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Abstract 
This master’s thesis examines information literacy and students in secondary education. The study is framed 
within a sociocultural perspective of learning and the method used is questionnaires. The major question posed is 
how and where students seek information. Other questions are if the students critically evaluate and analyse in-
formation sources and if teachers and school librarians cooperate with each other in order to help the students 
with their assignments. 

The findings indicate that most students regard information seeking as fact-finding or finding the right an-
swers to the question. Only one third of students experienced information seeking as seeking and using informa-
tion for understanding a topic. The first place the students look for information is the Internet. Half of the stu-
dents think they have been trained in information seeking. More boys than girls believe they have been trained. 
Three quarters of the students do not think they need more training in information seeking. Two thirds of the 
students think they have been sufficiently trained in source evaluation and more boys than girls believe they have 
been sufficiently trained. Just over half of the students do not think they need more training in source evaluation.  

A good half of the students think the school library is quite important and almost half of the girls and one 
third of the boys visit the library once or twice per month. The cooperation between the teachers and the librari-
ans does not work as well in the schools as the teachers and librarians wish but is improving. The majority of the 
teachers and librarians think their cooperation needs to be improved. The majority of the teachers think there is a 
correlation between information seeking and learning outcomes. All the librarians think the library is a resource 
that ought to be integrated in the students’ education.  

My conclusion is that the majority of the students are not information literate. To be information literate, the 
students need to have the ability to locate and evaluate the required information. Information seeking as scruti-
nizing and analysing is a pre-requisite for lifelong learning. 
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Inledning 

Informationssökning är något som vi alla ägnar oss åt dagligen, medvetet eller 

omedvetet. Vi läser dagstidningen och ser på nyheter på tv:n. Vi får information 

vare sig vi vill eller ej via reklamen på tv:n och på bussen. Elever söker efter in-

formation till sina skoluppgifter. Dagens undervisning bygger alltmer på att ele-

verna ska söka och finna sin egen information. I takt med den moderna informa-

tions- och kommunikationsteknikens framväxt har informationssökning och in-

formationsanvändning fått allt större betydelse. Att kunna söka, sammanställa, 

bearbeta och kritiskt värdera information är en förmåga som har fått allt större 

betydelse i yrkespraktiken. Att elever kan söka och använda information tas för 

givet i skolan, men för att eleverna ska bli informationskompetenta krävs under-

visning. En förutsättning för detta är att det finns skolbibliotek på skolorna.  

Bibliotekslagen slår fast att det i gymnasieskolan ska finnas ”lämpligt förde-

lade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur 

samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen”.1 Trots lagen vi-

sar Kulturrådets statistik att det ändå är 61 procent av de kommunala grund-

skolorna och 90 procent av friskolorna samt 16 procent av de kommunala gymna-

sierna och 83 procent av de fristående gymnasierna som saknar bibliotek som är 

bemannade 6 timmar per vecka eller mer.2 

Att det finns ett gott samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier och ett 

välutrustat bibliotek med god tillgång till såväl medier som bibliotekarie gynnar 

eleverna. Skolan ska ge eleverna en grund för livslångt lärande för att vara rustade 

inför yrkeslivet.  

Ett kärnområde inom biblioteks- och informationsvetenskap är forskningen 

om hur människor söker information. Syftet med föreliggande uppsats är att un-

dersöka hur gymnasieelever söker efter information och vilka förutsättningarna är 

för dem att på ett tillfredställande sätt kunna utföra sina skoluppgifter.  

                                                 
1 Riksdagens webbsida > Dokument > Lagar > Svensk författningssamling (SFS) > sökord: bibliotekslag > 
Bibliotekslag (1996:1596) § 5 [2008-11-16]. 
2 Skolbiblioteken 2002: kulturen i siffror 2003:3, s. 5 ff. Kulturrådets webbsida, sökord: Skolbiblioteken 
2002 [2008-11-28]. Gränsvärdet 6 timmar är Kulturrådets. 
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Bakgrund 

Att skolbiblioteken är viktiga för elevers informationssökning framgår i den föl-

jande bakgrundsteckning som ligger till grund för min uppsats. Här redovisas tidi-

gare forskning som dels har fokuserat på skolbibliotek, dels elevers informations-

sökning och dels informationskompetens. 

Begrepp 

Kapitlet inleds med en förklaring av begreppen skolbibliotek, fackutbildad biblio-

tekarie, information och informationskompetens (information literacy). 

Begreppet skolbibliotek 

Eftersom skolbibliotek kan vara allt från några bokhyllor i ett litet rum bakom 

skolans matsal till en alldeles ny bibliotekslokal ritad av en arkitekt är det viktigt 

att definiera vad som menas med begreppet skolbibliotek. I en rapport från Skol-

verket, Skolverkets lägesbedömning 2006: förskola, skola och vuxenutbildning, 

finns en definition av vad skolbibliotek är:  

Med skolbibliotek avser Skolverket en gemensam och ordnad resurs av medier och informa-
tion som ställs till elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skol-
bibliotek är en del av skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas 
lärande. Skolbibliotek kan därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en 
skolas läromedel och övriga utrustning, dels en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutveck-
lingen och svarar för viss service.3 

Begreppet fackutbildad bibliotekarie 
I och med att det är många skolor som har skolbibliotek som är bemannade med 

annan personal än bibliotekarier vill jag belysa vad som menas med begreppet 

fackutbildad bibliotekarie. En fackutbildad bibliotekarie är en person som an-

tingen har bibliotekarieexamen eller magisterexamen i biblioteks- och informa-
                                                 
3 Skolverkets lägesbedömning 2006: förskola, skola och vuxenutbildning, s. 192. Skolverkets webbsida > 
Publikationer > Skolverkets lägesbedömning [2008-11-29]. 
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tionsvetenskap (sedan 1995), eller masterexamen i biblioteks- och informations-

vetenskap (sedan 2007). För att bli bibliotekarie idag studerar man biblioteks- och 

informationsvetenskap. Utbildningen ges vid Uppsala universitet, Lunds univer-

sitet, Umeå universitet, Växjö universitet och bibliotekshögskolan i Borås.  

Begreppet information 
Det finns många olika definitioner av begreppet information. T. D. Wilson skriver 

i artikeln ”On User Studies and Information Needs” från 1981 att det finns olika 

nivåer som information kan studeras på:  

The word ‘information’ is used, in the context of user-studies research, to denote a physical 
entity or phenomenon […], the channel of communication through which messages are trans-
ferred […], or the factual data, empirically determined and presented in a document or trans-
mitted orally.4 

Wilson menar att både den fysiska miljön (physical environment) och den socio-

kulturella miljön (socio-cultural environment) är viktig. De påverkar både infor-

mationsbehovet och informationssökningen. Att Wilson redan på 80-talet poäng-

terar den sociokulturella miljön är intressant eftersom jag kommer att applicera 

sociokulturell teori på mitt material (se avsnittet Teoretiska utgångspunkter). 

Henning Spang-Hanssen höll 1970 en föreläsning med titeln How to Teach 

About Information as Related to Documentation? För att försöka karakterisera vad 

information betyder poängterar Spang-Hanssen att mänskliga element måste in-

kluderas, såsom användaren, författaren, de som jobbar med information samt 

även det skrivna och talade språket. Information är beroende av ett sammanhang 

som kan synliggöras av det dokument som informationen förekommer i. Han på-

pekar dock att vi bör vara försiktiga med att ge ordet information en statisk se-

mantisk betydelse till professionella termer som bland annat dokument. Ordet in-

formation är kanske mest användbart om man inte ger det en formell definition. 

Spang-Hanssen menar dock att det kan vara bra om biblioteksprofessionen använ-

der sig av begreppet information för att höja dess status i förhållande till andra 

professioner, vilket jag finner intressant med tanke på min framtida yrkesroll som 

bibliotekarie och informationsspecialist.5 

Begreppet information literacy 
I Sverige har begreppet information literacy ofta gått under benämningen infor-

mationskompetens. Begreppet är komplicerat i och med att det rymmer flera olika 

tolkningar. Att försöka förklara alla olika definitioner ges inte utrymme i uppsat-

sen men jag anser att Christine Bruce, som är en föregångare inom området, är 

                                                 
4 Wilson, T. D., 1981, ”On User Studies and Information Needs”, s. 3. 
5 Spang-Hanssen, Henning, 2001, “How to Teach About Information as Related to Documentation?”. 
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viktig, vilket även framgår av den litteratur som jag har läst in mig på inför upp-

satsen där andra forskare diskuterar hennes avhandling i sina artiklar och avhand-

lingar. 

Christine Bruce presenterade i sin avhandling, The Seven Faces of Informa-

tion Literacy, begreppet informationskompetens. Avhandlingen är en fenomeno-

grafisk studie av högskolepedagogers uppfattningar av informationskompetens. 

Litteraturen som ligger till grund för studien visar på att informationskompetens 

brukar beskrivas som egenskaper. Dessa egenskaper är information technology 

literacy, computer literacy, library literacy, information skills och learning to 

learn.6 Bruce argumenterar för en skiftning i synsätt och menar att informations-

kompetens ska ses som en subjektiv-objektiv relation. I boken beskriver Bruce sju 

olika sätt att uppfatta begreppet informationskompetens: 

• The information technology conception – information literacy is seen as 

using information technology for information retrieval and communica-

tion. 

• The information sources conception – information literacy is seen as find-

ing information. 

• The information process conception – information literacy is seen as 

executing a process.  

• The information control conception – information literacy is seen as 

controlling information. 

• The knowledge construction conception – information literacy is seen as 

building up personal knowledge base in a new area of interest. 

• The knowledge extension conception – information literacy is seen as 

working with knowledge and personal perspectives adopted in such a way 

that novel insights are gained. 

• The wisdom conception – information literacy is seen as using information 

wisely for the benefit of others.7 

I de fyra första kategorierna ses informationen som objektiv och som en del av den 

yttre världen, det vill säga utanför informationssökaren. Kategori fem ser infor-

mation som subjektiv och som en del av informationssökaren, det vill säga kon-

struerad av individen och kategori sex och sju slutligen ser information som en 

förändring hos individen där nya insikter erhålls.8  

                                                 
6 Bruce, Christine, 1997, The Seven Faces of Information Literacy, s. 20 ff. 
7 Bruce, 1997, s. 110. 
8 Bruce, 1997, s. 115 f. 
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Bruce skriver i en artikel från 2000, ”Information Literacy Research: Dimen-

sions of the Emerging Collective Consciousness”, att forskning om information 

literacy alltjämt är i sin linda och menar att det ännu finns mycket att tillföra om-

rådet. Under rubriken Ways of Seeing Information Literacy beskriver Bruce olika 

sätt att se på information literacy, bland annat ”as a process; as an amalgam of 

skills, attitudes and knowledge; as the ability to learn; or as a complex of ways of 

experiencing information use”.9 Dock är det mest accepterade sättet att betrakta 

information literacy, enligt det rådande förfarandet att se på lärande i dagens ut-

bildningssystem: ”Information litearcy is the ability to access, evaluate and use 

information from a variety of sources”.10  

Tidigare forskning 

I följande stycke redogör jag för tidigare forskning om skolbibliotek, informa-

tionssökning och informationskompetens. 

Tidigare forskning om skolbibliotek 
Louise Limberg har på uppdrag av Skolverkets projekt Språkrum skrivit Skolbib-

liotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt. Limberg poängterar att bibliote-

kets och bibliotekariens pedagogiska roll måste studeras i sitt sammanhang, det 

vill säga i den pedagogiska kontext där biblioteket verkar.11 

En slutsats som Limberg drar är att skolbiblioteken har en pedagogisk funk-

tion att fylla, det vill säga de ska höja kvaliteten på elevernas lärande i skolan. För 

att uppnå detta bör biblioteken användas som ett redskap för elevernas lärande, 

vilket bör ske i olika ämnen under hela skolåret. Detta förutsätter ett nära samar-

bete mellan bibliotekarier och lärare, dels i planering och genomförande, dels i 

bedömning och utvärdering av elevernas arbeten.12 Även ett aktivt stöd från 

skolledningen är av betydelse. 

Monica Nilsson belyser i sin bok Informationsfärdighet i skolan: skolbibliote-

ket som pedagogisk resurs skolbibliotekets pedagogiska roll. Nilsson menar att 

skolbiblioteken är ett resurscentrum för bland annat pedagogik, information, me-

dier, språk, kultur och kommunikation samt att de har den viktiga funktionen att 

väcka elevers läslust. Skolor som har god standard i fråga om personaltäthet, me-

diasamling och tekniksatsning har stor betydelse för elevers kunskapsnivå, enligt 

Nilsson. Även förhållandet av större mediasamlingar, längre öppettider samt före-

                                                 
9 Bruce, Christine, 2000, “Information Literacy Research: Dimensions of the Emerging Collective 
Consciousness”. 
10 Bruce, 2000. 
11 Limberg, Louise, 2002, Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt, s. 14. 
12 Limberg, 2002, s. 17 f. 
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komsten av skolbibliotekarie har avgörande betydelse för elevers kunskapsnivå. 

När det gäller undervisning av elever i informationssökning menar Nilsson att 

denna aldrig får ses som något isolerat eller fristående utan att den måste integre-

ras i elevernas dagliga arbete. Undervisningen måste repeteras många gånger där 

skolbibliotekariens roll är betydande.13 

En annan stor undersökning är Student Learning Through Ohio School Libra-

ries av Ross Todd och Carol Kuhlthau. Undersökningen utfördes 2002–2003 och 

innefattar över 13 000 elever i skolår 3–12 i 30 olika skolor som har ett skolbiblio-

tek med skolbibliotekarie. Dels undersöktes med hjälp av 48 olika påståenden om 

”hjälp” hur eleverna uppfattade att skolbiblioteket hade hjälpt dem i deras skol-

arbete, dels med öppna svarsalternativ där eleverna med egna ord fick beskriva på 

vilket sätt eleverna uppfattade att de hade fått hjälp. Hela 99,4 procent angav att 

skolbiblioteket med dess service, inkluderat skolbibliotekariens roll, hade hjälpt 

dem på något sätt i deras arbete enligt de 48 påståendena. Citaten från eleverna 

visar även på detta: ”I’m in grade 8. I don’t get it. Why do I need to do this sur-

vey? Isn’t it obvious to everyone that we have to have our school library to do all 

our school work. It’s impossible to do it without it, that’s for sure”.14 

I en skrift av Marie Ögland, Skolans bibliotek: om att utveckla samarbetet 

mellan skolbibliotek och arbetslag kan man läsa hur Gransäterskolan i Håbo i 

samband med en ombyggnad under två läsår arbetat med ett projekt för att hitta 

metoder för skolbiblioteket och arbetslagens samarbete. Bibliotekarie Malin 

Ögland beskriver hur arbetet med bibliotekets olika funktioner har arbetats fram. 

Arbetet har främst syftat till att ge eleverna informationskompetens. Biblioteket är 

snarare en funktion än ett rum. Vad gäller elevers kompetens att söka och hantera 

information menar Ögland att ”[u]ndervisningen i informationssökning måste ske 

precis när eleverna behöver det. Inte en vecka före eller efter”.15 Att använda sig av 

bokprat och att göra litteraturen levande är ett av sätten som bibliotekarie och lä-

rare kan samarbeta kring. 

I rapporten, Skolbiblioteken i Sverige, Rapport från Statens Kulturråd 1999:1, 

belyses skolbibliotekens standard och funktion. Statens kulturråd har arbetat efter 

förutsättningen att skolbiblioteken är pedagogiska bibliotek. Det finns dock inte 

en tydlig organisation, som det finns för folkbiblioteken, vilket har gjort att skol-

biblioteken ofta glöms bort, dels i biblioteksdebatt och biblioteksutveckling, dels i 

skoldebatt och skolutvecklingen. 

                                                 
13 Nilsson, Monica, 2003, Informationsfärdighet i skolan: skolbiblioteket som pedagogisk resurs, s. 18. 
14 Todd, Ross J. & Kuhltahu, Carol C., Student Learning Through Ohio Libraries: the Ohio Research Study. 
A summary of the Ohio research study, 2004, s. 2. OELMA: Ohio Educational Library Media Associations 
webbsida > Välj Student learning through Ohio school libraries > Findings of the Ohio research study > 
OELMA Research study 8 pg (PDF) > A Summary of the Ohio Research Study [2008-12-09]. 
15 Ögland, Marie, 2002, Skolans bibliotek: om att utveckla samarbetet mellan skolbibliotek och arbetslag, s. 
18.  
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Skolbiblioteken är viktiga med avseende på möjligheten att utveckla en lång-

siktig plan för elevernas informationskompetens. Planen bör syfta till att eleverna 

redan från grundskolan ska utveckla förmågan att söka och utvärdera information. 

Utvecklingen ska förbättras från grundskolan till och med högskolan: 

Skolbiblioteket har dock främst en pedagogisk uppgift och kan inte ses isolerat från övrig pe-
dagogisk verksamhet. Skolbiblioteket måste hela tiden sättas i relation till arbetsformer och 
undervisningskulturer på skolan i stort.16 

Rektor är skolans pedagogiska och administrativa ledare. Rapporten visar på att 

det utan ett aktivt stöd från skolledningen är omöjligt att utveckla en bra skol-

biblioteksverksamhet. En bra biblioteksverksamhet byggs upp av bibliotekarier, 

skolledning, lärare och elever tillsammans. I rapporten ingår nio olika kommuner 

och tre skolor i varje kommun.  

I Skolbiblioteken 2002: kulturen i siffror 2003:3 redovisas statistiken för skol-

biblioteken för år 2002. I undersökningen ingår 4 531 grundskolor och 

571 gymnasieskolor som har minst 30 elever. I grundskolan har 53 procent av 

eleverna tillgång till ett bibliotek som är bemannat minst 6 timmar i veckan. Mot-

svarande andel för gymnasiet är 90 procent.17 I grundskolan är mediabeståndet i 

genomsnitt 15 volymer per elev och i gymnasiet 17 volymer per elev. För år 2002 

var andelen nyförvärv på grundskolan 0,7 volymer per elev och på gymnasiet 

1 nyförvärv per elev. Utlåningen i de grundskolor som hade bemannade bibliotek 

uppgick till 13 volymer per elev i genomsnitt, motsvarande andel för gymnasiet är 

5 volymer per elev. Andelen grundskolor som har Internetuppkopplingar i skol-

biblioteken är 85 procent och andelen gymnasier är 96 procent. 76 procent av 

grundskolorna, respektive 91 procent av gymnasierna har datoriserad mediekata-

log i skolbiblioteken.18  

I Skolbibliotek 2008: kulturen i siffror 2009:1 redovisas statistik för skol-

biblioteken för år 2008. Kulturrådet har valt att undersöka alla grundskole- och 

gymnasieenheter. En skola kan ibland bestå av flera skolenheter. Undersökningen 

består av 6 078 skolenheter. Rapporten visar att bara två tredjedelar av landets 

skolenheter har ett skolbibliotek. Det kan vara både ett eget bibliotek eller ett 

bibliotek som är integrerat med ett folkbibliotek. Det kan även vara ett bibliotek 

som är delat med en annan skolenhet och ofta då inom en och samma byggnad. 

18 procent av alla elever saknar tillgång till ett skolbibliotek. Två tredjedelar av 

skolbiblioteken har öppet med bemanning och två tredjedelar har datorer med 

Internetuppkopplingar. Dessutom har två tredjedelar datoriserad katalog. Kultur-

rådets undersökning visar vid en jämförelse med 2002 års undersökning att ande-

                                                 
16 Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys och probleminventering, 1999:1, s. 17. 
17 Observera att ingen uppdelning på kommunala skolor respektive friskolor är gjord. 
18 Skolbiblioteken 2002: kulturen i siffror 2003:3, s. 7 ff. Kulturrådets webbsida, sökord: Skolbiblioteken 
2002 [2008-11-28]. 
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len skolor med någon form av skolbibliotek förefaller minska. Dessutom verkar 

inte den genomsnittliga bemanningen vid skolbiblioteken ha ökat.19  

Svensk biblioteksförening vill med sin rapport Skolbiblioteken: en underut-

nyttjad och underprioriterad resurs från 2007 inspirera till ett ökat engagemang 

för elevers rättighet till bemannade skolbibliotek. De menar att ett bemannat skol-

bibliotek är ett kraftfullt verktyg för elevers kunskapsutveckling. I rapporten redo-

görs för ett samband mellan skolans storlek och dålig biblioteksstandard.20 Skol-

ledarna har fått svara på några påståenden om i vilka avseenden skolbibliotek 

spelar en central roll. Att utveckla läsförståelsen är den funktion som flest skol-

ledare lyfter fram följt av funktionen att stimulera elevers litteraturintresse. Där-

efter kommer skolbibliotekens betydelse för att utveckla elevers förmåga att söka 

och värdera information.  

Av eleverna på gymnasiet är det två utav tre pojkar som aldrig eller enstaka 

gång per termin använder skolbiblioteket. Av flickorna uppger 45 procent att de 

använder biblioteket varje månad eller oftare. Drygt hälften av eleverna använder 

skolbiblioteket för informations- och faktasökning. En stor majoritet av eleverna 

anser att tillgången till ett skolbibliotek är viktigt.  

I rapporten Skolverkets lägesbedömning 2006: förskola, skola och vuxen-

utbildning har Skolverket enligt regleringsbrev för 2006 i uppdrag att redovisa 

bland annat barn- och ungdomsutbildning där skolbibliotekens verksamhet ingår. I 

förordet till rapporten framkommer att syftet är att ge regeringen ett samlat fakta-

baserat underlag för beslut om utbildningspolitiska frågor. I uppdraget ingår även 

att ge förslag till åtgärder utifrån den bedömning som görs. Kommuner och skolor 

ska även stimuleras till diskussioner om hur man kan utveckla kvaliteten och re-

sultatet på verksamheten. Rapporten påpekar att skolbibliotekens pedagogiska roll 

sällan utnyttjas. Skolverket spekulerar i om det är bokbeståndet eller bibliotekens 

service som är orsaken till att biblioteket sällan nyttjas. Även ledningens priorite-

ringar och den rådande skolkulturen inverkar. Förutom detta läggs förslaget om att 

begreppet skolbibliotek kanske behöver omdefinieras samt att dess funktion får ett 

nytt innehåll.21 Skolverkets slutsatser är att man inom skolbiblioteksverksamheten 

bör utveckla ett systematiskt kvalitetsarbete eftersom skolbiblioteken har potential 

att höja kvaliteten på elevernas lärande.  

Tidigare forskning om informationssökning 
En amerikansk forskare som har fokuserat på elevers syn på informationssökning 

är Carol Kuhlthau. I boken Seeking Meaning: a Process Approach to Library and 

                                                 
19 Skolbibliotek 2008: kulturen i siffror 2009:1, s. 5 f. Kulturrådets webbsida > Publikationer [2009-05-04]. 
20 Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs, 2007, s. 3 ff. Svensk Biblioteksförenings 
webbsida > Fakta & Forskning > Rapporter [2008-11-27]. 
21 Skolverkets lägesbedömning 2006: förskola, skola och vuxenutbildning, s. 196. Skolverkets webbsida > 
Publikationer > Skolverkets lägesbedömning [2008-11-29]. 
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Information Services beskrivs den processmodell för informationssökning som 

Kuhlthau har utvecklat. Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen om-

fattar sex faser där den sökandes känslor, tankar och handlingar beskrivs för varje 

fas. Modellen beskriver med hjälp av en tidslinje hur eleverna går från en känsla 

av osäkerhet, frustration och tvivel till en känsla av säkerhet och ökat självförtro-

ende.22 Kuhlthau anser att ett helhetsperspektiv av informationsanvändaren 

innefattar såväl affektiva som kognitiva aspekter och att informationssökning är 

en konstruktionsprocess som utgår från ett tillstånd av osäkerhet.  

Även Louise Limberg har undersökt informationssökning i inlärningskontext i 

avhandlingen Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan in-

formationssökning och lärande. Limberg delar in eleverna i tre kategorier base-

rade på deras informationssökning: att söka fakta, att väga information för att välja 

rätt, och att granska och analysera.23 Limberg drar slutsatsen att hur eleverna tän-

ker kring uppgiften påverkar dels hur de söker, dels hur de hanterar informationen, 

vilket i sin tur påverkar vad de lär sig. Elever som uppfattar informationssökning 

som faktasökning uppvisar bristfälliga inlärningsresultat. Även hur eleverna ser på 

gruppen påverkar vad de lär sig. Eleverna som uppvisade ett starkt intresse för 

ämnet de skrev om, samt hade en holistisk hållning till gruppen, var de som upp-

visade bäst slutresultat. 

I rapporten Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek av 

Mikael Alexandersson och Louise Limberg redovisas vad barn och ungdomar lär 

via elevcentrerad undervisning vid användandet av skolbiblioteket som resurs där 

elevernas osäkerhet som villkor för lärande har uppmärksammats. I rapporten po-

ängteras att kunskapsinnehållet ofta tenderar att hamna vid sidan av själva sökan-

det. Elever söker efter det rätta svaret eller rätt fakta när det de behöver är att få en 

förståelse för informationen. Det verkar finnas en gammal tradition i skolan att 

inte ifrågasätta eller vara källkritisk, men: 

[o]m IKT och undersökande arbetssätt på allvar skall höja kvaliteten på elevers lärande i sko-
lan menar vi att synen på informationssökning som faktasökning måste utmanas, liksom att 
olika dimensioner i informationskompetens, inte minst förmåga att värdera källor liksom käll-
kritik bör bli mycket mera synlig som objekt för lärande.24 

Genom sitt sätt att organisera undervisningen i skolan tycks det som om lärare och 

bibliotekarier medverkar i en process som förbereder elever för en samhällsför-

ändring med eget kunskapssökande som en central aspekt av yrkeslivet.25 Rappor-

                                                 
22 Kuhlthau, Carol Collier, 1993, Seeking Meaning: a Process Approach to Library and Information 
Services, s. 41 ff. 
23 Limberg, 2003, Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och 
lärande, s. 160. 
24 Alexandersson, Mikael, & Limberg, Louise, 2007, Textflytt och sökslump: informationssökning via 
skolbibliotek, s. 115. IKT är en förkortning för informations- och kommunikationsteknik (min kommentar). 
25 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 116. 
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ten belyser att det har skett en ideologiförskjutning, från lärarstyrd undervisning 

till elevcentrerat arbetssätt, i skolan. Informationssökning med hjälp av modern 

teknik värderas högre än informationssökning med hjälp av böcker. 

I en forskningsöversikt, Informationssökning och lärande: en forskningsöver-

sikt från 2002 av Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving, poängteras 

att ”[e]n avgörande faktor för hur elever söker information ligger i uppgiftens ut-

formning och i didaktiken i samband med elevers antaganden om vad som för-

väntas av dem”.26 Ytterligare faktorer som påverkar är olika informationssystem 

och elevers förståelse för dem. Att söka i en bibliotekskatalog är inte helt lätt för 

elever då katalogerna i allmänhet utgår från ett abstrakt vuxenspråk. 

Limberg, Hultgren och Jarneving påpekar att många lärare har en otydlig bild 

av vad informationsökning är medan bibliotekarier anser sig ha tydliga bilder av 

informationssökning. Däremot saknar bibliotekarier en inblick i vad elevernas 

syfte med informationssökningen är. Limberg, Hultgren och Jarneving efterlyser 

ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier där deras gemensamma kompetenser 

hjälper elever att utveckla kunskap och förmåga att söka och använda information. 

Joyce Kasman Valenza fokuserar på skolbibliotek som en dygnetrunttillgång i 

studien “It´d Be Really Dumb Not to Use It”: Virtual Libraries and High School 

Students’ Information Seeking and Use – a Focus Group Investigation från 2007. 

Valenza diskuterar användandet av skolbiblioteket som ett virtuellt skolbibliotek 

(virtual library) där begreppet virtual library definieras som:  

a customized, structured online learning environment/community, developed by a teacher-
librarian to improve and extend the services and mission of the library program to the learning 
community.27 

Virtuella skolbibliotek har en stark potentiell kraft genom att erbjuda studenter 

dygnetruntservice. Slutsatserna som Valenza drar är att alla elever är eniga om och 

värderar det virtuella skolbiblioteket högt. Studenterna menar att det virtuella 

skolbiblioteket dels har hjälpt dem att finna användbar information, dels få högre 

betyg. De litade på skolbiblioteket och såg det som ett kvalitetsfilter (a quality 

filter) för att finna information som de kan lita på för att möta lärarnas krav på 

vetenskapliga källor. Studenterna var även medvetna om värdet av att dokumen-

tera och reflektera över informationen och de talar om sin förmåga att söka infor-

mation med ett stort självförtroende och är tacksamma över det virtuella skol-

biblioteket. 

Frances Hultgren har i studien Exploring the Contexts of Information Desig-

ned for Swedish School-Leavers undersökt studie- och yrkesvalslitteratur med 

                                                 
26 Limberg, Louise, Hultgren, Frances & Jarneving, Bo, 2002, Informationssökning och lärande: en 
forskningsöversikt, s. 89. 
27 Valenza, Joyce Kasman, 2007, ”It´d Be Really Dumb Not to Use It”: Virtual Libraries and High School 
Students’ Information Seeking and Use – a Focus Group Investigation, s. 210. 
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utgångspunkt i elevers informationskompetens. Hon har studerat hur tre stora ak-

törer uttrycker sig i studie- och yrkesvalslitteraturen med fokus på hur information 

om studier och yrke formuleras. Både informationen och individen konstitueras 

olika i litteraturen. De divergerande sätten att se på såväl information som individ 

beror på samhället, arbetsmarknaden och individens position samt värdet av ut-

bildning. Hultgren drar slutsatsen att: 

 young people need to develop skills in the critical analysis of informational texts as a tool in 
discerning their own best interests in relation to the range of interests promoted by career 
guidance literature. […] technical solutions need to be developed that increase the transpar-
ency of literature designed for school leavers.28 

I studien ”Användarundervisning inför informationssökning i yrkeslivet: en kun-

skapsöversikt” har Olof Sundin undersökt bibliotekariers och sjuksköterskors 

övergång från utbildning till yrkespraktik med avseende på informationssökning 

med hjälp av IKT. Användarundervisning är en del av innehållet i utbildningen för 

studerande i biblioteks- och informationsvetenskap, medan det för sjuksköterske-

studenter behandlas som ett redskap för att stödja lärandet.29 Sundin påpekar att 

det inte finns mycket skrivet om bibliotekarier som yrkesgrupp och deras infor-

mationssökning som underlag för den egna kunskapsbildningen. Däremot finns 

det mycket skrivet om sjuksköterskors informationssökning där de beskrivs som 

användare med behov, men med problem vid sökningen. Sjuksköterskor tilldelas 

rollen som de som behöver undervisas och bibliotekarierna rollen som experterna, 

det vill säga de som undervisar sjuksköterskorna. Sundin efterlyser forskning på 

de sociokulturella sammanhang i vilka informationssökning och informations-

kompetens etableras. Dessutom bör man: 

studera informationssökning med hjälp av IKT i övergången från utbildnings- till yrkesprak-
tik. Det görs genom att blottlägga hur normer, värderingar och förväntningar om informa-
tionssökning och informationskompetens formas inom yrkesgruppen bibliotekarier, medieras 
genom användarundervisning och approprieras eller bemästras av studenter för att sedan an-
vändas i yrkeslivet.30  

AnnBritt Enochsson beskriver i Meningen med webben: en studie om Internetsök-

ning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass hur attityden gentemot Internet skiljer 

sig mellan pojkar och flickor och vilka konsekvenser det får för deras informa-

tionssökning. Litteraturgenomgången i Enochssons studie indikerar att teknologi 

är ett manligt område och att pojkar visar ett större intresse för själva teknologin 

                                                 
28 Hultgren, Francis, 2006, “Exploring the Contexts of Information Designed for Swedish School-Leavers”, s. 
1. 
29 Sundin, Olof, 2004, ”Användarundervisning inför informationssökning i yrkeslivet: en kunskapsöversikt”, 
s. 288. 
30 Sundin, 2004, s. 306 f. 
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än vad flickor gör.31 Studien är gjord med en sociokulturell ansats och med ett 

genusperspektiv. Enochsson förklarar det sociokulturella perspektivet med att 

kunskap är konstruerat och utvecklas genom kommunikation med omgivningen. 

Enochssons studie är intressant för mig eftersom den har ett sociokulturellt per-

spektiv och några frågor som behandlar genus. Min undersökning är ingen genus-

studie men jag har funnit intressanta skillnader mellan könen i min egen under-

sökning. 

Andrew Large, Jameshid Beheshti och Tarjin Rahman har i en kanadensisk 

studie från 2002, ”Gender Differences in Collaborative Web Searching Behavior: 

an Elementary School Study”, fokuserat på informationssökning på Internet 

i samkönade grupper. Studien, som är gjord med ett genusperspektiv, visar att 

pojkarna använde färre ord när de formulerade sökfrågor än flickorna och att de 

spenderade mindre tid på varje individuell träff, men att de klickade på fler hy-

pertextlänkar i minuten än flickorna och att de över huvudtaget var mer aktiva när 

de var online. Att pojkarna sökte med färre ord kan indikera att de hade problem 

med att komma på termer att söka med eller att de helt enkelt trodde att de skulle 

lyckas finna relevant information genom att använda färre ord. Varken pojkarna 

eller flickorna spenderade lång tid med att värdera det som visades på dataskär-

men. Hälften av alla sidor som de undersökte tittade de på mindre än 30 sekunder. 

Gruppen av pojkar spenderade betydligt mindre tid än flickorna med att undersöka 

Internetsidorna, vilket pekar på att pojkar inte läser lika mycket online eller att de 

samarbetar mindre med varandra.32 

Tidigare forskning om informationskompetens 
Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo Jarneving redogör för hur forskare och 

bibliotekarier på 1970-talet benämnde vad som idag kallas för information literacy 

för bibliotekskunskap. På 1980-talet var benämningen färdigheter i informations-

sökning för att på 1990-talet bytas ut mot begreppet information literacy. De me-

nar att begreppet information literacy har utvecklats parallellt med informations-

teknologins framfart. Termen lär ha använts för första gången 1974, men fick först 

1989 genomslagskraft i och med slutrapporten som American Library Association 

publicerade.33 

American Library Association, ALA, kom 1989 med en rapport, Presidential 

Committee on Information Literacy: Final Report, där begreppet information lite-

racy definieras: 

                                                 
31 Enochsson, AnnBritt, 2001, Meningen med webben: en studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en 
fjärdeklass, s. 73. 
32 Large, Andrew, Beheshti, Jameshid & Rahman, Tarjin, 2002, ”Gender Differences in Collaborative Web 
Searching Behavior: an Elementary School Study”, s. 442. 
33 Limberg, Hultgren, Jarneving, 2002, s. 96 ff. 



 18 

To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and 
have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information. […] Ulti-
mately, 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 deci-
sion at hand.34 

I dagens informationssamhälle är förmågan att söka och värdera information ovär-

derlig. ALA skriver att kompetensen att finna den information som man behöver i 

en speciell kontext är att vara utrustad för ett livslångt lärande (lifelong learning). 

Information literacy är kunna söka och hantera information samt att värdera in-

formationen som expanderar i dagens informationssamhälle.  

Forskaren Carol Collier Kuhlthau har studerat de känslomässiga aspekterna av 

informationssökningsprocessen i Seeking Meaning: a Process Approach to Lib-

rary and Information Services. Kuhlthau menar att lifelong learning är det samma 

som information literacy.35 

David Bawden redovisar i en översiktsartikel, ”Information and Digital Litera-

cies: a Review of Concepts” från 2001, olika koncept till begreppet literacy och 

menar att information literacy är relaterat till andra ”literacies”: 

To deal with the complexities of the current environment, a complex and broad form of liter-
acy is required. It must subsume all the skill-based literacies, but cannot be restricted to them, 
nor to any particular technology or set of technologies. Understanding, meaning and context 
must be central to it.36 

Bawden har undersökt hur olika definitioner av literacy har använts genom att 

söka i databasen Library and Information Science Abstracts (LISA) för åren 

1980–1999. Definitionerna som ingick i studien var information literacy, compu-

ter literacy, library literacy, media literacy, network literacy och digital literacy. 

Resultatet visar att det som var vanligast år 1999 var information literacy följt av 

computer literacy och media literacy.37 

Louise Limberg använder inte begreppet informationskompetens utan över-

sätter information literacy till informationskunnighet i sin avhandling Att söka 

information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och 

lärande.38 

Olof Sundin redogör i studien ”Webbaserad användarundervisning: ett forum 

för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis” från 2005 för webb-
                                                 
34 American Library Association, ALA:s webbsida > Divisions > Assn. of College & Research Libraries 
(ACLR) > Publications > White Papers and Reports > Presidential Committee on Information Literacy: 
Final Report, 2008 [2008-11-19]. 
35 Kuhltahu, Carol Collier, 1993, Seeking Meaning: a Process Approach to Library and Information 
Services, s. 154. 
36 Bawden, David, 2001, “Information and Digital Literacies: a Review of Concepts”, s. 251. 
37 Bawden, 2001, s. 218 ff.  
38 Limberg, 2003, s. 60. 
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baserad användarundervisning. Han har analyserat 31 webbaserade nordiska hand-

ledningar39 för informationssökning som är tillgängliga vid universitet och högsko-

lor i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Sundin finner olika återkommande 

uttryck för bibliotekaries expertis: ett källorienterat förhållningssätt, ett beteende-

orienterat förhållningssätt, ett processorienterat förhållningssätt och ett kommuni-

kativt orienterat förhållningssätt. De olika förhållningssätten medför olika sätt att 

definiera information och informationssökning. I de flesta av handledningarna 

finns argument för varför det är viktigt med informationskompetens. Sundin me-

nar att begreppet informationskompetens används för att ”legitimera bibliotekari-

ers expertis och nödvändigheten av att mediera denna genom användarundervis-

ning”.40 Sundin fäster uppmärksamheten på att det inte bara har skett en förändring 

av begreppen till förmån för begreppet informationskompetens utan att det även 

har skett en förändring i det pedagogiska förhållningssättet.  

Anna Lundh och Olof Sundin beskriver i ”Lärare och informationskompetens: 

från utbildningspraktik till yrkespraktik” från 2006 svenska 4–9 lärares upplevel-

ser av informationssökningsaktiviteter i utbildnings- respektive yrkespraktiken 

och relationen mellan dessa praktiker. De har intervjuat sex nyutexaminerade 4–9 

lärare som maximalt har arbetat fyra terminer efter avslutad utbildning. Studien 

visar att informationskompetensen är kontextbunden och Lundh och Sundin me-

nar att den informationsaktivitet som fungerade under utbildningspraktiken nöd-

vändigtvis inte behöver fungera i ett framtida yrkesutövande. De poängterar att 

informationskompetens som generell färdighet, som skulle vara direkt överförbar 

från en social praktik till en annan, motsägs genom studien.41 

American Association of School Librarians (AASL) skriver i Standards for 

the 21
st
 Century Learner att begreppet information literacy har blivit mer kom-

plext i takt med att resurser och teknologier har ändrats:  

Information literacy has progressed from the simple definition of using reference resources to 
find information. Multiple literacies, including digital, visual, textual, and technological, have 
now joined information literacy as crucial skills for this century.42 

Monica Nilsson fäster i boken Informationsfärdighet i praktiken: skolbibliotekarie 

och lärare i samverkan från 2007 uppmärksamheten på att det många gånger sak-

nas handfasta planer för hur informationskompetens ska införlivas i den dagliga 

undervisningen.43 I takt med informationssamhällets ständigt ökade krav på indivi-

                                                 
39 Sundin väljer att benämna användarundervisning för handledning. 
40 Sundin, Olof, 2005, ”Webbaserad användarundervisning: ett forum för förhandlingar om bibliotekariers 
professionella expertis”, s. 121. 
41 Lundh, Anna & Sundin, Olof, 2006, “Lärare och informationskompetens: från utbildningspraktik till 
yrkespraktik”, s. 12. 
42 American Library Association, ALA:s webbsida > Divisions > American Association of School Librarians 
(AASL) > Professional Tools > AASL Standards for the 21st Century Learner, 2007, s. 3 [2008-11-19]. 
43 Nilsson, Monica, 2007, Informationsfärdighet i praktiken: skolbibliotekarie och lärare i samverkan, s. 6.  
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den att kunna förstå och göra sig förstådd har begreppet informationskompetens 

hamnat i rampljuset. Nilsson menar att: 

Informationskompetens är ett övergripande begrepp som omfattar såväl elektroniska sök-
ningar och färdigheter i informationsåtervinning som ’gamla’ traditionella bibliotekskunska-
per. […] Informationskompetens är en konstruktionsprocess nära kopplad till förmågan till 
kritiskt tänkande. Den som är informationskompetent kan omvandla information till kunskap. 
Kunskap och information relaterar till varandra men är olika. Omvandling av information till 
kunskap är en process som innebär tolkning.44 

Nilsson framför en önskan om att regeringen och Skolverket tillsammans utarbetar 

gemensamma mål för informationskompetens för att ge eleverna likvärdiga ut-

bildningar. I Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, står det att: 

Eleverna skall också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde 
och en snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap 
blir därför viktig. Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden 
och att inse konsekvenserna av olika alternativ.45 

Skolan bör ge eleverna informationskompetens så att de kan söka, värdera, och 

analysera informationen för att kunna ge svar på de frågor eller problem som 

skoluppgiften kräver. 

Skolbibliotek 

I detta kapitel redogörs för två styrdokument som reglerar vad som gäller för skol-

biblioteken, nämligen Bibliotekslagen och Läroplan för de frivilliga skolfor-

merna, Lpf 94. 

Bibliotekslag (SFS 1996:1596) 
Bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 1997 och fastslår att det inom grund- 

och gymnasieskolan ska finnas ”lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera 

skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov 

av material för utbildningen”.46 I bibliotekslagen framkommer även att det är 

kommunerna som ansvarar för folk- och skolbiblioteken: 

                                                 
44 Nilsson, 2007, s. 8. 
45 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 5. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
46 Sveriges riksdag > Dokument > Lagar > Svensk författningssamling (SFS) > sökord > Bibliotekslag 
(1996:1596) > Bibliotekslag (1996:1596) § 5 [2008-11-16]. 
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Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja 
språkutveckling och stimulera till läsning.47 

Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 

Dagens globaliserade samhälle ställer stora krav på människans förmåga att vär-

dera kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats med skyldig-

het att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.  

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna är att förmedla kunskaper och skapa förutsätt-
ningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen skall främja 
elevernas utveckling till ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- 
och samhällslivet.48 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna gäller för gymnasieskolan och fastslår att 

eleverna ska kunna ”orientera sig i en komplex verklighet med stort informations-

flöde och snabb förändringstakt”.49 Förutom detta förväntas eleven kunna finna 

och tillägna sig kunskap och kritiskt granska kunskapen för att utveckla ett veten-

skapligt sätt att tänka och arbeta.  

Studierna ska ge eleverna en grund för livslångt lärande för att ha beredskap 

när premisserna i arbetsliv och samhälle ändras, till exempel vad gäller den tek-

niska utvecklingen. När det gäller målen i läroplanen ska eleverna efter avslutad 

skolgång kunna hämta stimulans ur estetiska och kulturella upplevelser. Eleverna 

ska även kunna söka sig till facklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud, 

som en källa till kunskap, glädje och självinsikt. Ansvaret vilar dock på lärarna att 

se till att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap. 

Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att använda mig av en modell som är baserad på ett sociokulturellt 

synsätt. Enligt modellen fungerar lärandet olika beroende på elevernas sociala och 

kulturella kontext och skolan ses där som en social och kulturell mötesplats. Med 

andra ord kan lärande ses i relation till den kultur och den kontext lärandet är en 

del av. Det sociokulturella perspektivet har en tydlig utgångspunkt i den ryske 

psykologen Lev Vygotskij (1896–1934) och fokuserar hur människor tillägnar sig 

och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Roger Säljö skriver i Lärande i prak-

                                                 
47 Sveriges riksdag > Dokument > Lagar > Svensk författningssamling (SFS) > sökord > Bibliotekslag 
(1996:1596) > Bibliotekslag (1996:1596) § 9 [2008-11-16]. 
48 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s. 5. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
49 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s. 5. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
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tiken: ett sociokulturellt perspektiv att man i ett sociokulturellt perspektiv måste 

uppmärksamma tre saker om lärande:  

• utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) 

redskap  

• utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg)  

• kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter50 

Termerna redskap eller verktyg har stor betydelse i ett sociokulturellt perspektiv. 

Människan lever i en sociokulturell miljö med tillgång till redskap och verktyg 

som sträcker sig långt bortom människans biologiska förutsättningar. Med redskap 

eller verktyg avses de resurser som vi använder för att förstå vår omvärld. Intel-

lektuella redskap är exempelvis språk, tal och matematiska formler. Fysiska red-

skap, artefakter, är exempelvis hävstången, skördetröskan och traktorn vilka har 

underlättat arbetet i jordbruket i vår strävan att skapa gynnsammare förutsättningar 

för oss, enligt Säljö. Det kan således vara både språkliga och fysiska redskap som 

vi i vår förståelse av omvärlden använder oss av. Sett ur ett sociokulturellt per-

spektiv är frågan om hur vi lär oss följaktligen hur vi tillägnar oss de resurser som 

är en del av vår kultur och omgivning. Dessutom är det genom kommunikation 

som sociokulturella resurser skapas och förs vidare. Människan är språklig, det 

vill säga diskursiv till sin läggning. En stor vikt läggs också vid samspelet mellan 

människa och kollektiv där fokus ligger dels på vad människan som individ be-

härskar, dels på vad samhället och dess kultur kan åstadkomma. Säljö menar att: 

I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av handlingar, före-
ställningar och samspelsmönster som är kulturella och som existerar i och genom kommuni-
kation, och som därför skiljer sig åt mellan samhällen och livsmiljöer.51 

En kulturellt mycket viktig aspekt av hur lärandet går till är att lärandet ses som en 

process där man inhämtar kunskap, det vill säga att man införlivar kunskap i sitt 

kunskapsförråd. Denna kunskap kan man sedan plocka fram när som helst. Även 

klassrummets möblering signalerar att eleverna inhämtar kunskap som överförs 

från läraren. Frågor man ställer i ett sociokulturellt perspektiv är: 

Hur har denna speciella form av sociala praktik med sina fysiska redskap, begrepp och kom-
munikativa mönster uppkommit? Hur förs den vidare i samhället? […] Vilka speciella erfa-
renheter måste man göra för att kunna använda dessa redskap? Vem får tillfälle att göra dessa 
erfarenheter i ett socialt och tekniskt komplext samhälle?52 

                                                 
50 Säljö, Roger, 2002, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, s. 22 f. 
51 Säljö, 2002, s. 68. 
52 Säljö, 2002, s. 37. 
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Den övergripande frågan är alltså vad vi lär oss i olika situationer och en av 

grundtankarna för hur lärande kan beskrivas i det sociokulturella perspektivet är 

”förmågan att se något nytt som ett exempel på eller en variant av något redan 

bekant. Och denna förmåga utvecklar vi genom att lära oss behärska intellektuella 

redskap”.53 I och med att den övergripande frågan är vad vi lär oss i olika situatio-

ner menar jag att en sociokulturell ansats passar utmärkt för att undersöka gymna-

sielevers premisser att söka efter information och vilka förutsättningarna är för 

dem att på ett tillfredställande sätt göra sina skoluppgifter.  

Människan lär sig genom att förtolka, mediera omvärlden. Vi har även möj-

lighet att ta till oss, appropriera kunskap från våra medmänniskor. Vi gör följakt-

ligen våra erfarenheter tillsammans med andra och agerar i verkligheten på ett sätt 

som omgivningen tillåter. ”Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställ-

ningsvärldar är framvuxna ur, och därmed färgade av, vår kultur och dess intel-

lektuella och fysiska redskap”.54 Redskapen medierar således verkligheten för 

människor och det viktigaste medierande redskapet är språket. 

Språket har olika funktioner, dels en utpekande funktion, dels en semiotisk 

funktion och dels en retorisk funktion. Med språkets utpekande funktion menas att 

språket är dekontextualiserande, det vill säga att det kan referera till andra språk-

liga företeelser. Språkets semiotiska funktion innebär att samma fenomen kan be-

tecknas på olika sätt. Språkets retoriska funktion innebär att vi använder språket 

för att påverka andra och oss själva samt vår etik och moral.55 

Vad gäller själva lärandet sker det oavsett vilket sammanhang människan be-

finner sig i. Människan kan inte låta bli att lära sig. Men sammanhanget är avgö-

rande för vad vi lär och hur vi lär. I skolan har skriftspråket fått en betydande roll 

för hur vi ser på kunskap. 

Jag har valt att utgå från en sociokulturell ansats där samhällets syn på lärande 

förändras i samma takt som de intellektuella och fysiska redskap som människan 

använder förändras. I min uppsats förstås dessa redskap som redskap för individen 

att erfara fenomen i den sociala och kulturella praktik som hon verkar, det vill 

säga skolan. I takt med utvecklingen av nya IKT-artefakter har vår syn på lärande 

förändrats från att värdera förmågan att kunna memorera kunskap högt till att vär-

dera förmågan att kunna söka, bearbeta, sammanställa och kritiskt värdera och 

använda information. Lärandet kommer att handla om hur vi omvandlar informa-

tion till kunskap.  

                                                 
53 Säljö, 2002, s. 73. 
54 Säljö, 2002, s. 81. 
55 Säljö, 2002, s. 83 ff. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka hur gymnasieelever söker information, hur 

de väljer bland informationen och vad de gör med informationen. Mina fråge-

ställningar är:  

Hur och var söker elever efter information? 

Är det någon skillnad mellan könen i fråga om att söka, finna, bearbeta och kri-

tiskt granska information?  

Har eleverna fått någon undervisning i informationssökning och källkritik?  

Har eleverna fått lära sig hur man ställer relevanta sökfrågor?  

Vilken roll spelar skolbiblioteket för eleverna?  

Vilken roll spelar lärarna och skolbibliotekarierna för såväl varandra som 

eleverna?  

Anser lärarna att det finns ett samband mellan informationssökning och kvalitet i 

lärande?  

Anser bibliotekarierna att deras kunskap tas till vara vad gäller att lära elever in-

formationskompetens? 

Anser lärarna att det finns ett samband mellan informationssökning och kvalitet i 

lärande? 

Anser bibliotekarierna att deras kunskap tas till vara vad gäller att lära elever in-

formationskompetens? 

Brukar lärarna och bibliotekarierna samarbeta med varandra inför elevernas upp-

gifter? 

Material och metod 

Undersökningen är genomförd med en kvantitativ forskningsansats. Genom att 

använda mig av enkäter vill jag få reda på gymnasieelevernas informationskom-

petens samt hur lärarna och bibliotekarierna förhåller sig till gymnasieelevernas 

informationskompetens. 

Jag har valt att använda mig av enkäter, vilka enligt Jan Trost kan ses som ett 

mätinstrument där man kan mäta människors beteenden, känslor och åsikter.56 

Generellt sätt kan man säga att ju större urval desto säkrare blir undersökningens 

resultat. Undersökningen baseras på enkäter till gymnasieeleverna, deras lärare 
                                                 
56 Trost, Jan, 2001, Enkätboken, s. 11. 
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samt skolornas bibliotekarier. Det ingår således tre enkäter med olika frågor. En-

käterna baseras både på öppna frågor, det vill säga frågor utan svarsalternativ, och 

slutna frågor, det vill säga frågor med svarsalternativ. Det ultimata för enkäter är 

att förhållanden under vilka människorna svarar på frågorna är likadana. I det här 

fallet består undersökningen av tre grupper med likadana formulär inom respek-

tive grupp. Även förhållanden som man undersöker bör se likadana ut för alla och 

inte ändras, det vill säga alla bör få svara på enkäten inom en någorlunda begrän-

sad tidsrymd. Relationen mellan de tillfrågade och mig själv är av yttersta vikt. 

Det är viktigt att de kan lita på mig och att de anser att det är värt att ta av sin tid 

för att svara på enkäten. 

Mitt urval är elever som går sista året i gymnasiet, deras lärare och skolornas 

bibliotekarier. Enkäterna genomfördes under en tidsperiod av fyra veckor med 

början i slutet av januari 2009. 

Jag har valt gymnasieskolor i Katrineholm. Dels för att Katrineholm redan har 

varit föremål för en studie, Skolbiblioteken i Katrineholm inför 2000-talet: en 

rapport från arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor och att det därmed finns ett 

jämförelsematerial. Dels för att det är bra storlek på kommunen med tre gymna-

sieskolor vilket jag finner lämpligt eftersom jag på grund av studiens omfång 

måste begränsa mig. 

Sammanlagt är det 124 elever fördelade på 7 klasser som ingår i undersök-

ningen. Lärarna är 10 till antalet och undervisar i klasserna som ingår i studien. 

Ämnena som lärarna undervisar i är biologi, fysik, historia, hälsa, idrott, kemi, 

matematik, miljö, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap socialkun-

skap och svenska. Det är således några lärare som undervisar i flera ämnen. 

Bibliotekarierna är 3 till antalet eftersom det endast arbetar en bibliotekarie på 

varje skola. 

Jag utgår ofta ifrån elevernas kön eftersom jag har funnit intressanta skillnader 

mellan könen, men min studie är inte en renodlad genusstudie. Jag räknar ofta 

samman sifferuppgifter från de olika skolorna som ingår i undersökningen, men 

när det finns någon skillnad mellan skolorna diskuterar jag det och tar upp det i 

analysen. 

Beskrivning av gymnasieskolorna 
Eleverna går i tre olika gymnasier i Katrineholm som ligger i Södermanlands län. 

Kommunen består av drygt 32 000 invånare och som förutom centralorten Katri-

neholm består av sju tätorter. Staden fick sina stadsrättigheter 1917. Katrineholm 

har tre gymnasieskolor, Duveholmsgymnasiet, Lindengymnasiet och Ellwynska 

skolan. Tillsammans kan gymnasieskolorna erbjuda 14 nationella program, två 

specialutformade program, individuellt program och gymnasiesärskolan.  
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Duveholmsgymnasiet 

Den största gymnasieskolan är Duveholmsgymnasiet med drygt 1 100 elever. 

Skolan har åtta av de nationella programmen, två specialutformade program samt 

två lokala profiler. De nationella programmen som finns är barn- och fritidspro-

grammet, byggprogrammet, estetiska programmet, fordonsprogrammet, naturve-

tenskapsprogrammet, medieprogrammet, hantverksprogrammet och samhällsve-

tenskapsprogrammet. Undersökningen består av fem klasser från Duveholmsgym-

nasiet. De klasser som ingår är byggprogrammet (där 21 elever av 24 har svarat), 

estetiska programmet (där 16 av 25 elever har svarat), medieprogrammet (där 13 

av 16 elever har svarat), hantverksprogrammet (där 7 av 13 elever har svarat) och 

naturvetenskapsprogrammet (där 24 elever av 30 har svarat). Den fackutbildade 

bibliotekarien arbetar heltid 5 dagar/veckan.  

Lindengymnasiet 

Centralt i Katrineholm ligger Lindengymnasiet med ca 500 elever.57 På skolan 

finns elprogrammet, energiprogrammet, handels- och administrationsprogrammet, 

hotell- och restaurangprogrammet, teknikprogrammet och upplevelseprogrammet. 

Eleverna som ingår i undersökningen går upplevelseprogrammet (där 22 elever av 

25 har svarat).  

Eleverna som går på Lindengymnasiet har inte haft något bibliotek på skolan 

utan har varit hänvisade till Katrineholms stadsbibliotek, Kulturhuset Ängeln, som 

ligger ett stenkast från skolan. Eleverna är fortfarande hänvisade till stadsbibliote-

ket men de har sedan januari 2009 en egen bibliotekarie som är knuten till skolan. 

Bibliotekarien är med på olika möten med lärarna på skolan där lärarna ber biblio-

tekarien om hjälp med olika uppgifter som rör elevernas arbeten. Bibliotekarien 

har även träffat några klasser på biblioteket för en introduktion i hur biblioteket 

och dess medier är katalogiserade. Den fackutbildade bibliotekarien arbetar 

20 tim/veckan som Lindengymnasiets skolbibliotekarie, dock inte på fasta dagar 

och tider. Eleverna hör av sig och bokar en tid med bibliotekarien.58 I sitt arbete är 

bibliotekarien både på Lindengymnasiet och på stadsbiblioteket, Kulturhuset Äng-

eln. Läraren får oftast bestämma var de ska vara när eleverna till exempel blir un-

dervisade i källkritik, såväl skolans lektionssalar som stadsbiblioteket används.59  

Alla elever som går upplevelseprogrammet och handels- och administrations-

programmet får när de börjar första året kvittera ut en bärbar dator. När eleverna 

slutar skolan får de köpa de bärbara datorerna om de vill, men de flesta väljer att 

lämna tillbaka dem. Att eleverna på upplevelseprogrammet får låna en bärbar da-

                                                 
57 På grund av fördröjning i kontakten med skolans rektor fick jag inte med mer än en klass i undersökningen. 
Idealet hade varit två till tre klasser. 
58 E-brev från Lindengymnasiets skolbibliotekarie till författaren [2009-04-08]. 
59 E-brev från Lindengymnasiets skolbibliotekarie till författaren [2009-04-07]. 
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tor som de även får ta med sig hem är en given omständighet för utbildningen.60 På 

skolan finns ett trådlöst nätverk med support från kommunens IT-kontor. För de 

övriga eleverna finns stationära datorer på skolan. 

Ellwynska skolan 

På Ellwynska skolan går ca 160 elever på omvårdnadsprogrammet. Det finns två 

klasser i år tre, varav den klass som ingår i undersökningen består av 27 elever av 

vilka 21 ingår i undersökningen. Den andra klassen var på fyra veckors praktik då 

jag genomförde undersökningen.  

Den fackutbildade skolbibliotekarien arbetar 15 tim/veckan fördelat på 3 da-

gar/vecka. 

                                                 
60 Uppgifter lämnade av skolans rektor Bengt Lind vid en telefonintervju [2009-04-03]. 
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Undersökning 

Idag, när vi har Google, finns det mesta att nå med några snabba tryck på tangent-

bordet och vips har vi hundratusentals träffar. Men vad är det för träffar vi får? 

Vid sökning på ordet ”information” i den svenska versionen av Google får jag 

nästan 3 miljarder träffar på 0,05 sekunder.61 Det tycks som om det bara är att 

välja och vraka bland träffarna. Men vad och hur ska man välja? Det är viktigt att 

vara källkritisk. Kan dagens gymnasieelever skilja agnarna från vetet? 

Att kunna tänka kritiskt och ta ställning i en komplex fråga är en förutsättning 

för livslångt lärande. Vad innebär det att kunna tänka kritiskt? Studierna ska ge 

eleverna en grund för livslångt lärande för att ha beredskap när premisserna i ar-

betsliv och samhälle ändras, till exempel vad gäller den tekniska utvecklingen. 

Men vad innebär det att ha beredskap när premisserna i arbetsliv och samhälle 

ändras? Skolan ska även ge eleverna en grund för livslångt lärande för att vara 

rustade inför yrkeslivet. Med vad innebär det att vara rustad för yrkeslivet? 

Är dagens gymnasielever informationskompetenta när de slutar gymnasiet? Är 

informationskompetens en generell färdighet som är direkt överförbar från en 

kontext till en annan? 

Det är frågor som dessa som får sin belysning här. 

Elevenkäten 

Fördelningen mellan könen bland gymnasieeleverna är 59 tjejer och 65 killar. 

Fördelat i procent är det 48 procent tjejer och 52 procent killar. Eftersom jag är 

intresserad av att jämföra svaren mellan tjejer och killar kommer resultaten att 

redovisas parallellt.  

Hur eleverna söker efter information 
Den första frågan i enkäten, fråga 1, handlar om hur eleverna gör när de söker 

efter information, och elevernas svar redovisas i tabell 1. 

                                                 
61 Ungefär 2 950 000 000 träffar. Sökningen är gjord 2009-04-08. 
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Tabell 1. Hur eleverna söker efter information 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Söker information via Internet 58 98 64 98 

Letar i läroböcker 52 88 37 57 

Letar i andra böcker än läroböcker 25 42 8 12 

Söker information i tidskrifter 5 8 3 5 

Söker information på annat sätt – – 6 9 

Anmärkning: Eftersom eleverna kunde svara på flera alternativ uppgår procenten till mer än 
100 procent. 

Som tabell 1 visar är det 98 procent av både tjejer och killar som använder sig av 

Internet vid sökning av information. Det är påfallande fler tjejer än killar som ut-

nyttjar såväl läroböcker (88 procent tjejer, 57 procent killar) som andra böcker 

(42 procent tjejer, 12 procent killar). Vid en jämförelse skolorna emellan finner 

man att det på Duveholmsskolan är 65 procent (83 procent tjejer, 57 procent kil-

lar) av eleverna som söker information i läroböcker och 25 procent (53 procent 

tjejer, 14 procent killar) i andra böcker än läroböcker. Motsvarande andel för Lin-

dengymnasiet är 73 procent (88 procent tjejer, 33 procent killar) respektive 

32 procent (38 procent tjejer, 17 procent killar) samt för Ellwynska skolan 

90 procent (100 procent tjejer, 75 procent killar) respektive 14 procent (23 procent 

tjejer, 0 procent killar).62 

Mina resultat stämmer överens med Enochssons resultat beträffande andelen 

tjejer och killar som använder Internet. Enochsson beskriver hur attityden gent-

emot Internet skiljer sig mellan pojkar och flickor och vilka konsekvenser det får 

för deras informationssökning. Enochsson finner bland annat att pojkar använder 

språket för att visa sin kunskap vad gäller datorer.63 Detta kan leda till att pojkar 

får mer uppmärksamhet och mer tid vid datorerna och att flickorna förpassas till 

bakgrunden. Ur ett sociokulturellt perspektiv är språk viktigt för att utveckla kun-

skap. Pojkarna har approprierat viktiga begreppsliga redskap som är betydelsefulla 

vad gäller datorer, vilket ger dem en helt annan syn på datorer än vad flickor har. 

Språket är även kontextuellt betingat. Att flickor inte har den rätta vokabulären för 

att uttrycka sig kan göra att de kommer efter i att utveckla färdighet i att arbeta 

med datorer. Enochsson poängterar att pojkar visar sitt intresse för teknologi och 

att flickor inte verkar ha samma intresse av att visa sitt intresse för teknologi, vil-

ket faller inom ramen för den traditionella bilden. Men Enochsson visar även att 

                                                 
62 6 killar har angett att de ”Söker information på annat sätt”. 
63 Enochsson, 2001, s. 222. 
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flickor är intresserade av teknologi och att flickor använder datorer lika mycket. 

Förutom detta är pojkar överlag mer insatta i hur Internet fungerar tekniskt och 

uppvisar därmed ett mer kritiskt förhållningssätt till informationen som finns på 

Internet.  

Enochsson menar att Internet kan beskrivas med hjälp av tre olika modeller. 

För det första som ett surrogat, en ersättning för någonting, för det andra som en 

metafor där Internet jämförs med något annat som har liknande funktion och för 

det tredje som ett nätverk. Hälften av pojkarna, men bara en tredjedel av flickorna 

beskriver Internet som ett nätverk. Sambandet mellan hur eleverna ser på Internet 

och hur de uppfattar Internets trovärdighet indikerar att de elever som uppfattar 

Internet som ett surrogat är de som är minst kritiska till informationen de hittar på 

Internet. De som uppfattar Internet som ett nätverk är de som är mest kritiska till 

informationen på Internet. Slutsatsen som Enochsson drar är att flickor behöver 

hjälp med att utveckla sin kunskap om Internet för att de traditionella könsrollerna 

inte ska konserveras.64 

All informationssökning är ett medel för att nå ett mål, och målet i skolan är 

elevers lärande. När eleverna själva ska inhämta kunskap väljer majoriteten att 

söka den via Internet, vilket inte är förvånande med tanke på informationsteknolo-

gins utveckling. Den nya tekniken ersätter den traditionella undervisningen som 

enbart utgick från läroböcker och ett memorerande av dess innehåll. Säljö menar 

att det är stor skillnad mellan att ”inhämta information och att göra erfarenheter 

som tillåter appropriering av begreppssystem och färdigheter”.65 Sett ur ett socio-

kulturellt perspektiv är lärande ”i stor utsträckning en fråga om att utnyttja kogni-

tiva resurser som finns införlivade i artefakter som information, procedurer och 

rutiner”.66 

Även Alexandersson och Limberg klarlägger att elever väljer webben som 

första sökväg. Alexandersson och Limberg belyser att det har skett en ideologiför-

skjutning i skolan, från lärarstyrd undervisning till ett elevcentrerat arbetssätt. In-

formationssökning med hjälp av modern teknik värderas högre än med hjälp av 

böcker. Genom sitt sätt att organisera undervisningen i skolan tycks det som om 

lärare och bibliotekarier medverkar i en process som förbereder elever för en sam-

hällsförändring med eget kunskapssökande som en central aspekt av yrkeslivet.67  

Som siffrorna i tabellen ovan visar söker majoriteten av eleverna information 

via Internet. Jag återkommer till detta nedan när jag redogör för informanternas 

svar huruvida de tycker att det är svårt att formulera sökfrågor som fungerar i 

sökmotorer på Internet (till exempel Google). Där antyds att eleverna anser att 

informationssökning är det samma som att söka information i sökmotorn Google, 

                                                 
64 Enochsson, 2001, s. 173 f. 
65 Säljö, 2002, s. 240. 
66 Säljö, 2002, s. 82. 
67 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 116. 
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vilket är i linje med Säljös slutsatser i artikeln ”Lärande är ett rörligt mål” där 

Säljö menar att det är naturligt idag att googla när man söker information.68 

Var eleverna befinner sig när de söker via Internet 
Fråga 2 handlar om var eleverna befinner sig när de söker efter information via 

Internet, och svaren redovisas i tabell 2. Eleverna ombads att själva skriva var de 

befinner sig när de söker efter information via Internet under alternativet ”Någon 

annanstans”. 

Tabell 2. Var eleverna befinner sig när de söker via Internet 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

I skolbiblioteket 7 12 4 6 

Datasal i skolan 50 85 50 77 

Hemma 52 88 60 92 

Någon annanstans 6 10 4 6 

Anmärkning: Eftersom eleverna kunde svara på flera alternativ uppgår procenten till mer än 
100 procent.  

Av tabell 2 framgår att majoriteten av eleverna befinner sig antingen hemma eller 

i skolans datasal när de söker via Internet. Här är det intressant att titta på hur ele-

vernas svar ser ut på varje skola. 9 procent av eleverna söker i skolbiblioteket 

(Duveholmsskolan 14 procent, Lindengymnasiet 0 procent, Ellwynska skolan 

0 procent) och 81 procent av eleverna söker i datasal i skolan (Duveholmsskolan 

79 procent, Lindengymnasiet 45 procent, Ellwynska skolan 100 procent). Det är 

90 procent som söker hemma (Duveholmsskolan 93 procent, Lindengymnasiet 

86 procent, Ellwynska skolan 86 procent). 8 procent av eleverna har under alter-

nativet ”Någon annanstans” svarat att de söker i skolan på egna bärbara datorer 

som de har fått av skolan. Alla är elever på Lindengymnasiet som har fått egna 

bärbara datorer.  

En möjlig orsak till att majoriteten av eleverna är hemma när de söker via In-

ternet är att de har större tillgång till en egen dator. Förmodligen finns det för få 

datorer i skolbiblioteken vilket innebär att eleverna kanske måste vänta på sin tur 

och att de eventuellt inte får tillräckligt med tid för att genomföra sökningarna när 

de vill. Att endast 9 procent av eleverna utnyttjar skolbiblioteket för att söka via 

Internet betyder att mina siffror skiljer sig väsentligt från de resultat som framkom 

i Svensk biblioteksförenings rapport Skolbiblioteken: en underutnyttjad och un-

                                                 
68 Säljö, 2009, ”Lärande är ett rörligt mål”, s. 25. 
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derprioriterad resurs från 2007. I rapporten har gymnasieeleverna fått svara på 

frågan på vilket sätt de använder biblioteket och 53 procent svarar att de använder 

biblioteket för informations- och faktasökning.69 

Som framgår av tabellen ovan är det inte stor skillnad mellan könen. Det är 

lite fler tjejer än killar som söker i skolbiblioteket och i datasalen men lite fler 

killar än tjejer som söker hemma. Det är väldigt få elever som är i skolbiblioteket 

när de söker information via Internet. Det hade varit intressant att jämför mina 

resultat här med andra studier, men tyvärr tycks det inte finnas någon forskning 

kring var eleverna befinner sig när de söker via Internet. Var eleverna väljer att 

söka information påverkar såväl lärares som bibliotekariers möjligheter att hjälpa 

eleverna. Jag återkommer till detta när jag diskuterar vem eleverna anser att de har 

fått undervisning av i att söka information. 

Hur ofta eleverna besöker skolans bibliotek 
Fråga 3 i enkäten handlar om hur ofta eleverna besöker skolans bibliotek och sva-

ren redovisas i tabell 3. 

Tabell 3. Hur ofta eleverna besöker skolans bibliotek 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Varje dag 1 2 – – 

Några gånger i veckan 10 17 8 12 

Några gånger per månad 18 31 12 18 

Några gånger per termin 27 46 31 48 

Aldrig 3 5 14 22 

Totalt 59 100 65 100 

Som tabell 3 visar är det endast 5 procent av tjejerna som aldrig besöker bibliote-

ket medan motsvarande andel för killarna är 22 procent. Majoriteten av tjejerna, 

det vill säga 47 procent, besöker biblioteket några gånger i veckan eller några 

gånger per månad. Motsvarande andel för killarna är 31 procent. Endast 1 elev 

besöker biblioteket varje dag. Trenden är alltså att ju oftare en elev besöker 

biblioteket desto mer sannolikt är det att det är en tjej, ju mer sällan en elev besö-

ker biblioteket desto mer sannolikt är det att det är en kille. Trots att Linden-

                                                 
69 Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs, 2007, s. 25. Svensk biblioteksförenings 
webbsida > Fakta & Forskning > Rapporter > Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs 
[2008-11-27]. 
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gymnasiet inte har ett eget skolbibliotek är det endast 4 elever som har svarat al-

ternativet ”aldrig”. Jag drar slutsatsen att de andra eleverna på Lindengymnasiet 

ser stadsbiblioteket som sitt skolbibliotek i och med att de tidigare har använt sig 

av det och att de sedan i januari i år har fått en egen bibliotekarie knuten till sko-

lan. 

Mina resultat stämmer väl överens med Svensk biblioteksförenings rapport 

Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs från 2007.70 Mina 

resultat visar att 49 procent av tjejerna besöker biblioteket några gånger per månad 

eller oftare och Svensk biblioteksförenings rapport att 43 procent av tjejerna an-

vänder biblioteket varje månad eller oftare. 69 procent av killarna i min undersök-

ning besöker aldrig eller några gånger per termin biblioteket och motsvarande an-

del i Svensk biblioteksförenings rapport är 67 procent. 14 procent av alla elever i 

min studie och 15 procent i Svensk biblioteksförenings rapport besöker aldrig 

skolbiblioteket. Min studie visar att 5 procent av tjejerna och 22 procent av kil-

larna aldrig besöker biblioteket vilket stämmer väl överens med Svensk 

biblioteksförenings rapport med 8 procent tjejer och 23 procent killar. 

Man kan undra varför 14 procent av eleverna aldrig besöker biblioteket. Har 

dessa elever aldrig varit intresserade av att besöka skolbiblioteken under hela sin 

skolgång? Ett bibliotek är både en plats för lärande och en plats för rekreation. Av 

allt att döma förknippar inte dessa elever biblioteket som något positivt. Med 

tanke på att eleverna går sista året på gymnasiet kan man se det som ett misslyck-

ande från både skolans och skolbibliotekens sida att man inte lyckats få alla elever 

att besöka skolbiblioteken. Kanske behöver skolorna och marknadsföra sig bättre 

för att fånga elevernas intresse.  

En orsak kan vara att eleverna inte har fått undervisning i hur man använder 

skolbiblioteket vilket även framkom i Svensk biblioteksförenings rapport där en-

dast 38 procent av eleverna anser att de har fått undervisning i hur man använder 

ett bibliotek.71 Detta finner jag anmärkningsvärt med tanke på att det i Läroplan 

för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 finns klara direktiv att ”läraren skall se till 

att eleverna tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap”.72 Hur man kan få killarna 

intresserade av skolbiblioteken diskuterar Marie Ögland. Hon anser att det är en 

fördel att ha många datorer i skolbiblioteket för de drar framförallt till sig pojkar 

som annars inte kan tänka sig att gå till biblioteket.73 

                                                 
70 Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs, 2007, s. 24. Svensk biblioteksförenings 
webbsida > Fakta & Forskning > Rapporter > Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs 
[2008-11-27]. 
71 Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs, 2007, s. 10. Svensk biblioteksförenings 
webbsida > Fakta & Forskning > Rapporter > Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs 
[2008-11-27]. 
72 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 12. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
73 Ögland, 2002, s. 34 f. 
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Hur viktigt skolbiblioteket är för eleverna 
Fråga 4 efterfrågar hur viktigt eleverna tycker att skolbiblioteket är och svaren 

redovisas i tabell 4. 

Tabell 4. Hur viktigt skolbiblioteket är för eleverna 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Mycket viktigt 9 15 1 2 

Viktigt 9 15 10 15 

Ganska viktigt 24 41 15 23 

Inte viktigt 17 29 39 60 

Totalt 59 100 65 100 

Som tabell 4 visar är det 15 procent av tjejerna men bara 2 procent av killarna som 

anser att skolbiblioteket är mycket viktigt. 29 procent av tjejerna och 60 procent 

av killarna anser inte att skolbiblioteket är viktigt. Följaktligen anser 71 procent av 

tjejerna och 40 procent av killarna att biblioteket är ganska viktigt. Här skiljer sig 

mina resultat från Svensk biblioteksförenings rapport.74 15 procent av tjejerna och 

2 procent av killarna i min studie anser att biblioteket är mycket viktigt vilket kan 

jämföras med 42 procent av tjejerna och 26 procent av killarna i Svensk biblio-

teksförenings rapport. Mina resultat visar att 55 procent av alla elever tycker att 

biblioteket åtminstone är ganska viktigt och 45 procent att skolbiblioteket inte är 

viktigt. I Svensk biblioteksförenings rapport redovisas att 82 procent av alla elever 

anser att biblioteken är värdefulla och 18 procent av eleverna anser att det inte är 

värdefullt att ha tillgång till ett bra skolbibliotek. 

Som siffrorna i tabellen ovan visar tycker tjejerna att biblioteket är viktigare 

än vad killarna tycker, vilket även är i linje med Svensk biblioteksförenings rap-

port. 

Biblioteksrummets pedagogiska roll kan variera. Limberg poängterar att skol-

biblioteksrum idag är både fysiska och virtuella i och med de globala rum med 

virtuella objekt i olika databaser och Internet ”som öppnar mot informationsvärl-

dar och kommunikationsmöjligheter långt utanför den egna skolan”.75 Skol-

biblioteket som rum inrymmer en mångfacetterad verksamhet. Det är dels ett 

                                                 
74 Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs, 2007, s. 23. Svensk biblioteksförenings 
webbsida > Fakta & Forskning > Rapporter > Skolbiblioteken: en underutnyttjad och underprioriterad resurs 
[2008-11-27]. 
75 Limberg, 2002, s. 69. 
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offentligt rum som präglas av struktur och ordning, dels ett rum för undervisning 

och läxläsning och avkoppling. Limberg skriver: 

I skolbiblioteksrummet uttrycks kulturella skillnader mellan bibliotekstraditionen och skoltra-
ditionen, vilken skapar en dynamik i skolbibliotekets pedagogiska roll som andra rum i skolan 
saknar. […] Här finns en potential för utvecklande av skolbibliotekets pedagogiska roll.76 

Det som framför allt påverkar bibliotekets roll för lärande är vad lärarna gör. Lä-

rarnas syn på kunskap och lärande är avgörande faktorer samt vilka metoder de 

använder. Även ett aktivt stöd från skolledningen är av betydelse. Sammanfatt-

ningsvis menar Limberg att: 

skolbiblioteket som gränsöverskridande mellan skolans tradition av styrning och kontroll och 
bibliotekets tradition av frihet och självständighet rymmer en potential för vidare utveckling 
av undervisning och lärande i skolan.77 

Om eleverna har fått någon undervisning i att söka information 
Fråga 5a i enkäten frågar om eleverna har fått någon undervisning i att söka in-

formation och svaren redovisas i tabell 5. 

Tabell 5. Om eleverna har fått någon undervisning i att söka information 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 28 47 34 52 

Nej 31 53 31 48 

Totalt 59 100 65 100 

Av tabell 5 framgår att hälften av alla elever anser att de har fått undervisning i 

informationssökning. Här är det intressant att se hur det ser ut på varje skola. På 

Duveholmsskolan anser 48 procent (47 procent tjejer, 49 procent killar) att de har 

fått undervisning, Lindengymnasiet 64 procent (56 procent tjejer, 83 procent kil-

lar) och Ellwynska skolan 43 procent (38 procent tjejer, 50 procent killar). Resul-

taten visar även att elever i samma klass har svarat olika på frågan. Man kan kon-

statera att det är fler killar än tjejer som anser att de har fått undervisning, både om 

man jämför alla elever men även om man jämför inom varje enskild skola. En 

tolkning till att eleverna har svarat olika kan vara att de har skilda uppfattningar 

om vad undervisning i att söka information innebär.  
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En annan tolkning kan vara att eleverna har fått undervisning i informations-

sökning kopplad till sökning med datorer. Datorer och teknologi upplevs som ett 

manligt område enligt den traditionella könsrollen, vilket Enochsson beskriver. 

Enochssons studie indikerar även att pojkar använder språket för att visa sin kun-

skap vad gäller datorer, vilket kan vara en anledning till att det är fler killar som 

anser att de har fått undervisning i min undersökning.78 Ur ett sociokulturellt per-

spektiv är språk viktigt för att utveckla kunskap och att killar har lättare att ut-

trycka sig när det handlar om datorer kan göra att lärarna omedvetet ägnar mer tid 

åt killarna. 

Ytterligare en tolkning är att alla elever i en klass inte behöver läsa alla ämnen 

gemensamt vilket kan innebära att undervisningen i att söka information har skett 

i ett ämne som inte alla elever har. I Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 

94 står det att elevens förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap är 

viktig. Förutom detta ska eleven ”kunna orientera sig i en komplex verklighet med 

stort informationsflöde och snabb förändringstakt”.79 Utvecklingen inom IKT gör 

att det idag finns ett stort informationsutbud. En slutsats man kan dra är att skolan 

har brustit med att följa läroplanen. Hur ska elevens förmåga att söka information 

kunna utvecklas om eleven inte får undervisning i informationssökning? 

Limberg fann i Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt vad 

gäller forskningen om utvecklingen inom informations- och kommunikationstek-

niken (IKT) att biblioteken verkar ha fått en framskjutande position i under-

visningen i takt med att tekniken har gjort stora informationsmängder tillgängliga. 

Eleverna förväntas själva söka och finna den information som de behöver. I och 

med Internets genomslagskraft i mitten av 1990-talet kom datorer snabbt att an-

vändas till informationssökning. Ett stort antal forskningsstudier visar att det som 

är problematiskt för eleverna är bristande kunskaper i informationssökning på 

grund av problem med språket, eftersom en stor del av materialet på webben är på 

engelska.80 Dessutom är bristande läsförmåga och brist på tid för informationssök-

ning ett problem. I takt med utvecklingen inom IKT har tiden som bibliotekarierna 

får lägga ner på att lösa tekniska problem ökat. Det kan vara både skrivare och 

Internetuppkopplingar som krånglar. Bibliotekens pedagogiska roll har stärkts i 

och med att så många skolbibliotekarier har anammat den nya tekniken. Att kunna 

söka, värdera och kritiskt använda och analysera och sammanställa information 

har länge hävdats av bibliotekarier. 

I en skrift från KK-stiftelsen beskrivs ”den fjärde basfärdigheten” av läraren 

Stig Roland Rask som att kunna: 

                                                 
78 Enochsson, 2001, s. 222. 
79 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 5. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
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söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, systematisera och sammanställa 
framtidens information på ett sådant sätt att den omvandlas till denna nödvändiga kunskap. 
Dessa åtta S är så viktiga att de måste börja betraktas som den fjärde basfärdigheten – och 
därmed viktas lika med de tre traditionella – läsa, skriva och räkna.81  

Hur ska eleverna i min undersökning kunna lära sig den fjärde basfärdigheten när 

bara hälften av dem anser att de har fått undervisning i informationssökning? Att 

elever får undervisning i informationssökning är en förutsättning för att de ska lära 

sig ”den fjärde basfärdigheten”, som i sin tur är ett villkor för att kunna ta ställ-

ning i en fråga i dagens informationssamhälle. Rask poängterar att eleverna kan 

omvandla information till kunskap när de behärskar ”den fjärde basfärdigheten”. 

Vem eleverna har fått undervisning av i att söka information 
I anslutning till frågan om huruvida eleverna har fått någon undervisning i att söka 

information ombads de elever som svarat att de har fått undervisning att berätta 

vem de har fått undervisningen av (fråga 5b), vilket redovisas i tabell 6. Eleverna 

fick själva skriva vem de har fått undervisning av under alternativet ”Någon an-

nan”. 

Tabell 6. Vem eleverna har fått undervisning av i att söka information 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Lärare 26 93 27 79 

Bibliotekarie 8 29 12 35 

Någon annan 4 14 2 6 

Anmärkning: Eftersom eleverna kunde svara på flera alternativ uppgår procenten till mer än 
100 procent. 62 elever har inte besvarat frågan. 

Som tabell 6 visar har flertalet av eleverna (93 procent tjejer, 79 procent killar) fått 

undervisning av lärare i att söka information. Ungefär en tredjedel av eleverna har 

fått undervisning av bibliotekarie. Endast 6 av eleverna har angett alternativet 

”Någon annan”. Det är stor skillnad mellan lärare och bibliotekarie generellt sätt 

vilket jag återkommer till det nedan när jag diskuterar lärarnas och bibliotekarier-

nas samarbete. Här är det intressant att titta på skillnaden i procent mellan tjejer 

och killar. Om man tittar på varje enskild skola finner man att det på Duve-

holmsskolan är 85 procent (86 procent tjejer, 84 procent killar) som har fått un-

                                                 
81 Rask, Stig Roland, 2000, Med eller utan filter? Personliga funderingar kring etiken, pedagogiken, 
källkritiken och vuxenrollen när Internet kommer till skolan, s. 15. Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutvecklings (KK-stiftelsen) webbsida > Beställ/hämta publikationer > sök > Med eller utan filter 
[2009-03-13]. 
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dervisning av lärare, på Lindengymnasiet 93 procent (100 procent tjejer, 

80 procent killar) och på Ellwynska skolan 77 procent (100 procent tjejer, 

50 procent killar). Det är störst skillnad på Ellwynska skolan där det skiljer 

50 procentenheter mellan tjejer och killar och på Lindengymnasiet skiljer det 

20 procentenheter. Möjligen kan det vara en skillnad i hur eleverna uppfattar vad 

informationssökning är och när undervisningen skedde. Vad som uppfattas som 

undervisning i informationssökning av en elev kan uppfattas som en vanlig 

genomgång inför en skoluppgift av en annan elev. En elev kan ha fått enskild un-

dervisning där ingen annan elev var delaktig. Att det är färre killar som anser att 

de har fått undervisning i informationssökning av lärare kan bero på att datorer 

och teknik uppfattas som manligt och att killarna därför inte uppfattar det som 

undervisning i informationssökning medan tjejerna faktiskt ser det som om de lär 

sig något nytt.  

Vid en jämförelse av andelen elever som har fått undervisning av bibliotekarie 

i att söka information finner man att det på Duveholmsskolan är 36 procent 

(50 procent tjejer, 28 procent killar), Lindengymnasiet 14 procent (0 procent tjejer, 

40 procent killar) och Ellwynska skolan 44 procent (20 procent tjejer, 75 procent 

killar). Det är alltså minst andel elever på Lindengymnasiet som har fått undervis-

ning. Det är stor skillnad på hur många elever som har fått undervisning, dels 

mellan skolorna, dels mellan könen på varje skola. Även här kan man fundera på 

om eleverna har skilda uppfattningar i hur och när undervisningen har skett. Det 

som uppfattas som informationssökning av en elev kanske bara uppfattas som 

hjälp med att lokalisera en enskild bok eller tidskrift i biblioteket. Som siffrorna 

visar är det fler killar som anser att de har fått undervisning av bibliotekarie vilket 

kan tyda på att killar som anses vara vana med datorer och teknik anser att infor-

mationssökning är just när de ber bibliotekarien om hjälp med att hitta en bok, 

men för tjejer kanske det är mer sammankopplat med teknik. 

Andelen elever som har fått undervisning i att söka information av lärare är 

förvånande hög. Av litteraturgenomgången inför denna undersökning var inte 

detta förväntat, snarare tvärtom. Limberg, Hultgren och Jarneving belyser att lä-

rare har en diffus bild av vad informationsökning är. De fann att många lärare inte 

har något behov av att undervisa enbart om informationsökning utan ansåg att 

färdigheter i informationssökning skulle komma av sig själva.82 Mina resultat pe-

kar på att det har skett en förändring sedan 2002 då Limberg, Hultgren och 

Jarneving publicerade sin studie.  

Alexandersson och Limberg diskuterar en ny utbildningsideologi som lärare 

och bibliotekarier har anammat där fokus ligger på elevers eget ansvarstagande 

och eget kunskapssökande:  

                                                 
82 Limberg, Hultgren, Jarneving, 2002, s. 121 ff. 
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Via sitt sätt att organisera undervisningen tycks det som om de deltar i en process för att för-
bereda elever för ett förändrat samhälle, där eget kunskapssökande utgör en central aspekt av 
arbetslivet.83 

Det är dock av yttersta vikt att elever får både stöd och undervisning för att lära 

sig hur de ska hitta informationen de söker. Läraren kan ge tips och råd i anslut-

ning till ett konkret projekt liksom bibliotekarien kan medverka till elevens för-

måga att söka och finna rätt information och att utveckla ett kritiskt förhållnings-

sätt till information samt bedöma relevansen i källorna.  

Om eleverna tycker att de behöver mer undervisning i informations-
sökning eller ej 
Fråga 6a handlar om huruvida eleverna tycker att de behöver mer undervisning i 

informationssökning eller ej och svaren redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Om eleverna tycker att de behöver mer undervisning i informationssökning eller ej 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 15 25 13 20 

Nej 44 75 52 80 

Totalt 59 100 65 100 

Som tabell 7 åskådliggör är det relativt jämnt mellan könen vad gäller både svars-

alternativet ”Ja” och svarsalternativet ”Nej”. Det som är intressant här är relatio-

nen ja/nej. Det är stor skillnad mellan svarsalternativet ”Ja” (25 procent tjejer, 

20 procent killar) och svarsalternativet ”Nej” (75 procent tjejer, 80 procent killar). 

Här är det även intressant att titta på vilka elever det är som tycker att de behöver 

mer undervisning i informationssökning. Är det de elever som anser att de har fått 

undervisning i informationssökning eller är det de elever som inte anser de har fått 

undervisning? Det är endast 6 procent av eleverna som anser att de har fått under-

visning i informationssökning som vill få mer undervisning och 16 procent av de 

elever som inte anser att de har fått undervisning vill få undervisning.84 

Mina resultat tyder på att eleverna anser sig behärska informationssökning 

eftersom majoriteten av eleverna inte tycker att de behöver mer undervisning. Här 

                                                 
83 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 116. 
84 Av de elever som anser att de har fått undervisning i informationssökning tycker 6 procent (3 procent tjejer, 
9 procent killar) att de behöver mer undervisning och 44 procent (44 procent tjejer, 43 procent killar) att de 
inte behöver mer undervisning. Av de elever som inte anser att de har fått undervisning i informationssökning 
tycker 16 procent (22 procent tjejer, 11 procent) killar att de behöver mer undervisning och 34 procent 
(31 procent tjejer, 37 procent killar) att de inte behöver mer undervisning. 
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har både lärare och bibliotekarier en viktig uppgift, nämligen att kontinuerligt un-

dervisa eleverna i informationssökning. Det spelar ingen roll vilket ämne som 

läraren undervisar eleverna i, det finns oftast information som kan vara av intresse 

oavsett ämne att söka både på Internet och i läroböcker. Informationssökning 

handlar om så mycket mer än bara själva sökningen. Många gånger är både lärare 

och elever nöjda när eleven har sökt och funnit information, men det är minst lika 

viktigt vad man gör med informationen. Att kunna söka, sammanställa, bearbeta 

och kritiskt värdera information är betydelsefullt, speciellt för gymnasieeleverna 

som är redo för högre studier eller kanske yrkeslivet.  

Nilsson belyser skolbiblioteksverksamhetens utvidgade roll, framför allt skol-

bibliotekets pedagogiska roll. Nilsson menar att skolbiblioteken ofta är en out-

nyttjad resurs. Det borde ligga i kommunernas och företagens intresse att eleverna 

till exempel blir utbildade i informationshantering för att kunna möta de krav som 

dagens samhälle ställer vad gäller informations- och kommunikationstekniken.85  
I anslutning till frågan om huruvida eleverna tycker att de behöver mer under-

visning i informationssökning uppmanades de att berätta med egna ord varför och 

på vilket sätt de tycker att de behöver mer undervisning samt de elever som inte 

tycker att de behöver mer undervisning att berätta vad orsaken är till detta (fråga 

6b). Jag redovisar ett representativt urval genom att citera elevernas svar. 

Av de tjejer som tycker att de behöver mer undervisning menar en tjej att ”det 

kan vara bra att få veta hur och var man kan hitta sin information både på Internet 

och i böcker. Man skulle kunna ha en viss person som alltid finns till hands eller 

att man har genomgång hur det går till”. En annan tjej skriver: ”ibland så känner 

man att man söker stor del fakta som är oväsentlig och därför borde man få en 

djupare undervisning om var man kan hitta fakta som stämmer”. Ytterligare en tjej 

vill veta ”hur man ska söka och var, för att få trovärdig fakta & information & 

korrekt”. En tredje tjej skriver: ”eftersom jag inte har fått undervisning i hur man 

söker information, det kanske är bra att veta vart man ska vända sig eller vilken 

fakta som man kan lita på”. Många tjejer anser även att ”det är viktigt att kunna”. 

Av de killar som tycker att de behöver mer undervisning svarar en kille att 

”det är viktigt att lära sig källkritik osv. vad som är rätt och felaktig fakta”. En 

annan skriver att ”vissa delar kan vara svåra att hitta sen finns det också många 

hemsidor som är bluff”. Killarna vill även ”veta vilka källor som är bra” och 

”vilka källor som är pålitliga”. Även hur man hittar i ett bibliotek nämns: ”jag har 

svårt att hitta i ett bibliotek på egen hand”. En elev menar att de ska få undervis-

ningen ”tidigt, gärna i låg/mellanstadiet”. 

Av de tjejer som inte tycker att de behöver mer undervisning svarade en tjej: 

”för jag anser att jag är fullt kapabel till att hitta den information jag behöver, och 

sedan kritiskt granska den”. En annan tjej svarade: ”det är ju inget svårt att leta in-

                                                 
85 Nilsson, 2003, s. 10. 
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formation. Det är ju bara att söka på Google”. Ytterligare kommentarer var: ”jag 

hittar bra fakta och information på Internet och i läroböcker och känner mig nöjd 

med det”, ”det är ganska lätt att lära sig själv hur man söker information” och ”jag 

kan få fram informationen jag behöver med den kunskap jag har”. 

Av de killar som inte tycker att de behöver mer undervisning svarade en kille: 

”eftersom jag aldrig använder den gamla metoden ’biblioteket’. Lättare att hitta 

exakt det man söker eftersom man kan söka på en mening eller en fras och få upp 

flera tusen alternativ. Även lättare att få flera källor till samma information”. En 

annan kille skriver att ”med dagens utrustning är det lätt att hitta information på 

Internet samt i böcker”. En tredje kille menar att ”det krävs inget geni för infor-

mationssökning”. Även sökmotorn Google nämns av killarna, bland annat har 

flera svarat ”jag kan redan använda Google”. 

Intressant är att några av killarna reflekterar över att de inte har adekvat kun-

skap i att hitta i ett bibliotek vilket även är viktigt i informationssökningen. Åter-

igen gör killarna kopplingen mellan informationssökning som att finna böcker i 

biblioteket. Tjejerna betonar vikten av att finna korrekt fakta både på Internet och i 

böcker medan killarna betonar vikten av korrekta och bra källor. Såväl tjejerna 

som killarna har hög tilltro till Google men verkar inte vara medvetna om riskerna 

med att använda ett sådant sökverktyg. Söker eleverna till exempel på ett enda ord 

i Google får de massor med sidor som innehåller just det ordet men som kan vara 

irrelevanta för dem. Google rangordnar dessutom sidorna efter hur ofta sidorna är 

citerade, vilket innebär att den sidan som är mest citerad hamnar överst i träff-

listan. Detta innebär ju inte att det är den sidan som är mest relevant för eleven.  

Många av eleverna anser att de är fullärda vad gäller att söka information vil-

ket är intressant med tanke på deras ålder. Det tycks som att eleverna uppfattar 

informationssökning som en generell färdighet. Säljö poängterar att 

”[ö]versättningen från en miljö till en annan är ofta tämligen komplicerad, efter-

som de verksamhetssystem som handlingar ingår i arbetar utifrån olika förutsätt-

ningar med olika logik”.86 Detta innebär att även om eleverna lär sig att söka infor-

mation till ett ämne är det inte säkert att de behärskar det i andra ämnen, eller se-

nare i yrkeslivet. Med andra ord kan man inte betrakta informationssökning som 

en generell färdighet vilket även Limberg poängterar. Hon understryker att infor-

mationssökning inte kan betraktas som en generell färdighet utan menar att ”in-

formationssökning och informationsanvändning påverkas av och samspelar med 

hur användare uppfattar innehållet i informationen”.87 Även Lundh och Sundin 

poängterar att informationskompetens som generell färdighet inte är direkt över-

förbar från en social praktik till en annan.88 

                                                 
86 Säljö, 2002, s. 142. 
87 Limberg, 2003, s. 228. 
88 Lundh & Sundin, 2006, s. 12. 
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Om lärare eller bibliotekarie finns till hands när eleverna söker på 
Internet i skolan 
I fråga 7 svarade eleverna på huruvida det finns lärare eller bibliotekarie till hands 

när de söker på Internet i skolan. Svaren redovisas i tabell 8. 

Tabell 8. Om lärare eller bibliotekarie finns till hands när eleverna söker på Internet i skolan 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 48 81 42 65 

Nej 11 19 23 35 

Totalt 59 100 65 100 

Som framgår av tabell 8 anser 81 procent av tjejerna respektive 65 procent av kil-

larna att det finns lärare eller bibliotekarie till hands att fråga när de söker via In-

ternet i skolan. Att många av eleverna har tillgång till antingen lärare eller biblio-

tekarie är bra om de behöver fråga om någonting. Såväl läraren som bibliotekarien 

uppfyller en pedagogisk roll när de handleder och undervisar elever i informa-

tionssökning. Att skolbibliotekarien och läraren är betydelsefulla anser även Lim-

berg. Hon ger en översikt över forskningsbaserad kunskap om olika dimensioner i 

skolbibliotekens roll för lärande och undervisning. Skolbibliotekarien och läraren 

är viktiga för att skapa en utvecklande och kreativ miljö där eleverna kan utveckla 

språket för att skaffa sig redskap för att förstå världen.89 

Som siffrorna i tabellen ovan visar är det fler tjejer än killar som anser att det 

finns lärare eller bibliotekarie till hands när de söker på Internet i skolan. En för-

klaring kan vara som resultaten tidigare har visat att det är fler tjejer än killar som 

är i skolbiblioteket eller skolans datasal när de söker via Internet. Dessutom är det 

fler tjejer än killar som besöker skolans bibliotek.  

Om eleverna har fått någon undervisning i hur man kritiskt granskar 
en text 
Fråga 8a efterfrågar om eleverna har fått någon undervisning i hur man kritiskt 

granskar en text, dvs. källkritik, och svaren redovisas i tabell 9. 

 

 

 

 

                                                 
89 Limberg, 2002, s. 9. 
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Tabell 9. Om eleverna har fått någon undervisning i hur man kritiskt granskar en text 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 35 59 45 69 

Nej 24 41 20 31 

Totalt 59 100 65 100 

Av tabell 9 framgår att det är 65 procent av alla elever som anser att de har fått 

undervisning i källkritik. Det är fler killar än tjejer som anser att de har fått under-

visning. Att inte fler elever anser att de har fått undervisning i källkritik är upp-

seendeväckande. Här är det intressant att titta på hur det ser ut på varje skola. På 

Duveholmsskolan anser 65 procent (50 procent tjejer, 75 procent killar) att de har 

fått undervisning, Lindengymnasiet 86 procent (94 procent tjejer, 67 procent kil-

lar) och Ellwynska skolan 38 procent (38 procent tjejer, 38 procent killar). Här 

skiljer sig andelen både mellan skolorna och mellan könen, förutom på Ellwynska 

skolan där lika stor andel tjejer som killar som anser att de har fått undervisning.  

En orsak till skillnaden mellan såväl könen som skolorna kan vara att eleverna 

har olika uppfattningar om vad källkritik är. Vet inte eleven vad det innebär att 

kritiskt granska en text kanske inte eleven uppfattar det som undervisning. En för-

utsättning för att elever själva ska kunna bedöma och bearbeta information är att 

de får undervisning i källkritik. I och med det stora utbudet på Internet är det vik-

tigt att elever lär sig att vara källkritiska. I Läroplan för de frivilliga skolformerna, 

Lpf 94 redovisas för olika mål som anger inriktningen på skolans arbete om en 

önskad kvalitetsutveckling i skolan. Skolan ska sträva mot att varje elev i gymna-

sieskolan ”kan använda sina kunskaper som redskap för att kritiskt granska och 

värdera påståenden och förhållanden”.90 Enochsson menar att det inte rör sig om 

en generell begåvning att uppvisa ett kritiskt förhållningssätt. Hon skriver: 

Elever som är kritiska i andra sammanhang är det inte självklart i samband med Internet. Detta 
stöder idén om att kunskap är kontextbunden och att det är viktigt att diskutera och träna kri-
tisk granskning i samband med Internetsökning.91 

Limberg, Hultgren och Jarneving poängterar att undervisning i informationssök-

ning har gått från en fokus på konkreta källor och redskap till en fokus på elevers 

förmåga till kritiskt tänkande, dvs. metakognition, att elever lär sig att reflektera 

över sitt eget tänkande.92  

                                                 
90 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 9. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
91 Enochsson, 2001, s. 223. 
92 Limberg, Hultgren, Jarneving, 2002, s. 99 ff. 
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Vem eleverna har fått undervisning av i hur man kritiskt granskar en 
text 
I anslutning till frågan om eleverna har fått undervisning i hur man kritiskt grans-

kar en text efterfrågas vem eleverna har fått undervisning av och svaren redovisas 

i tabell 10 (fråga 8b). Eleverna fick själva skriva vem de har fått undervisning av 

under alternativet ”Någon annan”. Svaren bygger på de elever som anser att de har 

fått undervisning i hur man kritiskt granskar en text (fråga 8a). 

Tabell 10. Vem eleverna har fått undervisning av i hur man kritiskt granskar en text 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Lärare 34 97 44 98 

Bibliotekarie – – 1 2 

Någon annan 4 11 – – 

Anmärkning: Eftersom eleverna kunde svara på flera alternativ uppgår procenten till mer än 
100 procent. 44 elever besvarade inte frågan. 

Tabell 10 visar att majoriteten av eleverna har fått undervisning av lärare. Endast 

1 kille anger att han har fått undervisning av en bibliotekarie. Här kan man kon-

statera att det är stor skillnad mellan förhållandet lärare och bibliotekarie vilket jag 

återkommer till när jag diskuterar lärarnas och bibliotekariernas samarbete. 

Louise Limberg och Lena Folkesson redogör i Undervisning i informations-

sökning: slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande 

(IDOL) från 2006 för uppfattningen att både lärare och bibliotekarier anser att det 

är svårt att undervisa om källkritik. Källkritisk förmåga ses som en mognadsfråga 

eller en personlig egenskap. Limberg och Folkesson uttrycker en oro över att lä-

rare kanske inte bryr sig om att ta upp källkritik i och med att de anser att källkri-

tik är en mognadsfråga hos eleven. Även bedömningen att källkritik är en person-

lig egenskap gör att lärare kan exkludera elever som de anser vara mindre duktiga 

och därmed mena att det är en förmåga som finns hos vissa elever oberoende av 

lärarens insatser.93 Att så skulle vara fallet i min undersökning finner jag föga tro-

ligt då majoriteten av eleverna anser att de har fått undervisning av lärare.  

Om eleverna tycker att de behöver mer undervisning om källkritik 
I fråga 9a efterfrågas om eleverna tycker att de behöver mer undervisning om käll-

kritik, vilket redovisas i tabell 11. 

                                                 
93 Limberg, Louise & Folkesson, Lena, 2006, Undervisning i informationssökning: slutrapport från projektet 
Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL), s. 66 ff. 
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Tabell 11. Om eleverna tycker att de behöver mer undervisning om källkritik 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 27 46 24 37 

Nej 32 54 41 63 

Totalt 59 100 65 100 

Av tabell 11 kan man utläsa att 41 procent av alla elever tycker att de behöver mer 

undervisning i källkritik. Det är fler tjejer än killar som tycker att de behöver mer 

undervisning. Här kan man titta på hur eleverna har svarat i relation till om de 

anser att de har fått undervisning i källkritik eller ej. Oavsett om eleverna anser att 

de har fått undervisning eller ej är det ungefär var femte elev som tycker att 

han/hon behöver mer undervisning. Tittar man på om det är någon skillnad mellan 

könen finner man att av de elever som anser att de har fått undervisning i källkritik 

är det fler killar än tjejer som vill få mer undervisning och av de elever som inte 

anser att de har fått undervisning vill fler tjejer än killar få undervisning.94 

Att värdera en källa och dess trovärdighet berör frågor om källkritik. Eleverna 

kanske anser att de värderar informationen, men det kan vara olika kriterier som 

de lägger i sin värdering. För eleverna handlar det om att kunna bedöma vem som 

står bakom en text, i vems intressen en text är skriven och vilken relevans infor-

mationen har för deras uppgift. Det är viktigt att eleverna får undervisning i käll-

kritik för att kunna bedöma om en källa är tillförlitlig eller ej för att själva kunna 

ta ställning och bearbeta sin information. Enochsson fann att eleverna utvecklade 

ett kritiskt förhållningssätt till vad som är sant eller falskt på Internet allteftersom 

de spenderade mer tid på Internet med olika uppgifter.95 Limberg och Folkesson 

fann att elever i gymnasiet som ingår i deras undersökning har svårigheter att av-

göra var gränsen går för vad de behöver redovisa eller inte i sina arbeten eftersom 

vikten av källkritik har fått sådan genomslagskraft.96 

I anslutning till frågan huruvida eleverna tycker att de behöver mer undervis-

ning om källkritik uppmanades de att med egna ord berätta på vilket sätt de tycker 

att detta bör ske och varför, samt varför de inte tycker att de behöver mer under-

visning i källkritik (fråga 9b). 

                                                 
94 Av de elever som anser att de har fått undervisning i källkritik, tycker 22 procent (19 procent tjejer, 
25 procent killar) att de behöver mer undervisning och 43 procent (41 procent tjejer, 45 procent killar) att de 
inte behöver det. Av de elever som inte anser att de har fått undervisning i källkritik, tycker 19 procent 
(27 procent tjejer, 12 procent killar) att de behöver mer undervisning och 16 procent (14 procent tjejer, 
18 procent killar) att de inte behöver det. 
95 Enochsson, 2001, s. 183 ff. 
96 Limberg & Folkesson, 2006, s. 68. 
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Av de tjejer som tycker att de behöver mer undervisning svarade en tjej att 

”läraren kanske berättar mer grundligt varför man måste vara källkritisk och vad 

som kan hända om man inte är det”. En annan tjej menar att ”i dagens samhälle 

finns det otroligt mycket information till hands och då måste man veta hur man 

ska veta vad som är sant och inte, man kanske kan ta upp det på sv.lektionen el. 

liknande”. Andra kommentarer var: ”det kan vara svårt att definiera vad en källa 

egentligen är och när, hur och var man skall använda sig av källkritik”, ”ofta för-

litar sig eleverna på att allt som står på hemsidan är sant. Ser dessutom hemsidan 

snygg o seriös ut tror man på innehållet bara för att det ser seriöst ut”. Ännu en tjej 

svarar: ”visst har jag fått lite, men man glömmer så därför vill jag ha mer, genom 

lärare eller skriftligt”. 

Av de killar som tycker att de behöver mer undervisning svarade en kille att 

”vi har inte gjort mycket arbete om det och det är ganska viktigt att kunna granska 

något kritiskt. Behövs lång tid för att lära sig”. Ytterligare kommentarer var: ”för 

att man ska förstå hur man ska tänka”, ”för att veta vilka källor som är bra” och 

”dagens brutalt stora utbud behöver stora kritiska ögon. Mer undervisning”. Flera 

killar svarar: ”man blir aldrig fullärd”. Även många menar att ”vissa delar kan 

vara svåra att hitta sen finns det också många hemsidor som är bluff”. 

Av de tjejer som inte tycker att de behöver mer undervisning svarade en tjej: 

”lätt att förstå hur man ska skriva. Problemet är att minnas hur. En påminnelse 

vore bra”. Andra kommentarer var: ”vi har fått undervisning i hur man granskar en 

text, jag tycker att jag inte behöver någon mer undervisning”, ”vi använder det inte 

så ofta” och en fjärde svarar att ”jag har den kunskap jag behöver”. Även svaret 

”ointresserad” förekommer. 

Av de killar som inte tycker att de behöver mer undervisning svarade en kille 

att ”jag vet tillräckligt inom området”. Andra kommentarer var: ”det är inget jag 

anser vara viktigt”, ”varför? Jag ska bli byggare, behöver inte solla [sic!] ut de 

riktiga källorna”, ”jag saknar intresse”. 

Som svaren ovan visar beträffande de elever som vill få mer undervisning i 

källkritik tar tjejerna fasta på det stora informationsutbudet och vikten av vad som 

kan hända om man inte är källkritisk. Dessutom poängterar tjejerna att de tycker 

att det är en lärare som ska undervisa dem. Killarna betonar att det tar lång tid att 

lära sig och att de aldrig blir fullärda. Varken tjejerna eller killarna tycker att det är 

bibliotekariens uppgift att lära dem. Av de elever som inte vill få mer undervis-

ning framhäver såväl tjejerna som killarna att de anser att de vet tillräckligt inom 

området samt att de inte är intresserade av att lära sig mer. 
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Om eleverna tycker att det är svårt att formulera sökfrågor som funge-
rar i sökmotorer på Internet (till exempel Google) 
Fråga 10a efterfrågar om eleverna tycker att det är svårt att formulera sökfrågor 

som fungerar i sökmotorer på Internet (till exempel Google) och svaren redovisas 

i tabell 12. 

Tabell 12. Om eleverna tycker att det är svårt att formulera sökfrågor som fungerar i sökmotorer 
på Internet (till exempel Google) 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 4 7 7 11 

Nej 55 93 58 89 

Totalt 59 100 65 100 

Som framgår av tabell 12 tycker majoriteten av eleverna (93 procent tjejer, 

89 procent killar) att det inte är svårt att formulera sökfrågor som fungerar i sök-

motorer på Internet. Här är det intressant att titta närmare på vilka elever det är 

som har svarat ja respektive nej. Anser eleverna som har svarat ja på frågan att de 

har fått undervisning i informationssökning? Anser eleverna som har svarat nej att 

de har fått undervisning? Har de elever som vill ha mer undervisning i informa-

tionssökning svarat att de tycker att det är svårt att formulera sökfrågor? Av de 

elever som anser att de har fått undervisning i informationssökning tycker 

3 procent att det är svårt att formulera sökfrågor och 97 procent att det inte är det. 

Motsvarande andel för dem som inte har fått undervisning i informationssökning 

är 15 procent respektive 85 procent. Av de elever som vill har mer undervisning 

oavsett om de anser att de har fått det tidigare eller ej är det 5 procent som tycker 

att det är svårt att formulera sökfrågor. Det är intressant att det finns en skillnad 

även om den inte är stor. Det visar att det trots allt är några elever som anser att 

undervisning skulle kunna hjälpa dem hur de ska gå till väga för att formulera 

sökfrågor. Trenden är alltså att ju fler elever som har fått undervisning i informa-

tionssökning desto mer sannolikt är det att eleverna inte tycker att det är svårt att 

formulera sökfrågor som fungerar i sökmotorer på Internet.  

Detta resultat skiljer sig från vad Alexandersson och Limberg fann. De menar 

att eleverna får lägga ner mycket tid på att söka igenom ett stort antal träffar för att 

bedöma relevansen. ”Med ett bättre definierat informationsbehov, och därmed mer 

stringenta sökfrågor hade mycket av detta arbete kunnat undvikas”.97 

Alexandersson och Limberg belyser det faktum att eleverna ofta formulerar frågor 

                                                 
97 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 84. 
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efter den information de finner. Endast på en av de sju skolorna som ingår i deras 

undersökning ingick det i elevernas uppgifter att formulera sökfrågor. Men inte på 

någon av skolorna fick eleverna hjälp med att begränsa sitt val av ämne. Sök-

frågorna måste vara väl avgränsade och fokuserade vilket förutsätter att eleverna 

har en viss förkunskap i det ämne som de söker information om. Det är relativt få 

elever i min undersökning som anser att det är svårt att formulera sökfrågor vilket 

gör att man kan utgå från att de förhållandevis lätt finner den information som de 

söker efter.  

En möjlig orsak till elevers bristande förmåga att ställa relevanta sökfrågor 

kan vara att lärarna tror att eleverna har större informationskompetens än vad de 

har. Det finns alltid en risk med att man missar information genom att inte an-

vända stringenta sökfrågor. Vad gäller elevernas informationskompetens i min 

undersökning kan en orsak vara att de tycker att de har använt sig av sökmotorn 

Google så mycket att de tror sig veta hur den fungerar. Men det finns alltid en risk 

med att man missar relevant information genom att dels avsätta för lite tid till 

själva sökningen, dels genom att inte stanna upp och reflektera över informationen 

som man fann. Är den rimlig? Fick jag fram tillräckligt relevant information? Be-

höver jag utöka min sökning eller kanske avgränsa den mer? Att reflektera kan 

ibland vara a och o eftersom det många gånger kan vara svårt att uttrycka sitt in-

formationsbehov i klara sökbara termer. 

I anslutning till frågan om huruvida eleverna tycker att det är svårt att formu-

lera sökfrågor eller ej, uppmanades de att berätta med egna ord varför eller varför 

inte de tycker att det är svårt att formulera sökfrågor som fungerar i sökmotorer på 

Internet (fråga 10b). 

Av de tjejer som tycker att det är svårt att formulera sökfrågor svarade en tjej 

att ”det är svårt eftersom det kommer upp så mycket och det är svårt att veta vad 

som borde sökas på för att få bort all onödig text”. Ytterligare kommentarer var: 

”inte alltid man får fram det man vill få fram”, ”för det kommer ofta upp länkar 

med bara ett av de orden man sökt på och inte det man var ute efter” och ”för 

ibland finns inte det man söker på, eller inte rätt information som jag vill ha”. 

Kommentarerna från killarna som tycker att det är svårt att formulera sök-

frågor var: ”finns så många träffar”, ”ibland kan det vara svårt” och ”får alltid 

massor med andra träffar”. 

Av de tjejer som inte tycker att det är svårt att formulera sökfrågor svarade en 

tjej att ”det är bara att prova sig fram. Logiskt”. En annan tjej svarade: ”om ett 

sökord inte uppfyller mina mål, förändrar jag detta tills jag hittar något av värde”. 

Andra svar var: ”för att Google har allt som man egentligen behöver” och ”därför 

att söker jag på en sak och så kommer det upp. Det kan hända att man får leta lite 

men det gör inget”. 

Killarna som inte tycker att det är svårt att formulera sökfrågor skrev: ”det är 

bara att skriva vad man söker och sen fundera på om det finns andra ord som till-

hör ämnet” och ”det kommer upp så många alternativ, så någonstans hittar man 
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det”. Ytterligare svar var: ”du finner vad du söker om du verkligen vill” och ”tän-

ker man till lite så går det. Vi är uppväxta med Google”. Ännu ett svar om sök-

motorn Google var: ”för att Google är väldigt smidigt”.  

Av svaren ovan framgår att eleverna anser att de är vana att använda sökmo-

torn Google. De anser till och med att de är uppväxta med Google. Säljö diskute-

rar Google i artikeln Lärande är ett rörligt mål och menar ”att googla är en helt 

naturlig ingång när man söker information, ännu mer självklar och tillgänglig än 

uppslagsverket var för tidigare generationer”.98  

Eleverna missar även mycket med sitt förhållningssätt till Google. De nämner 

inget om de finesser som Google har. Exempelvis talar ingen elev om att man kan 

använda sig av avancerad sökning. Genom att använda sig av avancerad sökning 

kan man begränsa sin sökning till sidor som innehåller alla de sökord man skriver 

in eller innehåller exakt den fras som man skriver. Dessutom kan man söka på 

material som inte innehåller de sökord som man skriver in. Man kan även söka på 

olika språk och olika filtyper. Troligtvis har eleverna inte fått undervisning i hur 

Google är uppbyggt. De saknar insikt i vilka olika möjligheter som finns för att 

söka information. Att majoriteten av eleverna anser att de behärskar att formulera 

sökfrågor i Google innebär inte att de per automatik är informationskompetenta. I 

begreppet informationskompetens ingår mer än att söka i Google. Av svaren ovan 

kan man konstatera att eleverna inte är informationskompetenta vilket jag diskute-

rar mer i min slutdiskussion. 

Om eleverna brukar kontrollera om informationen de hittar via Inter-
net stämmer 
Fråga 11 handlar om huruvida eleverna brukar kontrollera om informationen de 

hittar via Internet stämmer och svaren redovisas i tabell 13. 

Tabell 13. Om eleverna brukar kontrollera om informationen de hittar via Internet stämmer 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Ja 39 66 40 62 

Nej 20 34 25 38 

Totalt 59 100 65 100 

Som framkommer i tabell 13 brukar cirka två tredjedelar av eleverna kontrollera 

om informationen de finner via Internet stämmer. Det finns en liten skillnad mel-

lan könen vad gäller vilka elever som brukar kontrollera att informationen stäm-

                                                 
98 Säljö, 2009, ”Lärande är ett rörligt mål”, s. 25. 
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mer. Här är det intressant att titta på vilka som kontrollerar informationen. Av de 

elever som brukar kontrollera om information stämmer anser nästan hälften av 

eleverna att de har fått undervisning i källkritik och ungefär var femte elev anser 

inte att han/hon har fått undervisning.99 Det verkar alltså som om undervisning gör 

nytta i och med att siffrorna för dem som har fått undervisning är betydligt högre.  

Att kontrollera en källa är viktigt vid all informationsanvändning. Källkritik 

ingår såväl i informationssökning som i bearbetningen av informationen. Slående 

är att det är 18 procent, det vill säga nästan var femte elev, som inte kollar infor-

mationen trots att de har fått undervisning i källkritik. Alexandersson och Limberg 

poängterar att källkritik har aktualiserats i skolan i och med IKT och all informa-

tion som finns tillgänglig på Internet:  

Om IKT och undersökande arbetssätt på allvar skall höja kvaliteten på elevers lärande i sko-
lan menar vi att synen på informationssökning som faktasökning måste utmanas, liksom att 
olika dimensioner i informationskompetens, inte minst förmåga att värdera källor liksom käll-
kritik bör bli mycket mera synliga som objekt för lärande.100  

Hur eleverna kontrollerar om informationen på Internet är korrekt 
I fråga 12 efterfrågades hur eleverna kontrollerar om informationen på Internet är 

korrekt och svaren redovisas i tabell 14. 

Tabell 14. Hur eleverna kontrollerar om informationen på Internet är korrekt  

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Avgör själv 34 58 42 65 

Frågar lärare 36 61 20 31 

Frågar bibliotekarie 1 2 1 2 

Frågar kompisar 15 25 21 32 

Frågar föräldrar 23 39 19 29 

Jämför med andra webbplatser 47 80 49 75 

Jämför med tryckta källor 29 49 18 28 

Anmärkning: Eftersom eleverna kunde svara på flera alternativ uppgår procenten till mer än 
100 procent.  

                                                 
99 Vid en jämförelse finner man att av dem som brukar kontrollera om informationen stämmer anser 
47 procent att de har fått undervisning i källkritik (44 procent tjejer, 49 procent killar) och 19 procent anser 
inte att de har fått undervisning (24 procent tjejer, 14 procent killar). Av de elever som inte brukar kontrollera 
informationen anser 18 procent att de har fått undervisning i källkritik (15 procent tjejer, 20 procent killar) 
och 17 procent anser inte att de har fått undervisning (17 procent tjejer, 17 procent killar).  
100 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 115. 
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Tabell 14 är baserad på alla elever, det vill säga även de elever som har svarat att 

de inte brukar kontrollera om informationen de finner via Internet stämmer (fråga 

11). Jag finner det intressant att de som säger att de inte brukar kontrollera om 

informationen stämmer ändå har svarat på frågan. Svaren är därför baserade på 

alla 124 elever och inte endast de 79 elever som har svarat att de brukar kontrol-

lera om informationen stämmer. Det innebär att det kanske är fler elever som trots 

allt ändå uppvisar ett källkritiskt förhållningssätt gentemot Internet och dess ut-

bud.  

Av tabellen ser man att 61 procent av tjejerna frågar lärare, 39 procent frågar 

föräldrar och 49 procent jämför med tryckta källor. 65 procent av killarna avgör 

själva och 32 procent frågar kompisar. Mina resultat tyder på att tjejer litar mer till 

vuxna auktoriteter (lärare, föräldrar, tryckta källor) och killar i högre utsträckning 

till jämnåriga (de själva, kompisar). Intressant är även att det bara är 2 elever som 

ber bibliotekarien om hjälp. Att kontrollera huruvida informationen är korrekt 

eller ej ingår i begreppet informationskompetens, liksom att kritiskt tolka och vär-

dera informationen.  

Limberg diskuterar hur eleverna bedömer en källas trovärdighet. Inom 

biblioteks- och informationsvetenskap har fenomenet hur man förhåller sig till en 

källas trovärdighet benämnts med termen kognitiv auktoritet.101 Limberg refererar 

till forskaren Patrick Wilson som menar att såväl personer som texter har olika 

kognitiv auktoritet.102 I termen ingår även en relation mellan två personer eftersom 

ingen kan ha kognitiv auktoritet utan ett erkännande från någon annan. I termen 

ingår även att kognitiv auktoritet är en gradfråga, det vill säga att någon kan ha 

mer eller mindre av det. Förutom detta innebär även kognitiv auktoritet ”sådant 

inflytande över ens tänkande som man tycker är berättigat”.103 I detta ingår 

företeelser som yrke, utbildning och anseende, sist men inte minst personligt för-

troende. Applicerar man kognitiv auktoritet på resultaten i min undersökning fin-

ner man att tjejerna, som litar mer till vuxna auktoriteter, och killarna, som litar 

mer till jämnåriga, lägger olika värderingar i kognitiv auktoritet. 

Vilken typ av information som eleverna brukar söka efter 
I fråga 13 ställdes frågan vilken typ av information som eleverna brukar söka efter 

och svaren redovisas i tabell 15. Svarsalternativen bygger på Limbergs avhandling 

Att söka information för att lära. 

 

 

 

                                                 
101 Limberg, 2003, s. 141. 
102 Limberg, 2003, s. 141. 
103 Limberg, 2003, s. 141. 
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Tabell 15. Vilken typ av information som eleverna brukar söka efter 

 Tjej Kille 

 Antal Procent Antal Procent 

Jag letar efter information som 

direkt ger mig svaret på det jag 

undrar 

47 80 54 83 

Jag vill få tillräckligt med infor-

mation för att kunna bilda mig en 

egen uppfattning 

48 81 31 48 

Jag vill få tillräckligt med infor-

mation för att kunna jämföra med 

andra källor och sedan göra en 

kritisk analys av den information 

som jag har hittat 

18 31 22 34 

Anmärkning: Eftersom eleverna kunde svara på flera alternativ uppgår procenten till mer än 
100 procent.  

Som tabell 15 visar är det relativt jämnt fördelat mellan könen vad gäller att leta 

efter information som ger direkt svar på det eleverna undrar. Det intressanta här är 

att det är 81 procent av tjejerna som vill få tillräckligt med information för att 

kunna bilda sig en egen uppfattning jämfört med killarnas 48 procent. Dessutom 

är det 81 procent av alla elever som letar efter information som direkt ger dem 

svaret, vilket innebär att de ur ett sociokulturellt perspektiv anpassar arbetet till 

skolans sociala praktik. Anmärkningsvärt är att bara en tredjedel av eleverna vill 

få tillräckligt med information för att kunna jämföra med andra källor för att sedan 

kunna göra en kritisk analys av den funna informationen. I Läroplan för de frivil-

liga skolformerna, Lpf 94 framgår att skolan ska sträva mot att varje elev ”ökar sin 

förmåga att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl empirisk kun-

skap och kritisk analys som förnuftsmässiga och etiska överväganden”.104 Förutom 

detta finns även formulerade mål som uttrycker vad eleven minst ska ha uppnått 

när de lämnar skolan. Det är skolans ansvar att varje elev ”har förmåga att kritiskt 

granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta 

ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor”.105 

Svarsalternativen i min enkät bygger på Limbergs avhandling Att söka infor-

mation för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och lärande 

där Limberg fann tre kategorier av uppfattningar om informationssökning. Kate-

                                                 
104 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 9. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
105 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 11. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
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gorierna är informationssökning som att söka fakta, informationssökning som att 

väga information för att välja rätt sida och informationssökning som att granska 

och analysera.106 Limberg framhåller att det finns ett samband mellan kvalitet i 

informationssökning och lärande eftersom ”[s]killnader mellan eleverna [sic!] 

uppfattningar av informationssökning påverkade både hur de sökte och använde 

information och vad de lärde sig om ämnet”.107 Att dra slutsatsen att Limbergs 

resultat överensstämmer med hur eleverna i min undersökning uppvisar samma 

samband mellan kvalitet i informationssökning och lärande låter sig inte göras i 

och med att jag inte har följt eleverna när de har arbetat med någon uppgift som 

har krävt informationssökning, vilket Limberg gjorde. Däremot finner jag det in-

tressant att det bara är en tredjedel av både tjejerna och killarna som vill finna in-

formation för att själva göra en kritisk analys. Majoriteten av eleverna söker in-

formation som direkt ger dem svaret på det som de undrar över. Limberg drog 

dessutom slutsatsen att en uppfattning av informationssökning enligt kategorin att 

söka fakta inte gynnade elevernas inlärning.108 Här önskar jag att en högre andel 

elever i min undersökning skulle ha uppnått vad Limberg kallar för den tredje ka-

tegorin av informationssökning, informationssökning som att granska och analy-

sera, när de snart slutar gymnasiet.  

I rapporten av Alexandersson och Limberg dras en viktig slutsats vad gäller 

informationssökning; att den skillnad som finns mellan elevers kompetens att söka 

information på webben inte spelar så stor roll för hur eleverna lyckas med att finna 

relevant information och vad de gör med den. Om eleven ska lära sig något nytt 

förutsätter detta att ”de kan ta del av och ingå i den speciella praktik som kun-

skapsinnehållet ramas in av. Ingår man inte i denna praktik kan man knappast lära 

sig det som förväntas – dvs att förstå den sökta informationen”.109 I rapporten 

poängteras att kunskapsinnehållet tenderar att ofta hamna vid sidan av själva sö-

kandet. Elevers informationskompetens verkar vara statisk när det dominerande 

mönstret att söka efter fakta håller i sig genom hela skoltiden. Elever söker ofta 

efter det rätta svaret eller rätt fakta istället när det som de behöver är att få en för-

ståelse för informationen. En viss sökning efter fakta behövs som en grund i en 

djupare läroprocess och för att utveckla en kritisk analytisk förmåga. Och utan en 

viss faktakunskap kan inte elever utveckla en kritisk analytisk förmåga. ”Att söka 

information, lösa problem eller tänka kritiskt förutsätter ett kunskapsinnehåll – ett 

vad”.110 

Säljö skriver:  

                                                 
106 Limberg, 2003, s. 215. 
107 Limberg, 2003, s. 206. 
108 Limberg, 2003, s. 217. 
109 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 113. 
110 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 119. 
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Tecken på lärande blir inte återgivning utan förmågan att komma till ett relevant, upplysande 
och produktivt svar; ett svar som har konsekvenser i något avseende. Ett annorlunda sätt att 
uttrycka detta är att lärande blir performativt.111 

Även Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 poängterar vikten av ett kri-

tiskt förhållningssätt och framhåller att ”[e]leverna skall träna sig att tänka kritiskt, 

att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alterna-

tiv”.112 Att kunna tänka kritiskt och ta ställning i en komplex fråga är en förutsätt-

ning för livslångt lärande. Endast en tredjedel av eleverna i min undersökning ef-

tersträvar att se sammanhang och göra egna bedömningar. Lärandet får ”mer ka-

raktär av produktion än reproduktion”.113 Att göra egna bedömningar och egna 

analyser är mycket viktigt och det blir ännu viktigare i takt med att informations-

flödet ökar. Skolans uppgift att lära eleverna informationssökning och källkritik 

borde öka i takt med det ökade informationsutbudet. Av resultatet i min undersök-

ning finner jag det föga troligt att detta har skett. 

Lärarenkäten och bibliotekarieenkäten 

Det är 10 lärare och 3 bibliotekarier som har svarat på lärar- respektive biblioteka-

rieenkäten. Eftersom underlaget inte är större är det inte meningsfullt att redovisa 

procentuell fördelning. Lärarenkäten och bibliotekarieenkäten har fråga 1 till fråga 

8b gemensamt och jag har därför valt att redovisa svaren i samma tabell.  

Om lärarna och bibliotekarierna har undervisat eleverna i 
informationssökning 
Fråga 1a handlar om huruvida lärarna och bibliotekarierna har undervisat eleverna 

i informationssökning eller ej och svaren redovisas i tabell 16. 

Tabell 16. Om lärarna och bibliotekarierna har undervisat eleverna i informationssökning 

 Ja Nej 

Lärare 3 7 

Bibliotekarie 1 2 

Totalt 4 9 

                                                 
111 Säljö, 2009, s. 27. 
112 Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94, s. 5. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
113 Säljö, 2002, s. 246 f. 
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Som framgår av tabell 16 anser endast 3 lärare och 1 bibliotekarie att de har un-

dervisat eleverna i informationssökning. 7 lärare och 2 bibliotekarier anser inte att 

de har gjort det. Frågan man kan ställa sig är vems ansvar det är att eleverna lär sig 

att söka information. Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 fastslår att 

eleverna ska ”kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informations-

flöde och snabb förändringstakt”.114 Det är således viktigt att eleverna blir undervi-

sade i informationssökning för att få en uppfattning om hur de i framtiden ska 

klara att söka efter information på egen hand. Det är med andra ord skolans ansvar 

att undervisa eleverna i informationssökning. Att man klarar att söka och finna 

information inom en kontext innebär inte att man kan det i en annan. Men en för-

utsättning för att lyckas är att eleverna får de rätta verktygen. Lundh och Sundin 

drar slutsatsen att informationskompetens som generell färdighet inte är direkt 

överförbar från en social praktik till en annan.115  

I Skolverkets IT-undersökning, IT-användning och IT-kompetens i förskola, 

skola och vuxenutbildning, säger 70 procent av gymnasielärarna att skolan de ar-

betar på undervisar eleverna i informationssökning och källkritik. 4 procent säger 

att eleverna inte får undervisning och hela 26 procent att de inte vet om skolan 

undervisar eleverna i informationssökning. I rapporten framgår att ungefär 

60 procent av lärarna anser att skolan lyckats ganska bra eller mycket bra med att 

utveckla elevernas förmåga till kritisk informationssökning på Internet.116 Rappor-

ten bygger på en enkätundersökning till 2 000 gymnasielärare, varav 61 procent av 

dem har svarat på enkäten. Det går inte riktigt att jämföra resultaten från Skolver-

kets IT-undersökning med resultaten i min undersökning. Lärarna i min undersök-

ning har svarat på om de undervisar eleverna i informationssökning och i Skolver-

kets rapport har lärarna angett att skolan de arbetar på undervisar eleverna i infor-

mationssökning vilket inte behöver innebära att det är just de lärare som har delta-

git i enkäten som genomför undervisningen. Det är mycket möjligt att en liknande 

undersökning på de skolor som ingår i min undersökning skulle indikera samma 

resultat. Men man kan dock utläsa en tendens och det är att det är få lärare i min 

undersökning som har undervisat eleverna i informationssökning. 

Resultaten i min undersökning kan tyda på lärarna känner en viss osäkerhet 

kring sin egen yrkesroll. Många lärare kan känna sig osäkra på hur de ska gripa sig 

an undervisning i informationskompetens utan att gå in på bibliotekariens område. 

Lena Folkesson skriver i Samspel mellan lärare och skolbibliotekarier att det kan 

finnas en osäkerhet om roller, kompetens och ansvar mellan lärare och skol-

bibliotekarie.117 Folkesson menar att det finns tre dimensioner, en yrkesdimension, 
                                                 
114 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 5. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
115 Lundh & Sundin, 2006, s. 12. 
116 IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning, 2009, s. 25. Skolverkets hemsida 
> Publikationer > Nya publikationer [2009-04-18]. 
117 Folkesson, Lena, 2004, ”Samspel mellan lärare och skolbibliotekarie”, s. 103. 
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en maktdimension och en legitimitetsdimension, som är framträdande i samspelet 

mellan lärare och skolbibliotekarier.  

Inom yrkesdimensionen ryms yrkesidentiteter och yrkeskulturer. Genom sina 

yrkesutbildningar har läraren och skolbibliotekarien skaffat sig kunskaper som hör 

hemma inom respektive yrkeskultur. När olika kulturer möts finns en tendens att 

värdera alla inom ”den andra” gruppen likadant. Skolbibliotekarier kan till exem-

pel mena att ”lärare skickar sina elever till biblioteket, men går inte dit själva” och 

med detta värdera alla lärare lika. Även lärare värderar skolbibliotekarierna lika 

genom att påstå att ”skolbibliotekarier förstår inte vad det innebär att arbeta med 

stora elevgrupper”.118  

Angående maktdimensionen menar Folkesson att skolbibliotekarien har mak-

ten i förhållande till läraren vad gäller hur böcker är ordnade enligt klassifika-

tionssystemet i biblioteket, vilket hör till skolbibliotekariens kompetens. På lik-

nande sätt har läraren makten gentemot skolbibliotekarien beträffande ämneskom-

petens och kunskap om skolans mål.119 

Beträffande legitimitetsdimensionen diskuterar Folkesson formell, reell och 

erövrad legitimitet. Skolbibliotekariens formella legitimitet finns genom den for-

mella utbildningen. Folkesson menar även att skolbibliotekarien i ett samspel med 

läraren måste erövra legitimitet. Därefter kan skolbibliotekarien erövra en reell 

legitimitet som synliggör skolbibliotekariens kompetens. Dimensionerna påverkar 

den samspelsrelation som måste uppstå för att samarbetet mellan lärare och skol-

bibliotekarie ska utvecklas.120 Limberg, Hultgren och Jarneving poängterar att de 

ultimata vore ett nära samarbete mellan lärare och skolbibliotekarien som i slutän-

dan gynnar elevers lärande: 

Lösningar finns inte i de medierande verktygen för informationssökning utan i lärares och 
bibliotekariers gemensamma kompetenser att tillsammans hjälpa elever att utveckla kunskap 
och förmåga att söka och använda information.121 

I anslutning till frågan om huruvida lärare och bibliotekarier har undervisat 

eleverna i informationssökning uppmanades de att berätta med egna ord på vilket 

sätt de tycker att undervisningen bör ske och varför. Även de som inte har under-

visat eleverna ombads att berätta vad orsaken till detta är (fråga 1b). 

Svaren från de lärare som anser att de har undervisat eleverna var: ”det bör 

ske kontinuerligt, när man sitter med dem vid datorn”. Ytterligare kommentarer 

var: ”källkritik, alternativa källor, biblioteksgenomgång. Eleverna behöver veta 

hur man kritiskt granskar olika typer av källor och ifrågasätter informationen. Ju 

mer desto bättre”, ”det är viktigt att eleverna lär sig att hitta information men även 

                                                 
118 Folkesson, 2004, s. 107. 
119 Folkesson, 2004, s. 110 f. 
120 Folkesson, 2004, s. 112. 
121 Limberg, Hultgren, Jarneving, 2002, s. 148. 
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att kunna värdera källor. Detta bör ske i början av studierna men även kontinuer-

ligt under studierna”. Bibliotekarien som anser att han/hon har undervisat eleverna 

skrev: ”både en introduktion när eleverna börjar på skolan och vid starten av, om 

inte alla, så i alla fall vissa kurser/moment.”  

Kommentarer från de lärare som inte anser att de har undervisat eleverna i in-

formationssökning var bland annat: ”jag har nog tyckt att det inte är mitt ’jobb’, 

utan att det ligger i andra ämnen, ex. svenska. Samt en kanske falsk bild av att 

eleverna är duktiga redan innan”. Fyra lärare påpekar att deras bibliotekarie un-

dervisar eleverna i informationssökning. Två lärare svarar att de inte har kunska-

pen för att undervisa elever i informationssökning. 

En bibliotekarie som inte anser att han/hon har undervisat skrev: ”eftersom jag 

bara jobbat här i 4 månader har det inte blivit av. Till stor del eftersom det inte 

finns någon schemalagd tid till detta. Detta kommer dock göras från höstterminen 

-09”. En annan bibliotekaries kommentar var: ”jag började min tjänst som skol-

bibliotekarie i januari. Jag kommer dock att ha min första lektion i infosökning i 

mars”. 

Av svaren ovan kan man utläsa tendensen att både lärare och bibliotekarier 

som svarade nej anser att det är bibliotekariens uppgift. Intressant är även att två 

lärare reflekterar över att de inte har kunskap för att undervisa eleverna. Även 

Alexandersson och Limberg fann att ansvaret läggs på bibliotekarier.122 De 

poängterar även att lärare anser att det är bibliotekariens uppgift att förse såväl 

läraren som eleverna med olika källor vid till exempel ett temaarbete.123 

I anslutning till frågan om huruvida lärare och bibliotekarier har undervisat 

eleverna i informationssökning uppmanades de som anser att de har undervisat att 

berätta vad de lägger fokus på (fråga 1c). Svar från lärare var bland annat: ”att 

man söker på rätt ställe. Att böcker ibland är bättre än Internet. Att avgränsa sig i 

sin sökning”, ”källkritik. Variera sökord/synonymer” och ”att de inte kan hitta 

exakt rätt, ofta måste de arbeta sig igenom en rätt stor mängd text för att hitta de 

svar de letar efter”. Bibliotekariens svar var: ”att de ska använda flera källor (både 

tryckta o på nätet). Att frågeställningen avgör vilken typ av källor man använder. 

Att man kan ’tvingas’ omformulera frågeställningen beroende på de svar man hit-

tar i källorna”.  

Limberg och Folkesson fann i sin undersökning att uppfattningar av kvalitet i 

informationssökning inte handlar om sökning av information utan om värdering 

och användning av information.124 De påträffade fem kriterier av uppfattningar 

rörande innehållet i informationssökning. Dessa kategorier är ”fokus på källor”, 

”fokus på systematisk informationssökning”, ”fokus på upplevelsen av informa-

                                                 
122 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 73. 
123 Alexandersson & Limberg, 2007 s. 75. 
124 Limberg & Folkesson, 2006, s. 126. 
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tionssökningsprocessen”, ”fokus på värdering av källor” och ”fokus på bearbet-

ning av källor (informationsanvändning)”.125  

Limberg och Sundin diskuterar i artikeln ”Teaching Information Seeking: 

Relating Information Literacy Education to Theories of Information Behaviour” 

informationsökning relaterat till undervisning i informationskompetens. Under 

rubriken Discussion of IDOL findings i artikeln understryker Limberg och Sundin 

att de tycker att det är anmärkningsvärt att det som lärare lägger fokus på när de 

undervisar elever i informationssökning inte ingår i värderingen av elevernas in-

formationssökning. Likaså är det förvånande, menar de, att kriteriet för bedöm-

ningen inte ingår som ett objekt i undervisningen. Slutsatsen de drar är att ele-

verna inte erbjuds de bästa möjligheterna för att lära sig informationssökning ge-

nom undervisning i skolan.126 

Lärares och bibliotekariers syn på informationssökning har betydelse för hur 

de undervisar och vad de lägger fokus på. Av svaren i min egen undersökning kan 

man utläsa att fokus läggs på själva sökningen av information. Även lärares kän-

nedom inom ett specifikt ämne kan bidra till hur de lyckas att lära elever hur de 

ska gå tillväga för att finna information. För bibliotekariers del kan det vara bety-

delsefullt att de involveras i lärarnas planering av till exempel olika teman som 

eleverna ska studera för att kunna förbereda hur de ska lägga upp undervisningen i 

informationssökning och vad de ska lägga fokus på. 

Om lärarna och bibliotekarierna har undervisat eleverna i källkritik 
Fråga 2a handlar om huruvida lärarna och bibliotekarierna har undervisat eleverna 

i källkritik eller ej och svaren redovisas i tabell 17. 

Tabell 17. Om lärarna och bibliotekarierna har undervisat eleverna i källkritik 

 Ja Nej 

Lärare 4 6 

Bibliotekarie 3 – 

Totalt 7 6 

Som tabell 17 visar är det 4 lärare och alla bibliotekarier som anser att de har un-

dervisat eleverna i källkritik. Det är 6 lärare som inte anser att de har undervisat i 

källkritik. Att inte fler lärare anser att de har undervisat eleverna i källkritik är 

uppseendeväckande med tanke på att det i Läroplan för de frivilliga skolformerna, 

Lpf 94 står att eleverna ska få en grund för livslångt lärande i skolan och att lära-

                                                 
125 Limberg & Folkesson, 2006, s. 53. 
126 Limberg & Sundin, 2006, ”Teaching Information Seeking: Relating Information Literacy Education to 
Theories of Information Behaviour”. 
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ren ska ”tydliggöra vilka värderingar och perspektiv kunskaperna vilar på och låta 

eleven ta ställning till hur kunskaper kan användas”.127  

En möjlig aspekt kan vara vilket ämne läraren undervisar i. Läraren kanske 

anser att eleven inte har nytta av att kunna tänka källkritiskt i hans/hennes ämne 

och lämnar därmed över ansvaret på att undervisa i källkritik till sina kollegor 

eller bibliotekarien. Men att vara bevandrad i ett ämne eller en domän stärker ele-

vens förutsättningar i till exempel en argumentation. Har eleven lärt sig att reflek-

tera över och värdera vad som är relevant inom ett ämne ökar elevens chanser till 

ett livslångt lärande. 

En annan aspekt kan vara att det för många lärare är en ny situation att ele-

verna ska kunna tänka kritiskt. Skolan som institution har av tradition byggt sitt 

lärande på den skrivna texten i läroboken som skapade villkoren för lärande. Lä-

roboken stod för sanningen, vilket innebar att varken elev eller lärare förväntades 

att ifrågasätta uppgifterna i den. Läraren hade tack vare läroboken kontroll över 

den information som eleven fick ta del av. Men i och med intåget av IKT i skolan 

ändrades förutsättningarna. Idag har inte läraren samma kontroll längre över 

elevens information. Numera måste såväl lärare som elever kunna tänka kritiskt 

och göra egna reflektioner och analyser. 

I anslutning till frågan om huruvida lärare och bibliotekarier har undervisat 

eleverna i källkritik uppmanades de att berätta på vilket sätt de tycker att detta bör 

ske och varför, samt de lärare som har svarat att de inte har undervisat eleverna att 

berätta vad orsaken är till detta (fråga 2b). Två lärare som anser att de har undervi-

sat eleverna menar att det bör ske mer kontinuerligt och att det behöver repeteras 

hela tiden. Andra kommentarer var: ”upprepning av vikten av att ifrågasätta käl-

lorna/avsändaren”, ”vi har tagit upp detta när det har varit aktuellt att göra egna 

arbeten i ämnena”.  

En bibliotekarie svarade: ”jag har bara hunnit ha en lektion hittills. Jag tycker 

annars att det är bra att prata med eleverna om källkritik både i allmänhet (till ex-

empel vad källkritik är) och vad man bör tänka på när man söker på Internet. Just 

Internet tycker jag är viktigt att ta upp eftersom många elever använder det i skol-

arbeten”. En annan bibliotekarie svarade: ”både en introduktion när eleverna bör-

jar på skolan och vid starten av, om inte alla, så i alla fall vissa kurser/moment”. 

Den tredje bibliotekarien skrev: ”jag anser att det är viktigt att denna undervisning 

kopplas till något som är relevant för eleven. Det kan vara personliga intressen 

eller ett ämne som de för tillfället studerar. Samtidigt är det av stor vikt att man 

inte bara föreläser. Eleverna måste själva få jobba med uppgiften kring källkritik. 

På så sätt förstår de bättre vikten av ett gott källkritiskt förhållningssätt”.  

                                                 
127 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94, s. 12. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
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I anslutning till frågan om huruvida lärare och bibliotekarier har undervisat 

eleverna i källkritik ombads de att berätta vad de lägger fokus på när de lär ut 

källkritik (fråga 2c). Lärarnas kommentarer var: ”att alla internetsidor inte är ob-

jektiv fakta”, ”vem äger informationen. Trovärdigheten i källan. Vad är syftet med 

informationen” och ”ifrågasätta avsändaren. Dubbelkolla fakta med andra källor”. 

Bibliotekariernas svar var bland annat: ”två saker är viktiga. Dels att eleverna för-

står vad källkritik är (källkritisk metod, att man ger exempel där källkritik brustit). 

Hur de använder sig av källkritik i praktiken, att man ger exempel, till exempel 

visar webbsidor som inte är trovärdiga och varför de inte är det”. Ytterligare 

kommentarer var: ”att allt som står i en bok eller på en webbsida inte är sant. Visa 

på exempel på ’falska’ sidor”. Ytterligare svar var: ”fokus ligger på att få eleverna 

att kolla sina källor och vara försiktiga med vilka källor de använder. Det är vik-

tigt att de närmar sig alla källor med ett kritiskt öga. En viktig aspekt är också att 

få dem att använda flera olika källor”. Limbergs och Folkessons resultat tyder på 

att både lärare och bibliotekarier anser att det är viktigt hur eleverna redovisar sina 

källor samt hur de lyckas göra en egen text med hjälp av de funna källorna.128 

Om lärarna och bibliotekarierna brukar kontrollera om elevernas käl-
lor är tillförlitliga 
Fråga 3 handlar om huruvida lärarna och bibliotekarierna brukar kontrollera om 

elevernas källor är tillförlitliga och svaren redovisas i tabell 18. 

Tabell 18. Om lärarna och bibliotekarierna brukar kontrollera om elevernas källor är tillförlitliga 

 Ja Nej 

Lärare 8 2 

Bibliotekarie – 3 

Totalt 8 5 

Som framgår av tabell 18 är det majoriteten av lärarna som brukar kontrollera om 

elevernas källor är tillförlitliga. Dock gör ingen bibliotekarie det. En anledning 

kan vara att bibliotekarierna inte är med vid själva sökningen eller att de inte ser 

elevernas färdiga arbeten. Huruvida lärarna kontrollerar elevernas källor under 

själva sökningen eller om de gör det i efterhand när elevernas arbeten är klara 

framkommer inte i min undersökning. Att majoriteten av lärarna kontrollerar 

elevernas källor kan tyda på att de har höga krav på elevernas bearbetning av käl-

lor. Limberg och Folkesson fann i sin undersökning att lärarna har höga krav på 

                                                 
128 Limberg & Folkesson, 2006, s. 60 f. 
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eleverna vad gäller deras bearbetning av källor.129 Lärarna kontrollerade dock först 

i efterhand vid bedömningen av elevernas arbeten om och hur eleverna har bear-

betat sina källor. Eleverna skulle redovisa sina källor för att lärarna skulle kunna 

kontrollera att eleverna inte kopierat materialet ur källorna. Därmed prioriterar 

lärarna att eleverna har skrivit något eget, inte att källorna i sig är tillförlitliga. 

Limberg och Folkesson belyser att bearbetning av källor inte är ett kunskapsinne-

håll i undervisningen.130 

Om lärarna och bibliotekarierna brukar samarbeta med varandra inför 
elevernas uppgifter 
I fråga 4a frågades om lärarna och bibliotekarierna brukar samarbeta med varandra 

inför elevernas uppgifter och svaren redovisas i tabell 19.  

Tabell 19. Om lärarna och bibliotekarierna brukar samarbeta med varandra inför elevernas upp-
gifter 

 Ja Nej 

Lärare 8 2 

Bibliotekarie 2 1 

Totalt 10 3 

Som tabell 19 visar anser majoriteten av lärarna och bibliotekarierna att de brukar 

samarbeta med varandra inför elevernas uppgifter. Ett väl fungerande samarbete 

mellan bibliotekarien och läraren är viktigt. Limberg drar slutsatsen i Skolbibliote-

kets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt att ”[i]ntegration mellan bibliotek och 

undervisning kan och bör se olika ut i olika skolämnen och på olika stadier under 

utbildningen.”131 Att samarbeta med varandra är viktigt, men som resultaten visar 

har 1 bibliotekarie svarat nej på frågan. Tittar man på hur lärarna som jobbar på 

samma skola som bibliotekarien har svarat anser majoriteten av lärarna att de 

samarbetar tillsammans med bibliotekarien. Men för att det ska vara ett samarbete 

krävs det en väl fungerande interaktion mellan båda parter. Mina resultat tyder på 

ett samarbete som inte är det optimala mellan lärarna och bibliotekarien på denna 

skola. På de andra två skolorna verkar samarbetet fungera bra. 

En anledning till att lärare och bibliotekarier inte samarbetar kan vara brist på 

tid menar Limberg, Hultgren och Jarneving. Det kan även bero på att lärare och 

                                                 
129 Limberg & Folkesson, 2006, s. 60 f. 
130 Limberg & Folkesson, 2006, s. 62. 
131 Limberg, 2002, s. 18. 
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bibliotekarier har skilda uppfattningar om vad som är viktigt i undervisningen 

med avseende på fokus i informationssökning.132 

I anslutning till frågan om huruvida lärarna och bibliotekarierna brukar sam-

arbeta med varandra inför elevernas uppgifter uppmanades de att berätta hur sam-

arbetet bör ske och varför. Även de som har svarat att de inte samarbetar med var-

andra ombads att berätta vad orsaken är till detta (fråga 4b). Kommentarer från 

lärarna som svarade att de samarbetar var: ”vi samarbetar i klassrummet och inför 

olika uppgifter” och ”det bör ske genom informationssökningsgenomgång. Så att 

de vet vilket område man arbetar med så att de är förberedda på frågor”. Andra 

kommentarer var: ”introduktion om informationssökning i biblioteket. Boktips 

(både fakta och skönlitteratur)”, ”det har skett framför allt när eleverna arbetat i 

projekt. Samarbetet med bibliotekarien var mer frekvent för några år sedan”, 

”hjälp med att ta fram litteratur i vissa ämnen. Artiklar, tidskrifter”. Ytterligare 

svar var: ”för att få hjälp med att finna litteratur till eleverna vid framför allt större 

arbeten” och ”jag brukar be om hjälp med både litteratur och bra webbsidor. Vil-

ket fungerar suveränt. Jag ber också eleverna be bibliotekarien om hjälp, då han är 

en utmärkt resurs”.  

Kommentarer från bibliotekarierna som samarbetar var: ”lärarna brukar 

’boka’ mig inför uppsatser m.m. så man kan säga att det är lärarna som ’styr’ sam-

arbetet så att det ska passa för det de håller på med för stunden”. En annan biblio-

tekarie påpekar att ”oftast kommer initiativet från lärarna. De vill ha hjälp med 

litteraturförslag m.m. när man jobbat några år på samma skola vet man ju hur lä-

rarna jobbar och kan komma med tips på litteratur m.m.” 

Av de lärare som har svarat att de inte samarbetar är det endast en lärare som 

har valt att svara på frågan med kommentaren: ”har oftast inte den typ av uppgifter 

som kräver samarbete med bibliotekarien”. Kommentaren från bibliotekarien som 

inte samarbetar var: ”skolan har tidigare haft ett antal bibliotekarier som kommit 

och gått. Därför har man inte haft några rutiner för samarbetet mellan lärare och 

elever. Detta är dock något som biblioteket försöker styra upp exempelvis via 

biblioteksråd där lärare medverkar”.  

Av svaren ovan kan man konstatera att det oftast är lärarna som styr upp sam-

arbetet vilket säger mycket om bibliotekariens roll. Innebär detta till exempel att 

bibliotekariens kompetens inte kommer till sin rätt fullt ut? Hur ska bibliotekarien 

kunna bidra med sin kompetens om bibliotekarien inte blir involverad i elevernas 

uppgifter? Jag diskuterar mer om detta nedan i fråga 7.  

Hur lärarna och bibliotekarierna upplever samarbetet med varandra 
I anslutning till frågan om huruvida lärarna och bibliotekarierna brukar samarbeta 

med varandra inför elevernas uppgifter efterfrågades hur lärarna och 
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bibliotekarierna upplever samarbetet med varandra (fråga 5). Sex lärare svarade 

”bra” eller ”mycket bra”. Andra kommentarer var: ”det kunde vara mer aktivt från 

båda hållen. Bristen beror ofta på tidsbrist”, ”bra, men vi har haft en hel del byten 

av bibliotekarier senaste åren, så kontinuiteten har ju brutits. Men de tider när 

bibliotekarien har varit här några år har vi ju hunnit etablera kontakt och en hel del 

samarbete”.  

En lärare som anser att de inte samarbetar med varandra har ändå valt att svara 

med kommentaren: ”ett gott samarbete. Behöver jag konsultera bibliotekarien i 

något ärende är det aldrig några problem. Bibliotekarien är tillmötesgående”. 

Bibliotekariernas svar varierar från ”hittills har det gått bra” till ”mycket gott”. 

En kommentar var: ”det är ok men kan alltid bli bättre. I nuläget sker samarbetet 

med en viss grupp lärare, som bibliotekarie försöker jag sprida detta till fler ur 

lärarkåren”. 

Fråga 6 efterfrågar på vilket sätt samarbetet sker. En lärare svarar att ”vi pratar 

om titlar och bibliotekarien kommer med förslag”. En annan svarar att samarbetet 

sker på ”konferenser. Planeringar inför olika projekt. Bibliotekarien hjälper oss 

med sökning av litteratur”. Andra kommentarer var: ”vanligen sänder jag eleverna 

till biblioteket och låter dem driva arbetet – fråga bibliotekarien”, ”för att få hjälp 

med att finna litteratur till eleverna vid framför allt större arbeten. Dessutom har 

bibliotekarien undervisat eleverna i hur man hittar i ett bibliotek”. Ytterligare svar 

var att bibliotekarien ”hjälper oss med litteratur, webbsidor och annat informa-

tionsmaterial, både när jag ber om det och oombett” samt ”bokbeställningar, tid-

skriftsbeställningar, tips på facklitteratur”. 

Bibliotekariernas svar var: ”vi har kontinuerlig kontakt via mejl och så brukar 

jag gå på vissa möten” och ”oftast kommer initiativet från lärarna. De vill ha hjälp 

med litteraturförslag m.m. när man jobbat några år på samma skola vet man ju hur 

lärarna jobbar och kan komma med tips på litteratur m.m.” En annan kommentar 

var: ”samarbetet styrs upp vid återkommande biblioteksråd. Lärare som deltar 

använder biblioteket i alla frågor rörande informationssökning, bokdiskussioner, 

bokprat inköp etc”. 

Av svaren att döma sker samarbetet på många olika sätt. Det är viktigt att lä-

rarna och bibliotekarierna kan utarbeta ett fruktbart samarbete. Limberg och Fol-

kesson belyser tre olika aspekter på samarbete och det är ”samarbete som gräns-

bevarande särarbete”, ”samarbete som gränsöverskridande samspel” och slutligen 

”samarbete som möjlighet till lärande och utveckling”.133 Det handlar bland annat 

om samarbetets innehåll, hur samarbetet ska gå till, i vilka sammanhang det ska 

ske samt vad syftet med samarbetet är. Dessutom berör det fördelningen av ar-

betsuppgifter mellan läraren och bibliotekarien samt en öppenhet till förändringar 

och en vilja att tänja på gränserna mellan yrkena. Även att bibliotekarien kan ingå 
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i ett arbetslag och tillsammans planera eventuella temaarbeten berörs samt att det 

också ska finnas utrymme för en viss spontanitet mellan läraren och bibliotekarien 

som kan utvecklas till samtal av djupare karaktär.134 

I anslutning till frågan om huruvida lärarna och bibliotekarierna brukar sam-

arbeta med varandra inför elevernas uppgifter efterfrågades vem de anser att det är 

som tar initiativet till samarbetet (fråga 7). Fyra lärare, men ingen bibliotekarie 

anser att det är läraren ensam som tar initiativet. Varken lärarna eller bibliotekari-

erna anser att det är bibliotekarien ensam som tar initiativ. Däremot anser sex lä-

rare och alla tre bibliotekarier att initiativ tas gemensamt av både läraren och bib-

liotekarien. Man kan utröna en viss diskrepans mellan lärarna och bibliotekarierna 

när det gäller vem de anser tar initiativ till samarbetet. 

Limberg och Folkesson diskuterar samarbetet mellan bibliotekarier och lärare. 

Mina resultat stämmer väl överens med Limberg och Folkesson som menar att 

”[b]ilden är inte entydig när det gäller vilken yrkesgrupp som är pådrivande då det 

gäller gränsöverskridande eller upprätthållande av gränser mellan professionella 

kompetenser”.135  

Om lärarna och bibliotekarierna tycker att samarbetet dem emellan 
kan/bör förbättras 
Fråga 8a handlar om huruvida lärarna och bibliotekarierna tycker att samarbetet 

dem emellan kan/bör förbättras och svaren redovisas i tabell 20. 

Tabell 20. Om lärarna och bibliotekarierna tycker att samarbetet dem emellan kan/bör förbättras 

 Ja Nej 

Lärare 7 3 

Bibliotekarie 2 1 

Totalt 9 4 

Som framgår av tabell 20 är det drygt två tredjedelar av lärarna och bibliotekari-

erna som tycker att samarbetet kan/bör förbättras. Att samarbetet fungerar på ett 

tillfredsställande sätt är viktigt för elevens informationskompetens. Färdigheter i 

informationssökning kan ses som ett medel för att nå ett annat mål, nämligen fär-

digheter i ett ämne. Lärares och bibliotekariers syn på vad informationssökning är 

påverkar hur och vad de undervisar om på detta område. Limberg belyser att det 

kan finnas en spänning mellan lärares och bibliotekariers uppfattningar av inlär-

ningsuppgifter.  
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Läraren betonar ofta uppgiftens ämnesinnehåll och tenderar att underskatta eller bortse ifrån 
informationssökningens komplexitet. Bibliotekarien å sin sida är benägen att se sökprocessen 
som det viktigaste och betonar denna på kostnad av ämnesinnehållet. Detta kan innebära att 
bibliotekarien inte tillräckligt intresserar sig för resultatet av elevens arbete.136  

I anslutning till frågan om huruvida lärarna och bibliotekarierna tycker att samar-

betet kan/bör förbättras uppmanades de att berätta på vilket sätt de tycker att detta 

kan ske och de som inte anser att samarbetet kan/bör förbättras att berätta vad or-

saken är till det (fråga 8b). Av dem som tycker att samarbetet kan/bör förbättras 

svarar en lärare att ”vår bibliotekarie är TOPPEN, kunnig, tillmötesgående och 

snabb! Jag önskar att jag drog nytta av [bibliotekariens] kompetens mer”. En an-

nan lärare belyser bristen på tid med svaret: ”ta sig tiden att sätta sig ner och dis-

kutera projekt etc.” Ytterligare kommentarer var: ”det finns säkert många fler 

möjligheter”, ”mer frekvent”, ”mer undervisning om informationssökning. Vi lä-

rare skulle också behöva detta”. Ännu ett svar var: ”jag skulle gärna se att 

bibliotekarien försökte lära eleverna vettiga sätt att söka på nätet. Där behövs det 

ju källkritik även om mina ämnen (tror jag) inte är fullt så utsatta för frejdigt tyck-

ande”. Även en av bibliotekarierna anger brist på tid: ”jag önskar att arbetstiden 

(15 tim/vecka) skulle medge att jag kunde hjälpa till och i fler kurser/moment”. En 

annan bibliotekarie påpekar att ”biblioteket ska och bör arbeta för att fortsätta 

marknadsföra sig mot lärarkåren. På så sätt förmedlas en förståelse för vikten av 

biblioteket i samband med elevers lärande”. 

Två lärare som inte anser att samarbetet kan/bör förbättras svarade: ”det fun-

gerar optimalt enligt min upplevelse” och ”det är bra som det är. Jag vet att jag får 

hjälp vad gäller biblioteksfrågor när som helst”. En bibliotekarie som inte anser att 

samarbetet kan/bör förbättras svarade: ”det kan säkert alltid förbättras, men i 

dagsläget fungerar det bra”.  

Endast en av lärarna menar att eleverna behöver mer undervisning i informa-

tionssökning. Dessutom poängterar läraren att även lärarna behöver mer undervis-

ning. Limberg, Hultgren och Jarneving drar samma slutsats, nämligen att det finns 

ett behov av kompetensutveckling för såväl lärare som bibliotekarie.137 De menar 

att bibliotekarier fokuserar för mycket på hur informationssökningen går till, det 

vill säga teknik och procedurer. Förutom detta menar de att lärarna har brister i 

undervisningen som beror på att de inte riktigt vet vad informationssökning inne-

bär och vilka kunskaper som krävs för att lära genom sökning och användning av 

information. En förbättring av undervisning i informationssökning handlar i stor 

utsträckning om lärares och bibliotekariers eget lärande.138 Även Ulla Riis, som i 

en rapport till Skolverket beskriver och värderar effekter av IT i undervisning, 

belyser det faktum att lärare behöver en fördjupad kunskap i det som är grunden 
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för vetenskapligt arbete och som rör informationssökning och informa-

tionsanvändning.139  

I en rapport från Skolverket, IT-användning och IT-kompetens i förskola, 

skola och vuxenutbildning framkommer att 40 procent av lärarna har genomgått 

utbildning i informationsökning men endast 17 procent har ett stort eller mycket 

stort behov av kompetensutveckling i informationssökning. 20 procent av lärarna 

har genomgått utbildning i källkritik på Internet, men endast 30 procent har ett 

stort eller mycket stort behov av kompetensutveckling inom källkritik av Internet-

baserad information.140 I min undersökning är det endast en lärare som utrycker ett 

behov av undervisning i informationssökning och källkritik vilket är stor skillnad 

jämfört med rapporten från Skolverket.  

En slutsats som Limberg drar är att skolbiblioteken ska fylla en pedagogisk 

funktion, det vill säga de ska höja kvaliteten på elevernas lärande i skolan. För att 

uppnå detta bör biblioteken användas som ett redskap för elevers lärande, vilket 

bör ske i olika ämnen under hela skolåret. Detta förutsätter ett nära samarbete 

mellan bibliotekarier och lärare, dels i planering och genomförande, dels i bedöm-

ning och utvärdering av elevernas arbeten. 

I ett sociokulturellt perspektiv uppmärksammas kommunikation och det sam-

arbete som människor utvecklat i olika kollektiva verksamheter. Med kollektiva 

verksamheter menas bland annat skola, sjukvård, fabriker och så vidare. Säljö 

menar att andra aktiviteter som guldsmedens, byggnadsarbetarens och biblioteka-

riens kan ses som ”delar av historiskt utvecklade verksamhetssystem med egna 

traditioner och kunskaper”.141 Vad som är lämpligt och fungerande skiljer sig ofta 

åt mellan olika kollektiva verksamheter eller verksamhetssystem. Vidare menar 

Säljö att ”i ett sociokulturellt perspektiv är det utmärkande för kunskaper, färdig-

heter och förståelse att de utifrån ett perspektiv är giltiga inom ramen för ett verk-

samhetssystem”.142 Skolans uppgift är att förmedla och lära ut kunskaper till ele-

verna och bibliotekets uppgift är att tillhandahålla lärare och elever med den infor-

mation de behöver. Att skola och bibliotek tillhör olika verksamhetssystem kan 

förklara resultaten i min undersökning som dels tyder på att samarbetet mellan 

lärare och bibliotekarier inte fungerar optimalt på alla skolor, dels att de tycker att 

samarbetet kan/bör förbättras. 
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Om lärarna anser att det finns ett samband mellan informationssök-
ning och kvalitet i lärande 
Fråga 9a i lärarenkäten handlar om huruvida lärarna anser att det finns ett sam-

band mellan informationssökning och kvalitet i lärande och nio utav tio lärare 

svarade ja på frågan.  

I anslutning till frågan om huruvida lärarna anser att det finns ett samband 

mellan informationssökning och kvalitet i lärande uppmanades de att beskriva sina 

tankar eller syn på detta samband och de lärare som inte anser att det finns ett 

samband att utveckla den tanken (fråga 9b). Kommentarer från de lärare som an-

ser att det finns ett samband var bland annat: ”det är viktigt med rätt inform.sök”, 

”vi lever i ett informationssamhälle och det krävs att vi rätt kan förhålla oss till 

detta” och ”ett visst samband kan råda. Det gäller ju att utnyttja den kunskap som 

finns samlad i det egna lärandet”. Andra kommentarer var: ”eleverna behöver lära 

sig att hitta information för att klara sig i livet efter skolan”, ”om jag lägger ner 

mycket tid o kraft på informationssökning så innebär det att jag får mer ’på föt-

terna’”, ”naturligtvis får du bättre kvalitet om du söker vidare fakta eller ifråga-

sätter källor. Det ger en mer korrekt bild och en bättre kunskap” och ”att söka och 

granska kritiskt sin information vidgar elevens förmåga att strukturera väsentlig 

och oväsentlig kunskap/fakta”. Ytterligare kommentarer var: ”att på nätet kunna 

hitta relevanta fakta under rimlig tid är inte lätt. Just kombinationen tycker jag är 

viktig” och ”vid elevernas projektarbeten i naturvetenskap är det självklart att de 

hittar mycket relevant information på nätet. Dock är det viktigt att de kritiskt 

granskar källan”. 

Det är endast en lärare som inte anser att det finns ett samband och kommen-

taren från läraren var: ”jag tror inte att det finns ett entydigt sådant samband. Då 

jag tror att det kan finnas kvalitativt lärande som sker utan informationssökande. 

Däremot anser jag att lära sig informationssökning är något mycket viktigt att lära 

sig”. 

Resultatet från min undersökning stämmer väl överens med Limberg som me-

nar att det finns ett samband mellan informationssökning och kvalitet i lärande.143 

Eleverna som uppnådde kategorin informationssökning som att granska och ana-

lysera var de elever som uppnådde bäst inlärningsresultat. Limberg påpekar även i 

vad gäller kopplingen mellan bibliotek och kvalitet i lärande att ett välutrustat 

bibliotek och god tillgång till såväl bibliotekarie som kanslipersonal i biblioteket 

bidrar till att elever kan prestera högre inom många områden. Bland annat stärktes 

elevers läsförmåga och språkutveckling. Däremot stärktes inte nödvändigtvis 

kopplingen mellan bibliotek och kvalitet i undervisningen av mer välutrustade 

skolbibliotek. Vad man emellertid fann var att samarbetet mellan bibliotekarie och 

lärare stärktes oavsett kvaliteten på de uppgifter som eleverna arbetade med samt 
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att ”bibliotek kan verka kvalitetshöjande i samspel med lärare som ger sina elever 

intellektuellt utmanande uppgifter”.144 Vidare påvisar Limberg att även vad lärarna 

gör påverkar bibliotekets roll för elevernas lärande, det vill säga lärarnas syn på 

kunskap och lärande påverkar bibliotekets roll för elevernas lärande. Till och med 

vilka metoder lärarna tillämpar påverkar.  

Limberg och Folkesson fann i sin undersökning att uppfattningar av kvalitet i 

informationssökning inte handlar om sökning och återfinning av information utan 

om värdering och användning av information. Slutsatsen de drar är att: 

informationskompetens inte kan ses som en generell förmåga utan en uppsättning förmågor 
som varierar med situationen, uppgiftens innehåll och kontext, medan undervisningen snarare 
betonar det generella än det specifika och situerade.145 

Om bibliotekarierna anser att biblioteken är en resurs som bör integre-
ras i elevernas undervisning 
I fråga 9a i bibliotekarieenkäten ställs frågan om bibliotekarierna anser att 

biblioteken är en resurs som bör integreras i elevernas undervisning och alla 

bibliotekarier svarade ja på frågan. I rapporten Skolbiblioteken i Sverige: kart-

läggning, analys och problemhantering där bland annat Katrineholm ingår kon-

stateras att ”[s]kolbiblioteken fungerar i de flesta fall inte som en integrerad del av 

undervisningen”.146 Detta resultat stämmer inte överens med min undersökning. 

Det har gått 10 år sedan rapporten Skolbiblioteken i Sverige: kartläggning, analys 

och problemhantering skrevs och det har åtminstone skett en förändring på två av 

de tre skolor som ingår i min undersökning. Min slutsats grundar jag främst på frå-

gorna i lärar- respektive bibliotekarieenkäten som rör samarbetet dem emellan. 

Beträffande samarbetet fungerar det inte optimalt på alla tre skolor. Två tredjede-

lar av såväl lärarna som bibliotekarierna anser att samarbetet dem emellan kan/bör 

förbättras. Dessa resultat tyder på att skolbiblioteken till viss del fungerar som en 

integrerad del av undervisningen.  

Även i rapporten Skolbiblioteken i Katrineholm inför 2000-talet: en rapport 

från arbetsgruppen för skolbiblioteksfrågor kan man läsa att ”[i]nte på någon 

skola har bibliotekets roll i undervisningen diskuterats på ett genomgripande 

sätt”.147 Dessutom används inte biblioteken i undervisningen utan elever besöker 

själva det oftast obemannade biblioteket för att ta reda på fakta i något ämne. Det 

konstateras även att lärare och bibliotekarier sällan samarbetar kring elevers tema-

arbeten. Hur ser då bilden ut idag drygt 10 år senare? Mina resultat stämmer 

ganska bra överens på en av skolorna med hur det såg ut drygt 10 år tidigare, men 
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på de andra två skolorna stämmer det inte överens. Beträffande samarbetet mellan 

lärare och bibliotekarier anser, som tidigare nämnts, majoriteten av lärarna och 

bibliotekarierna att de samarbetar med varandra. Detta stämmer dock inte in på en 

av skolorna i och med att skolans bibliotekarie inte anser att de samarbetar med 

varandra. Däremot stämmer inte bilden av att eleverna oftast besöker ett obeman-

nat bibliotek med resultaten i min undersökning. På såväl Duveholmsskolan som 

Ellwynska skolan finns fackutbildad personal. När det gäller Lindengymnasiet, 

som inte har ett bibliotek på skolan utan är hänvisade till stadsbiblioteket, finns 

det förutom Lindengymnasiets skolbibliotekarie, som också är fackutbildad, alltid 

annan personal att fråga på stadsbiblioteket. 

Limberg, Hultgren och Jarneving konstaterar att det finns svårigheter med att 

integrera undervisningen av informationssökning i elevernas undervisning och 

menar att det bland annat kan bero på problem i lärarnas och bibliotekariernas 

samarbete.148  

I anslutning till frågan om huruvida bibliotekarierna anser att biblioteken är en 

resurs som bör integreras i elevernas undervisning uppmanades de att berätta på 

vilket sätt de tycker att biblioteket bör integreras i elevernas undervisning och var-

för (fråga 9b). En bibliotekarie svarade: ”som det är nu, att lärarna ber mig komma 

och hjälpa dem med det som är aktuellt för tillfället. Att jag har lektioner i info-

sökning, hur man hittar på biblioteket, källkritik, bokprat etc.” Andra kommenta-

rer var: ”jag tycker att vi är på god väg att integrera biblioteket i undervisningen. 

Det stora hindret är att jag inte är där mer än 3 dagar/veckan (4 + 8 + 3 timmar)” 

och ”i första hand bör biblioteket bli involverat i alla uppgifter som rör informa-

tionssökning. Samtidigt bör biblioteket kopplas till exempelvis specialarbeten och 

uppsatsskrivande”. Limberg fann att skolbibliotekarier anser att skolledare och 

lärare är nyckelpersoner för vilken roll biblioteket kan spela i undervisningen.149 

För att utveckla skolbibliotekets roll i undervisningen krävs ett stöd från skol-

ledare och lärare. Inte någon av bibliotekarierna i min studie nämner skolledarens 

roll. Däremot nämner de lärarens roll. 

Om bibliotekarierna anser att deras kunskap tas till vara vad gäller att 
lära elever informationskompetens 
Fråga 10a handlar om huruvida bibliotekarierna anser att deras kunskap tas till 

vara vad gäller att lära elever informationskompetens, vilket två utav tre bibliote-

karier anser. 

I anslutning till frågan om huruvida bibliotekarierna anser att deras kunskap 

tas till vara vad gäller att lära elever informationskompetens uppmanades de att 

berätta med egna ord varför eller varför inte de tycker att deras kunskap tas till 
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vara (fråga 10b). En bibliotekarie svarade: ”jag tycker att mina kunskaper tas till 

vara genom att jag är efterfrågad”. Ytterligare svar var: ”se svaren på övriga frå-

gor” vilket jag försöker att beskriva med en kombination av bibliotekariens tidi-

gare svar i enkäten. Bibliotekarien introducerar alla nya elever i informationssök-

ning samt källkritik. Bibliotekarien upplever att samarbetet med lärarna är gott 

och att de efterfrågar bibliotekariens kompetens. Kommentaren från bibliotekarien 

som inte anser att hans/hennes kunskap tas till vara var ytterligare en kommentar 

om brist på tid: ”brist på schemalagd tid samt brist på kunskap om informations-

kompetens hos lärarna”. 

Mina resultat tyder på ett varierat sätt att se på sin yrkesroll. En bibliotekarie 

verkar nöjd och påpekar att han/hon är efterfrågad medan en annan är missnöjd 

dels över sin egen brist på tid, dels över lärarnas brist på informationskompetens. 

Den tredje bibliotekarien verkar vara den som trivs bäst med sin yrkesroll. 

Han/hon hinner med att introducera alla nya elever i såväl informationssökning 

som källkritik. Bibliotekarien beskriver även samarbetet med lärarna som gott. 

Alexandersson och Limberg belyser det faktum att det inte finns mycket forskning 

om hur bibliotekarier själva ser på sin yrkesroll. ”Vad biblioteket kan bidra med i 

undervisningen hänger intimt ihop med den syn på kunskap och lärande som är 

förhärskande i en skola och vilka undervisningsmetoder som dominerar”.150 

Bibliotekariens roll kan alltså variera beroende på skolans syn på kunskap och 

undervisning. Förutom detta är även skolans storlek avgörande för bibliotekariens 

roll. En mindre skola med bara ett lärarlag har förmodligen en mer enhetlig syn på 

undervisning jämfört med en stor skola med flera lärarlag.151 

Min slutsats är att lärarna spelar en avgörande roll för huruvida bibliotekari-

erna anser att deras kunskap tas till vara vad gäller att lära elever informations-

kompetens eller ej. Att bibliotekarien blir delaktig i ett tema- eller projektarbete 

från planering till färdigt resultat och utvärdering är något som läraren, biblioteka-

rien och eleven tjänar på. Läraren och bibliotekarien kan dra nytta av den andres 

yrkeskompetens vilket i slutänden gagnar eleven och dennes livslånga lärande. I 

ett sociokulturellt perspektiv är samspelet mellan människor i olika kollektiva 

verksamheter centralt. Min slutsats är att det är viktigt att lärare och bibliotekarier 

utvecklar ett väl fungerande samarbete vilket även stämmer överens med Limberg 

som poängterar att ”skolbibliotekets pedagogiska roll formas i samspel med den 

omgivande skolkontexten, där lärare är nyckelpersoner för bibliotekarierna”.152 En 

förutsättning är dock att den osäkerhet om roller, kompetens och ansvar som råder 

bland lärare och bibliotekarier reds ut för att stärka och utveckla samarbetet dem 

emellan. 

                                                 
150 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 75. 
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152 Limberg, 2002, s. 82. 
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Slutdiskussion 

Jag har i denna uppsats undersökt elevers informationskompetens. Med hjälp av 

ett antal frågeställningar rörande informationssökning och källkritik har jag kom-

mit fram till flera slutsatser, några förväntade men också många som var förvå-

nande. Jag har som teoretisk utgångspunkt använt mig av en modell som är base-

rad på ett sociokulturellt synsätt. Enligt modellen fungerar lärande olika beroende 

på den sociala och kulturella kontexten. Lärandet sker i samspel mellan männi-

skor, och mellan människor och olika redskap. Med redskap avses såväl intellek-

tuella redskap som fysiska redskap. 

I min undersökning anser hälften av eleverna att de har fått undervisning i in-

formationssökning. Det är fler killar än tjejer som anser att de har fått undervis-

ning. Det skiljer sig även något mellan skolorna, dels vad gäller totala andelen 

elever som anser att de har fått undervisning, dels mellan könen. På Duveholms-

skolan och Ellwynska skolan anser nästan hälften av alla elever att de har fått un-

dervisning och på Lindengymnasiet nästan två tredjedelar av alla elever. Vid en 

jämförelse mellan könen finner man att det på Duveholmsskolan är i stort sett 

jämt fördelat mellan könen, men på Lindengymnasiet och Ellwynska skolan är det 

fler killar än tjejer som anser att de har fått undervisning. Det är således fler killar 

än tjejer som anser att de har fått undervisning. Enochsson fann att pojkar använ-

der språket för att visa sin kunskap beträffande datorer.153 Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är språk viktigt för att utveckla kunskap. Språk är även kontextuellt 

betingat och att killar har approprierat viktiga begreppsliga redskap som är vä-

sentliga vad gäller datorer kan förklara varför det är fler killar än tjejer i min un-

dersökning som anser att de har fått undervisning. 

Majoriteten av eleverna anser att de har fått undervisning av lärare i att söka 

information. Ungefär en tredjedel anser att de har fått undervisning av biblioteka-

rie. Att majoriteten anser att de har fått undervisning av lärare var inte förväntat. 

Limberg, Hultgren och Jarneving belyser att lärare anser att färdigheter i informa-

tionssökning ska komma av sig självt, utan undervisning i informationssökning.154 

Samtidigt visar resultaten att endast tre lärare och en bibliotekarie anser att de har 

undervisat eleverna i informationssökning. Trots att inte alla elever anser att de 

                                                 
153 Enochsson, 2001, s. 222. 
154 Limberg, Hultgren, Jarneving, 2002, s. 121 f. 
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har fått undervisning i informationssökning anser 77 procent att de inte behöver 

mer undervisning. Av de elever som anser att de har fått undervisning vill endast 

6 procent få mer undervisning och av de elever som inte anser att de har fått un-

dervisning vill 16 procent få mer undervisning. Att inte fler lärare har undervisat 

eleverna finner jag anmärkningsvärt med tanke på att det i Läroplan för de frivil-

liga skolformerna, Lpf94 uttryckligen står att eleverna ska ”kunna orientera sig i 

en komplex verklighet med stort informationsflöde”.155 Av resultaten att döma kan 

man konstatera att samarbetet mellan lärarna och bibliotekarierna inte är det ulti-

mata. Av de lärare som inte undervisar eleverna har fyra svarat att deras 

bibliotekarie gör det trots att bibliotekarien på deras skola har svarat nej på frågan 

om han/hon har undervisat eleverna. 

Majoriteten av eleverna tycker inte att det är svårt att formulera sökfrågor som 

fungerar i sökmotorer som till exempel Google på Internet. Många av eleverna 

som inte tycker att det är svårt menar att de har vuxit upp med Google. Säljö po-

ängterar i artikeln Lärande är ett rörligt mål att för dagens ungdomar är det natur-

ligare att googla när de söker information än det var att använda ett uppslagsverk 

för tidigare generationer.156 

Vad gäller vilken typ av information som elever brukar söka efter fann Lim-

berg i sin avhandling tre olika kategorier av uppfattningar av informationssökning. 

Kategorierna är informationssökning som att söka fakta, informationssökning som 

att väga information för att välja rätt sida och informationssökning som att 

granska och analysera.157 Limberg poängterar att det finns ett samband mellan 

kvalitet i informationssökning och lärande och att de elever som uppfattar infor-

mationssökning som att söka fakta uppvisar bristfälliga inlärningsresultat.  

Resultaten i min undersökning visar att det bara är en tredjedel av eleverna 

som vill få tillräckligt med information för att kunna jämföra med andra källor för 

att sedan kunna göra en kritisk analys av informationen. Detta är förvånande med 

tanke på att eleverna går sista året i gymnasiet och förmodligen ska gå vidare till 

högre studier och senare yrkeslivet. Att kunna söka, sammanställa, bearbeta och 

kritiskt värdera information är en förmåga som har fått allt större betydelse i yr-

kespraktiken. I takt med den moderna informations- och kommunikationstekni-

kens framväxt har informationssökning och informationsanvändning fått allt större 

betydelse. Majoriteten av eleverna (80 procent) söker information som direkt ger 

dem svaret på det som de undrar. Detta innebär att eleverna anpassar sitt arbete till 

skolans sociala praktik. Skolan har av tradition byggt sitt lärande på den skrivna 

texten, men det har varit texter i läroböcker. Läroboken stod för den sanna infor-

mationen som innebar att varken lärare eller elev behövde ta ställning till infor-

                                                 
155 Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94, s. 5. Skolverkets webbsida > Publikationer > sökord: 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 [2009-03-15]. 
156 Säljö, 2009, s. 25. 
157 Limberg, 2003, s. 160. 
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mationen. Tack vare läroboken hade läraren kontroll över den information som 

eleven behövde och som eleven fick ta del av. Idag har inte läraren samma kon-

troll när eleven inhämtar mycket av sin information via Internet. Wilson påpekade 

redan på 1980-talet att den sociokulturella miljön var viktig för såväl informa-

tionsbehovet som informationssökningen.  

Alexandersson och Limberg drar slutsatsen att den skillnad som finns mellan 

elever när det gäller att söka information inte är avgörande utan det viktiga är vad 

de gör med informationen. Kunskapsinnehållet tenderar att hamna vid sidan av 

själva sökandet. Alexandersson och Limberg poängterar att eleven för att lära sig 

något bör ingå i den speciella praktik som kunskapsinnehållet inramas av.158 Detta 

är något som även är centralt i ett sociokulturellt perspektiv. Kunskaper, färdig-

heter och förståelse är utifrån ett perspektiv giltiga inom ramen för ett verksam-

hetssystem. Säljö understryker att det finns flera olika verksamhetssystem och 

exemplifierar skola och bibliotek som två olika verksamhetssystem. 

Nästan två tredjedelar av eleverna anser att de har fått undervisning i källkri-

tik. Trots att det är relativt många är det anmärkningsvärt att inte alla elever anser 

att de har fått undervisning. I Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94 finns 

klara och tydliga direktiv att skolan ska sträva mot att eleven med hjälp av sin 

kunskap kritiskt ska kunna granska och värdera olika förhållanden och påståen-

den. Resultaten visar att det är skillnader både mellan könen och mellan skolorna 

beträffande andelen elever som anser att de har fått undervisning. Det är fler killar 

som anser att de har fått undervisning. På Duveholmsskolan anser nästan två 

tredjedelar av eleverna att de har fått undervisning, på Lindengymnasiet nästan 

90 procent av eleverna och på Ellwynska skolan nästan 40 procent av eleverna. På 

Duveholmsskolan anser fler killar än tjejer att de har fått undervisning och på Lin-

dengymnasiet är det fler tjejer än killar som anser att de har fått undervisning men 

på Ellwynska skolan är det ingen skillnad mellan könen. Av de elever som anser 

att de har fått undervisning i källkritik är det ungefär var femte elev som tycker att 

han/hon behöver mer undervisning. Även bland de elever som inte anser att de har 

fått undervisning är det ungefär var femte elev som tycker att han/hon behöver 

mer undervisning. Att inte fler elever tycker att de behöver undervisning i källkri-

tik är förvånande med tanke på det allt större utbudet av information på Internet. 

Alexandersson och Limberg poängterar att källkritik bör bli ett objekt för 

lärande.159 Att kritiskt granska, reflektera och analysera informationen, vilket stäm-

mer med en av Limbergs kategorier av informationssökning, nämligen informa-

tionssökning som att granska och analysera, är en förutsättning för livslångt 

lärande. Och en förutsättning för livslångt lärande är att eleverna förstår innehållet 

i informationen för att omvandla informationen till kunskap. 

                                                 
158 Alexandersson & Limberg, 2007, s. 114. 
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Praktiskt taget alla elever anser att de har fått undervisning i källkritik av lä-

rare. Endast en elev anser att han har fått undervisning av bibliotekarie. Det är 

intressant att notera att det är fyra lärare, och samtliga bibliotekarier som anger att 

de har undervisat eleverna i källkritik. En förklaring till att det endast är en elev 

som anser att han har fått undervisning av bibliotekarie samtidigt som alla biblio-

tekarier säger att de har undervisat eleverna kan vara att bibliotekarierna inte har 

undervisat just i de klasser som ingår i min undersökning. Limberg och Folkesson 

redogör för uppfattningen att lärare och bibliotekarier tycker att det är svårt att un-

dervisa om källkritik. Dessutom påpekar Limberg och Folkesson att lärare menar 

att källkritik är en mognadsfråga och en personlig egenskap hos eleverna vilket 

kan inverka på om de undervisar elever eller ej.160 

Att vara källkritisk innebär att kontrollera om informationen stämmer. Resul-

taten visar att nästan två tredjedelar av eleverna brukar kontrollera informationen 

de finner på Internet. Av de elever som kontrollerar att informationen stämmer 

anser ungefär hälften av eleverna att de har fått undervisning i källkritik. Trots 

undervisning är det alltså inte ens hälften av eleverna som kontrollerar om infor-

mationen stämmer. 

Hur eleverna kontrollerar om informationen på Internet är korrekt visar på ett 

intressant resultat. Tjejerna frågar lärare och föräldrar eller jämför med tryckta 

källor och killarna avgör själva eller frågar kompisar. Resultatet tyder på att tjejer 

litar mer till vuxna auktoriteter och killar till jämnåriga. Limberg diskuterar i sin 

avhandling termen kognitiv auktoritet. I termen ingår såväl personer som texter 

samt att ingen kan ha kognitiv auktoritet utan ett erkännande från någon annan.161 

Tjejerna och killarna i min undersökning har olika uppfattningar om vad de anser 

är kognitiv auktoritet. 

För att få reda på vilken typ av information eleverna söker efter använde jag 

mig av Limbergs avhandling för att formulera svarsalternativ till eleverna. Lim-

berg fann tre kategorier av uppfattningar av informationssökning. Kategorierna är 

informationssökning som att söka fakta, informationssökning som att väga infor-

mation för att välja rätt sida och informationssökning som att granska och analy-

sera.162 Limberg poängterar att det finns ett samband mellan kvalitet i lärande och 

informationssökning. Hur elever söker och använder informationen påverkar vad 

de lär sig. Drygt 80 procent av eleverna i min undersökning söker information som 

direkt ger dem svaret på det eleverna undrar, det vill säga informationssökning 

som att söka fakta. Det är bara en tredjedel av eleverna som vill finna information 

för att själva göra en kritisk analys. Detta är intressant med tanke på att eleverna 

går sista året på gymnasiet och det är skolans ansvar att varje elev ”har förmåga att 
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kritiskt granska och bedöma det eleven ser, hör och läser för att kunna diskutera 

och ta ställning i olika livsfrågor och värderingsfrågor”.163  

Att elever söker efter fakta som ger dem det rätta svaret innebär sett ur ett so-

ciokulturellt perspektiv att de har anpassat sig till skolans sociala praktik. Skolan 

har av tradition använt den tryckta texten i läroboken som den sanna informa-

tionskällan. Kunskap är beroende av den kontext som omger den och kunskapen 

är giltig inom ramen för skolan som kollektiv verksamhet. Trots att det fortfarande 

är många elever som använder sig av både läroboken och andra böcker vid sö-

kande av information har utvecklingen av IKT medfört att i stort sett alla eleverna 

använder sig av datorn för att söka information. Det är fler tjejer än killar som 

använder såväl läroböcker som andra böcker. Här kan man dra en parallell till på 

vilket sätt eleverna kollar om informationen på Internet är korrekt. Tjejerna jäm-

förde informationen med tryckta källor eller frågade lärare eller föräldrar medan 

killarna avgjorde själva eller frågade kompisar. 

Samarbetet mellan människor i olika kollektiva verksamheter uppmärksam-

mas och som tidigare nämnts kan skola och bibliotek ses som olika kulturella 

verksamheter. Hur fungerar samarbetet mellan olika kollektiva verksamheter? 

Tittar man på lärarnas och bibliotekariernas syn på samarbete ser man att de har 

divergerande uppfattningar. Resultatet tyder på att samarbetet inte fungerar opti-

malt på alla skolor. Att skola och bibliotek är skilda verksamheter kan vara en 

orsak till att samarbetet inte fungerar på alla skolorna. En annan orsak kan vara att 

på en skola har bibliotekarien bara arbetat i fyra månader när undersökningen 

genomfördes, men såväl bibliotekarien som lärarna tror på ett framtida samarbete. 

Bibliotekarien har biblioteksråd där lärarna deltar för att tillsammans arbeta fram 

rutiner för ett samarbete och bibliotekarien kommer från och med höstterminen 

2009 att börja undervisa eleverna i informationssökning. Lärarna menar att det har 

varit en hel del byten av bibliotekarier de senaste åren, men att samarbetet brukar 

fungera när bibliotekarien har varit på skolan ett tag. På en skola har biblioteka-

rien precis börjat sin tjänst men såväl lärare som bibliotekarie menar att samarbe-

tet fungerar bra. Det är endast på en skola som bibliotekarien har arbetat i många 

år. På denna skola fungerar samarbetet bra. Såväl lärarna som bibliotekarien 

tycker att de samarbetar med varandra. Alla lärare och bibliotekarier i undersök-

ningen menar att samarbetet kan/bör blir bättre. Får bibliotekarierna på de andra 

skolorna bli varma i kläderna och tillsammans med lärarna reda ut den osäkerhet 

som kan finnas om roller, kompetens och ansvar kan samarbetet utvecklas dem 

emellan. Att hela tiden sträva mot att utveckla och förbättra för samarbetet framåt. 

Ett väl fungerande samarbete mellan lärare och bibliotekarier innefattar hur de 

ser på varandras yrkesroller, även hur de ser på samarbetets innehåll och samar-
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betets syfte. Ett väl fungerande samarbete kan till exempel innebära att biblioteka-

rien involveras och blir delaktig i ett tema- eller projektarbete från planering till 

färdigt resultat. Detta kan även leda till att fler elever upptäcker skolbiblioteket 

och dess pedagogiska roll. 

Lite drygt hälften av eleverna anser att biblioteket är ganska viktigt men inte 

mer än 40 procent av eleverna besöker biblioteket några gånger per månad eller 

oftare. 45 procent av eleverna tycker inte att biblioteket är viktigt och 14 procent 

av dem besöker aldrig biblioteket.  

Skolan ska ge eleverna en grund för livslångt lärande för att vara rustade inför 

yrkeslivet. Lundh och Sundin understryker att informationskompetens inte kan ses 

som en generell färdighet och att informationskompetens inte är direkt överförbar 

från en social praktik till en annan.164 När eleverna söker information på Internet 

möts de oftast av ett överflöd av informationskällor. Informationen är oftast av 

varierande kvalitet beträffande dess giltighet och tillförlitlighet. Informationskom-

petens utgör grunden till livslångt lärande, det vill säga att vara informationskom-

petent är att söka och kritiskt granska och analysera informationen samt förstå hur 

man omvandlar informationen till kunskap. Informationskompetensen måste även 

sättas i relation till den kontext och innehåll samt olika verksamhetssystem som 

gäller i olika situationer. Min slutsats är att majoriteten av eleverna i undersök-

ningen inte har den informationskompetens som krävs för att söka och kritiskt 

granska, analysera och reflektera över informationen.  

Det finns mycket att forska vidare om vad gäller elevers informationskompe-

tens. Det vore spännande att undersöka hur bilden ser ut för alla klasser i de gym-

nasier som ingår i undersökningen. Intressant vore även att jämföra Katrineholm 

med andra kommuner. I ett större perspektiv vore det intressant att undersöka på 

vilket sätt lärare och bibliotekarier kan bidra ännu mer till utvecklandet av elevers 

informationskompetens för ett livslångt lärande. Fortsatt forskning behöver även 

beröra hur lärare och bibliotekarier kan utarbeta ett väl fungerande samarbete för 

att bli den resurs som elever så väl behöver för att lägga grunden till det livslånga 

lärandet. 

                                                 
164 Lundh & Sundin, 2006, s. 12. 
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Sammanfattning 

Uppsatsen handlar om gymnasieelevers informationskompetens och är en studie i 

sju klasser i gymnasiets år 3. Mina frågeställningar är bland annat: Hur och var 

söker elever efter information? Är det någon skillnad mellan könen i fråga om att 

söka, finna, bearbeta och kritiskt granska information? Har eleverna fått någon 

undervisning i informationssökning och källkritik? Har eleverna fått lära sig hur 

man ställer relevanta sökfrågor? Vilken roll spelar skolbiblioteket för eleverna? 

Vilken roll spelar lärarna och skolbibliotekarierna för såväl varandra som 

eleverna? Anser lärarna att det finns ett samband mellan informationssökning och 

kvalitet i lärande? Anser bibliotekarierna att deras kunskap tas till vara vad gäller 

att lära elever informationskompetens? För att besvara dessa frågor har jag valt att 

använda mig av en modell som är baserad på ett sociokulturellt synsätt. Enligt 

modellen fungerar lärandet olika beroende på elevernas sociala och kulturella 

kontext och skolan ses där som en social och kulturell mötesplats. Med andra ord 

kan lärande ses i relation till den kultur och den kontext lärandet är en del av. 

Eftersom eleverna går sista året på gymnasiet är det intressant att titta på hur 

informationskompetenta eleverna är för att gå vidare till högre studier eller till 

yrkeslivet. Undersökningen är genomförd med en kvantitativ forskningsansats. 

Genom att använda mig av enkäter ville jag få reda på gymnasieelevernas infor-

mationskompetens samt hur lärarna och bibliotekarierna förhåller sig till gymna-

sieelevernas informationskompetens. I undersökningen ingår 124 elever, 10 lärare 

och 3 bibliotekarier. 

Majoriteten av eleverna söker efter information via Internet och sökningen 

genomförs antingen i skolans datasal eller hemma. Hälften av alla elever anser att 

de har fått undervisning i informationssökning, men det är fler killar än tjejer som 

anser att de har fått undervisning, både om man jämför alla elever men även om 

man jämför inom varje enskild skola. Drygt tre fjärdedelar av eleverna tycker inte 

att de behöver mer undervisning i informationssökning. Majoriteten av eleverna 

anser att de har fått undervisning av lärare. Ungefär en tredjedel anser att de har 

fått undervisning av bibliotekarie.  

Två tredjedelar av alla elever anser att de har fått undervisning i källkritik och 

även här är det fler killar än tjejer som anser att de har fått undervisning. I stort 

sett alla elever anser att de har fått undervisningen av lärare. Drygt hälften av 

eleverna tycker inte att de behöver mer undervisning i källkritik och majoriteten 
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tycker inte att det är svårt att formulera sökfrågor som fungerar i sökmotorer på 

Internet.  

Drygt hälften av eleverna anser vid en rangordning av skolbiblioteket att skol-

biblioteket är ganska viktigt för dem och nästan hälften av tjejerna och en tredje-

del av killarna besöker biblioteket några gånger per månad. Vad gäller samarbetet 

mellan lärare och bibliotekarier fungerar det inte ultimat på alla skolorna men är 

på god väg. Majoriteten av lärarna och bibliotekarierna tycker att samarbetet dem 

emellan kan/bör förbättras. 

Nästan alla lärare anser att det finns ett samband mellan informationssökning 

och kvalitet i lärande. Alla bibliotekarier anser att biblioteken är en resurs som bör 

integreras i undervisningen och två av tre bibliotekarier tycker att deras kunskap 

tas till vara vad gäller att lära elever informationskompetens.  

Min slutsats är att majoriteten av eleverna inte har den informationskompetens 

som krävs för att kritiskt granska och reflektera över informationen. Övervägande 

delen av eleverna söker information för att finna fakta, men endast en tredjedel av 

alla elever söker information för att själva göra en kritisk analys. Informationssök-

ning som att granska och analysera, det vill säga att kunna tänka kritiskt och ta 

ställning i en komplex fråga är en förutsättning för livslångt lärande. 
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Bilaga 1 Elevenkät 

Jag heter Anneli Lordh, läser till bibliotekarie och skriver en uppsats som handlar 

om gymnasieelever som söker efter information. Jag uppskattar att du tar dig tid 

och svarar på denna enkät då dina svar är mycket viktiga för min uppsats. Du kan 

fortsätta på separat papper om dina svar inte får plats i enkäten. Enkäten är ano-

nym. Tack för din medverkan! 

 

 

1. När du söker efter information till en skoluppgift, hur gör du då? (Du kan 

kryssa flera alternativ) 

Söker information via Internet   � 
Letar i läroböcker    � 
Letar i andra böcker än läroböcker   � 
Söker information i tidskrifter   � 
Söker information på annat sätt, nämligen (Skriv själv) � 

 

 

2. Om du söker via Internet, var gör du det då? (Du kan kryssa flera alternativ) 

I skolbiblioteket  � 
Datasal i skolan  � 

Hemma   � 

Någon annanstans (Skriv själv) � 

 

 

 

 

3. Hur ofta besöker du skolans bibliotek?  

Varje dag  � 

Några gånger i veckan  � 

Några gånger per månad � 

Några gånger per termin � 

Aldrig   � 
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4. Hur viktigt är skolbiblioteket för dig?  

Mycket viktigt � 

Viktigt  � 

Ganska viktigt � 

Inte viktigt � 

 

 

5a. Har du fått någon undervisning i att söka information?  

Ja � 
Nej � 

 

 

5b. Om ja, av vem har du fått undervisningen? (Du kan kryssa flera alternativ) 

Lärare   � 

Bibliotekarie   � 

Någon annan (Skriv själv) � 

 

 

 

6a. Tycker du att du behöver mer undervisning i informationssökning? 

Ja � 
Nej � 

 

 

6b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 

 

 

 

 

 

 

 

7. När du söker på Internet i skolan, finns då lärare eller bibliotekarie till hands att 

fråga om du behöver?  

Ja � 

Nej � 
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8a. Har du fått någon undervisning i hur man kritiskt granskar en text, dvs. käll-

kritik? 

Ja � 

Nej � 

 

 

8b. Om ja, av vem har du fått undervisningen? (Du kan kryssa flera alternativ) 

Lärare    �  

Bibliotekarie   � 

Någon annan (Skriv själv) � 

 

 

 

9a. Tycker du att du behöver mer undervisning om källkritik?  

Ja � 

Nej � 

 

 

9b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 

 

 

 

 

 

 

 

10a. Tycker du att det är svårt att formulera sökfrågor som fungerar i sökmotorer 

på Internet (till exempel Google)?  

Ja � 
Nej � 

 

 

10b. Om ja, varför tycker du att det är svårt? Om nej, varför tycker du inte att det 

är svårt? 
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11. Brukar du kontrollera om informationen du hittar via Internet stämmer? 

Ja � 

Nej � 

 

 

12. Hur kontrollerar du om informationen på Internet är korrekt? (Du kan kryssa 

flera alternativ)  

Avgör själv  � 

Frågar lärare  � 
Frågar bibliotekarie  � 

Frågar kompisar  � 

Frågar föräldrar  � 

Jämför med andra webbplatser � 

Jämför med tryckta källor � 

 

 

13. Vilken typ av information brukar du söka efter? (Du kan kryssa flera alterna-

tiv) 

Jag letar efter information som direkt ger mig svaret  

på det jag undrar    � 

 

Jag vill få tillräckligt med information för att kunna   

bilda mig en egen uppfattning   � 

 

Jag vill få tillräckligt med information för att kunna jämföra  

med andra källor och sedan göra en kritisk analys av den  

information som jag har hittat   � 
 

 

14. Är du kille   � 

eller tjej?     � 
 

 

15. Vilket program eller inriktning går du? 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 Lärarenkät 

Jag heter Anneli Lordh, läser till bibliotekarie och skriver en uppsats som handlar 

om gymnasieelever som söker efter information. Jag uppskattar att du tar dig tid 

och svarar på denna enkät då dina svar är mycket viktiga för min uppsats. Du kan 

fortsätta på separat papper om dina svar inte får plats i enkäten. Tack för din med-

verkan! 

 

1a. Har du undervisat eleverna i informationssökning?  

Ja � 
Nej � 
 

 

1b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c. Om ja, vad lägger du fokus på när du lär ut informationssökning? 

 

 

 

 

 

 

 

2a. Har du undervisat eleverna i källkritik?   

Ja � 
Nej � 
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2b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c. Om ja, vad lägger du fokus på när du lär ut källkritik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Brukar du kontrollera om elevernas källor är tillförlitliga?  

Ja � 

Nej � 

 

 

4a. Samarbetar du med bibliotekarierna inför elevernas uppgifter?  

Ja � 
Nej � 
 

 

4b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 
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5. Hur upplever du samarbetet med bibliotekarierna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. På vilket sätt sker detta samarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vem är det som tar initiativ till samarbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a. Tycker du att samarbetet mellan bibliotekarierna och dig själv kan/bör förbätt-

ras?  

Ja � 
Nej � 
 

 

 

 



 89 

8b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9a. Anser du som lärare att det finns ett samband mellan informationssökning och 

kvalitet i lärande?  

Ja � 
Nej � 
 

 

9b. Om ja, kan du kort beskriva dina tankar eller din syn på detta samband? Om 

nej, kan du utveckla den tanken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditt namn: 

 

Skolans namn: 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 3 Bibliotekarieenkät 

Jag heter Anneli Lordh, läser till bibliotekarie och skriver en uppsats som handlar 

om gymnasieelever som söker efter information. Jag uppskattar att du tar dig tid 

och svarar på denna enkät då dina svar är mycket viktiga för min uppsats. Du kan 

fortsätta på separat papper om dina svar inte får plats i enkäten. Tack för din med-

verkan! 

 

1a. Har du undervisat eleverna i informationssökning?  

Ja � 
Nej � 
 

 

1b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1c. Om ja, vad lägger du fokus på när du lär ut informationssökning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a. Har du undervisat eleverna i källkritik?   

Ja � 
Nej � 
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2b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2c. Om ja, vad lägger du fokus på när du lär ut källkritik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Brukar du kontrollera om elevernas källor är tillförlitliga?  

Ja � 

Nej � 

 

 

4a. Samarbetar du med lärarna inför elevernas uppgifter?  

Ja � 
Nej � 
 

 

4b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 
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5. Hur upplever du samarbetet med lärarna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. På vilket sätt sker detta samarbete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vem är det som tar initiativ till samarbetet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8a. Tycker du att samarbetet mellan lärarna och dig själv kan/bör förbättras?  

Ja � 
Nej � 
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8b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, vad är 

orsaken till det? 

 

 

 

 

 

9a. Anser du att biblioteken är en resurs som bör integreras i elevernas undervis-

ning?  

Ja � 
Nej � 

 

9b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta bör ske och varför? Om nej, kan du 

utveckla den tanken? 

 

 

 

 

 

10a. Anser du att dina kunskaper tas till vara vad gäller att lära elever informa-

tionskompetens?  

Ja � 
Nej � 
 

10b. Om ja, på vilket sätt tycker du att detta sker? Om nej, vad är orsaken till det? 

 

 

 

 

 

 

 

Ditt namn: 

 

Skolans namn: 

 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 


