni det ni letar efter?  
 
2. Söker ni information ensamma eller tillsammans med andra? Händer det t ex att 

ni hjälps åt med informationssökning? 
 

3. Vilken sorts information letar ni efter? Vad använder ni helst? Varför? 
 

4. När tycker ni att ni fått tillräckligt med material? Varför? Hur avgör ni det? 
 

5. Kräver er lärare att ni har ett visst antal källor eller att ni har olika typer av 
källor?  

 
6. Vilka källor tycker ni är bra källor? Några favoriter? Vad innebär en bra källa, 

eller vad är bra information för er?  
 

7. Vad tittar ni på för att avgöra om ett dokument/en sida är trovärdig?  
 

8. Nöjer ni er med en källa eller tittar de på flera? 
 

9. Tänker ni någonting på att vara kritisk mot era källor? 
 

10. Tänker ni på var informationen kommer ifrån. 
 

11. Att ni är källkritiska, är det något som era lärare kräver? 
 

12. Hur gör ni för att försöka ta reda på om en källa är bra eller inte? T.ex. om 
informationen är sann, om den är partisk, vem som står bakom. 

 
13. Finns lärare med när ni söker i skolan för att hjälpa er? 

 
14. Vad anser ni att källkritik är? 

 
15. Har ni fått någon undervisning i källkritik? 


