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Abstract: This Masters thesis aims at investigating how 15-year old girls use the 

Internet, particularly on their free time, taking a source critical 
perspective. It includes group interviews. The main question of this 
thesis was whether there is a need for specific user education. The 
following four questions were asked: What do they do on the Internet 
during their free time? In what way do the girls learn how to interact 
with each other on the Internet? How do they relate to different types of 
web pages and materials from a source critical aspect? What content do 
they consider to be relevant in a user education? 

   
  The study is mainly focused on information use and information 
  behaviour in different contexts. The reason for this is that society of 
  today requires explicit skills to manage the increasing information flow.  
   
  Christine Bruce has presented a theory of information literacy and I 
  wanted to see  if it was possible to apply her theory model on my 
  interview groups. My theoretical framework, and analyses, also builds on 
  socio cultural  theories.  
 

Among other things my empirical material shows that the students need 
more education in order to handle different demands; this includes 
information seeking and discussions about moral and ethical dilemmas. 
The students also believed that teachers couldn’t help out as much as 
they wanted due to their lack of familiarity with the Internet.  
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1 Inledning   
 
Den verkliga upptäcktsresan 
består inte i att söka efter nya vyer, 
utan att se med nya ögon… 
 
Marcel Proust (1871-1922) 1 
 
Som studerande på BHS har jag läst och lärt åtskilligt om informationssökning och 
informationsanvändning. Inom kollegium 3 har ett perspektiv utifrån användarna varit 
allmänt vedertaget. I föreliggande magisteruppsats har jag för avsikt att genom kvalitativa 
gruppintervjuer, med en reflexiv ansats, fokusera på 15-åriga tjejers Internetanvändning 
utifrån ett källkritiskt perspektiv. 
 
Informationsflödet på Internet är idag intensivt laddat med attityder och livsstil. Att hinna 
filtrera utbudet och ”värdera värderingarna” är nödvändigt (Rask 2002, s. 117). Källkritik 
innebär bland annat förmågan att tolka, analysera och kritiskt värdera olika typer av texter 
(Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 90). I mitt tycke bör ett källkritiskt förhållningssätt i 
högre grad innefatta begrepp som värderingar, etik, och moral. Internet har många fördelar, 
men även nackdelar som det är svårt att förhålla sig likgiltig till. Det talas ofta om den mängd 
oseriösa sidor som påträffas lättillgängligt för barn och ungdomar på nätet2. Beaktande 
upprepande rapporter om unga människors sätt att förhålla sig till information på Internet; nya 
värden och attityder, så uppfattar jag relevansen dels utifrån individen, men också utifrån ett 
samhällsperspektiv. 
 
I läroplanen (Lpo94) sägs att ”skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör 
den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” och att: ”eleverna skall kunna 
orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt” samt att det är ”nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ” 
(Utbildningsdepartementet 1994, s. 7ff.). På Myndigheten för skolutveckling menar man att 
den ”fjärde basfärdigheten”, d v s förmågan att söka, värdera och kreativt utnyttja information 
bör införlivas som en del i vardagsarbetet i skolan. 3 Givetvis bör en strävan finnas mot att alla 
unga lär sig hantera ovan tänkbara situationer. Utifrån en demokratiaspekt är det nödvändigt 
att medborgarna har kunskap inom området datorer (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001, 
s. 13).  

1.1 Ämnesval och förförståelse 
Det har känts naturligt att genomgående under arbetet fundera över min egen bakgrund och 
ståndpunkt, samt betrakta mig själv som en viktig del i studiematerialet. Det kan indirekt öka 
förståelsen för ett fenomen.  
 
Under min gymnasietid, i mitten av 80-talet, hade jag en lärare i samhällskunskap vars 
undervisning var lite annorlunda utformad. Han nöjde sig sällan med svaren på de frågor han 
ställde, som de flesta andra lärarna gjorde. I stället kunde dessa ifrågasättas och diskuteras 
länge. Det som till en början framstod som det korrekta svaret, i alla fall enligt den föråldrade 
                                                 
1 Utskrift från lärarförbundets webbplats http://www.lararforbundet.se, [2006-02-22] 
2 För vidare läsning se www.skolverket.se/skolnet/etik, [2006-04-16]   
3 Kolla Källan! http://www.skolutveckling.se/skolnet/kolla/ogonoron.html, [ 2005-04-16] 



4 

läroboken, fick till slut en helt annan betydelse där nya frågor föddes. För mig öppnades 
världen på ett nytt sätt när vi reflekterade kring information och olika källor. Jag lärde mig att 
inte lita på allt som sades eller fanns att läsa, och jag lärde mig att även min mening var 
betydelsefull. Att inta ett källkritiskt förhållningssätt var viktigt då, och är närmast avgörande 
kompetens för unga människor idag.  
 
Jag har som sagt olika anledningar till att fördjupa mig inom området och viktigt i det 
sammanhanget är min uppfattning om barn och ungas rätt att få uttrycka sig och bli lyssnade 
till. Kristina Engvall menar att barn och ungas villkor inte enbart bör bedömas utifrån hur de 
påverkar dem som vuxna, utan hur det påverkar dem just nu4. Det innebär att källkritik och 
ungdomars Internetanvändning här kommer att uppmärksammas utifrån deras perspektiv, och 
där de för tillfället befinner sig. Det studieområde som jag valt att undersöka kan beskrivas 
som unga användare i ett lärandesammanhang. Det är ett omfattande forskningsfält med flera 
utgångslägen. Informationssökning har till exempel ofta handlat om tekniken bakom 
datoranvändning eller att diskutera datorn som medel i undervisningen, d v s att lära via 
datorn (Alexandersson, Linderoth och Lindö 2001, s. 117). Även förmågan att ”söka det rätta 
svaret” på uppgifter inom ett visst undervisningsämne har fått stort utrymme (Limberg, 
Hultgren & Jarneving 2002, s. 75). Louise Limberg menar dock att det fordras en större 
inriktning på informationsanvändning, vilket definieras som hur information bearbetas, 
analyseras och uppfattas (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 28).  
 
Mitt intresse för IKT, samt användare och användarundervisning väcktes tidigt under min 
studietid på Bibliotekshögskolan. Jag har även läst pedagogik med inriktning mot 
dialogbaserat lärande och kommunikationsprocesser samt specialpedagogik. De olika 
akademiska disciplinerna har tillsammans väckt nya tankar hos mig inför arbetet med denna 
uppsats, framför allt beträffande synen på informationshantering (här synonymt med 
informationsanvändning), didaktik och lärande. Om man har för avsikt att fokusera på 
ungdomars Internetanvändning, här representerade av 15-åriga tjejer, anser jag att även den 
ömsesidiga relationen mellan elev och lärare, och på samspelet ungdomar emellan, eller 
mellan ungdomar och stoffet måste uppmärksammas. Deras Internetanvändning på fritiden 
skulle kunna beskrivas som ickeorganiserad användning till skillnad från Internetanvändning 
under skoltid, vilket utgör en organiserad verksamhet. En förutsättning för att skaffa sig ett 
perspektiv utifrån 15-åriga tjejer är dock att uppmärksamma informationsanvändning i 
sammanhang där just deras livsvärld bejakas.  
 
Utifrån mitt arbete på ett integrerat folk- och skolbibliotek ser jag många barn och ungdomar 
använda bibliotekets publika datorer vid varje ledig stund såsom raster, håltimmar och efter 
skolans slut. Inte sällan uppstår diskussioner, t ex när någon spelar för hög musik, inte vill 
följa de regler som råder för att få använda datorerna eller när någon dator krånglar. Det är 
sålunda de mer synliga problemen som vi är införstådda med och försöker lösa. Som 
skolbibliotekarie har jag idag dessvärre ingen möjlighet att kontrollera eller diskutera det 
innehåll som kan tänkas möta eleverna. Det har dock alltmer slagit mig hur lite jag vet om vad 
som försiggår ute på webben, i den speciella ungdomskultur som är tonåringars idag, och det 
är med dessa tankar jag inleder min magisteruppsats.  
 

                                                 
4 Se Demokratiutredningens skrift nr 4 http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/02/48/98/93dbd41e.pdf  [2006-
05-23] 
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1.2 Problemformulering  
Jag har inledningsvis understrukit behovet av källkritisk förmåga hos unga människor samt 
påvisat, utifrån läroplanens direktiv, att undervisningen bör sträva mot att eleverna lär sig 
hantera informationsflödet gällande olika fakta och förhållanden, samt etiska frågeställningar. 
Min ambition är dock inte att undersöka huruvida skolan tar fasta på rekommendationerna 
eller inte.  
 
Forskning beträffande unga människors informationssökning är väl förankrat inom biblioteks- 
och informationsvetenskapliga institutionen. I den här studien är mitt huvudintresse dock inte 
hur ungdomar söker och införskaffar information. Inte heller ligger mitt intresse i att 
framhålla de pedagogiska aspekterna av datorn som hjälpmedel, eller den specifika 
programvaran. I den här studien betonas istället hanteringen av information på Internet, både 
under skoltid men framför allt på fritiden, utifrån källkritiska aspekter. Med 
Internetanvändning avses därmed den informationsöverföring (kommunikation) och 
interaktion som äger rum på Internet, samt fokuseras på vilka förmågor och vad för slags 
handledning som behövs för unga människor som är uppkopplade på nätet. I det 
sammanhanget kommer jag att utgå från unga tjejers perspektiv och lyfta fram innehållet på 
Webben, deras samspel och den mening som just de tillskriver situationen.  
 
Internetanvändning på fritiden, d.v.s. ickeorganiserad användning, kräver möjligen helt andra 
källkritiska kriterier än de som understryks i en organiserad verksamhet. Det förefaller även 
som att unga människors Internetanvändning och kompetens i kritisk granskning, omdöme 
och ansvar, i ett sammanhang utanför skolans värld, inte varit lika uppmärksammad inom 
B&I.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Min studie baseras i hög grad på tjejernas erfarenheter och perspektiv på livet utifrån deras 
livssituation. Syftet med denna studie är således att belysa 15-åriga tjejers Internetanvändning, 
särskilt framhävande en fritidskontext, utifrån ett källkritiskt perspektiv där etik och olika 
värderingsfrågor berörs. Mina frågeställningar för att uppnå syftet är följande: 
 

1. Vad sysselsätter sig tjejerna med på Internet på fritiden?  
2. Hur förhåller de sig, under skol- och fritid, till olika typer av webbplatser och material 

utifrån källkritiska aspekter? 
3. På vilket sätt har de tillskansat sig den kunskap de har idag om Internet? 

 
I det här sammanhanget finner jag det även intressant att undersöka huruvida de anser det 
angeläget med skolundervisning i källkritik, samt hur en sådan skulle vara utformad.  
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1.4 Centrala begrepp 
Det förekommer många begrepp, terminologier och definitioner inom mitt studieområde. 
Många av dessa kan dessutom tolkas på olika sätt, vilket kan innebära ett problem om inte 
innebörden klart formuleras. Nedan följer således preciseringar på, för uppsatsen, 
överordnade begrepp. Övriga termer och begrepp behandlas löpande i texten.  
 
Informationskompetens är ett numera vedertaget begrepp. Trots det är informationskompetens 
något väldigt abstrakt och förknippat med många olika betydelser. Christine Bruce utgår ifrån 
kategorier eller aspekter där människors olika uppfattningar av informationskompetens 
synliggörs (Bruce 1997, s, 158). Hon menar att informationskompetens, eller aspekterna av 
dessa uppfattningar, alltid måste sättas in i ett sammanhang.  En förhoppning även i min studie 
är naturligtvis att öka förståelsen för innebörden av informationskompetens gällande 
ungdomar i olika sammanhang. För vidare läsning om Bruce och den relationella modellen se 
avsnitt 3.5. American Library Association (ALA) nämner informationskompetens 
(information literacy) i relation till dagens informationsteknologiska samhälle, där begrepp 
som livslångt lärande och lära sig att lära är kännetecknande. ALA:s definition av begreppet, 
med den underliggande demokratiska tanken som finns i beskrivningen av lärande, har även 
det vissa beröringspunkter med min studie: 
 

Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. They 
know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find 
information and how to use information in such a way that others can learn from them. 
They are people prepared for lifelong learning, because they can always find the 
information needed for any task or decision at hand5  

 
Då syftet är att belysa 15-åriga tjejers Internetanvändning, och hur information hanteras, så är 
det viktigt att närmare precisera vilken innebörd som information kan ges. Information 
benämns enligt Michael Buckland (1991) utifrån tre olika betydelser, där dessa tillsammans 
kan bidra till en förståelse för begreppet. De är information-as- process, vilket betyder att 
information är föränderlig i en process då någon informeras eller informerar. Information-as-
knowledge innebär att informationen givits en betydelse. Känslan av osäkerhet kan både öka 
och minska i förhållande till informationen. Information-as-thing tillskriver vi information i 
form av data och dokument som förlänar vissa instruktioner (Buckland, s. 3.). Av dessa tre 
definitioner är det framför allt ”information som kunskap” som jag anser vara viktig i relation 
till mitt syfte. Men vad innebär kunskap för ungdomar i förhållande till information och 
informationsanvändning? Buckland anser att information inte är detsamma som kunskap 
förrän man kan använda sig av den på rätt sätt, vilket är ett synsätt som jag delar (Ibid., s. 4).  
 
I min studie fokuseras bl.a. på tjejernas uppfattningar om skolans undervisning gällande 
källkritik samt deras egen hantering av information, både utifrån en organiserad och 
ickeorganiserad kontext. Det finns självfallet olika aspekter på informationshantering, lärande 
och slutligen ett tillgodogörande av kunskap. Här betonas dock den betydelse som 
information ges i ett kommunikativt möte, d.v.s. i samverkan med andra, och i en vidare 
bemärkelse det förhållningssätt som ungdomar antar gentemot information. Alla mänskliga 
relationer bygger på kommunikation mellan människor. Kommunikation sker genom olika 
medier och uttrycksformer och syftar till att förmedla något. Mikael Alexandersson och 
Louise Limberg talar om olika faktorer beträffande unga människor och 
                                                 
5 American Library Associations Presidential Committee on Information Literacy, 
http://www.ala.org/ala/acrl/acrlpubs/whitepapers/presidential.htm. 1989., [2005-03-25].  
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informationshantering, och med en avgörande betydelse för kunskapstradering. Det handlar 
om att ha meningsfulla uppgifter med en tydlig avgränsning. Dessutom krävs en repertoar av 
olika strategier vid sökning, värdering av och kritisk hållning till källor, samt inte minst 
analys och användning av olika källor (Alexandersson & Limberg 2004, s. 120).  

1.5 Avgränsning 
Jag har tidigare definierat vissa, för uppsatsen, övergripande begrepp. I detta avsnitt kommer 
jag att avgränsa mig ytterligare. Genom att klart redogöra för eventuella tvetydigheter så 
minskar förhoppningsvis risken för missförstånd.  
 
Med min studie görs inga anspråk på en allomfattande beskrivning över 15-åriga tjejers 
hantering av information på Internet. Jag genomförde endast tre gruppintervjuer, med 
sammanlagt nio elever, och det resultat som i slutändan presenteras kan därmed inte ses som 
övergripande och representativt för denna målgrupp utan är mer att betrakta som en 
beskrivning utifrån mitt begränsade urval. Min målsättning har enbart bestått i att undersöka, 
analysera och förmedla tjejernas åsikter. Avsikten var heller inte att personligen värdera 
skolans eventuella undervisning, även om jag i en slutlig diskussion spekulerar kring problem 
och presumtiva lösningar. Det är ett mångfacetterat område och det vore förmätet att tro att 
jag inom ramen för en magisteruppsats skulle kunna lösa eventuella problem.  
 
Givetvis hade det varit intressant att inkludera även killar i studien. Forskning tyder på att det 
finns skillnader i Internetanvändning mellan könen6. Jag valde dock av olika anledningar att 
avgränsa studien till att endast omfatta tjejer som fyllt, eller skulle fylla, 15 år under 2005. 
Genom att sätta en gräns vid tjejer som går sista året på högstadiet, en ganska enhetlig grupp, 
hoppas jag åstadkomma ett mer välgrundat resultat. I avsnitt 3.2 görs en mer utförlig 
beskrivning över urvalsprocessen. 
 
En undervisning i källkritik, vilket här refereras till som användarundervisning, skulle även 
kunna ses som en naturlig förlängning av den traditionella biblioteksundervisningen. Det är 
dock en stor skillnad mellan undervisning om olika redskap, t ex bibliotekskataloger eller 
källor såsom olika databaser, och regelrätta samtal eller undervisning i kritiskt tänkande 
(Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 106). Det är därför viktigt att jag tydligt markerar 
vilken betydelse som avses med källkritik. I min uppsats vidgas begreppet till att mer omfatta 
moral, etik och attityder. En gemensam term för detta är värdegrund, vilket behandlar bland 
annat demokratiska värden och förhållningssätt, och i min studie görs ett försök att omsätta 
detta i förhållande till Internetanvändning.  
 
IKT är liktydigt med olika teknik för information och kommunikationsanvändning. Här avses 
dock enbart att fokusera på Internetanvändning. Jag har tidigare nämnt Internetanvändning i 
termer av organiserad eller ickeorganiserad. Vid behov kommer jag att tydliggöra för läsaren 
vilken situation som avses. Jag kommer då att benämna användargruppen för elever, då det 
handlar om en skolsituation (organiserad kontext), liksom det kommer att framgå när det 
handlar om Internetanvändning utanför skoltid, deras fritid (ickeorganiserad kontext). Med 
fritid avses här ett sammanhang utanför skolans undervisning, inkluderande även raster och 
håltimmar. Slutligen vill jag påpeka det ofrånkomliga, framför allt i en intervjusituation, att 
helt separera begreppet källkritik utifrån en skol- eller fritidskontext. Det finns även 
situationer, såsom raster och håltimmar, där elever varken är helt fria från skolan eller har 
någon undervisning.  

                                                 
6 Se vidare Medierådet  http://www.saftonline.se/templates/Page____942.aspx.  
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1.6 Disposition 
För att underlätta resterande läsning av uppsatsen kommer jag här att ta upp innehållet i 
respektive kapitel.  
 
Kapitel ett började med inledning, problemformulering, syfte och frågeställningar. Därefter 
följde en beskrivning av centrala begrepp, avgränsning och slutligen uppsatsens disposition.  
 
Kapitel två börjar med min litteratursökning och vidare ges en litteraturgenomgång där 
relevant forskning inom området presenteras, och där min egen studie placeras i relation till 
denna. Därefter presenteras nationella projekt och satsningar på IKT i skolan.  
 
I det tredje kapitlet, teori och metod, tar jag upp viktiga kriterier för val av metod, 
metodologiska problem och etiska aspekter, urvalsprocessen, tillvägagångssätt och insamling 
av material. Därpå presenteras teoretiska utgångspunkter, vilka består av Christine Bruces 
relationella modell, samt den sociokulturella teorin. Vidare presenteras de teman som 
intervjuerna vilar på, samt transkriberingsprocessen. Sedan beskrivs den reflexiva analysen 
och lodrät och vågrät analys.  
 
I kapitel fyra, intervjuer, ger jag en översikt och reflexion av de intervjuer som genomfördes. 
Jag gör också ett försök att analysera intervjuerna både genom den lodräta och vågräta 
analysen, men också genom Christine Bruce och den relationella modellen.  
 
I kapitel fem har jag kommit fram till diskussionsavsnittet där jag diskuterar de resultat och 
slutsatser som studien framkommit med, samt besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar.  
 
I kapitel sex kommer slutligen en sammanfattning, och därefter kommer i kapitel sju 
uppsatsens källförteckning. 
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2 Litteraturgenomgång  

2.1 Litteratursökning 
Det finns mycket forskning och publicerat material kring ungdomar och informationssökning, 
informationsanvändning, informationskompetens och olika lärandeprocesser. Mitt särskilda 
område kräver kunskap om ungdomars informationssökning, men med större koncentration på 
användning och hantering av information t.ex. utifrån källkritiska hänseenden. Min 
litteratursökning vållade mig inledningsvis inga större problem. Jag fann en hel del material 
om ungdomar och informationssökning/användning, även om det till en del saknats 
vetenskapligt material om ungdomar och deras Internethantering utifrån en fritidskontext.  
 
Till en början utgick jag från kurslitteratur inom pedagogik, didaktik och informations- och 
biblioteksvetenskap, bekant för mig sedan tidigare. Därifrån har jag funnit betydelsefull 
litteratur genom litteraturförteckningar och referenslistor. Vissa av namnen dök upp ofta, 
vilket kan ge viss indikation på dess relevans.  
 
Jag har även utfört sökningar i databaser såsom LISA, Eric, Artikelsök, Mediearkivet samt 
den nationella databasen Libris. Jag har sökt poster på följande termer elever, tjejer, IKT, 
användarundervisning, informationssökning, informationsanvändning och 
informationskompetens. Dessa söktermer har används separat såväl som i en rad olika 
kombinationer beroende på de sökfunktioner jag använde mig av, t ex Boolesk sökning. Mina 
sökningar gav en del träffar. När möjlighet fanns begränsade jag mig vidare till artiklar i 
fulltext. Det fanns även relevanta avhandlingar som var av intresse för mig. Genom ett brett 
urval av sökvägar och olika källor så anser jag att jag täckt mitt område väl. 
 
Jag har också sökt information på olika webbplatser, t ex Skolverkets hemsida, och länkar till 
myndigheten för skolutveckling och Skoldatanätet där jag framför allt intresserat mig för 
skolprojekt i olika former. Jag har vidare fördjupat mig i politiska styrdokument för skolan, 
demokratiutredningen, samt internationella rapporter och forskning inom området. Parallellt 
med uppsatsskrivandet har jag fortsatt söka information, bl.a. genom Internetpublikationer 
och olika periodika (konferenstryck).  

2.2 Tidigare forskning och övrig litteratur 
I det här avsnittet presenteras relevant litteratur utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Min litteraturgenomgång berör således områden såsom ungas Internetanvändning och skolans 
undervisning, likaså presenteras olika användarundersökningar av intresse. Jag gör dock inga 
anspråk på att min orientering är heltäckande, utan min avsikt är endast att återge en del av 
den forskning som finns inom området. Det jag tittat på har således haft anknytning till mitt 
område på ett eller annat sätt, vilket inalles gett mig bakgrundsmaterial och stöd för vidare 
framställande. Min intention är också att försöka visa var min egen uppsats kan placeras i 
förhållande till denna forskning.  
 
Louise Limbergs, Frances Hultgren och Bo Jarnevings sammandrag i Informationssökning 
och lärande – en forskningsöversikt spänner över ett stort område och ger en god bild av den 
forskning som pågår idag och här uppmärksammas även delområden där vidare forskning 
krävs. Där kan bland annat nämnas bristen på forskning över hur information används, då det 
oftast står i relation till ett inlärningsresultat. De betonar vikten av att informationsfärdigheter 
introduceras och praktiseras redan under de första åren i skolan, för att sedan fördjupas under 
de återstående skolåren (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 118). Limberg, Hultgren och 
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Jarneving menar också att läsförmåga och lässtrategier är viktigt i processen och att 
läsförmågan är knuten till barnens kognitiva utveckling (Limberg et al. 2002, s. 39f). Även 
om det i min studie inte är barn, utan ungdomars förhållningssätt till Internet, som står i 
centrum så framstår den kognitiva utvecklingen, d v s deras individuella mognad, som 
relevant vid källkritiska bedömningsgrunder.  
 
Informationskompetens har ofta beskrivits som en färdighet i att söka, kritiskt värdera och 
kreativt utnyttja information7. Christine Bruce menar dock att en bedömning av elevers 
informationskompetens, eller sedermera om undervisning i källkritik utmynnar i 
informationskompetenta elever, är besvärligt (Bruce 1997, s. 99). Det föreligger även en hel 
del kritik riktad mot sådan bedömning, befintliga test och bedömningsscheman. Det finns 
också olika motiv för att bedöma elevers inlärningsresultat. Ett av dessa är legitimering, vilket 
innebär att man vill visa att de investeringar som gjorts har gett utdelning. Utöver legitimering 
som motiv finns kunskapsintresset, där syftet är att utveckla undervisningen till det bättre. Ett 
annat mål är de utbildningsmål, såväl nationella som på institutionsnivå, där man eftersträvar 
”effektiva och kritiska användare av information som medborgare i informationssamhället” 
(limberg, Hultgren och Jarneving 2002, s.140 ff.). Min egen studie ansluter delvis till den 
senare bevekelsegrunden, även om min intention varit att fånga upp ungdomarnas åsikter och 
reflektioner här och nu; om behovet av undervisning och specifika metoder för detta.   
 
Att uppnå informationskompetens innebär en lång process och jag har tidigare betonat vikten 
av kommunikation och dess avgörande roll i det livslånga lärandet. I Textflytt och sökslump – 
informationssökning via skolbibliotek menar Mikael Alexandersson och Louise Limberg att 
eleverna behöver en repertoar av olika sätt att förhålla sig till information, men det behöver 
också finnas en vuxen som stödjer utvecklingen av olika förmågor och förhållningssätt hos 
eleven och som aktivt griper in i elevernas arbetsprocess genom att utmana deras 
förförståelse, ställa kritiska frågor, ge konstruktiv feedback och att ge inspiration och 
handledning (Alexandersson och Limberg 2004, s. 119). I  Att söka information för att lära 
(2002) utforskar Limberg informationssökning genom att studera en växelverkan mellan 
informationssökning och lärande hos en gymnasieklass (årskurs 3). I avhandlingen hänvisar 
Limberg till forskning där värdet av att elever lär sig reflektera över sitt lärande 
(metakognition) betonas (Limberg 2002, s. 99).  
 
Även Martin Stigmar undersöker i sin doktorsavhandling Metakognition och Internet (2002) 
om övningar av metakognitiv karaktär kan stödja gymnasieelevers informationsanvändning 
vid arbete med Internet. Stigmar närmar sig problematiken kring IKT och lärande ur ett 
didaktiskt perspektiv som kan vara av intresse också för min studie. ”De didaktiska frågorna 
anses allmänt beskriva läran om undervisningens varför, vad och hur”. Stigmar menar att 
den omfattande spridningen av datorer i samhället och i skolan motiverar för en forskning om 
relationen lärande och IKT, något jag tagit fasta på i min egen studie (Stigmar 2002, s. 40). 
 
Roger Säljös bok Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv  har för mig medfört en 
förståelse för lärandets principer utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Säljö menar att när vi 
lär oss något ingår vi i ett socialt och kulturellt sammanhang där andra människor, genom 
kommunikation, bidrar till vårt lärande. Det är inte enbart elevers sätt att söka och använda 
information som är viktigt för dem, utan minst lika viktigt är att kommunicera med andra och 
därmed menar Säljö att det handlar om att förstå lärande och utveckling på såväl kollektiv 
som individuell nivå (Säljö 2000, s. 232). Interaktion och kommunikation är centralt för mitt 

                                                 
7 Högskolan i Borås; Bibliotek och läranderesurser http://www.hb.se/bib/skriva/infkom.asp [2006-05-23] 
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syfte; att belysa ungdomars Internetanvändning med fokus på källkritik (etik och moral). I 
Utm@ningar och e-frestelser är utgångspunkten hos Roger Säljö och Jonas Linderoth just att 
förstå hur IKT påverkar och utmanar traditionella sätt att undervisa och lära. Här menar Säljö 
att ”det är viktigt att ha i åtanke att informationstekniken inte har utvecklats med sikte på att 
befrämja lärande eller skolans utveckling. Denna koppling är en efterhandskonstruktion 
(Säljö & Linderoth 2002, s. 19). 
 
I både AnnBritt Enochssons studie Meningen med webben (2002) och Maria Bergmans På 
jakt efter högstadieelevers Internetanvändning (1999) hittar jag vissa beröringspunkter med 
min egen studie. Rent övergripande utgör de bägge en individcentrerad forskning. Bergmans 
studie fokuserar på elevernas interaktion med Internet utifrån ett skolsammanhang och 
betydelsen av Internetanvändning som kulturellt fenomen inom skolan. Likaså Enochssons 
avhandling har ett klassrumsperspektiv, där främst barns förhållningssätt och referensramar 
kring Internetsökning betonas. Jag kan även konstatera att målgruppen skiljer sig åt, då 
Enochsson har valt att observera en fjärdeklass.  
 
Många forskare har således studerat ungdomars informationsanvändning i en skolkontext och 
i undervisningssammanhang, men det är svårare att hitta litteratur som belyser problematiken 
ungdomars informella informationsanvändning, d.v.s. under övrig tid (fritid), och skolans 
eventuella påverkan på densamma. Nedan har jag dock funnit studier som, liksom min egen 
studie, på ett eller annat sätt, berör detta. I en studie från 1998 If you don’t have it you can’t 
find it” a close look at students’ perceptions of using technology undersökte Jinx Stapleton 
Watson hur en grupp högstadieelever (i.e. eighth grade) uppfattade sin egen förmåga och 
skicklighet vid Internetanvändning, och huruvida deras självtillit verkligen hade sin 
motsvarighet i deras användning (eller om det handlade om överdrifter från deras sida). 
Skolan hade under en längre period haft en speciell inriktning mot teknik, men Watson lade 
ändå märke till att väldigt få av eleverna hade kompetens i att använda sig av olika sökvägar, 
eller att värdera information på ett tillfredställande sätt. I en senare studie Students and the 
World Wide Web: issues of confidence and competence (1999) fortsätter Watson att granska 
hur det gått för just dessa ungdomar. Omständigheter såsom att eleverna gått på en modern 
och tekniskt framåt skola gör det extra intressant i sammanhanget, liksom att fastställa om det 
var ungdomlig osäkerhet som eleverna försökte dölja genom ett till det yttre gott 
självförtroende. Resultaten uppvisar bl.a. skillnader i Internetanvändning under skol- och 
fritid. De var betydligt mer säkra i situationer som inte var skol- och arbetsrelaterade trots 
tillgången till datorer i klassrummen under hela skolgången.  
 
Denise E Agosto och Sandra Hughes-Hassell (2006) tar i artikeln Toward a Model of the 
Everyday Life Information Needs of Urban Teenagers, Part 1: Theoretical Model ett avstamp 
i ungdomars informationsbehov och informationsanvändning utifrån deras kognitiva, 
emotionella och psykologiska mognad. I den första artikeln påvisas (teoretiskt) att unga 
människor söker information för att lättare, och bättre, förstå omvärlden. Det framgår också 
att vuxna måste tillmötesgå och förstå deras informationsbeteende- och behov med en 
utgångspunkt i ”teen everyday life information seeking” (ELIS), där deras totala livsvärld 
betonas. I det avseendet är det viktigt att inte bara beskriva hur ungdomars behov ser ut, utan 
även ställa frågan varför det ser ut som det gör. I den andra delen av artikelserien; Toward a 
Model of the Everyday Life Information Needs of Urban Teenagers, Part 2: Empirical Model 
utforskas vidare den empiriska modellen, samt dess relation till teorin. Det mest avgörande 
och intressanta resultatet kan tyda på att det faktiskt finns många likheter mellan olika 
tonårsgrupper, oberoende av social, etnisk, kulturell eller geografisk tillhörighet. Det skulle i 
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sådana fall innebära att tonåringar har liknande informationsbehov oavsett ovan beskrivna 
signifikanser.  
 
Även Heidi Juliens studie (1997) belyser ungdomar (15-20 år) och deras 
informationsanvändning, här med avsikten att undersöka vilka källor ungdomarna använder 
sig av i samband med yrkes- och stud ierelaterade beslut. Åter läggs  vikt på deras upplevelse i 
användningen av dessa olika källor. Jag väljer att redogöra för de hinder som de ansåg sig 
möta. Det framkom särskilt att ungdomarna hade problem i att söka efter information och att 
alltför många sökvägar utgjorde ett problem när det gällde att besluta sig för de mest relevanta 
sökvägarna. Brist på självförtroende i dessa frågor ansågs också vara ett hinder, vilket kunde 
visa sig i att de inte vågade fråga om hjälp. Trots detta efterfrågades mer personlig hjälp och 
samtal med t.ex. yrkesvägledare. 
 
I Dania Bilal och Peiling Wangs studie (2005) Children´s conceptual structures of science 
categories and the design of web directories framkommer nödvändigheten av att utgå från 
barnen, och deras föreställning om ämneshierarkier utifrån webbkatalogerna Yahooligans! 
Och Kidsklick! Resultatet gav bl.a. att barn klarar av att  konstruera hierarkiska kartor, samt 
visa på relationen mellan olika kategorier (ej abstrakta) samt att de på en viss lokal nivå delar 
synsättet med andra barn. Barnens sätt att närma sig har visat sig vara klarsynta, situationella 
och experimenterande, och det finns mycket att vinna på att ta deras uppfattningar om 
katalogerna i beaktelse, konstaterar Bilal och Wang. 
 
Large, Bowler och Rejskinds (2001) undersöker i studien Primary school students,information 
literacy and the Web 54 elever i 11-12 års åldern, beträffande informationssökning och 
informationsanvändning. Här framkommer en annan aspekt, beträffande relevanta träffar och 
sökvägar, där ungas brist på tålamod när det gäller att hitta tillämplig information tas fasta på. 
Det visade sig också att de missade en hel del viktiga träffar, och författarna menar att det 
beror på att de inte fått någon egentlig introduktion till Internet. Viktigt i studien är också 
diskussionen om de ungas tilltro till Internet, vilket gör den än mer betydelsefull.  
 
Jag finner även en koppling till Patric Hernwalls doktorsavhandling barn@com.  Hernwall 
(2003) ställer sig bl. a. frågan vad individerna (eleverna) gör när de befinner sig på Internet 
och hur vi kan förstå detta ur aktörernas perspektiv. Det är viktigare än att söka införliva 
Internetanvändandet inom ramen för en etablerad idé om vad skolan skall vara” (s. 117). Här 
förmedlas en bild av barns villkor i samband med de förändringar som sker i ett postmodernt 
informationssamhälle, och där identitetens villkor har förändrats. Hernwall tar också upp 
barns marginalisering, vilket jag ser som oerhört viktigt att poängtera i barn- och 
ungdomsforskning. Genom att ta fasta på sådant som ovan studier belyser; bl.a. ungdomars 
uppfattningar och åsikter om IKT, hoppas jag att det ska tillföra min egen studie  substans. Det 
tycks finnas olika behov, villkor och möjlighet till hjälp för unga att få i sitt möte med Internet 
och att forskning inom området behövs. 

2.2.1 Nationella projekt  
I min inledning refereras till läroplanen (Lpo 94), där vikten av att eleverna utvecklar sin 
förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden poängteras, men också att 
”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika 
värde” är värden som skolan skall gestalta och förmedla. Läroplanen är också utgångspunkt 
för Kolla källan som startade sommaren 1999 som ett delprojekt och en temaplats under 
Skoldatanätet (Myndigheten för skolutveckling). Här uppmärksammas skolans värdegrund 
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och demokratiska uppdrag att utveckla barns och ungdomars kompetens 8. Dess huvudsakliga 
uppgift är att besvara frågor som t ex: 

  
- Hur hjälper vi eleverna att sovra bland information och desinformation på Internet? 
- Hur hjälper vi eleverna till ett kritiskt förhållningssätt och till informationskompetens? 
- Hur förmedlar vi skolans demokratiska värdegrund till eleverna så att de använder 

olika medier på ett etiskt sätt? 
 
I min studie är det inte skolan, eller skolans undervisning i sig, som jag önskat utforska. En 
intention var dock att belysa elevernas åsikter om en eventuell skolundervisning och det 
förefaller därmed väsentligt att ta del av vissa satsningar på IT i skolan som genomförts, och i 
synnerhet de utvärderingar som följt. KK-stiftelsens skolsatsning startade 1995 och sedan 
dess har KK-stiftelsen gett stöd till cirka 3.000 skolutvecklingsprojekt inom förskola, 
grundskola och gymnasium. Syftet har varit att stimulera skolan att använda IT och utveckla 
en ny pedagogik baserad på IT-stöd. En kampanj från ITiS (IT i skolan) med inriktning på 
kompetensutveckling av lärare har genomförts från hösten 1999 och tre år framåt (Riis, 2000, 
s 17 f).  
 

Regeringens satsning på IT i skolan har tillkommit för att ge lärarna stöd att ta till sig 
och utnyttja de nya möjligheterna. Det innebär också ett stöd för att göra lärararbetet 
mer varierat och skolan till en mer spännande arbetsplats för både elever och lärare 
(Delegationen för IT i skolan 1999, s.1)    

 
 En ambition med ITiS-satsningen tycks ha varit att involvera eleverna på ett tidigt stadium i 
utvecklingsprocessen. Utvärderingen konstaterar emellertid att ”eleverna endast i begränsad 
omfattning varit delaktiga i beslut och planering kring satsningen”. Elever på gymnasiet är 
dock i högre grad delaktiga i skolvardagen än elever i grundskolan (Chaib & Tebelius  2004, 
s.16). Lärarna har uppenbarligen ansett att elevernas kunskaper och erfarenheter av IT inte är 
något som de kan lära av eller som har med skolans verksamhet att göra. Detta indikerar att 
lärande i skolan starkt förknippas med effekter av undervisning snarare än att se lärande i en 
bredare kontext dit elevers kunnande om IT skulle kunna räknas. Frågan kan också sägas 
belysa vilka kunskaper som värderas i skolan, menar Chaib och Tebelius. Att ITiS-satsningen 
inte nått ända fram är troligen beroende av att förändringen enbart omfattar att lärare lär 
elever men inte att elever lär lärare (Ibid., s. 19).  
 
I anslutning till ITiS går att hänvisa till Hernwall som menar att skolutveckling kan ske med 
hjälp av implementering av datorer och IKT. Däremot är det inte något som säger att 
implementeringen av datorer och IKT skapar skolutveckling. Det kräver nämligen ett nytt 
sätt att se på datorer och IKT som inte är i linje med en traditionell syn, utan ger möjlighet till 
nya lärande arenor och interaktion (Hernwall 2003, s. 113f) . Det hade också varit intressant 
om man inom ITiS-satsningen, och dess utvärdering, valt att utgå mer från killar och tjejer, i 
stället för den mer förenklande definitionen elever. Eventuellt finns skillnader hos könen 
beträffande datoranvändning. Den senaste Pisa-undersökningen (2003) över OECD-länderna 
gör bl.a. gällande att det råder stora olikheter i elevprestationer hos 15-åriga killar och tjejer, 
beträffande läs- och skrivförmåga, i Sverige och Norge. Elevrelaterade faktorer som kön, 
etnisk bakgrund och socioekonomisk status förklarar i stor utsträckning dessa skillnader9. 
Dessa förhållanden, såsom genusaspekten, torde även avspeglas i datoranvändningen och 
därmed givits mer uppmärksamhet.  

                                                 
8 Se Myndigheten för skolutveckling, www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare, [2005-05-25] 
9 Se Skolverkets hemsida, www.skolverket.se/sb/d/254/a/1121 [2006-09-15] 
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3 Teori och metod 

3.1 Kvalitativa intervjuer 
I min studie har jag använt mig av kvalitativa gruppintervjuer. Sammanlagt gjordes tre 
stycken gruppintervjuer med tre deltagare i varje grupp. Då jag ville undersöka beteenden, 
attityder och uppfattningar av ett fenomen, eller en viss situation, framstod den kvalitativa 
intervjun som ett bra val vid insamlande av empiriskt material. Det finns dock både för- och 
nackdelar med gruppintervjuer, vilka jag återkommer till.  
 
Karin Widerberg anser att om man uppfattar människan som ”helt och hållet unik” måste hon 
studeras på ett visst sätt och att det krävs att man utvecklar metoder som är anpassade till 
människan som studieobjekt. Denna människosyn (ontologi) ligger bakom och utgör en 
förutsättning vid en kvalitativforskning och dess kunskapsteori (epistemologi) (Widerberg 
2002, s. 27f.). Eftersom min avsikt är att belysa interaktionen med ett flyktigt, komplext och 
snabbt framväxande fenomen, vilket Internet utgör, är det i sammanhanget närmast omöjligt 
att söka efter någon total sanning beträffande ungdomars Internetanvändning, då utvecklingen 
inom området går så väldigt fort och sanningen därmed snabbt blir inaktuell. Den kvalitativa 
intervjun bygger upp kunskap utan att göra anspråk på en oemotsagd sanning. Syftet kan 
istället vara att få tillgång till informanternas beskrivningar av vad som har hänt i en situation 
eller vad de har upplevt. Styrkan i kvalitativa intervjuer är också att undersökningssituationen 
liknar ett vanligt samtal där forskaren strävar efter att inom tematiska ramar låta den 
intervjuade styra samtalets utveckling (Holme & Solvang 1997, s. 99). 

3.2 Urval  
En motivering till mitt val av informanter från nionde klass är att källkritisk granskning anses 
svårt och att det tar tid för elever att tillgodogöra sig detta. Genom att välja elever från de 
äldre årskurserna på högstadiet var en förmodad fördel att de skaffat sig större kunskap 
angående Internet, samt att förmågan att reflektera kring dessa frågor förmodligen var större 
än hos de elever som går i de lägre årskurserna. Det innebar för mig ett mer intressant 
underlag att arbeta med. Nedan kommer också att klargöras varför gruppintervjuerna kom att 
inkludera enbart tjejer.  
 
Beträffande urvalskriterier så fanns möjligheten att få kontakt med informanter, eller 
deltagare, på någon av de intilliggande skolorna i området där jag jobbar. Jag hade även en 
möjlighet att fråga de elever som regelbundet befann sig på biblioteket om de skulle vara 
intresserade av att delta i gruppintervjuer. Det hade varit ganska enkelt. Till en början avstod 
jag dock ifrån detta av den anledningen att dessa elever hade jag en viss relation till och jag 
misstänkte att det skulle kunna påverka resultatet. Jag uppfattade istället förutsättningarna för 
att få ett bra material att jobba med som något större om jag vände mig till skolor som jobbat 
specifikt med antingen datorbaserade projekt eller liknande frågeställningar som jag betonar i 
den här studien. Mitt resonemang gick ut på att de möjligen skulle vara mer vana användare 
av Internet. Dessa planer gick dock i stöpet av olika anledningar. Eftersom kontakterna med 
eleverna på dessa skolor sköttes av en annan person, samt lärare på skolan, så uppstod ett 
beklagligt missförstånd. Det visade sig att elever som anmälde sitt intresse inte tilläts 
medverka utav sina lärare. Tyvärr var uppfattningen hos vissa pedagoger att många elever inte 
var tillräckligt ”informationskompetenta” och sålunda inte skulle kunna bidra i någon större 
utsträckning.  Det var emellertid aldrig min tanke att informanterna behövde vara skickliga 
användare. Det enda egentliga kriteriet, förutom att de skulle vara inom en viss ålder, var att 
de gärna använde dator och Internet på fritiden. Min uppfattning var att de elever, som 
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rekommenderades mig av skolan och pedagoger inte utgjorde någon mall för den så kallade 
”vanliga” ungdomen. Jag beslutade därför att återgå till min ursprungliga tanke och fråga 
några av de ungdomar som ofta använde bibliotekets publika datorer, och som tillhörde 
samma gäng. De blev genast intresserade. 
 
Efter den först genomförda gruppintervjun, med tre tjejer, blev en effekt att fler elever 
anmälde sitt intresse att delta än jag hade möjlighet att intervjua. Skeendet beträffande urval 
utföll så till att bli en fråga om tillgänglighet, och vidare skedde en snöbollseffekt, d v s att 
dessa personer tipsade andra (tjejer) som skulle kunna vara intresserade av att delta. Jag valde 
slutligen att hitta deltagare som inte tillhörde, som jag uppfattade det, samma kontaktnät och 
beslöt därför att uppsöka närmaste skola med avsikten att få kontakt med helt nya grupper av 
frivilliga tjejer eller killar. Min intention var aldrig att handplocka informanter, även om det 
går att uppfatta mitt agerande som sådant. Eftersom jag inte kunde veta innan vad för slags 
personer de var så var det ändå, enligt min mening, slumpen som styrde 
gruppsammansättningen. Informanterna i varje gruppintervju visade sig känna varandra sedan 
tidigare och tillhörde samma kompisgäng, vilket också det måste betraktas som en 
tillfällighet.  
 
Från början var jag inte främmande för att låta studien innefatta både killar och tjejer, och 
därmed anta ett tänkbart genusperspektiv. Något förvånande uteblev intresset hos de killar 
som tillfrågades när jag var ute på skolorna och som en konsekvens av detta bestämde jag mig 
för två grupper till med vardera tre tjejer från nionde klass som var verkligt intresserade av att 
medverka. Min intention från början hade således varit blandade grupper med både killar och 
tjejer, eller någon grupp med bara killar. Men orsaker såsom ointresse hos killarna, samt en 
mer hanterlig inriktning på tjejer i femtonårsåldern avgjorde saken.  

3.3 Metodologiska problem och etiska aspekter 
Steinar Kvale ställer frågan: ”If you want to know how people understand their world and 
their life, why not talk with them? (Kvale 1996, s. 95ff. ). Det förefaller som ett enkelt råd vid 
en första anblick, men givetvis krävs det en viss ansträngning när en forskare genom intervjun 
vill utforska människors livsvärld. Intervjuer av kvalitativ karaktär kräver stor lyhördhet och 
fingertoppskänsla. Intervjun som dialog har därmed också sina begränsningar. Karin Dahlberg 
rekommenderar att egna synpunkter inte får lysa igenom, samtidigt som jag vinner på att dela 
med mig (Dahlberg 1997, s. 100). Ett optimalt förhållningssätt, och vidare ett gott resultat, 
eftersträvar därmed en balansgång mellan öppenhet och struktur, vilket jag sökt sträva efter.  
 
Helen Thomsson menar att man inom s.k. tolkande undersökningar ser på validitet som frågan 
om man verkligen studerar, och tolkar, de fenomen som man utgett sig för att göra. Hon 
menar att man inte kan veta att en tolkning är riktig utan man får istället bedöma rimligheten i 
resultaten (Thomsson 2002, s. 31ff.). Validitet är dock en viktig aspekt att fundera över. 
Genom att belysa grundläggande frågor som vad och varför jag ämnar belysa ett visst 
fenomen, samt redogör för förfaringssättet beträffande metod och analys, kan jag 
förhoppningsvis få ett välgrundat resultat. Därmed finns möjlighet att tillföra kunskap inom 
området.  
 

Internetanvändande handlar i stor utsträckning om kommunikation vilket ger en indikation på 
att intervjuer i grupp kan fungera bra. Jag tror att de lättare känner sig trygga i en grupp, vilket 
naturligtvis är en förutsättning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv där samspel och 
kommunikation (och i en vidare bemärkelse socialisation) är viktiga beståndsdelar så anser 
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jag att gruppintervjuer har fördelar som intervjuer med endast en deltagare inte har, särskilt 
som min avsikt inte var att fokusera på den enskilda individen. Jag tror också att sådant som 
beteenden och attityder lättare kan urskiljas i en grupp.  

Det får inte finnas alltför känsliga teman så att den enskilda informanten inte vågar diskutera 
dem, eller känner sig kränkt på något vis. En riktlinje med de gruppintervjuer som jag 
genomförde var att de skulle vara av öppen karaktär. De skulle fungera som ett slags samtal. 
Thomsson menar att det under gruppintervjuer är det extra viktigt med ett reflexivt anslag och 
det är svårt att följa uppgjorda frågemallar. (Thomsson 2002, s. 71ff.). Jan Trost anser att 
skillnaden mellan ett vardagligt samtal och en samtalsliknande intervju är den svåra 
balansgången där svåra och känsliga frågor inte kan undvikas i en intervju, de är dessutom de 
mest intressanta. Han menar också att gruppintervjuer kan föra fram informanternas 
erfarenheter, och genom reflexion kan samtalet bygga vidare på helt andra uppslag (Trost 
2005, s. 34).  

Även Thomsson menar att gruppintervjuer kan ge vissa fördelar då ”jag som intervjuare får ta 
del av deltagarnas samspel med varandra och den kunskapsuppbyggnad som sker i ett sådant 
här möte” (Thomsson 2002, s. 74). Det är därmed sannolikt att informanterna på olika sätt 
påverkar varandra och eventuellt reflekterar kring sådant som de annars inte skulle ha tänkt 
på. Vissa gånger tror jag även att gruppintervjuer kräver ett ännu större mått av inkännande 
från intervjuaren, och en förmåga att styra upp samtalet. Däremot kan vissa delar av intervjun 
få ett större utrymme på grund av att ungdomarna kan enas kring dem, eller tvärtom inte kan 
enas. De mer dominanta personerna får inte ta över på bekostnad av de tystlåtna  som också 
måste få en chans att gö ra sig hörd. Det är naturligtvis viktigt att fundera på aspekter såsom 
grupptryck, och den problematik det eventuellt innebär om informanterna känner sig tvungna 
att ansluta sig till den gängse ståndpunkten i gruppen.  

Det finns även andra intervjuetiska dilemman att ta hänsyn till. Till god forskningsetik hör 
t.ex. att så långt det är möjligt skydda de medverkande. Det bör vara ett frivilligt deltagande, 
där syftet med intervjun klart framgår. Det är också viktigt ur konfidentiell synpunkt att 
anonymiteten, och integriteten, kan garanteras så långt det är möjligt. Att diskutera detta 
innan intervjuerna, men också att efteråt få tillstånd att använda vissa uttalanden, kan vara 
nödvändigt (Widerberg 2002, s. 141). Innan genomförandet av dessa gruppintervjuer togs 
beslutet, tillsammans med min handledare, att något godkännande från informanternas 
föräldrar inte var nödvändigt. De ansågs vara tillräckligt gamla för att själva ta ställning till 
om de ville delta. Informanterna har också anonymiserats för att om möjligt undvika att de 
som läser uppsatsen kan identifiera någon. De namn som tilldelats informanterna är sålunda 
fingerade, och valda utifrån de mest vanliga svenska flicknamnen. Genom att vissa fakta 
ändrats i texten är min slutledning att jag gjort vad som är möjligt för att försvåra ett 
igenkännande. Anonymiseringen i denna uppsats innebär att variabler såsom skola, stad, och 
till viss del familjeförhållanden uteslutits. Att utelämna vissa fakta, variabler, kan möjligtvis 
ha effekt på resultatets tillförlitlighet, men i det här fallet anser jag det viktigast att minimera 
risken för att utelämna någon. Det är dock oundvikligt att deltagarna själva med all 
sannolikhet förstår vem som åsyftas.  
 
Thomsson anser att barn och unga representerar en ”svagare” grupp i samhället, och således 
inte deltar under samma förutsättningar som vuxna vid en intervju (Thomsson 2002, s. 143). 
Widerberg nämner även andra etiska aspekter, såsom maktaspekten, vid en intervjusituation 
där språk och sociala skillnader kan nämnas. Hon tar också upp dilemmat med att alla 
människor har en lust att prata om sig själva, men att syftet med intervjun inte är att 
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informanterna ska bli alltför personliga och med allvarliga bekännelser som följd (Widerberg 
2002, s. 95).  
 
Genom att på förhand fundera kring ovan frågor minskar förhoppningsvis risken för senare 
uppkomna problem. 

3.3.1 Tillvägagångssätt och insamling av material 
Som redan nämnts hade jag bestämt mig för gruppintervjuer med tre personer per gång samt 
att eventuellt göra en testomgång för att få möjlighet att revidera de teman jag valt. Däremot 
hade jag inte på förhand bestämt mig för hur många intervjuer som jag skulle genomföra. 
Kvale skriver att ”intervjua så många personer som behövs för att ta reda på det du vill veta” 
(Kvale 1997, s. 97). Detta var ungefär min egen ståndpunkt från början, även om det 
naturligtvis bör finnas en övre gräns för hur många som är rimligt. För att inte göra 
undersökningen alltför omfattande så bedömde jag trots allt underlaget som tillräckligt efter 
tre stycken gruppintervjuer. Materialet gav en relativt tydlig uppfattning om informanterna 
och deras syn på egen (och andras) Internetanvändning, där både likheter och skillnader 
mellan grupperna bidrog till ett intressant stoff att arbeta vidare med. 
 
Pål Repstad menar att det är nödvändigt att informanterna får prata om det som betraktas som 
viktigt för dem, och inte enbart styrs av intervjuarens frågeställningar (Repstad 1999, s. 44). 
Genom att t.ex. granska LunarStorm, som är den största Community, d.v.s. mötesplatsen, för 
barn och ungdomar, och göra mig bekant med den virtuella miljön tror jag att jag fick en 
större förståelse, och samtidigt en ökad nyfikenhet inför mina intervjuer.  
 
Beträffande lokal så passade det både mig och de andra deltagande att samlas för ett 
samtal/intervju i ett närliggande personalrum. Jag ansåg platsen vara lagom stort, neutralt och 
nära tillgängligt för båda parter. Eftersom det fanns två bord, ett litet och ett något större, så 
blev placeringen naturlig. Jag arrangerade det så att jag satt vid det lilla bordet, samtidigt som 
deltagarna fick lite mer svängrum vid det större. Det medförde även att den annars ansträngda 
”öga-mot-öga-situationen” kunde undvikas (Thompson 2002, s. 88). Nu kunde vi ha 
ögonkontakt när vi ville, men även ha möjlighet att titta bort när det kändes bättre.  
 
Det är en inte alldeles enkel ekvation att hålla reda på vad och vem som sade en viss sak under 
intervjuns gång, vilket avhjälptes av att jag förde stödanteckningar samt hade möjlighet att 
spela in samtalen med hjälp av diktafon. Det var ingen som hade något emot att spelas in på 
band efter att jag förklarat mitt bryderi med att hinna anteckna allt som sades. För att ändå få 
en struktur på intervjun skapade jag teman, där jag är (någorlunda) förvissad om att 
efterfrågor följer naturligt. En uttalad målsättning med studien är att ungdomars åsikter och 
intressen ska stå i centrum. Detta kräver att ungdomarna görs delaktiga i intervjuerna och ges 
utrymme att formulera inriktning och innehåll. Intervjuerna är dock skapade efter mina 
föreställningar. Innan jag startade intervjuerna var jag noga med att förklara syftet med min 
uppsats, samt att uttrycka min uppskattning över deras hjälp med att kunna slutföra arbetet. 
Jag klargjorde även att det de inte ville prata om behövde de heller inte göra, samt att deras 
anonymitet skulle garanteras.  
 
Det framstod även viktigt att genomgående under intervjun söka klargöra de begrepp som dök 
upp. Jag är medveten om att en förvirring annars kunde ha uppstått, t.ex. om jag använder mig 
av en terminologi som enbart är vedertaget för mig och inom mitt verksamhetsområde. 
Givetvis ska man vara medveten om risken för ett motsatsförhållande, då jag inte är helt insatt 
i ungdomars språkbruk. Till exempel fanns en risk att ungdomarna inte hört talas om själva 
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begreppet källkritik. Min avsikt var därför att inleda ett samtal om förhållningssätt och 
värderingar beträffande Internetanvändning och utifrån detta definiera begreppet källkritik. 
Karin Widerberg menar att det endast är genom fokusering och specificering som något kan 
bli synligt och hanterbart (Widerberg 2002, s. 58).  

3.4 Teoretisk utgångspunkt  
Det finns olika angreppssätt att närma sig den empiriska verkligheten. I detta avsnitt återges 
innebörden av två teoretiska utgångspunkter, både utifrån de frågeställningar jag har och som 
grundval för bearbetning och analys. En utgångspunkt är den sociokulturella aspekten på 
informationssökning och informationsanvändning, där sociala och kulturella faktorer 
eventuellt gestaltar sig i unga  människors Internetanvändning. Vidare måste poängteras att ett 
sociokulturellt betraktelsesätt ingår som grund i reflektioner och analyser, vilket jag 
återkommer till. Jag inleder emellertid med att redogöra för Christine Bruce och den 
relationella modellen.  

3.5 Relationella modellen 
Den australiska forskaren Christine Bruce (1997) förespråkar i sin studie The Seven faces of 
Information Literacy en förändrad syn på informationssökning, där hon eftersträvar en 
fokusering på informationsprocessen och informationsanvändning med fokus på reflekterande 
och problembaserat lärande istället för en koncentration på tekniska färdigheter. Bruce 
ifrågasätter således tanken att vara informationskompetent i förhållande till de olika 
definitioner som ofta gör sig gällande beträffande begreppet informationskompetens. Bruce 
menar att informationskompetens, eller aspekterna av dessa uppfattningar alltid måste sättas 
in i ett sammanhang, och i förhållande till det ämnesområde inom vilket man verkar. Det 
innebär följaktligen att det är omöjligt att vara informationskompetent i alla situationer, men 
möjligt att bli mer informationskompetent inom de områden man arbetar med.  
 
I min egen studie ser jag perspektivet vidgat till att mer omfatta övergripande förhållningssätt 
inom informationshantering. Det är således inte konkreta färdigheter utan mer ungdomars 
situationella förmåga, utifrån en fritidskontext, som eftersöks. Här tycks Bruces uppfattning 
om människan, och en fokusering på hur information används, som användbar. Det är 
erfarenheter och uppfattningar som fokuseras, snarare än direkta färdigheter och kunskap.  
Christine Bruces definition av begreppet informationskompetens, där hon huvudsakligen 
utgår från ett användarperspektiv, förefaller användbar i förhållande till mitt syfte. Jag ämnar 
därmed undersöka om det är möjligt att relatera, och placera, tjejernas uppfattningar om 
källkritik, och hantering av information på Internet, till Bruces sju kategorier av 
informationskompetens. Därigenom hoppas jag kunna ge ett mer sammanfattande intryck av 
deras Internetanvändning.  
 
Bruce identifierar sju stycken, från varandra skilda, uppfattningar av information literacy 
(informationskompetens). De sju kategorierna grundar sig på en studie av bland annat 
bibliotekarier och lärare, och vad de ansåg vara informationskompetens. Utifrån deras svar 
framställdes olika aspekter eller kategorier av informationskompetens, vilket enligt Bruce 
tillsammans implicerar innebörden av begreppet. Jag anser dock att hennes analysmodeller 
kan vara intressanta även för högstadieelever. Associationerna i kategorierna kan gälla vem 
som helst, och i varierande sammanhang, då informationskompetens i någon direkt mening 
inte handlar om ålder. Bruce menar att det i framtiden behövs en fokusering på olika gruppers 
varierande förhållande till olika fenomen, detta för att utveckla förståelsen (Bruce 1997, s. 
80). 
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Aspekterna speglar sålunda uppfattningar av begreppet informationskompetens och dessa 
består av tre komponenter; informationsteknik , informationsanvändning och en tredje 
varierande del. Denna kan vara exempelvis informationskällor eller en informationsprocess. 
Kategorierna är i korthet:  
 
1. The information technology conception – förmågan att använda informationsteknik för 
informationssökning och informationsanvändning (kommunikation).  
 
I denna kategori står informationstekniken i centrum för informationskompetensen. 
Information ses som objektivt, och utanför individen. Informationstekniken är avgörande för 
individens återvinning av information. Därmed är information scanning sekundärt och först i 
tredje hand kommer informationsanvändning. Kategorin delas in i två underkategorier. I den 
första underkategorin är en individ informationskompetent om hon känner sig bekväm med 
tekniken och håller sig uppdaterad med utvecklingen. I den andra underkategorin är tekniken i 
sig ett hinder för tillgången av information och ansvaret vilar därmed på individen.  
 
2. The information sources conception - förmågan att använda olika källor för att hitta  
information. 
 
I denna kategori står informationskällor i centrum för informationskompetensen. Även här är  
information något objektivt. Det är kunskap om informationskällor som gör det möjligt att  
återvinna information. Informationstekniken kommer i andra hand och  
informationsanvändning i tredje, eftersom det är ointressant vilken information som används.  
Inom denna kategori förekommer tre underkategorier. Gemensamt för dessa tre  
underkategorier är att individen ska känna till vilken information de vill ha. I den första (A) är  
individen, förutom bekant med informationskällorna, också förtrogen med dess struktur. I den  
andra (B) utmärks individen av att informationskällorna används oberoende av varandra. I den  
sista underkategorin (C) inkluderas även förmågan att vara flexibel och även kunna använda  
sig av en utomstående (tredje part) för att nå den information man söker.  
 
3. The information process conception - förmågan att fullfölja en 
informationssökningsprocess.  
 
Här står informationsprocessen i centrum för informationskompetensen. Individen ska kunna 
identifiera ett behov och kunna genomgå den process som det innebär att söka information. 
Informationsprocessen ses som något individuellt och varierar från person till person. Även 
här ses information som något objektivt. Informationsanvändningen är av sekundär betydelse. 
Informationstekniken kommer först i tredje hand eftersom den anses sakna betydelse i denna 
process. Informationskompetent är den person som kan känna igen ett informationsbehov och 
använda den information de når för att lösa det ursprungliga problemet. Även om det inte 
finns underkategorier så finns variationer i uppfattningen av informationssökningsprocessen.

 

 
4. The information control conception - förmågan att kontrollera och organisera 
information. 
 
I denna kategori står informationskontrollen i centrum för informationskompetensen. 
Information ses som något objektivt som skall kontrolleras av användaren. 
Informationsanvändningen är sekundär och informationstekniken kommer i sista hand. 
Informationskontroll ses utifrån den första underkategorin (A) som förmågan att organisera, 
skapa länkar och därigenom återfinna information. Vid den andra underkategorin (B) är det 
människans tankeförmåga av betydelse för att kontrollera och organisera information. I den 



20 

sista underkategorin (C) används elektroniska databaser som verktyg för att kontrollera 
information. 
5. The knowledge construction conception - förmågan att utifrån ett personligt perspektiv  
skapa egen kunskap inom ett nytt intresseområde.  
 
Informationskompetens innebär i detta stadium att man bygger upp en ny kunskapsbas 
(knowledge base) inom ett tidigare outforskat område. En informationssökning som innefattas 
av kritisk analys utvecklar och stärker kunskapsbasen. Informationsanvändningen står i fokus 
och information ses här som något subjektivt. Informationstekniken ses inte som betydelsefull 
här. Informationen internaliseras, det vill säga blir en del av individen. Informationen används 
här för att utveckla en kunskapsbas, som är den andra nivån. Detta innebär att informationen 
interpreteras av individen och kunskapsbasen blir personlig och som sådan unik för varje 
individ.  
 
6. The knowledge extension conception – förmågan att arbeta med kunskap utifrån ett 
personligt perspektiv där man utvinner nya insikter och ny kunskap. 
 
Informationskompetens är här att arbeta med kunskap och personliga perspektiv så att nya 
insikter uppnås. Syftet är att utveckla den personliga kunskap man redan äger. 
Informationsanvändningen är i centrum för informationskompetensen. Informationen ses som 
en del av personen, samt föränderlig av individen genom personlig reflektion. En 
informationskompetent person litar till den egna erfarenheten och kunskapen för att kunna 
använda information kreativt. I en struktur av medvetande står därför informationsanvändning 
i centrum, precis som i förra kategorin kommer kunskapsbasen i andra hand men här handlar 
det om en bas som skall utvecklas. Informationstekniken ses inte som betydelsefull för 
åtnjutande av informationskompetens, och kommer här i sista hand.

 
 

 
7. The wisdom conception – förmågan att använda information klokt, både för egen och 
andras del.  
 
Informationskompetens innebär här att hantera information klokt och till andras fördel. 
Informationsanvändningen står i fokus för informationskompetens. Information ses som 
integrerad individen och använd på rätt sätt kan den således förändra individen. Medvetenhet 
om personliga värderingar är en förutsättning för att denna förändring av individen och dess 
kunskapsbas ska kunna ske. De ind ivider som tillhör denna sista kategori av 
informationskompetens är medveten om värderingar, attityder och föreställningar som 
genomsyrar den egna informationsanvändningen. Därför är kunskapsbasen den andra nivån 
efter informationsanvändningen. Informationstekniken kommer även här i sista hand. (Bruce 
1997, s. 117ff., egen övers.)  
 
Bruce menar att aspekterna 1-7 är relationella, d.v.s. att de står i relation till varandra genom 
att alla implicerar kunskaper utifrån olika aspekter och att det som skiljer dem åt är vad som 
står i fokus i just den aspekten. De är således inte hierarkiska i bemärkelsen att man går från 
den lägsta nivån till den högsta (1-7). Skillnaden är ändå märkbar beträffande den sjunde 
kategorin i relation till t.ex. den första. Bruce anser även att en individ kan härbärgera flera 
olika aspekter av informationskompetens samtidigt.  
 
Figur 6.1 (Bruce 1997, s. 22) beskriver förhållandet mellan de olika kategorierna och dess 
inbördes relation, men också den variation som uppvisas i placeringen av kategori 1-4 baserat 
utifrån medvetandegrad. I de två första kategorierna, är information betraktad objektivt och 
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upplevs vara en del av den externa miljön, och speciell kunskap behövs för åtkomsten. Även i 
den tredje och fjärde kategorin är information betraktad objektivt, men också sedd utifrån det  
behov en speciell situation kräver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De tre senare kategorierna, 5-7, anser Bruce mynnar ut i en kunskapsbas. Det medför en  
naturlig relation dem emellan, även om kategori fem bland annat saknar erfarenhetsbasen. 
 
För att underlätta vid en analys går att göra en indelning av de olika kategorierna i grupper 
(Bruce 1997, s. 112ff.):  
 
- Kategori 1 & 2: The information technology conception och The information sources 
conception.  
- Kategori 3 & 4: The information process conception och The information process 
conception  
- Kategori 5, 6 & 7:  The knowledge construction conception, The knowledge extension 
conception och The wisdom conception  
 

I mitt analysavsnitt (4.7) kommer jag att utveckla dessa kategorier utifrån mina intervjuer, 
 

och därefter försöka placera ungdomarnas uppfattningar och åsikter till den 
 

relationella modellen.  

3.6 Sociokulturellt perspektiv 
I min studie har jag olika teoretiska utgångspunkter som tillsammans medverkar till att 
besvara mina frågeställningar. Christine Bruce menar att det är viktigt att inkludera ett synsätt 
där människors erfarenheter beskrivs utifrån deras relation till andra och till omvärlden, d.v.s. 
med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv (Bruce 1997, s. 16). Informationssökning 
och informationsanvändning kan således förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Att se 

ENHANCED KB & INSIGHT =>
NEW IDEAS

(Category Six)

ENHANCED KB & VALUES=>
WISE USE

(Category Seven)

INFO SEEKING & CRITICAL ANALYSIS=>
PERSONAL KNOWLEDGE BASE (KB)

(Category Five)

KNOWLEDGE GAP & PROCESS=>
ACTION, SOLUTION etc

(Category Three)

INFO RECOGNITION & CONTROL=>
FUTURE RETRIEVAL

(CategoryFour)

KNOWING WHAT & KNOWING SOURCES=>
SUCCESSFUL RETRIEVAL
(Category Two)

INFORMATION TECHNOLOGY=>
INFORMATION AWARENESS

(Category One)
Key: KB=knowledge base;=>=enables
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ungdomars Internetanvändning utifrån ett sociokulturellt perspektiv uppfattar jag som relevant 
för studien. Även de teman som intervjuerna utgår ifrån (se avsnitt 3.7) speglar ett 
sociokulturellt perspektiv, och syftar till att ge en större förståelse för informanterna och deras 
bakgrund, tankar och betraktelsesätt.  Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv 
inriktas främst de sociala och kulturella villkoren för elevernas lärande och jag ämnar i det 
följande söka beskriva förhållandet mellan lärande, individen och samhället.  
 
Lärande uppfattas som deltagande i sociala praktiker, där språk och kommunikation med 
andra människor är viktiga komponenter i att understödja lärande. Den sociokulturella 
analysen innebär således en föresats att förstå sambandet mellan olika människors agerande 
och den kulturella, institutionella och historiska kontexten (Wertsch 1998, s. 25). Liksom hos 
Bruce förespråkas en syn på informationskompetens, inte som en mätbar kunskap, utan som 
en informationsanvändning adekvat utifrån situationen. 
 
Vi lever i dag i ett framväxande informations- och kunskapssamhälle och en övergripande 
fråga är vilka möjligheter ungdomar har för att uppnå tillbörlig kunskap i att hantera all 
information på Internet. Interaktionen mellan en ung människa och Internetanvändning 
präglas av dess sociala och kulturella erfarenhet (Alexandersson, Linderoth och Lindö 2000, 
s. 129). Att IKT öppnar nya möjligheter för lärande går att fastslå, men vad lärandet handlar 
om och vilken slags kunskap som krävs i framtiden är inte lika självklart. IKT och 
användandet av olika sorters applikationer blir en naturlig del av t ex ungdomars verksamhet 
och ett led i förståelsen av hur lärande sker (Ludvigsen, Rasmussen & Solheim 2002, s. 214). 
Roger Säljö anser dock att lärande inte alltid är av godo och att det finns en massa 
läroprocesser idag som är direkt nedbrytande och farliga, till exempel förespråkas på många 
håll en liberalare syn på droger, fördomar och rasism (Säljö 2002, s. 27f). 
 
Människans kunskaper, och intellektuella förmågor, utvecklas proportionerligt i förhållande 
till t.ex. ny teknik, och Säljö menar att det här är en av de grundläggande principerna för hur 
lärande kan beskrivas; förmågan att se något nytt som en variant av något som redan är bekant 
för oss (Säljö 2000, s. 73). Säljö menar även att man måste se den omvärld och den kultur 
som en människa lever i, och dess betydelse för dennes sätt att lära och utvecklas. Vidare 
menar Säljö att ”vi människor föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra 
människor” och att en kunskapsinhämtning sålunda sker genom att omvärlden förtolkas, eller 
medieras. (Säljö 2002, s. 71ff.). Wertsch framhåller att redskap, s.k. artefakter, har en 
historisk egenskap i och med att de ofta fortsätter att existera länge efter det att människorna 
som använt dem har försvunnit. Dessa artefakter och intellektuella samt språkliga redskap 
medierar verkligheten för oss på olika sätt i olika situationer, i och med det tolkas världen 
genom de redskap vi använder (Wertsch 1998, s. 28).  
 
Den sociokulturella traditionen betonar således människan i sitt sammanhang, och den 
mänskliga förmågan att hantera olika redskap som stöd för tänkande, kommunikation och 
handlande. Det viktigaste medierande redskapet är språket och de olika redskapen underlättar 
för oss genom att vi kan tillämpa dem i stället för att t.ex. memorera saker samt hjälper oss att 
utföra långt mycket mer än vi skulle ha klarat utan dess hjälp. Inom det sociokulturella 
perspektivet skiljer man inte en mänsklig handling ifrån de olika samverkande redskapen utan 
det är mer meningsfullt att studera vad som händer i detta samspel, i denna mediering, mellan 
olika redskap och artefakter och tänkande eller lärande. Lärande beskrivs i detta perspektiv 
ibland som en bieffekt av handlandet (Lilja & Lindström 2002, s. 53ff.). Det skulle innebära 
att det man lär står i direkt relation till den aktivitet man befinner sig i.  
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3.6.1 Mikro och makronivå 
Under hela 1900-talet lades tonvikten vid traditionell undervisning, där läraren och läroboken 
stod i centrum. Utmärkande för den syn som råder idag, menar Bernt Gustavsson, är att den 
sätter lärandet i centrum, medan själva undervisningen hamnar i periferin. I ett vidare 
perspektiv, och utifrån den syn på kunskap som skolan företräder, kan man se att det är viss 
kunskap, och därmed sätt att betrakta världen, som är de giltiga. Detta är en form av 
maktaspekt som sällan ges utrymme i diskussionen. I de flesta fall uppfattas lärande och 
kunskap som något positivt. Men ett utvecklande av kunskap, liksom kunskapens 
fragmentisering är en både positiv och negativ process, och därmed är det dubbelt. Den som 
inte har kunskap blir beroende av den som har kunskap. Att vara delaktig i ett visst sätt att tala 
om verkligheten innebär att utestänga andra som inte delar den (Gustavsson 2000, s. 86; 
Vygotskij 1978, s. 57).  
 
I olika samhälleliga verksamheter utvecklas ständigt nya redskap som flyttar gränserna för vår 
intellektuella och praktiska kapacitet. En konsekvens av detta är att lärande hos individer blir 
en fråga om hur man tar till sig och förmår använda dessa redskap, samtidigt som det sker en 
gradvis ökning av våra förväntningar på människan och vad hon borde kunna (Säljö 2000, s 
72f.; Castells 2002, s. 279). Säljö menar att i ”ett komplext samhälle har kunskap ett 
marknadsvärde och är utgångspunkt för en maktutövning genom att den som har kunskap kan 
skaffa sig privilegier av olika slag”. Att utveckla kunskaper kan således utgöra ett 
demokratiskt problem med social skiktning och i förlängningen ett skapande av både 
”utanför- och innanförskap”. Säljö menar också att det måste finnas en balans mellan 
mikronivån (kommunikativa mönster i skolan) och makronivån (kollektiv kunskapsbildning i 
samhället) som möjliggör för de bägge målen att uppfyllas samtidigt. Han ser det som en 
kamp mellan ”en tradition som betonar en bred, medborgerlig fostran som främsta uppgift för 
skolan, och en mer elitistisk syn som förespråkar en specialisering efter förmåga och fallenhet 
för studier (Säljö 2000, s. 102f.).  
 
Martin Stigmar menar att det i tider med begränsade medel inom skolan handlar mycket om 
prioriteringar. Det är viktigt att göra genomtänkta val så att alla elever erbjuds bästa möjliga 
förutsättningar inför framtiden”. Han hänvisar till Aronsson och Sjögren (1994) om 
modellsvaga och modellstarka individer. De modellstarka tenderar generellt att gynnas av 
informationsflödet, medan de modellsvaga har svårt att prioritera och identifiera relevant 
information (Stigmar 2002, s. 38f)10. Det handlar därmed om vilka förutsättningar olika 
grupper av ungdomar har för att möta det framväxande kunskapssamhället (och vilka resurser 
som sätts in). Centralt i diskussionen är dessutom att barn och unga, utifrån ett historiskt 
perspektiv, benämnts och uppfattats som en ännu- inte individ, vilket än idag tenderar att 
marginalisera barn och unga. Hernwall menar att med hjälp av tekniken ges de nu en 
möjlighet att överskrida den marginaliserade positionen de många gånger har: ”här kan de ge 
utryck för egna tankar och funderingar i dialog med andra barn”. För den individ som alltid 
tystats ges här fritt spelrum. (Hernwall 2001, s. 10). Samtidigt kan tyckas att arenan inte är en 
demokratisk sådan, då det samtidigt sker antidemokratiska processer.   

3.7 Tematisering 
En teoretisk utgångspunkt i studien är Christine Bruce och den relationella modellen, och jag 
har i valda teman influerats av bl.a. Bruces modell. Ett teorinära förhållningssätt innebär att 
man utifrån en eller flera teorier eller begrepp ställer upp de teman man önskar belysa via 

                                                 
10 Citerat ur Aronsson & Sjögren 1994.  
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empirin (Widerberg 2002, s. 144f). Även om det framförallt är i analysen som jag bemödar 
mig om att anta ett sociokulturellt perspektiv, så kan samtliga teman ändå sägas ha sin grund i 
det sociokulturella perspektivet, då särskilt sociala och kulturella aspekter uppmärksammas i 
teman som bakgrund eller lärande och kunskap.   
 
Då min intention var att intervjuerna skulle upplevas som öppna och inte enbart ett möte där 
jag frågade och de svarade så föredrog jag teman som var likadana vid varje intervjutillfälle, 
även om de sedan resulterade i olika delar. Temabaserade intervjuer ger både frihet i 
intervjuerna, men även viss styrning. Följden av detta tillvägagångssätt, som jag tidigare 
nämnt, är att det blir lättare då det gäller att jämföra de olika utsagorna.  
 
Följande är de teman som jag använde mig av:  
 

1. Bakgrund/identitet 
2. Internetanvändning utifrån en fritidskontext  
3. Regler, värderingar och förhållningssätt 
4. Lärande och kunskap  

 
Det första temat handlar generellt om intervjudeltagarens bakgrund, eller identitet, där 
bostadsområde, familjesituation, intressen och erfarenheter är sådant som kan vara av vikt. 
Syftet med sådan bakgrundsinformation är att få en viss insikt och förståelse för just den 
personens liv. Det efterföljande samtalet flyter också på bättre då man känner varandra lite 
grann.  
 
Det andra temat behandlar ungdomarnas Internetanvändning på fritiden. Vad sysselsätter 
ungdomarna sig helst med på Internet? Var, hur och på vilket sätt sker interaktionen. Vidare 
kan tidsaspekten vara intressant i sammanhanget, d v s hur mycket tid de spenderar de framför 
datorn. Temat är influerat av Bruce utifrån kategori 1, 2 och 3, där informationsteknik , 
informationskällor samt informationssökningsprocessen står i centrum.  
 
Det tredje temat regler, värderingar och förhållningssätt syftar till att undersöka hur 
ungdomarna förhåller sig till Internet och dess innehåll gällande förmågan att söka, kritiskt 
värdera och kreativt utnyttja information. Vidare är det intressant att undersöka 
ansvarsaspekten (vems) vid Internetanvändning samt vilka regler och värderingar som finns 
(synliga och osynliga). Här uppfattar jag det som att Bruces kategorier 4 och 5 kan ordnas. 
Dessa grupper behandlar förmågan att kontrollera och organisera information och att skapa 
egen kunskap inom ett nytt intresseområde. 
 
Det sista temat lärande och kunskap utgör ett brett spektrum där mycket ryms. Några viktiga 
aspekter som inbegrips i temat skulle kunna vara: 
 
- Vad anser ungdomarna att de skulle vilja lära sig beträffande Internet, utifrån en 

källkritisk aspekt och på vilket sätt har de lärt sig det de kan idag beträffande Internet? 
- Vem äger kunskapen (de vuxna?) och hur ser den egentligen ut? 
- Hur skulle en undervisning om källkritik innehållsmässigt kunna vara upplagd?  
 
Under det sista temat går sannolikt att återfinna Bruces två sista kategorier, 6 och 7. De 
handlar om att undersöka huruvida kunskap utifrån ett personligt perspektiv utmynnar i nya 
insikter, och om att använda information klokt både för sig själv men även för andra. 
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Dessa teman hade jag sedan framför mig på ett papper under intervjuns gång.  

3.8 Reflexiva analyser 
Jag har tidigare refererat till Christine Bruce som poängterat betydelsen av ett 
användarperspektiv för att utveckla sin förståelse för olika individer och beteenden. I det 
sammanhanget betonar Bruce även vikten av reflektion, vilket jag i undersökningen tagit fasta 
på. I min analys kommer jag i mycket att utgå ifrån Thomssons reflexiva modell (2002) som 
jag funnit tillämpbar.  
 
Efter genomförande av intervjuer, samt transkribering, påbörjas således en analysprocess. För 
att tolkningar och undersökningar ska bli reflexiva måste man försöka avläsa hur innebörden i 
det som förmedlas i ett samtal mellan en eller flera människor skapas, förändras eller förstärks 
genom de återkopplingar som de gör till varandra. Genom att tolka och försöka förstå vad 
som sägs av enskilda deltagare, och genom att anlägga en kritisk reflexion över innehållet i 
varje intervju får man en god grund för vidare analyser där alla intervjuer ingår. 
Tolkningsrätten bör ske inom ramar där samhälle, tid, språk, kultur och olika normsystem 
tillsammans bestämmer vad som är rimligt att tolka in i en situation (Thomsson 2002, s. 37). 
Det är således viktigt att synliggöra sociokulturella skillnader.  
Analysen innebär att jag i mycket låter min egen fantasi och kreativitet bidra till resultatet. 
Helen Thomsson som är fil dr i psykologi menar att en reflektion över resultatet innebär att 
det man tycker sig förstå utifrån sina intervjuer ska ställas mot teorier, förförståelse, metateori 
och annat som är möjligt att använda i ett reflexivt syfte (Thomsson 2002, s. 147). Reflektion 
handlar om att fundera på förutsättningarna för det projekt man arbetar med, att helt enkelt 
undersöka hur ens personliga åsikter, bakgrund etcetera påverkar det som utforskas (Alvesson 
och Sköldberg 1994, s. 321).  

3.9 Lodrät och vågrät analys 
I den fortsatta reflexiva analysprocessen har jag nu kommit fram till beskrivningen av den 
lodräta och den vågräta analysen. I analysarbetet kan det vara konstruktivt att dela upp 
arbetet, så att man först gör en lodrät analys som skär rakt igenom varje enskild text eller 
intervju, för att sedan gå över till en vågrät analys som skär tvärs över flera eller till och med 
alla texter, textavsnitt och intervjuer. Däremot finns ingen bestämd ordning mellan de här två 
olika analysdelarna, och i praktiken varvas de för att nå den eftersökta förståelsen (Thomsson 
2002 s. 152).  
 
I den lodräta analysen bör några väsentliga frågor ställas. Dessa frågor var bland annat vad 
informanterna, eller jag som intervjuare, egentligen sade under intervjuerna. Vad är det vi 
väljer att berätta eller fråga om? Sålunda är det viktigt i sammanhanget att beakta både hur 
interaktionen mellan intervjuare och deltagare är, samt om intervjuerna, olika till sin karaktär, 
vänder på den tidigare förståelsen. Mina reflexioner efter varje enskild intervju är delar i en 
analys, men de är också tillsammans en helhet. Efter att ha reflekterat, analyserat, och kommit 
med nya antaganden och frågor, så är det dags att fortsätta med koder. Koder kan vara 
”fantasiskapelser som reflekteras mot det som varje intervju förmår säga oss”. Koderna bör 
varvas med analytiska och teoretiska koder. Koderna är att betrakta som arbetsverktyg, och 
vad de kallas är helt egalt, liksom vad de bottnar i för ögonöppnare. (Thomsson 2002, s. 
155f.). I min studie har jag valt att ha citat från mina intervjuer som en slags koder. Genom 
förfarandet går att hitta relevanta, varierande eller liknande delar utifrån de tre intervjuerna. 
 
I den vågräta analysen gäller sedan att lyfta ut resultatet och ställa det mot teorier och 
metateorier. Vilka är vi som säger detta nu och vilka var vi då när vi ställde frågan? Här går 
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att lyfta in nya frågor, som utan att de besvaras kan lyfta resultaten ytterligare. Var och en 
som deltar i en intervju berättar om sina erfarenheter så som den som berättar tolkat dem inom 
ramarna för den livssituation och det perspektiv på livet som hon eller han har. Thomsson 
menar att av det kan man dra slutsatsen att även människors etniska tillhörighet, kön, klass, 
religion etc. har betydelse för det som intervjuerna kommer att belysa (Thomsson 2002, s. 
144).   
 
Efter att ha ställt vissa antagande gäller det att sedan ”kullkasta” dessa. Efter genomgången av 
de enskilda intervjuerna var för sig, analyseras nu olika frågor och fenomen kors och tvärs. 
Gemensamma koder för sig. Dessa kan nu bilda en egen textmassa. Följaktligen går att klippa 
ihop texter till en löpande text, även om detta givetvis är beroende av materialets omfång. 
Koder kan då komma att försvinna, tillkomma eller på annat sätt ändras. Allteftersom 
kodningsprocessen, genomläsningen och förståelsen fortskrider är det möjligt att göra 
relevanta jämförelser eller prova nya idéer tvärs över intervjuerna. Eventuellt kan en helt 
annan förståelse uppenbaras för läsaren. 

3.9.1 Transkribering och granskning 
De inspelade intervjuerna utgjorde s.k. rådata och det var en sporre för mig att lyssna igenom 
banden, då jag upptäckte saker som jag under intervjun inte alls hade tänkt på. Det slog mig 
också att min egen roll i sammanhanget var väldigt stor, och på sätt och vis mer 
ansvarskrävande än jag från början trott. För att underlätta analysarbetet med intervjudata 
transkriberades sedan banden. Det innebar att de inspelade intervjuerna överförs till datafiler 
och sedermera papperskopior. En fördel med detta förfarande är att det annars vore omöjligt 
att hantera och jämföra två utsagor samtidigt (Dahlberg 1997, s. 105). Det är sedvanligt att 
dessa band senare arkiveras och inte får förstöras.  
 
För att kunna återge så mycket som möjligt av intervjun har jag antecknat sådant som pauser, 
fniss och dylikt, allt för att i möjligaste mån återskapa den känsla som infann sig under 
intervjun. Vidare så gjordes rättningar, kommentarer och noteringar i kanten, dessa 
kursiverades för att lätt skiljas från den övriga texten. För mig handlade det dock inte bara om 
granskning och en regelrätt utskrift av vårt samtal. Det handlade lika mycket om att återigen 
uppleva intervjun.  I den här granskningsprocessen dök ständigt tankar och reflektioner upp, 
vilket gör att jag vid en första genomläsning av intervjuerna får avbryta mig. Dessa spontana 
tankar, och min egen roll under intervjuerna, utgör även de en grund för analysen.  
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4 Intervjuer 

4.1 Redovisning av intervjuer  
Mina intervjuer redovisas inte i sin helhet, utan de är något avkortade. Det var ett beslut som 
jag tog eftersom det annars finns en risk för att texten skulle bli ohanterlig och eventuellt 
enformig. Efter varje redovisad intervju sker reflexiva analyser, med avstamp i tidigare 
beskrivna teorier.  
 
Många forskare talar om vikten av att få en så tillförlitlig återgivning som möjligt av de 
fenomen som studeras och menar att det bör finnas med direkta citat i en rapport som visar 
informanternas egna uttryckssätt (Hanne & Solvang 1997, s. 93; Thomsson 2002, s. 35). Jag 
kommer själv att använda mig av citat i min redogörelse och analys, även om jag föredrar att 
använda dessa enbart i de fall där en deltagares direkta ord säger mer än mina efterföljande 
tolkningar. Viktigare i sammanhanget är hur och varför vissa uttalande uttrycks som de gör än 
den exakta ordalydelsen. 
 
Nedan följer en första summering och reflektion av intervjuerna. Jag kommer att använda 
följande markeringer (…), vilket menas att utsagan är avkortad och med tre punkter efter 
varandra menas att informanten gör en paus… Dessutom kommer jag att kommentera olika 
känsloyttringar, t ex skratt, genom parenteser.  

4.2 Intervju 1 – ”Man får väl skylla sig själv om man inte är så 
smart” 

Jag vill åter påpeka att de namn, Ida, Hanna och Julia, som i den här intervjun tilldelats 
informanterna är fingerade. Intervjun börjar med att jag förklarar bakgrunden och kort 
beskriver den studie som jag håller på med. Jag fortsätter sedan med att förklara sekretessen 
och frågar därefter om jag får spela in samtalet på band med en så kallad diktafon. Det har 
ingen något emot.  
 
Bakgrund/identitet 
Inledningsvis handlar samtalet mycket om att skapa kontakt. Jag frågar först lite allmänt var 
de bor och om de kan berätta något om sin familj. Det visar sig att Hanna och Ida bor i samma 
stadsdel, men att de inte är särskilt nöjda med den. De förklarar att de hellre vill bo i något 
annat område. Vi fortsätter prata om skillnaden mellan olika bostadsområden och vad det är 
som gör att ett visst område upplevs som sämre att bo i. 
 

Ida: ”Det är ju mycket som händer här… inte så bra saker. I X-stad skulle vi 
också ha närmare till skolan. Där vi bor nu festar grannarna och det är mycke 
bråk.” 

 
De tre tjejerna har alla frånskilda föräldrar och kontakten mellan tjejerna och deras föräldrar 
framstår, med vissa undantag, som problematisk. Ida och Hanna väljer t.ex. att spendera sin 
tid på ungdomsgården varje kväll, även om det innebär långa avstånd att ta sig fram och 
tillbaka. Samtalet kom att alltmer att handla om relationen mellan föräldrar, kompisar och 
grupptryck, och hur svårt det kan vara ibland att säga ifrån.  
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Hanna: ”De tror att vi ska hålla på med droger å sånt. Men jag säger ifrån om 
jag inte vill det, jag kan säga ifrån… Det är ju inte så himla lätt att lämna den 
ibland om han håller på med nåt´ eller så…” 
 

Det är naturligtvis viktigt att ta ställning för eller emot någonting, och att kunna hävda sin 
ståndpunkt. Men det framgår samtidigt hur svårt det är att bara ”lämna någon i sticket” (…) 
(Ida). Kompisar är viktigt och det blir tydligt att de ofta funderar mycket kring vilka som 
”hänger” med vilka. Det stora intresset som kan spåras är att bara ”hänga och snacka”, något 
som kan göras på olika sätt, bl.a. på nätet.  
 
Internetanvändning på fritiden  
Det var endast Julia som hade tillgång till dator och Internetuppkoppling hemma hos sin 
pappa. Ida och Hanna använder sig däremot av bibliotekets datorer, eller tillbringar tid hemma 
hos vänner eller släktingar som har datorer.    
 
De är ute på Internet i genomsnitt två timmar varje dag men som regel vid olika tillfällen. 
Tiden tillbringas mest på LunarStorm eller MSN. Där chattar de mycket och publicerar bilder, 
både på sig själva och på andra. De verkar ha ett större nätverk av kompisar på LunarStorm än 
i den egentliga bekantskapskretsen. 
 
Regler, värderingar och förhållningssätt 
Det framgick tydligare allt eftersom intervjun fortskred att de hade ett begränsat synsätt, 
beträffande etiska och moraliska aspekter vid Internetanvändning (utanför skoltid). Mänskliga 
rättigheter, rasism och individens integritet var angelägna ämnen att diskutera. De ansåg t.ex. 
att LunarStorm visade på rasistiska tendenser genom att många hade ”nationalistiska slagord” 
eller svenska flaggan på sin ”sida”. I det sammanhanget fanns inslag av att rättfärdiga sina 
egna främlingsfientliga åsikter. Om det förekommer sådana åsikter på LunarStorm så ansågs 
det vara helt i sin ordning att de gör detsamma. Det var dock uppenbart att vuxna i 
omgivningen reagerade och försökte lösa schismer mellan olika grupper. Men enligt Hanna 
vågar de inte säga till ”de andra”, vilket medför att de ”får ut för allting”. Ida håller med. 
 

Ida: ”Dom pratar inte ens med oss … det är ju bara missuppfattningar då, de här 
bråken som dom säger att vi startar. Det är ju bara vi som får skulden. Dom ska 
väl ha samma regler som oss? Bara för att dom inte kan språket (…).” 

 
Samtalet fortsätter att handla om vad som är tillåtet och inte på Internet. De påpekar att ”alla” 
vet vad som gäller på nätet. Men visst känner de till kompisar (och kompisars bekanta) som 
inte varit ”så smarta”.  
 

Ida: ”Fast det är kanske inte är så farligt… de flesta vet ju om att man inte ska 
säga sitt riktiga namn. Man får väl ta sitt ansvar själv. Men man lär sig genom 
andra kompisar. De vuxna vet ingenting”. 
 
Julia: ”Nä, fast min mormor brukar säga åt mig att inte träffa någon som vi fått 
kontakt med via Internet.” 

 
Fast de inte verkar lita på det som finns på LunarStorm så är det väldigt viktigt att ständigt 
hålla sig uppdaterad. Det kan t.ex. handla om nya inlägg i ”gästdagboken”, detta för att ”få 
mera poäng” (Hanna). Det är också oerhört viktigt att de ska se så bra ut som möjligt på bild, 
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och de är väldigt måna om sina ”krypin” på Lunarstorm. I samband med det så upplyser de 
mig om att de struntar i om någon inte vill ha bilder på sig själva publicerade.  
 
Lärande, kunskap och framtidsdrömmar 
De här tjejerna vet allt om Internet (enligt egen utsago). De har dock aldrig hört talas om 
begreppet källkritik, men förstår vad det innebär när jag berättar och ytterligare exemplifierar.  
 

Ida: ”Nej, skolan har inte tagit upp något med källkritik. Men förut (i sjunde 
klass) så var det någon som kom från Norrland som talade om sådant som du 
talar om. Han var bra. Det skulle vi gärna ha igen.”  

 
De två andra tjejerna blir nu förvånade, och aningen förargade och undrar varför inte de fått 
vara med då. Jag frågar vidare om de tycker att skolan ska ägna sig åt undervisning om 
källkritik, och hur den i sådana fall skulle kunna vara? Här är tjejerna eniga om behovet, det 
är till och med så att de tycker att det borde finnas undervisning från de tidigare klasserna på 
låg- och mellanstadiet. De tror också att lärarna behöver undervisas inom området, och att de 
inte kan något alls. ”Fast vissa kan kanske” (Ida). Fast de vet inga vuxna som intresserar sig 
för dessa frågor. Faktum är att ingen har pratat med dem om sådana saker som vi pratat om 
idag. Inte heller är det någon annan vuxen i deras närhet som intresserar sig för vad de gör på 
fritiden när de är ute på nätet. Samtliga tjejer tyckte ändå att det var viktigt att prata om ”sånt 
som vi pratar om nu” (Ida).  
 
De menar också att det är svårt i skolan med ”forskning å sånt” (samtliga).  De vill dessutom 
ha undervisning om olika informativa webbplatser ”och vilka träffar som egentligen är bra, 
det är urjobbigt att söka efter information när man får så många träffar” (Julia). Om det 
pratas det inte mycket i skolan. Vad som däremot starkt uttrycks i skolan är förbudet av 
chattar och spel (under lektionstid). 
 
Vi fortsätter samtalet kring skolan och ”forskning” och kommer senare in på områden som 
etik, moral och demokrati i samband med Internetanvändning. Det visar sig att de inte heller 
har pratat om sådant i skolan. 
 
Jag vill också veta något om hur de ser på sin framtid och vad just de har för planer eller 
drömmar. Nu skruvar de mycket på sig och några direkta svar får jag inte. Framtiden blir som 
den blir tycks de kunna enas kring. För tillfället trivs de rätt bra i skolan, fast med vissa 
undantag: 
 

Julia: ”Jag trivs, men det är väl att det är så rörigt omkring å så. Va hetere, 
allting förstörs å så. Det försvinner grejer… det är kanske vänner som man 
känner å så. Dom förstör för oss andra.” 

 
Sedan följer åter en diskussion om vuxna som är orättvisa och inte går att lita på.  Det är 
uppenbart att dessa tre unga tjejer ofta känner sig dåligt behandlade, och att ingen vuxen 
lyssnar till dem. De upplever att de ofta blir felaktigt anklagade för ”saker som händer”. 

4.2.1 Reflexion 
En av de farhågor som jag hyste inför starten av de planerade intervjuerna var att jag inte 
skulle lyckas få i gång något samtal med ungdomarna. Men vid denna första intervju gick det 
över förväntan. Den utsatta intervjutiden var ca 45 minuter, även om tiden inte var något som 
nödvändigtvis behövde hållas. Vi kom dock att samtala i nästan en och en halv timme. Att det 
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var så lättpratat kan naturligtvis bero på det faktum att jag redan var lite bekant med dem. 
Säkert fanns även andra faktorer som bidrog till deras öppenhet. Däremot visade det sig 
svårare att hålla sig ”inom ämnet” och mycket diskussion kom, vid en första anblick, att 
handla om till synes ovidkommande saker. I efterhand har jag insett att mycket ändå haft 
betydelse för senare analys och förståelseprocesser. 
 
Widerberg menar att intervjusituationer är lika ”fyllda av fördomar och maktspel” som alla 
andra situationer i samhället (Widerberg 2002, s. 112). Jag var hela tiden medveten om t ex 
våra olika bakgrunder men åldersskillnaden, vi tillhör bevisligen olika generationer, gjorde 
dock att sådant som utbildningsnivåer och yrkesstatus inte var kännbart såsom det skulle ha 
kunnat vara med jämnåriga informanter. Jag hoppas också att jag inte framstod som förmer 
utan att jag förmedlade respekt för dem och deras åsikter, fastän jag inte alltid delade dem. 
Utifrån intervjusituationen uppstod dock ett givande och tagande då även jag fick en hel del 
frågor. Till exempel undrade de varför jag ville skriva om ”sånt här”. Jag tror även att de 
uppskattade att få höra vilken hjälp de faktiskt bidrog med genom att medverka i intervjuerna. 
Rent konkret så visade jag även tacksamhet genom att bjuda på fika.  
 
Ett smärre problem uppstod när en av tjejerna var lite otydlig i sin förklaring av var hon bodde 
(skilda föräldrar), vilket tolkades av de andra som att hon inte ville erkänna att hennes 
föräldrar nyligen skiljt sig. Jag fick åter vara tydlig med att var och en får välja vad hon vill 
berätta, och att det inte ska följas av kommentarer från någon annan. Det var något som utan 
problem respekterades under resterande intervjutid. 
 
 Som jag redan nämnt hade jag noga framhållit att jag, så långt det var möjligt, skulle 
garantera deras anonymitet. Det var bra då materialet blev av betydligt känsligare karaktär än 
vad jag innan kunnat ana. På grund av det kändes det ännu viktigare att efter intervjun åter 
intyga att deras förtroenden stannar oss emellan. Jag uppfattade det också som mitt ansvar 
som vuxen att följa upp vissa av de uttalanden som jag fick ta del av. Detta var inget som jag 
räknade med innan jag startade denna intervjuserie utan blev en konsekvens av det. Intervjun 
krävde således en hel del av mig som person. Jag fick uppbåda en hel del medkänsla och 
engagemang, vilket i sin tur gav mig en hel del positiv respons tillbaka.  
 
Även om jag inte riktigt fick de svar som jag trodde jag skulle få under samtalet kan jag 
konstatera att det fanns ett uppdämt behov av att prata om etik, moral och värderingar både i 
samband med Internetanvändning, men även vid sidan om dataskärmen. Alla tre deltagare 
ansåg att de skulle vilja göra det i en undervisningssituation och att detta var något som de 
inte tyckte sig ha fått göra tidigare. Det är ett konstaterande som nog delvis går att ifrågasätta. 
Säkert äger det rum olika värdegrundssamtal, både i skolan och på andra håll, men inte 
nödvändigtvis i förhållande till Internetanvändning. Jag upplevde dock i mitt samtal med 
tjejerna att förståelsen för alla människors lika värde saknades. Deras tekniska färdigheter till 
trots (de ansåg att de visste och kunde allt om hur Internet fungerade), så uppvisade de stora 
brister i att kunna hantera olika situationer på ett bra sätt. För min del var det både 
provocerande och frustrerande att höra deras argument för t.ex. publicering av bilder. Det var  
även uppenbart att de övervärderade sina egna förmågor stundtals. 
 
Det gällde att anpassa sig i intervjusituationen utan att slå knut på sig själv. Det fanns ämnen 
som vi diskuterade där jag stod långt ifrån dem åsiktsmässigt. Alla människors lika värde var 
ett sådant, och där var det stundom svårt att balansera kring. Min uppgift var ju trots allt inte 
att bevisa det felaktiga i deras påståenden. Det skulle ingen vara behjälpt av. Efterhand som 
diskussionen pågick så började samtalet ändå komma in på en annan linje och en av tjejerna 
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började själv ifrågasätta vad som sades. Även sina egna första uttalanden togs tillbaka. Något 
hände således när deras starka åsikter, men inte direkt hållbara argument, öppet fick 
ventileras. Kanske var själva situationen, där en vuxen lyssnade på dem, avgörande för den 
vändning som slutligen infann sig, och de började reflektera omkring vad de faktiskt hade 
sagt. I forskningen beskrivs självärdering (self-assessment) som en metod där avsikten är att 
reflektera kring förloppet i sin informationssökning och därmed uppnå större insikt (Limberg, 
Hultgren och Jarneving 2002, s. 144). Även om ”självvärdering” som metod är tänkt att 
användas inom skolområdet så förefaller det vara en passande strategi även för 
ickeorganiserade situationer; att ta sig tid att reflektera och därigenom komma till insikt. 
 
Två stycken av informanterna hade inte tillgång till dator på fritiden och det var för dem en 
källa till irritation. I skolan fanns andra problem med datorer, de var för få och de var för 
långsamma. Att söka och använda information innebar uppenbarligen också en 
osäkerhetskänsla för tjejerna. Det fanns en ut trycklig önskan hos dem om att få vägledning 
om t.ex. olika sökvägar, och förslag på bra webbsidor. Att det fanns en vilja hos tjejerna att få 
lära sig mer var självfallet positivt. Något som förvånade mig var dock deras förslag om att 
skolan borde införa undervisning i källkritik redan på lågstadiet. Detta motiverades med att  
”det är då barnen börjar sitta mycket framför datorn”, vilket var en skarp iakttagelse. 
 
Denna första intervju gjorde mig observant på diverse känslor av bl. a. frustration och ilska 
över att bli dåligt behandlad. Ändå registrerade jag något motsägelsefullt i deras åsikter. De 
ansåg t.ex. att det behövdes fler regler på LunarStorm samtidigt som de överlag uppvisade en 
ganska stor brist på respekt för andra. De gav även en definition av ”vänskap” som rimmar 
illa med ett allmänt sätt att se på vänskap. Vänner brukar inte förstöra för andra. Jag har ändå 
en stor förståelse för den ambivalens som fanns inför kompisar (grupptryck), och 
självupplevda förväntningar och krav.   

4.3 Intervju 2 – ”Ibland kan man misstänka att det kanske inte är 
riktigt sant å så …” 

Den andra intervjun ägde rum ca en vecka efter den första intervjun. Deltagarna under denna 
intervju har jag gett namnen Maja, Linnea och Wilma. Jag inleder på samma sätt som under 
den första intervjun, d.v.s. jag förklarar syftet och garanterar därefter deras anonymitet. 
Dessutom tackar jag för att de ställt upp.  
 
Bakgrund/identitet 
Maja och Wilma bor alldeles bredvid skolan. Linnea däremot berättar att hon ibland bor i X-
stad och ibland hos pappa i Y-stad. För hennes del innebär det lite extra restid när hon bor hos 
den ena föräldern, men det viktigaste är ändå att hon kan fortsätta gå i samma skola.  
 
De trivs allihop bra i sina bostadsområden. Deras respektive föräldrarna är arbetare, eller 
arbetslösa. Av dem som har arbeten är majoriteten anställda på ortens stora företag.  
 
Beträffande skolan så trivs de ”rätt så bra”. På frågan om de känner igen mig från biblioteket 
svarar de att de sällan är på biblioteket. Skolan upptar just nu mycket av deras tid, vilket gör 
att de inte får så mycket tid över för kompisar, intressen och dylikt. 
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Internetanvändning på fritiden 
Tjejerna sitter en liten stund varje dag framför datorn, men det varierar eftersom det bara finns 
tillgång till dator och Internet hos den ena föräldern. De är mestadels inne på LunarStorm 
eller MSN. På MSN chattar de oftast. När vi fortsätter att prata om LunarStorm berättar de om 
sina ”krypin”. Det framgår att mycket tid kan läggas ned på själva byggandet av sin sida. De 
har t.ex. bilder och varsin presentation där de beskriver sig själva och sina intressen. Jag 
frågar om de skulle spendera längre tid framför datorn om de kunde.  
 

Wilma: ”Jag skulle nog inte sitta så jättemycket längre, jag tycker inte att det är 
så jätteroligt, eller.” 
 

Samtalet halkar in på huruvida det är bra att sitta många timmar framför datorn. En av 
informanterna berättar om sin lillasyster (13) som sitter hela dagar; ”hon gör ingenting annat” 
(Linnea). De bråkar ständigt om detta i familjen, och systern mår uppenbarligen inte bra. Jag 
frågar om situationen är likartad för deras kompisar, d.v.s. om också de tillbringar mycket tid 
framför datorn. 
 

Maja: ”Det är många som sitter och spelar mycket... dom missar så mycket och 
kommer på sent på natten att de har läxor å sånt. Men de får skylla sig själva...” 

 
Det är av förståeliga skäl lätt att tappa kontroll över tiden när man är mitt uppe i ett spel eller 
liknande. Men tjejerna menar att det gått alldeles för långt om man försummar vänner och 
skola. 
 
Regler, värderingar och förhållningssätt 
Jag har sedan tidigare förstått hur vanligt det är att man lägger ut bilder på nätet, och undrar 
om de också gör det. Alla tre tjejerna tillstår att de gör det, i alla fall på LunarStorm (där man 
inte behöver ha en speciell kamera). De känner inte till någon som råkat direkt illa ut, även 
om alla känner till problemet med publicering av bilder. 
 

Maja: ”Ja, jag har tagit bilder på de här, men det har jag sagt dom.”  
 
Vi fortsätter att prata om vad källkritik egentligen innebär och jag undrar också om de är 
kritiska mot innehållet på Internet, eller om de litar på det mesta, t.ex. den reklam som breder 
ut sig. De anser sig oftast kunna avgöra om något inte stämmer, men kanske inte alltid, det 
beror också på ”vad man söker om” (Wilma). Något exempel kommer de inte på så här för 
stunden. Jag undrar om det finns något de skulle vilja lära sig mer om beträffande Internet.  
 

Linnea: ”Vi hade ju i början av 6an – 7an sådär ’data’, då trodde jag liksom 
man skulle få lära sig mer…om söka och sidor å sådär, men vi hade knappt nå 
data då.  Det tyckte inte jag var nå bra.”  

 
När jag försöker få dem att ge några exempel på vad de fick göra vid de tillfällena så får jag 
veta att det var så kort tid; ”jag tror vi hade en gång eller så, en liten tid” (Linnea). Det var 
heller inte någonting som var intressant. Det var visserligen länge sedan, men det var tydligt 
att undervisningen inte gav något bestående intryck.  
 
Jag frågar så om det finns vuxna som intresserar sig för vad de gör på nätet. Jag får här 
förtydliga att jag menar under deras fritid, och inte när de forskar i skolan.  
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Wilma: ”Jag vet faktiskt inte riktigt. Nån’ gång har de väl frågat. Men det är inte så 
ofta. ” 

 
Linnea: ”Inte för mig i alla fall. Vi vet redan hur farligt det är.” 

 
Lärande, kunskap och framtidsdrömmar 
I skolan forskar de ibland och då får de använda sig av Internet. Jag frågar om de får lära sig 
olika sätt att söka information på. Jag märker att frågan är aningen svår och de tycks ha svårt 
att veta vad jag menar. Slutligen svarar Maja: 
 

Maja: ”Jag kan inte så mycket (fniss), dom (lärarna) kan väl bra sidor å så… 
tror jag…Det är urjobbigt när man ska forska om något ämne (tvekande)… det 
är så mycket (...).” 

 
Jag frågar om de tycker att skolan skulle kunna ha mer undervisning om Internet och olika 
sätt att söka information, och av källkritisk undervisning, och det instämmer tjejerna med. 
Linnea tror att en lärare på skolan har ”Lunar”, men hon är inte alldeles säker.  
 

Wilma: ”Ibland kan det vara svårt allt som lärarna säger och de är fel sidor å så. 
Ibland hittar man inte riktigt de…och så blir man efter å så”.  
 
Linnea: ”Man liksom hinner inte med. Ibland kan man göra hemma, men man 
har ju inte alltid Internet (suckar lite).”  
 

Jag undrar vad för slags ämnen de får arbeta med och varför de upplevs som så svåra. De 
menar då att frågorna är både för stora och för svåra. Min följdfråga är då ifall de får hjälp 
med sina arbeten, samt hur de skulle vilja att sökprocessen var upplagd. Det visar sig vara 
aningen svårt att svara på, men det framgår att läraren är ganska osynlig och att så vill de inte 
att det ska vara.  
 
Även dessa informanter har lärt sig genom kompisar hur Internet funkar. De anser dock att det 
är svårt att veta vilka sidor man ska gå in på och att det ofta blir fel och missförstånd när de 
forskar. 
 

Linnea: ”Jag tycker egentligen att det skulle ha kommit från lärarna … och sådär att 
de tar det redan på lågstadiet. Det är ju mycket sökningar där också.” 
 

Tjejerna är samstämda i uppfattningen att lärarna är ganska frånvarande under deras arbeten, 
även om man vissa gånger får handledning genom att man går igenom en uppgift. De gör inte 
så mycket väsen av sig. Eller som Maja beskriver det: 
 

Maja: ”För oss brukar de skriva längst bak… vad man gjorde fel å sådär.” 

4.3.1 Reflexion 
Min första känsla är att det skiljer en hel del mellan den första och den andra intervjun. 
Framför allt är det uppenbart att dessa tjejer inte var lika öppna och ”generösa” som 
deltagarna var i den första intervjun. Till en början var de tämligen återhållsamma och det tog 
därför en stund att få samtalet att flyta, och deltagarna att lita på mig. Om jag rannsakar mig 
själv kan en möjlig förklaring vara att jag inte tydligt nog presenterade syftet med studien, och 
att det inte var dem som ”personer” som var det centrala. 
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Den andra intervjun har gett mig vissa svar, men också gett upphov till nya frågor. Även i den 
här intervjun uttrycktes åsikten att lärare inte är närvarande i sökprocessen. Säljö och 
Linderoth (2002) menar att det blir allt mer förekommande i skolor att IT används som 
informationskälla, där eleverna letar efter fakta till sina arbeten (s. 78). Intervjun kom också 
till stor del att handla om skolan, och Internetanvändning i samband med forskning. Att 
intervjun tog den riktningen kunde jag inte helt styra över då detta upptog deras tankar till stor 
del. Till viss del berodde det nog även på att dessa tjejer var ganska återhållsamma användare 
på fritiden och inte alls lika säkra på sin förmåga att behärska Internet. Jag uppfattade dem 
också som mer hjälpbehövande när det gällde t.ex. sökstrategier vid forskning och 
frågeställningar som behövde avgränsas. En annan ”begränsning”, eller snarare regel, som 
efterfrågades var ”datatiden”. Det upplevdes som frustrerande att vissa kompisar inte kunde 
sluta spela självmant. Att föreslå i sammanhanget att vuxna bör vara mer restriktiva med 
”spel- och datatiden” för dem som inte klarar att sluta i tid ser jag som väldigt insiktsfullt.  
 
Tjejerna var också kritiska mot pedagoger gällande deras kunskaper och intresse av att hjälpa 
till vid t.ex. informationssökning och webbsidors relevans. När en av tjejerna har hört att en 
lärare kanske har Lunarstorm så betraktas det nästan som sensationellt. De tyckte också att 
skolan borde sätta in resurser redan under de första skolåren; ”Det är ju mycket sökningar där 
också”. Jag inser att ungdomarnas beskrivning av de pedagoger som de möter under skoltid är 
deras bild, och för dem alldeles sann. Lika säkert tror jag att deras beskrivning inte alltid 
skulle överensstämma med dessa pedagogers åsikter. Därmed inte sagt att jag inte värdesätter 
deras uppfattningar.  
 
Roger Säljö beskriver vikten av att tillgodogöra sig ett innehåll, i det här fallet på Internet, i en 
vidare bemärkelse. Kanske är vuxna obekanta med en viss terminologi, den aktuella 
diskussionen eller har inte de nödvändiga förkunskaperna trots att de i teknisk mening kan 
läsa igenom framställningarna (Säljö 2000, s. 187). Möjligen går det att knyta an 
resonemanget till det faktum att så få vuxna visar sig på, för ungdomar, populära webbplatser. 
Jag funderar på om frånvaron beror på olikheter mellan hur en del vuxna, till skillnad från 
ungdomar, uppfattar och använder sig av Internet. Trots att många vuxna vet hur man hanterar 
den nya tekniken så innebär det inte att man vet hur ungdomar använder sig av, och inte heller 
vad de lär sig genom Internet.  
 
Tjejerna anser ändå att man bör ta ett eget ansvar i samband med Internetanvändning 
(ickeorganiserad kontext). Man har bara sig själv att skylla om något blir fel, vilket för min 
del framstår som ett stort ansvar för den enskilde individen. Vid ett tillfälle beskrevs Internet 
som något ”farligt”. Detta förvånade mig till en början, men med tanke på deras åsikt att man 
själv är ansvarig för alla upptänkliga situationer så är det lätt att förstå känslan av potentiell 
fara i samband med Internetanvändning. 

4.4 Intervju 3 – ”Det brukar ju bli så att man frågar – är det ok”? 
Eftersom en av informanterna har en tid att passa så blir denna intervju den kortaste. 
Deltagare vid den sista intervjun är Klara, Elin och Alva.   
 
Bakgrund/identitet 
Tjejerna bor i villa eller radhus en bit ifrån skolan. Deras föräldrar har alla arbeten och, som 
jag uppfattar det, utbildning i botten. En förälder visar sig dessutom vara datalärare. 
 
Deras intressen är idrott och musik, och alla tre sportar mycket på fritiden. De tycker att 
skolan är ”helt ok”, men de tycker ändå att det ska bli kul att börja på en ny skola till hösten. 
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Internetanvändning på fritiden  
De sitter vid datorn så gott som varje dag. Det är olika hur länge, men oftast en till två 
timmar. Alla har dock kompisar som sitter betydligt längre än så. Elin har en kompis som 
sitter ”hela nätterna å så.” När jag undrar varför kompisen gör det får jag till svar ”Vet inte, 
beroende kanske” (Elin).  
 
Jag frågar vidare vad de helst gör på Internet och de svarar att de mest är på MSN eller 
”Lunar”, eller så laddar de ner filmer och musik ”sen är det inte så mycket annat” (Klara). 
Betydelsen av att ofta ”kolla av” LunarStorm blir tydligt när vi samtalar. De förklarar att 
systemet är utformat så att du får högre poäng beroende på medlemstid, och hur aktiv man är 
vad gäller att kommunicera med andra medlemmar 
 
Jag undrar vid vilken ålder de började använda Internet (och LunarStorm), samt om det var 
tillsammans med kompisar som de satt vid datorn. De började vara på LunarStorm i sjätte 
klass och ofta var de två eller flera när de satt framför datorn. 
 
Regler, värderingar och förhållningssätt 
Ja undrar hur de lärt sig hur allting fungerar av varandra, eller om det har funnits någon annan 
vuxen med?  
 

Elin: ”Nä, det spelar ingen roll vem man lär sig av.” 
 
Vi pratar vidare om källkritik och dess innebörd. På LunarStorm chattar de med kompisar. De 
publicerar inte så mycket bilder. Men ingen av dem skulle t.ex. lägga ut bilder på någon annan 
utan att fråga. Det framgår att ”status” på LunarStorm är viktigt. Statuspoängen visar bland  
annat hur aktiv du är på LunarStorm. En hög status gör att personen syns mer och det brukar 
märkas i ”gästboken” (som för övr igt står att finna i personens ”krypin”). Följaktligen är det 
av stor betydelse att varje dag uppdatera sin status. 
 
De sitter framför datorn varje dag utanför skoltid.  Jag frågar om det finns någon vuxen, eller 
lärare, som frågar vad de gör när de är uppkopplade mot Internet? ”Eller är det skönt att ingen 
lägger sig i”? De svarar med ett instämmande fniss.  
 
Vem bär ansvaret när de är ute på nätet, undrar jag, och skulle de vända sig till någon vuxen 
om de hade funderingar kring något?  
 

Klara: ”Nja… det har förekommit att man hamnat på typ knäppa sidor men …”  
 

Alva: ”Man ska ju inte ge ut namn eller telefonnummer, då får man ju skylla sig 
själv… typ. Det kan ju vara någon som säger att han är tjugo fast han är fyrtio 
eller nåt.”  

 
Det är inte alldeles säkert att de skulle tala med någon vuxen om de, eller någon kompis, 
skulle råka illa ut. ”Det beror på hur man känner”, menar Maja. Jag undrar därefter om man 
diskuterat kring hur man ska förhålla sig när man är ute på nätet, om etik, moral och sådant, i 
skolan.  
 

Klara: ”Nä… inte vad jag vet (fniss).”  
 
Elin: ”Ja, de skulle kunna ha lite mer sånt…” (uppgivet; ironiskt). 
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Lärande, kunskap och framtidsdrömmar 
Vi diskuterar vad en skolundervisning om källkritik skulle kunna innehålla och vi kommer 
också in på olika webbplatser, bra och dåliga, och om de ibland funderar på vilka som är 
ansvarar för dessa. Alla tre menar att det borde finnas ”någon form av undervisning om sånt”, 
men de vet inte riktigt hur den skulle vara utformad.  
 
I skolan forskar de en hel del men jag uppfattar inte att de har några synbara problem att klara 
av sökprocessen.  
 
Jag frågar också på vilket sätt lärarna är engagerade i elevernas arbete. 
 

Alva: ”En av våra lärare säger att ”ni kan det där bättre än jag (lite upprört). 
Hon kan ju typ  ingenting om datorer och Internet. Det är ju inte så bra… en 
lärare ska ju kunna det som vi ska lära oss. Då vet man ju inte vad man ska göra 
om fastnar… om man frågar och hon inte kan hjälpa oss.” 

 
De fortsätter att samtala kring lärare och deras bristande kunskaper (deras åsikter). Klara 
utbrister; ”det skulle faktiskt vara roligt att ha undervisning”. 

4.4.1 Reflexion 
Eftersom en av informanterna behövde gå tidigare så blev den sista intervjun den avgjort 
kortaste, och fick på så vis en mer svarssökande och bekräftande karaktär. Jag kände mig vid 
det här laget mer rutinerad och därmed säker i min roll trots att jag gick fortare framåt. Ett 
alternativ hade naturligtvis varit att fortsätta intervjun med de två andra deltagarna, Jag valde i 
stället att göra intervjun något avkortad, ca tjugo minuter. Jag kan konstatera i efterhand att 
det nog var klokt. Det hade kunnat innebära en risk för senare analys eftersom gruppen då inte 
längre var fulltalig, och dessutom kunde atmosfären ha påverkats av ett uppbrott. 
 
Intervju nummer tre är som den är, delvis för att den är en del i en hel svit av intervjuer. Varje 
intervju innehåller intressanta och viktiga aspekter av betydelse för den kännedom som 
eftersträvas. Till exempel blir förståelsen en annan efter att ha ”avverkat” två intervjuer innan 
den tredje och sista intervjun (Thomsson 2002, s. 153). Möjligen ställde jag avsiktligt frågor 
som kunde styrka det som tidigare informanter sagt.  
 
Det som framkommit utifrån tidigare intervjuer är uppfattningen om ”osynliga” vuxna. Även 
här tycker jag mig kunna se en besvikelse hos tjejerna över lärarnas tillkortakommanden vid 
Internetanvändning. Därmed infinner sig frågan om jag, och andra vuxna, möjligen är alltför 
undfallna, i all välmening, och släpper barn och unga att surfa ”vind för våg”? Jag hör 
påfallande ofta vuxna människor säga att de behöver lära sig mer innan de kan fungera som 
hjälp för ungdomar beträffande Internet, det vill säga att de vuxna inte riktigt anpassat sig till 
mediet ännu. Under tiden så tycks ungdomarna själv bära ansvaret. Möjligen gör de rätt i att 
vara besvikna. 
 
Det var svårt att under intervjuerna bibehålla kommandot och en fokusering på ämnet, vilket 
ju var nödvändigt, och samtidigt pendla mellan min egen förförståelse och ungdomarnas 
berättelse. Dahlberg nämner begreppet omedelbarhet, vilket innebär att genom närvaro kunna 
vända situationen, och få nya associationer och infallsvinklar genom att diskussioner infinner 
sig som man från början inte tänkt sig (Dahlberg 2002, s. 102). En fördel med dessa öppna 
intervjuer var att ett givande och tagande kan uppstå som ger både intervjuare samt 
informanter visst utbyte.  
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Återkommande i raden av intervjuer är deras positiva inställning till någon form av 
användarundervisning. Det skulle inte bara vara en undervisning i informationssökning, 
värdering och sortering av sidor, utan även innehålla diskussioner om Internet utifrån etiska 
grunder. Det är tämligen förvånande att dessa unga tjejer så klart ser en nödvändighet att 
diskutera innehållet på nätet (medan de vuxna tycks befinna sig någonstans i bakgrunden). 
Det spelar heller ingen roll ”vem man lär sig av”, men de vill gärna att vuxna i deras närhet 
visar intresse för vad de gör när de är ute och surfar på Internet. En stor skillnad från tidigare 
intervjuer var emellertid att de upplevde sina respektive föräldrar som stöttande och jag 
uppfattar det som att de fått viss kunskap om datorer och Internet från sina föräldrar. Men det 
tycks trots allt upp till var och en att ta ansvar för vad de själva, och andra, gör på Internet.  

4.5 Lodrät analys, nyckelintervjuer och kodning 
Jag vill här betona att jag inte varit ute efter intervjupersonerna som ”personer” utan snarare 
på vissa mönster som framkommit under gruppintervjuerna. Därmed sker heller ingen analys 
eller redovisning utifrån en fokusering på den enskilda individen.  
 
Det tål att upprepas att både förförståelse, förväntningar men också förutfattade meningar, 
spelar in i både intervjusituationen och analysen. Naturligtvis är det så att jag, medvetet eller 
omedvetet, styrt samtalen. Det faktum att jag kallade till dessa intervjuer, utifrån det syfte och 
de teman jag hade, förde säkerligen med sig en känsla av att ”här fanns någon som ville ha 
något speciellt”. Jag hade från början vissa frågor, som utmynnade i teman, och som jag 
utgick ifrån under intervjuerna. Jag var inte styrd av några direkta frågor och kunde därmed 
vara öppen för vad som sades, eller påstods. Det medförde dock att vi emellanåt hamnade i 
utkanten av det egentliga diskussionsområdet. Likafullt förtjänar även detta att berättas och 
uppmärksammas. Det huvudsakliga syftet med studien var ju att skildra Internetanvändning 
utifrån deras perspektiv, och då särskilt låta dem komma till tals.  
 
Det fanns genomgående, under alla tre intervjuerna, en känsla hos mig om att jag skulle störa 
i deras ”virtuella värld”. Där tror jag dock att jag missbedömde situationen. Vissa gånger 
infann sig också känslan av att de ville ge, utifrån deras övertygelse, vad de trodde att jag ville 
ha. Men också det omvända inträffade, då jag upplevde att de var avspända och talade öppet, 
med egna ord, och inte undanhöll något.  
 
Vissa intervjuer gick att tolka på flera sätt, men kanske inte alltid på de sätt som tycks 
rationella eller logiska. Utifrån den första intervjun, där deltagare var Ida, Hanna och Julia, så 
växte bilden fram av ganska självsäkra och försigkomna tjejer.  De sköter sig själva mycket, 
och deras föräldrar befinner sig någonstans i periferin. De tycks vara ganska lättpåverkade 
och tillsammans med kompisar så ger de sig gärna ut som ”sakletare” på nätet och då finns 
ingen hejd på upptäcktsfärderna. Regler och annat ovidkommande som t.ex. hur man ska 
uppföra sig är inget viktigt och de går ändå sin egen väg. De tenderar också att vara otåliga 
och krävande elever som ger sig iväg om något inte passar eller blir för komplicerat. Jag 
betraktar den första intervjun som en nyckelintervju, då den öppnade vissa ”dörrar” för mig. 
Mycket av det som sades under intervjun var motsägelsefullt, vilket fick mig att fundera på 
skillnaden mellan att uttrycka något och att verkligen mena det. Vissa åsikter och ageranden, 
t.ex. att såra kompisar genom att publicera bilder, handlade eventuellt om rädslan för att själv 
bli utsatt för sådant.  
 
När det gäller intervju nummer två, med deltagare Maja, Wilma och Linnea, så finns vissa 
liknande partier. Det finns endast en förälder med i bilden. Deras hemförhållanden och 
familjekänsla är dock relativt goda. De förefaller mycket ansvarstagande och det finns en 
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slags beskäftighet över dem, fast på ett positivt sätt. Eftersom dessa tjejer inte sitter så mycket 
på fritiden framför datorn så handlade mycket av våra diskussioner om forskning i skolan. 
Men mycket kom också att handla om personer i deras närhet, och deras förhållande till 
Internet och olika spel, vilket förefall vara bekymmersamt. 
 
Vid den sista intervjun så förändras bilden. De här tjejerna har, vad det verkar, goda 
hemförhållanden och många vänner. Föräldrarna lever tillsammans och har bra arbeten. Det 
mesta, som att ha en egen dator, tycks vara något självklart för dem. De längtar efter att börja 
på ny skola eftersom det är roligt att lära sig nya saker. De här tjejerna är lite stöddiga även 
de, men det är ett genuint självförtroende som de uppvisar. Det de inte redan kan det lär de 
sig. De har dessutom alla förutsättningar för detta.  
 
Efter att ha reflekterat, analyserat, och kommit med nya antaganden så kommer jag härnäst att 
beskriva vissa meningsbärande ”koder”. Med dessa koder är avsikten att underlätta för läsaren 
i förståelsen, men även att förenkla för mig själv i den fortsatta analysen. Följande citat är att 
betrakta som koder utifrån de tre intervjuerna och får därmed representera vad som framstår 
som betydelsefullt utifrån dessa. De är utklippta ur intervjuerna, men ingår ändå i ett 
sammanhang som jag tidigare redogjort för. Dessa yttringar återkommer i en eller flera av 
dessa intervjuer och jag betraktar dem som verkligt bestämda åsikter. Ibland uttalas de också 
med viss frustration: 
 
”det spelar ingen roll vem man lär sig av” 

”det skulle ha kommit från lärarna… och sådär att de tar det redan på lågstadiet” 
  
”ja, det skulle faktiskt vara roligt” 
 
”ni kan det där bättre än jag” 

”nån gång har dom väl frågat, eller… nä aldrig” 
 
”man liksom hinner inte med” 
 
”man har ju inte alltid Internet” 
 
”då får man ju skylla sig själv… typ” 

Jag väljer medvetet att inte kommentera citaten utifrån den enskilda intervjun, då jag anser det 
mindre relevant. De citat som jag valt att ha med utgör tillsammans en bas där både likheter 
och skillnader kan urskiljas. Citaten finns nästan ordagrant upprepade i två eller flera 
intervjuer och det väsentliga är att uppmärksamma graden av överensstämmelser och 
skiljaktigheter, utifrån respektive tema, och ställa det mot teorier.  

4.6 Vågrät analys – testa ”nya” idéer 
Tolkningsrätten har skett utifrån olika teorier och riktlinjer, i det här fallet bestämmer till 
exempel samhälle, tid och kultur tillsammans vad som är rimligt att tolka in i en situation. 
Detta har jag försökt att ha i åtanke. Men liksom jag är tydlig med vad som är mina 
reflexioner och vad som är vedertagna teorier, så måste även läsaren vara medveten om att 
ungdomars villkor uppfattas olika beroende på om de ses från ett föräldrar, lärare eller 
barnperspektiv (Montgomery & Qvarsell 2001, s. 152 f.). Thomson betonar att det som 
uttrycks hos barn eller unga måste betraktas som tolkningar av vad de varit med om eller 
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kanske önskningar om hur det skulle ha kunnat vara, på samma sätt som vuxnas berättelser 
styrs av vuxnas tolkningar (Thomsson 2002, s. 144). Vidare kan en företeelse uppfattas på 
olika sätt beroende på bedömarens utgångspunkt. Som en slutsats i detta avsnitt måste därför 
betydelsen av mina egna reflektioner betonas, både i intervjusituationen och analysarbetet.  
 
Jag har redan konstaterat att vissa åsikter var likartade utifrån de tre intervjuerna. Vad gäller 
det tredje temat Regler, värderingar och förhållningssätt så framkom till exempel att man 
själv automatiskt är ansvarig för tänkbara scenarier när man är uppkopplad på Internet. Detta 
oavsett om det är du själv eller någon annan som utför en oärlig handling: ”då får man ju 
skylla sig själv… typ” (tema 2 & 3). Det är en ganska krass inställning och det är intressant att 
spekulera i hur ett sådant resonemang uppkommit, och vad det grundar sig i. En annan 
meningsbärande kod, som eventuellt hänger samman med den första, är det uteblivna stödet 
och intresset hos omgivningen för vad de gör på Internet: ”nån gång har dom väl frågat, 
eller… nä aldrig” (tema 4). Vad förmedlar vuxenvärlden när den allt som oftast lyser med sin 
frånvaro, och har det någon betydelse för hur ungdomar ser på sitt eget och andras ansvar 
beträffande Internetanvändning? Kanske är tystnaden ett mått för hur vi värderar och 
intresserar oss för ungdomar, och hur de i sin tur agerar mot andra (”man får ju skylla sig själv 
om man inte är så smart” (tema 3). 
 
Det förefaller som positivt då vuxna sätter tydliga gränser, avsett om det rör sig om 
tidsbegränsning framför datorn eller fler regler på webbplatser för barn och unga. En 
pedagogs uttalande om att ”ni kan det där bättre än jag” (tema 4), syftandes på elevernas 
kunskap om Internet, uppfattas av eleverna som ett svek. Detta, liksom citatet ”man liksom 
hinner inte med” (tema 4), bidrar till att nya koder skapas, i termer av övergivenhet och 
utelämnande.  
 
Vikten av undervisning, också utifrån källkritiska aspekter, är ännu en ståndpunkt som 
informanterna förenas i; ”ja, det skulle faktiskt vara roligt” (tema 4). Citatet ”det skulle ha 
kommit från lärarna… och sådär att de tar det redan på lågstadiet” (tema 4) visar åter en 
brist på förtroende för pedagoger. Jag kan även fastslå att ungdomarna anser att de är 
självlärda eller har lärt sig av kompisar hur det fungerar på Internet. Textutdraget ”det spelar 
ingen roll vem man lär sig av” (tema 3) förefaller emellertid vara en sanning med 
modifikation. Här tror jag att det snarare avses frågan om den tekniska aspekten av 
datoranvändning. Kunskap i informationssökning och forskning; verksamhet under skoltid, 
kände många av informanterna sig mer osäkra i. 
 
Det som skiljer väsentligt mellan intervjuerna är informanternas olika världsbild, och därmed 
den identitet som de utstrålar. Det finns avvikelser i deras betraktelsesätt som eventuellt kan 
härröras utifrån sociala och kulturella skillnader. Arbetslösa föräldrar, orolig hemmiljö, och 
en skolgång och tillvaro som är mer eller mindre skakig. Det är också ett faktum att det inte 
alltid finns tillgång till datorer, och Internetuppkoppling, i hemmiljön hos informanterna i den 
första och andra intervjun; ”man har ju inte alltid Internet” (tema 2 & 4). Klyftan mellan 
föräldrar och barn kan tänkas öka då insyn och kunskap i ungdomarnas Internetanvändning 
försvåras.  

4.7 Analys utifrån Christine Bruce och den relationella modellen 
Ett av mina syften med den här studien var att uppnå en större förståelse beträffande 15-åriga 
tjejers Internetanvändning, även om det inte sker någon analys eller redovisning utifrån den 
enskilda individen. Genom att försöka placera deras uppfattningar om Internetanvändning, 



40 

utifrån ett källkritiskt perspektiv, inom Bruces sju kategorier av informationskompetens var 
min intention att uppnå en bättre förståelse.  

4.7.1 Variationer i uppfattningar av information 
För att underlätta vid en analys föreslår Bruce en indelning av de olika kategorierna i grupper. 
I det här avsnittet görs ett försök att placera intervjugrupperna (1-3) inom de olika 
kategorierna. För att göra det har jag använt mig av Bruces tabell 6.1 The varying ways in which 
information appears (Bruce 1997, s. 115) som åskådliggörs nedan: 
 
 

Category Appearance of information 

Categories one and 
two 

Objective, Part of the 
external environment, 
knowledge is required 
to access it 

Categories three and 
four 

Objective-contextualised 
Part of the external 
Environment, knowledge  
is required to access it 

Category five Subjective, an object  
of reflection, internal to the 
individual 

Categories six and 
seven 

Transformational in character 
Able to be transformed, 
Able to transform 

 
För att tydliggöra placeringen av grupperna 1-3 för läsaren har jag tagit mig friheten att utöka 
tabellen med en kolumn för informanter/intervjugrupp. För att understryka att det gjorts en 
förändring av tabellen har den nytillkomna kolumnen kursiverats, detta för att i möjligaste 
mån visa att den inte ingår i den ursprungliga tabellen. Nedan visas resultatet av min 
konstruerade tabell, som ju utgår från Bruces tabell 6.1 (Ibid., s. 15). 
 
 
Category Appearance of information Informanter/intervjugrupp 
Categories one and two Objective, Part of the 

external environment, 
knowledge is required 
to access it 

3, (1), (2) 

Categories three and four Objective-contextualised 
Part of the external 
Environment, knowledge  
is required to access it 

3 

Category five Subjective, an object  
of reflection, internal to the 
individual 

3, (1) 

Categories six and seven Transformational in character 
Able to be transformed, 
Able to transform 

1, 2, 3 
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Poängteras bör att det var svårt att helt och hållet applicera det här på de tre grupperna. När 
det inte var helt tydligt vilken grupp som kunde placeras inom en viss kategori så löste jag det 
genom att sätta gruppen inom parentes. Det är också viktigt att framhålla att kategorierna 
enbart beskrivs kortfattat i tabellen, och till följd därav endast ytligt kan åskådliggöra 
informanternas s.k. informationskompetens, aspekter av informationskompetens. 
 
Det synliga och omedelbara resultatet uppvisar att grupp 2 är relativt frånvarande, och att 
grupp 1 och 3 innehar placeringar inom flest antal kategorier. Det är dock viktigt att framhålla 
att en informationskompetent person är den som kan använda sig av information på det sätt 
situationen kräver, och är således inte någon mätbar kunskap (Bruce 1997, s. 164, 169). Det 
finns därmed ingen möjlighet att utifrån ovan anspråkslösa indelning dra några slutsatser, med 
mindre än att de vore förhastade. I det följande går jag igenom kategorierna, samt motiverar 
och bereder grund för fortsatt resonemang av resultatet, vilket sker i mitt diskussionsavsnitt.   
 
Kategori 1 & 2 innebär att kunna använda informationsteknik för informationssökning och 
informationsanvändning (kat.1), samt att använda olika källor för att hitta information (kat.2). 
Här anser jag att samtliga grupper (1-3) kan placeras, fastän med viss reservation. Grupp 1 
medger att det är svårt när informationssökningen resulterar i alltför många träffar. Däremot 
anser de sig vara kunniga rent tekniskt, och informationsteknik ses här som väsentligt för att 
finna information. Även grupp 2 ansåg det vanskligt att veta vilken information som är den 
mest användbara. De gav också uttryck för att det är svårt med informationssökning.  
 
Beträffande sättet de söker och använder information på fritiden så anser jag att de tre 
grupperna visste hur de skulle söka efter viss information, men att grupp 1 utmärkte sig så till 
vida att de använde sig av information på ett ofta otillbörligt sätt, vilket inte alltid gynnade en 
situation.   
 
Kategori 3 & 4 innebär att kunna genomföra en informationssökningsprocess (kat.3), samt att 
kontrollera och organisera information (kat.4). Här menar jag att endast grupp 3 kan placeras. 
Jag grundar detta på att grupp 2 upplevde sökprocessen som svår; det var jobbigt att veta vilka 
träffar som var bra, och det var inte lätt att hinna med. Beträffande grupp 1 så går det att förstå 
deras uttalande om informationssökning, med ett stort antal träffar, som en tålamodskrävande 
uppgift som de inte riktigt mäktade med.  
 
Kategori 5 innebär att utifrån ett personligt perspektiv skapa egen kunskap inom ett nytt 
intresseområde. Som tidigare nämnts är det omöjligt att vara informationskompetent i alla 
situationer, men helt klart görligt att bli mer informationskompetent inom vissa områden. Det 
blir nu komplicerat att bedöma grupperna. Informationsanvändning är centralt i denna 
kategori och innefattar kritisk analys av information, vilken sedan används som kunskapsbas. 
Klart är att grupp 1 inte riktigt klarar den uppgiften. De verkar ha svårt både med att använda 
sig av tekniken, samt att tolka och förstå vilken information som är passande utifrån en 
specifik uppgift.  
 
När information tolkas utifrån individen kan man fundera på vad för slags kunskap som byggs 
upp. Kunskapsbasen blir i vart fall personlig för varje människa. Förvisso är min uppfattning 
att det skiljer sig mellan grupperna beträffande hur de hanterar information och hur 
information medieras. Källkritik med etiska förtecken hanteras inte på ett bra sätt hos den 
första gruppen. Jag har ändå placerat både grupp 1 och grupp 3 här, med motiveringen att 
bägge grupperna är kapabla att bygga upp egen kunskap. Däremot framgår det inte inom 
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kategori fem huruvida det är omdömesgilla eller obekväma åsikter och ”kunskap” som byggs 
upp.   
 
Aktiviteter kring källkritik kan även föras till kategori 3, men där ligger fokus mer på hur man 
söker och framför allt vilka träffar som är de mest relevanta. 
 
Kategori 6 & 7. De sista kategorierna innebär att arbeta med kunskap utifrån ett personligt 
perspektiv där man utvinner nya insikter och ny kunskap (kat.6), samt använda information 
klokt både för sig själv och för andra (kat.7). Den kategori som eventuellt inte står att finna 
hos informanterna i intervjuerna är kategori 7, vilket emellertid inte är så underligt. Den sista 
kategorin kräver erfarenhet och en klarhet över den egna personen, och inneboende 
möjligheter att stärka sin personliga kunskap. Samtidigt är jag tveksam eftersom personliga 
värderingar, t ex en känsla för vad som är rätt och fel, återfanns hos både grupp 2 och 3. Det 
fanns dessutom en, om en motsträvig, vilja kring att reflektera, och därigenom få nya 
inblickar, hos grupp 1. Informationsanvändning är centralt även för de två sista kategorierna. I 
kategori 6 ses informationskompetens och information som en integrerad del av personen, 
samt möjlig att utveckla genom personlig reflektion. För ungdomar är det naturligtvis svårt att 
lita till den egna erfarenheten och kunskapen för att kunna använda information kreativt. Det 
är en mognadsfråga och således något som infinner sig med åren.  
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5 Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att belysa 15-åriga tjejers Internetanvändning, företrädesvis 
på fritiden, samt deras inställning till källkritik där etik och olika värderingsfrågor betonas. I 
det sammanhanget har jag funnit det intressant att undersöka om de ansåg det angeläget med 
skolundervisning i källkritik, samt hur den skulle kunna utformas. Mina frågeställningar för 
att uppnå syftet var följande: 
 

1. Vad sysselsätter sig tjejerna med på Internet på fritiden?  
2. På vilket sätt har de tillskansat sig den kunskap de har idag om Internet? 
3. Hur förhåller de sig till olika typer av webbplatser och material utifrån källkritiska 
aspekter?  
 

Jag hade även för avsikt att undersöka vad som kunde vara ett relevant innehåll för en 
eventuell skolundervisning i källkritik.  
 
Det hade varit intressant att även intervjua lärare eller bibliotekarier i studien, och få deras 
åsikter om behovet och innebörden av informationskompetens. Likaså hade en större 
ansträngning i att finna killar till mina intervjuer kunnat utmynna i tankeväckande 
jämförelser. Det är dock min uppfattning att det hade blivit ett alltför omfattande arbete inom 
ramen för en magisteruppsats. Det är således femtonåriga tjejer som varit centrum i den här 
uppsatsen, och det hade heller aldrig blivit någon uppsats utan dessa som frivilliga deltagare. 
Det kan tyckas självklart att hitta informanter till den serie gruppintervjuer som genomfördes, 
men i själva verket var det inte så och jag uppskattar verkligen deras insats; att de delade med 
sig av sina tankar och idéer.   
 
Valet av teori och metod har varit betydelsefullt för de resultat som genererats, och för de 
analyser som genomförts. Min ambition var att om möjligt söka relatera och placera tjejernas 
uppfattningar om källkritik till Bruces sju kategorier av informationskompetens. Den 
teoretiska förankring som jag valt att använda mig av utgick således från Christine Bruces 
relationella modell. I min analys betraktas även kulturella och sociala faktorer som en viktig 
del av människan, i den bemärkelsen att individens lärande i hög grad försiggår utanför en 
organiserad undervisning och institutionella ramar. Även de teman jag använde mig av under 
gruppintervjuerna hade sin utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv. Bruce menar att 
informationskompetens, eller aspekterna av uppfattningar om informationskompetens, alltid 
måste relateras till det ämnesområde inom vilket man opererar samt till den kontext som 
råder. Följaktligen är det omöjligt att vara informationskompetent i alla situationer, men 
tänkbart att bli mer informationskompetent inom de områden man verkar inom och lär sig mer 
om.  I det följande preciseras och diskuteras resultatet utifrån Bruces relationella modell. 
 
Jag har använt mig av kvalitativa gruppintervjuer med en reflexiv ansats. För min del 
urskiljde jag både positiva och negativa aspekter av gruppintervjuerna. Det fanns stunder när 
interaktionen medförde att både jag och informanterna lärde oss något nytt, både om oss 
själva och varandra, och därmed uppfattade jag att vi alla fick ut något av detta. Men det var 
ibland en balansgång och vid något tillfälle fick jag hejda någon i sin framfart för att inte en 
annan deltagare skulle känna sig trampad på. Jag uppfattade dock aldrig att någon inte vågade 
stå för sin åsikt även om den gick stick i stäv med någon annans. 
 
En reflexivt tolkande analys har, styrkt av olika teorier, som målsättning att iaktta, tolka och 
reflektera kring betydelsen av uttalanden och åsikter. Det har varit en övergripande strävan att 
ge ungdomarna stort utrymme, inte bara i analysen, utan även i den textuella framställningen. 



44 

Jag har också sett som mitt ansvar att ge det undersökta fältet en innebörd genom att 
konsekvent reflektera, analysera och diskutera mig fram till centrala punkter som berör 
ungdomars Internetanvändning och elevens lärandekultur.  

5.1 Resultat utifrån Christine Bruce  
Bruce förespråkar ett reflekterande och problembaserat lärande, vilket jag funnit lätt att ta till 
mig. Det har ändå krävts att jag, för reliabilitetens skull, tänkt igenom hur jag tolkat Bruces 
kategorier. Ändå går det inte helt att applicera detta på det intervjuunderlag jag hade. Bruce 
menar att informationskompetens, eller aspekterna av dessa uppfattningar, bör förstås utifrån 
det sammanhang inom vilket man verkar. Det framstår som viktigt att ha i åtanke. Ungdomars 
Internetanvändning, och deras varierande kunskaper, tar sig uttryck på olika sätt, vilket är 
avhängigt om den avsedda situationen är organiserad eller ickeorganiserad. Utifrån resultatet 
kan jag konstatera att det är viktigt att anta ett perspektiv utifrån båda världar och möjligen 
skulle resultatet ha varit ett annat om jag tydligare kunnat separera dessa kontexter. 
 
Det går att urskilja olika förhållningssätt till Internet och källkritik, utifrån de olika grupperna. 
Det finns även intressanta likheter mellan dem, i olika grupperingar. Förvisso är min 
uppfattning att det skiljer sig mellan grupperna beträffande hur de hanterar information och 
hur information medieras. Den kategori som eventuellt inte står att finna hos informanterna i 
intervjuerna är kategori 7, vilket emellertid inte är så underligt. Den sista kategorin kräver 
erfarenhet och en klarhet över den egna personen, och inneboende möjligheter att stärka sin 
personliga kunskap. Samtidigt är jag tveksam eftersom personliga värderingar, t ex en känsla 
för vad som är rätt och fel, återfanns hos både grupp 2 och 3.  
 
Bruce anser att en individ kan hysa flera olika aspekter av informationskompetens samtidigt. 
Utifrån Bruces kategorier menar jag att en individ även kan vara informationskompetent på 
samma gång som hon framstår som omogen en uppgift, och rent ansvarslös.  Mellangruppen 
skulle kunna ses som den minst informationskompetenta gruppen, medan grupp 1 och 
framförallt grupp 3 placerar sig inom flest kategorier. Likaledes tycks det möjligt att vända på 
resonemanget; att ungdomar litar till sin ”kunskap” och erfarenhet, men att information då 
används på ett destruktivt sätt. Så upplever jag att tjejerna i grupp 1 hanterar information. 
Positivt i sammanhanget var att det fanns tecken på att reflektera kring sitt beteende, vilket 
skulle kunna tyda på en förändring och utveckling till det bättre. Liksom grupp 3 kan den 
första gruppen föras till kategori 6.     
 
Förvisso hade det varit lättare att genomföra en analys utifrån observerade aktiviteter, t ex i 
form av ett pågående arbete. Mitt intervjumaterial är också begränsat, och att utgå ifrån det 
har både för- och nackdelar. Det finns alltid en risk att jag misstolkat det informanterna sagt, 
eller omvänt att de inte förstått mig. Min roll har dock varit att belysa deras åsikter och 
uppfattningar och trots att resultatet ovan inte kan betraktas som något allmängiltigt så 
framkommer vissa intressanta aspekter.  Mina tidigare funderingar tog även upp frågan om 
Internetanvändning på fritiden fordrar andra bedömningsgrunder än de som understryks i en 
skolverksamhet. Mellangruppen, intervjugrupp 2, skulle kunna ses som den minst 
informationskompetenta gruppen, medan grupp 1 och framförallt grupp 3 placerar sig inom 
flest kategorier. Men eventuellt bör man i högre grad värdera ungdomars Internetanvändning 
på fritiden utifrån kriterier där ansvar, omdöme och medvetenhet är kännetecknande för 
informationskompetens. Det skulle betyda att en reflekterande och eftertänksam person äger 
en viss slags kompetens, där den tekniska talangen eller förmågan att genomföra en 
informationssökningsprocess inte kommer i det främre ledet. Det kännetecknade bl.a. 
intervjugrupp 2 som var medvetna om sina egna begränsningar och reagerade på ett sunt sätt 
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över andra människor (vars situation inte var fullt så kontrollerad). Vidare ser jag utifrån 
samtliga intervjuer något positivt, nämligen en vilja att lära sig mer om källkritik och aspekter 
av källkritik. Det tycks för mig som en förutsättning för informationskompetens  
 
Ett villkor för att använda information klokt är att man är införstådda med vilka värderingar 
som uttrycks vid en specifik aktivitet.  Det faktum att vissa uttalanden inte så lätt kunnat 
infogas i en kategori är möjligen en konsekvens av att de kategorier som utarbetats blivit 
otidsenliga. De intervjuer som Bruce baserar aspekter av informationskompetens utifrån 
genomfördes 1994 och hade troligtvis sett annorlunda ut idag. Utifrån resultatet kan jag 
konstatera att det är viktigt att anta ett samhälleligt perspektiv på informationskompetens, där 
den snabba utvecklingen möjligtvis kräver mer av flexibilitet och förmåga till snabba beslut, 
men även insikt i att kunna begränsa sig och vara medveten om den egna personens styrkor 
och svagheter. Möjligen skulle resultatet ha varit ett annat om jag haft möjlighet att tillföra 
vissa kategorier dessa variabler. 

5.2 Slutsatser  
Härnäst ska jag försöka besvara de frågeställningar som ställts utifrån mitt syfte med 
uppsatsen. I samband med det redogörs även för de resultat och slutsatser som framkommit.  
Det överlåts dock åt läsaren att själv bedöma dess rimlighet. 
 
Vad engagerar tjejerna beträffande Internet på fritiden? Genom att bl.a. belysa tjejernas 
Internetanvändning i en fritidskontext framgår vad just de anser vara viktigt och 
meningsbärande. En fördel är också att utgå från ett innehåll som berör ungdomar, av den 
orsaken föll det sig naturligt för mig att titta närmare på LunarStorm som är en av de mest 
populära mötesplatserna hos barn- och ungdomar. Jag kan konstatera att alla informanterna 
var involverade i LunarStorm och att det i allmänhet tog ett par timmar i anspråk varje dag. 
Utifrån deltagarna framkom att chatten är en viktig del av LunarStorm. Att vistas på 
LunarStorm innebär (för samtliga) att uppdatera sin ”status” (samla poäng), bygga upp sina 
”krypin” och att bidra med anteckningar i varandras ”gästdagbok”. Det framgick tydligt att 
deras ”status” var viktig. Statuspoängen visar bland annat hur aktiv du är på LunarStorm. En 
hög status gör att personen syns mer och det brukar märkas i ”gästboken”. Följaktligen är det 
av stor betydelse att varje dag uppdatera sin status, och att interaktionen för tjejerna därmed 
handlar mycket om kommunikation och sociala kontakter.  
 
Mänskliga relationer bygger på informa tionsöverföring mellan människor. Kommunikationen, 
eller informationsöverföringen, sker genom olika medier och uttrycksformer. Det tycks 
dessutom, utifrån intervjuerna, som att var och en ”skapar sin egen mening”. Kommunikation 
kan naturligtvis tillföra både stöd och förståelse för en annan människa, men kan också 
utnyttjas i situationer av dominans och förtryck. Det har visat sig i de samtal vi haft att det är 
fullt möjligt, och vanligt förekommande, att så sker. Därmed ser jag på kommunikation 
utifrån både en positiv och negativ bemärkelse, då det ger uttryck för både begränsning och 
meningsskapande.  
 
Hur förhåller de sig till olika typer av webbplatser och material utifrån källkritiska aspekter? 
Under samtliga mina intervjuer är jag noga med att diskutera begreppet källkritik, och dess 
olika betydelser. Informanterna visste heller inte riktigt vad det innebar förrän jag förklarat. 
Överlag ansåg de sig kunna avgöra om t.ex. en sida inte helt överensstämde med ”sanningen” 
(men kanske inte alltid); det beror också på ”vad man söker om” och således skiftar det utifrån 
olika situationer. Allmänt ansågs mänskliga rättigheter, individens integritet och dylikt vara 
viktiga  ämnen att diskutera. Det framstod också tydligt att diskussionen som sådan var viktig, 
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oavsett vilken åsikt man hade. Jag noterade att till synes fastslagna yttringar och känsloutspel 
faktiskt kunde förändras under pågående intervju. Min uppfattning är att den första gruppens 
utåtagerande och starka åsikter delvis var ett försök att testa mig. När reaktionen från mig 
uteblev, och det stod klart att jag faktiskt lyssnade till deras åsikter, så upphörde också deras 
stora självhävdelsebehov.   
 
Det var även uppenbart att det fanns vissa skillnader mellan intervjugrupperna gällande 
förhållningssätt och värderingar. I den första intervjugruppen har tjejerna en trasslig social 
bakgrund och en hel del problem i skolan. De anförtror mig att de inte är så noga med hur 
man handskas med etiska och moraliska dilemman. Det tyder på att tvivelsamma beteenden 
och företeelser som kränkningar och ibland regelrätt mobbing har befästs hos dem. På 
LunarStorm publicerar de ofta bilder och det framgick (intervjugruppen 1) att det inte 
bekymrar dem nämnvärt att publicera bilder på andra utan personens medgivande. De är ändå 
medvetna om vad man får och inte får göra på nätet, även om de sedan väljer att göra det som 
inte är just och bra.  
 
Utifrån samtliga gruppintervjuer framträder bilden av att ”alla” vet ”vad som gäller” på 
Internet, och det förefaller som att man personligen är ansvarig i det ögonblick man kopplar 
upp sig på nätet. Paradoxalt nog efterfrågas fler regler, bättre förhållningssätt, och mera 
samtal om innehållet på Internet, parallellt med ett större engagemang från vuxna; föräldrar 
och pedagoger. Uppfattningen att individen ensam får bära ansvaret kan ses som ett uttryck 
för självständighet. Enligt min uppfattning kan det dock vara en konsekvens av hur vuxna 
uppträder, och således en beskrivning av att unga agerar i enlighet med vuxenvärldens 
(osynliga) uppträdande.  
 
På vilket sätt har de tillskansat sig den kunskap de har idag om Internet?  
Tyngdpunkten i min studie har även varit hur, vad, och när ungdomar lär sig om Internet. I 
min studie framgår att informanterna till största delen har lärt av varandra hur Internet, i 
teknisk mening, fungerar. Det de lär sig behöver emellertid inte vara vad vuxenvärlden 
förväntar sig. Jag ser det som fullt möjligt att elever och lärare samtalar om samma sak, men 
utifrån två helt olika diskurser. Det är därför inte särskilt förvånande att barn och unga hellre 
vänder sig till varandra, och att de indirekt implementerat uppfattningen att ”var och en får 
klara sig själv”.  
 
Man bör vara medveten om sociala och kulturella villkor för barn och ungas lärande, där 
förutsättningarna i stor utsträckning är beroende av hur individen möter de allt större 
informationsmängderna.  Det finns också tendenser som säger något mer generellt om ungas 
villkor i ett föränderligt samhälle, t.ex. hur de beter sig i förhållande till informations- och 
kommunikationstekniken. Det är troligen så att villkoren för ungdomarnas identitet utfaller 
olika, beroende på hur man handskas med informationsmängderna. 
 
Det är uppenbart att informanterna inte litar på lärarnas kunskaper, vilket måste betraktas som 
ett misslyckande. De uppfattade också lärarnas intresse för vad de sysslar med på Internet som 
måttligt. Det kan bero på att just dessa pedagoger är dåligt insatta i hur Internet fungerar. 
Tjejernas brist på förtroende kan tyckas befogat, om än beklagansvärt. Det är dock tänkbart 
att se deras uppgivenhet också som ett argument för att deras påverkansmöjligheter är små.  
 
Den tillämpliga kunskapen är självfallet förbehållet situationen, och området man befinner sig 
inom. Det finns en stor besvikelse hos informanterna över att de inte tidigare under skolåren 
fått lära sig, och träna på, hur t.ex. informationssökningsprocessen går till (i ett 
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skolsammanhang). Den kunskap som efterfrågas är framförallt vilka webbsidor som är bra, 
och hur man rangordnar, utifrån dess relevans, de ”träffar” man får vid informationssökning. 
Utanför skoltid är det än mer uppenbart att unga är utelämnade åt varandra, och sig själva.  
 
Vad anser tjejerna vara ett relevant innehåll för en eventuell skolundervisning i källkritik? 
Positivt i min studie är tjejernas vilja att lära sig och samtliga uttryckte önskemål om mer 
undervisning både gällande informationssökning och informationsanvändning, men också att 
föra samtal om Internets innehåll utifrån etiska och moraliska principer. Idag kan barn och 
unga i stor utsträckning agera på egna villkor på nätet och min uppfattning är att unga 
människor ibland överskrider gränser på ett negativt sätt, fastän de samtidigt har ett behov av 
gränser. 
 
Det har framgått med önskvärd tydlighet att informanterna vill lära sig mer beträffande 
källkritik, och de vill ha mer kommunikation och uppmärksamhet från vuxna i omgivningen. 
Mina tidigare funderingar handlade också om Internetanvändning på fritiden 
(ickeorganiserad) användning fordrar andra bedömningsgrunder än de som understryks i en 
skolverksamhet. Ett källkritiskt förhållningssätt rörande specifika situationer på Internet 
varierar mellan personerna, och är avhängigt om det handlar om en skoluppgift eller om de 
befinner sig utanför skolans väggar. I min studie går även att urskilja faran av att unga 
människor ställs inför ett informationsöverflöd, och utan möjlighet att kunna sovra eller 
värdera informationen. Att i något pågående skolprojekt eller ”forskning” ställas inför ett 
ohanterligt stort område innebär då många gånger ett stort misslyckande för många elever.  
 
Vid utvärderingen av det nationella projektet ITiS framfördes kritiken att elevernas kunskaper 
inte togs till vara, vilket går att relatera till även utifrån mina intervjuer. En slutsats är därför 
att större kunskap om elevers Internetanvändning på fritiden skulle kunna resultera i en 
undervisning som inkluderar istället för att exkludera elevers kunskap och intressen. På det 
vinner man förtroenden, tillit och ett engagemang som gynnar båda parter. En ståndpunkt hos 
mig är att elevens främsta drivkraft ska tillåtas vara nyfikenhet och vilja att lära. Det är min 
bestämda åsikt att barn och unga lär sig bättre genom ett bra bemötande och där vi utgår från, 
för dem,  verklighetsnära situationer. Däremot får ett perspektiv utifrån ungdomarna inte 
medföra att de får bestämma över viktiga villkor i sina liv, utan att de egentligen är kapabla 
att handskas med dessa.  
 
Utifrån empirin har också vissa likartade och allmängiltiga åsikter (koder) deklarerats och 
urskiljts:  
 
- man är personligen ansvarig när man är uppkopplad på Internet, oavsett om någon annan 

har ”ont uppsåt”.  
- samtliga informanter ansåg att vuxenvärlden var förhållandevis ointresserad av vad de 

gjorde på Internet 
- det framgick även att användarundervisning bör ske på olika plan, t.ex. utifrån ett 

källkritiskt perspektiv.  
- undervisning torde även få bättre resultat om den integrerades under de tidigare skolåren.  
 
En obesvarad fråga, utifrån mitt empiriska material, är det tänkbara sambandet mellan unga 
tjejers agerande på Internet och den sociokulturella kontexten. Emellertid framträder mönster, 
genom ovan koder, som visar att många starka åsikter tenderar att vara gemensamma för alla 
intervjugrupper oavsett social tillhörighet.  
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Vi har alla olika erfarenheter, då vi kommer från skilda världar och lever i olika 
samhällssystem, men Internet är öppet för alla att uttrycka sin åsikt. Givetvis måste alla elever 
förberedas och ges ”nätkompetens”. De uttrycker dessutom att de verkligen vill det. En aspekt 
på informationskompetens som bör framhållas är följaktligen användarnas, i detta fall 
ungdomarna, och deras faktiska upplevelser utifrån den specifika kontexten. En angelägen 
fråga utifrån det är vilken betydelse skolan bör ha för elevernas förhållningssätt, och vad säger 
oss, utifrån ungdomarnas uppfattningar och i en vidare kontext, de kulturella villkoren för 
lärande?  
 
Liksom olika rön och forskning inom området antyder är en förutsättning för att ungdomar 
ska tillägna sig ett källkritiskt tänkande att de ska komma underfund med hur de ska hantera 
och värdera information, som ett led i det livslånga lärandet. Det är dock inte något som 
växer fram genom självständigt och ”fritt” arbete, utan det sker genom samverkan mellan 
elever och lärare, anser jag. Som betonas i olika studier, såväl nationella som internationella, 
så måste diskussionen i framtiden även innefatta, och utgå ifrån, barn och ungas upplevelser 
och tankar kring IKT. I framtiden är det nödvändigt för elever att lära sig att hantera 
varierande information och i skiftande mängder, vilket måste förstås som en process som tar 
tid och där eleverna själva uttryckt att de behöver stöd och uppmuntran. Eleverna är heller 
inte behjälpta av tillfälliga insatser utan det måste ske en fortlöpande handledning, och hos 
pedagoger en ökad förståelse om elevers olika förutsättningar och mognad.  
 
Liksom titeln för min uppsats antyder så kan en del kännetecknande drag för dagens samhälle 
urskiljas, till exempel den snabba takten med vilken den nya tekniken gör sitt intåg samt den 
betydande spridningen av datorer. Mångfalden, frekvensen, tillgängligheten och den stora 
spridningen av information är den stora skillnaden idag. Det sker även en snabb omvandling 
kring vad som anses vara väsentliga och tidsenliga kunskaper gällande datorer och IKT. 
Ungdomar har ett naturligt försprång i den meningen att de har ett mer förbehållslöst 
förhållande till tekniken och dessutom ofta mer tid till att sitta framför datorerna (Hernwall s. 
139). Det är också fenomen som snabbt fångas upp av barn- och ungdomar, men som endast i 
liten omfattning påverkar skolan (Chaib & Tebelius 2004, s. 19).  
 
Ett återkommande kriterium när man talar om IKT är således ”hastigheten” och den snabba 
utvecklingen. Men hastigheten till trots så kan företeelser på Internet få bestående 
konsekvenser. Det skiljer sig också i uppfattningen mellan den äldre och den yngre 
generationen beträffande IKT. I mina samtal med ungdomar på biblioteket om datorer anses 
ett problem snarare vara bristen på hastighet. En diskussion om källkritik bör således belysas 
utifrån många olika aspekter; avsaknad av kommunikation, förståelse och insyn. För 
ungdomar ter sig verkligheten på ett sätt. De är mer insatta än vuxna inom ett verkligt 
genomgripande område. De är också uppvuxna med ett informationsöverflöd som en naturlig 
del i deras vardag och den ”nya tekniken” existerar eventuellt bara i vuxnas begreppsvärld. 
Det innebär emellertid inte att barn och unga kan hantera allt på Internet även om de tycks 
befinna sig blott ett ”klick” ifrån nya upplevelser. 
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6 Sammanfattning 
 
I den här magisteruppsatsen har 15-åriga tjejers Internetanvändning utifrån ett källkritiskt 
perspektiv studerats, företrädesvis utifrån en fritidskontext och med en betoning på etik och 
olika värderingsfrågor. I min inledning av uppsatsen redogörs även för ämnets relevans, samt 
bevekelsegrund. Jag ger också en bild av det sammanhang inom vilket jag verkar och den 
förförståelse som är min faktiska utgångspunkt. Jag har angett olika skäl för mitt arbetssätt, 
dels synen på barn och ungas yttranderätt samt att försöka utgå från deras perspektiv för att 
bättre förstå de villkor som de lever inom.  
 
I uppsatsens problemformulering beskrivs nödvändigheten av källkritisk förmåga hos unga 
människor, samt att undervisningen bör sträva mot att eleverna lär sig hantera 
informationsflödet gällande olika fakta och förhållanden, samt etiska frågeställningar. Vidare 
problematiseras vilka, och vems, perspektiv som bör tjäna som utgångspunkt i forskningen. 
Min uppsats betonar användning av information, till skillnad från det mer vanliga synsätt på 
datorn som hjälpmedel (eller den specifika programvaran). Jag framhäver betydelsen av en 
helhetssyn kring ungdomars Internetanvändning och källkritiska förmåga och min ambition 
har därmed varit att belysa innehållet på Webben, tjejernas interagerande och den innebörd 
som just de tillskriver situationen. Det har också varit viktigt för mig att betona skillnaden 
mellan Internetanvändning under skoltid och s.k. fritid, även om det stundom visade sig svårt 
att särskilja dem. 
 
Min litteraturgenomgång gav en kort översikt av den litteratur som jag använt mig av och som 
dominerat området. Jag gjorde även ett försök att se var min egen uppsats stod i förhållande 
till övrig forskning. Jag kan konstatera att mycket av dagens forskning behandlar ungdomars 
informationsanvändning utifrån en skol- och undervisningssituation. Det förefaller dock vara 
mindre vanligt att utgå från ungdomarnas uppfattningar om källkritik utifrån både 
organiserade och ickeorganiserade situationer, och vilka motsvarigheter eller variationer som 
finns mellan de båda. Här presenterades även ett utdrag av den utvärdering som gjorts 
beträffande det nationella projektet ITiS.  
 
Teori och metodavsnittet inledde jag med att presentera den kvalitativa intervjumetoden. Här 
redogörs även för problem och etiska aspekter. Till dessa kan nämnas det stora kravet på 
lyhördhet, flexibilitet och medkänsla. En jämvikt mellan öppenhet och struktur är 
eftersträvansvärt. Till god forskningsetik hör givetvis att i möjligaste mån anonymisera 
informanterna. Genom att ge deltagarna i de tre gruppintervjuerna fingerade namn, och 
genom att stryka vissa uppgifter som annars kunde ge indikationer på vem det var, anser jag 
att jag gjort vad jag kunnat. Jag vinnlade mig om att utförligt beskriva urvalsprocessen, 
undersökningens upplägg och genomförande. Detta för att läsaren ska ha möjlighet att följa 
med i skeendet, samt fortsättningsvis i analysprocessen. Det ökar därmed studiens stringens 
och giltighet.  
 
Den teoretiska utgångspunkt jag valt utgår bl.a. från Christine Bruce och den relationella 
modellen Bruce förespråkar en förändrad syn på informationssökning, med fokus på bland 
annat informationsanvändning istället för på tekniska talanger. Utifrån en tidigare studie har 
Bruce påvisat sju olika kategorier där informationskompetens, eller snarare aspekterna av 
informationskompetens framställs. De olika kategorierna står i relation till varandra, men 
skiljer sig åt beträffande vad som är centralt i just den kategorin. I de två första kategorierna 
är information betraktad objektivt och som en del av den externa miljön. I de två nästföljande 
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kategorierna är information fortfarande sedd som något objektivt, men även studerat utifrån 
ett upplevt behov. De tre sista kategorierna mynnar ut i en kunskapsbas och information 
upplevs därmed som något subjektivt. 
 
En annan teoretiskt utgångspunkt, som även förordas av Bruce, är det sociokulturella 
perspektivet. Utifrån det sociokulturella perspektivet menar man att individen och dess 
agerande bör förstås utifrån kulturella, sociala och historiska avseenden. Vidare understryks 
förmågan att hantera medierande redskap (artefakter) som underlag för lärande, 
kommunikation och handlingssätt. En mänsklig handling sägs stå i direkt relation till de olika 
samverkande redskapen och det är just samspelet mellan olika artefakter, tänkande och 
lärande som är meningsfullt och som kan bidra till en förståelse för ungdomar och deras värld.  
 
I avsnitt 3.6.1, mikro och makronivå, redogörs bl. a för hur nya redskap ändrar på gränserna 
för vår intellektuella och praktiska kapacitet, och hur det för olika individer betyder att 
lärande blir en fråga om hur man tar till sig och förmår använda dessa redskap. Innebörden av 
detta är att starka individer ges en fördel av informationsflödet, medan de svaga har svårt att 
prioritera och identifiera relevant information. Det handlar således om de olika förutsättningar 
som olika grupper av ungdomar har för att möta det framväxande kunskapssamhället. 
 
I avsnittet reflexiva analyser beskriver jag analysprocessen efter genomförda intervjuer. För 
att kunna göra reflexiva tolkningar krävs att det som yttras under ett samtal mellan en eller 
flera människor skapas, förändras eller förstärks genom tillbakaflöden eller genom att avfärda 
tidigare förklaringar. De teoretiska antaganden som jag valt ligger också de till grund för 
analys och sedermera resultatet. Jag redogör även för den lodräta och den vågräta analysen 
vars förtjänst bland annat ligger i att analysarbetet delas upp på ett konstruktivt sätt.  Efter 
reflexion, analys och nya antaganden ska den lodräta analysen mynna ut i koder som liknas 
med arbetsverktyg. I den vågräta analysen ställer jag sedan dessa mot teorier, där frågor 
besvaras medan nya tillkommer.  
 
I mitt avsnitt om intervjuer redogörs för dessa utifrån teman och varje gruppintervju avslutas 
med en reflexion, och senare sker en vågrät- och lodrät analys utifrån de tre intervjuerna.  
 
I diskussionskapitlet diskuteras undersökningens genomförande och resultat i anslutning till 
studiens syfte och frågeställningar samt tidigare forskning. De resultat som framkommit visar 
på ett intresse hos ungdomarna för användarundervisning, bland annat i informationssökning 
och informationsanvändning, samt diskussioner kring källkritik utifrån en värdegrund. De 
efterlyser även ett större intresse hos pedagoger i att hjälpa dem med sådana frågor, samt att 
dylik undervisning bör inledas redan under de första skolåren. 
 
I detta sista avsnitt, sammanfattningen, har jag gjort en översikt utifrån varje avsnitt, samt lagt 
fram vissa slutsatser utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis vill jag 
understryka vikten av fortsatt forskning om unga människor och Internetanvändning, och att 
diskutera detta i termer av lärande, etik och moral, och i ett vidare sammanhang socialisation, 
d.v.s. sociokulturella faktorer och dess möjliga inverkan. En slutledning utifrån den empiriska 
undersökningen är att eleverna behöver och vill ha mer handledning och undervisning. Mitt 
material visar även att tjejerna hyste ett dåligt förtroende för pedagoger beträffande stöd vid 
informationssökning och informationsanvändning. Av den anledningen anser jag att en 
fortsatt forskning inom området i framtiden är nödvändigt. Jag vill även understryka värdet av 
en förändrad syn på informationsanvändning, där variationer utifrån olika sammanhang i 
högre grad beaktas och unga människors åsikter lyfts fram. 
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