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Sammanfattning 
Vi har i vårt examensarbete inom Pedagogik med didaktisk inriktning C valt att genomföra en 

kvantitativ studie bland tre skolor i en mellanstor svensk stad med avseende på 

informationssökning och källkritik. Syftet med vår uppsats var att få insikt om elevers 

informationssökningsvanor samt att se vilka källkritiska metoder de använder för att sålla och 

granska information på Internet.  

 

Våra frågeställningar löd som följande: 

1. Hur ser elevers informationssökningsvanor ut, hur går de tillväga för att ta reda på fakta? 

2. Vilka källkritiska metoder använder de i samband med informationssökning på Internet? 

3. Upplever eleverna att de får tillräcklig undervisning i källkritik och informationssökning?  

4. Skiljer sig informationssökningsvanor och källkritiska metoder åt mellan könen? 

5. Är Internet en primärkälla eller går elever i första hand till andra källor? 

6. Hur upplever elever att Internet fungerar som informationskälla? Hittar eleverna det de 

söker efter? 

För att uppnå vårt syfte samt att få svar på våra frågeställningar valde vi att genomföra vår 

kvantitativa undersökning med hjälp av enkäter.  

 

I vår undersökning fann vi att eleverna främst använder Internet som källa. Sökmotorer är det 

mest populära valet av informationskälla, där de flesta använder sig av sökmotorn Google. Den 

vanligaste källkritiska metoden hos eleverna är att jämföra den information de hittat med en 

annan källa för att stämma av dess pålitlighet. Detta fann vi var en otillräcklig metod som 

innebär vissa risker. Övriga metoder för källkritik saknas. Eleverna har under sin tid på 

högstadiet inte fått någon undervisning i vare sig informationssökning eller källkritik. Dock 

anser pojkarna i undersökningen att de inte behöver ha ytterligare undervisning i 

informationssökning medan flickorna uttrycker ett behov av detta. Samtliga elever i vår studie 

eftersöker mer undervisning i källkritik. Vi avslutade vårt examensarbete med en diskussion om 

hur vi som framtida lärare kan främja elevernas informationssökning och källkritik genom att 

konstruera grupparbeten och uppgifter som gynnar deras informationssökningsprocess. Vi 

betonade även vikten av ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier med hänsyn till 

informationssökning och källkritik. 
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1. Inledning 
I takt med att den nya informationsteknologin utvecklas ställs allt högre krav på både lärare 

och elever i skolan. Traditionellt lärande utmanas med nya teknologiska verktyg vilka 

möjliggör för både nya former av inlärning och undervisning. Egenskaper som att kunna sålla, 

granska och värdera information är kritiska för elever i vår nutid. Enligt ett pressmeddelande 

från Kulturdepartementet (6 februari, 2004) är svenska elever sämst på källkritik bland EU-

länderna. Detta väcker en nyfikenhet till att ta reda på hur elever använder källkritiska 

metoder och att titta på den grad av källkritik som de tillämpar, dess brister och fördelar. Vi 

har således valt att titta på elever från tre skolor i årskurs nio i en medelstor svensk stad och 

deras informationssökningsvanor på Internet och elevernas förmåga att vara källkritiska. 

 

1.1. Syfte 

Syftet med vår uppsats är att få insikt om elevers informationssökningsvanor samt att se vilka 

källkritiska metoder de använder för att sålla och granska information på Internet.  

1.2. Frågeställning 

Vi har följande frågeställningar: 

1. Hur ser elevers informationssökningsvanor ut, hur går de tillväga för att ta reda på 

fakta? 

2. Vilka källkritiska metoder använder de i samband med informationssökning på 

Internet? 

3. Upplever eleverna att de får tillräcklig undervisning i källkritik och 

informationssökning?  

4. Skiljer sig informationssökningsvanor och källkritiska metoder åt mellan könen? 

5. Är Internet en primärkälla eller går elever i första hand till andra källor? 

6. Hur upplever elever att Internet fungerar som informationskälla? Hittar eleverna det de 

söker efter? 
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1.3. Disposition 

Detta examensarbete inleds med ett syfte och frågeställningar där vi klargör målet med vår 

uppsats. Därefter, i avsnitt två, följer en teoretisk bakgrund där vi presenterar teorier som 

sedan kommer att fungera som ett underlag för vår analys och bearbetning av resultatet. I 

avsnitt tre argumenterar vi för vårt val av kvalitativ metod och redogör för vårt 

tillvägagångssätt i vår undersökning. Sedan följer, i avsnitt fyra, en redovisning där vi 

kortfattat presenterar resultatet av vår studie för att därefter i avsnitt fem analysera och 

bearbeta resultatet med hjälp av vår teoretiska bakgrund. Slutligen följer en källförteckning 

och en bilaga där enkäten som vi använt hittas.  

 

 

1.4. Definitioner 

Vi kommer i vårt arbete att referera till termen informationssökning som en digital källa enligt 

National Encyklopedins definition:  

En rationell sökning efter speciell upplysning bland en större 
mängd fakta ofta i datalagrad faktamängd. 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O193060&i_w
ord=informationss%f6kning Hämtad 27 december 2006)  
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de bakomliggande teorier som stått bas för vår analys 

av resultatet. 

2.1. Vad är informationssökning? 
Mot slutet av 1800-talet var läroboken den grundläggande komponenten för kommunikation 

mellan lärare och elev. Kunskap och information var då någonting exklusivt och ej 

lättillgängligt. Någon annanstans än i läroboken samt hos själva läraren och prästen fanns inte 

den kunskap som skulle förmedlas i undervisningen. Individerna i detta system var då långt 

ifrån det informationssamhälle som nu råder (Roger Säljö 2005). Med utvecklingen av den 

nya informationsteknologin möjliggörs nya former av interaktion mellan människa och 

maskin där den ursprungliga textens innehåll och funktion utvecklas i form av exempelvis 

hypertexter och länkar. Med detta menar vi möjligheten att i texten genom enkla klick 

hänvisas till andra källor och resurser. Denna utveckling medför dock inte bara möjligheter, 

utan även högre krav på elevers kritiska förhållningssätt till informationssökning och 

datoranvändning (Säljö 2005). Lärande blir någonting som är kontinuerligt. Vi måste ständigt 

uppdatera oss själva, detta på grund av olika teknikbyten samt att den tekniska utvecklingen 

ständigt går framåt (Säljö 2005). 

2.1.1. Från bibliotekskunskap till informationskompetens 
Louise Limberg m fl (2002) redovisar i detalj för en rad informationssökningsmetoder, till 

exempel att veta vilken information man eftersöker, hur man lättast finner denna information 

genom att exempelvis utforma söksträngar (att kombinera ord för att hitta det man eftersöker) 

samt källkritiskt granska den funna informationen. Ytterligare färdigheter som krävs av lärare 

och bibliotekarier är att kunna hantera informationsöverflödet och 

informationssökningsprocessen samt att kunna förmedla kunskapen. De behöver även kunna 

utvärdera deras eget arbete med ovan nämnda arbetsgång.  

 

I den svenska skolan under 1970-talet fick eleverna kunskap av lärare och skolbibliotekarier 

om hur de skulle finna litteratur på biblioteken. Detta ingick som ett moment i 

svenskundervisningen. Många skol- och högskolebibliotek utformade sina egna vägledningar 

i informationssökning (bibliotekarier tog emot grupper, delade ut muntliga och skriftliga 

instruktioner om hur eleverna skulle gå tillväga för att söka information). Utvecklingen ledde 

under 1980-talet fram till att termen bibliotekskunskap byttes mot färdigheter i 
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informationssökning. Det nya synsättet betonade att källor inte finns uteslutande på bibliotek 

och därför utökas innehållet med olika typer av databassökningar (Limberg m fl 2002).  

2.2. Hur söker elever information? 
Vi vill med vår studie huvudsakligen ta reda på hur elever förhåller sig till 

informationssökning och källkritik på Internet. Vi avsåg även att på detaljnivå söka svar på 

frågan om elever i första hand använder sig av sökmotorer eller söker information via 

databaser? Det finns studier som visar på ett antal problem förknippade med barns 

informationssökande i datorbaserade kataloger, som exempelvis uppslagsverk på Internet. 

Dessa visar på att barn undviker att söka information via databaser. Detta beror främst på att 

de har svårigheter med att precisera sina sökningar då datoriserade kataloger fordrar en 

korrekt sökning, ofta innehållandes flera ord. Då ungdomar i högre grad använder sig av mer 

avancerade ord, ord som de inte alltid begriper eller kan stava till får detta följden att de inte 

kommer åt den information de söker svar på bland katalogerna (Limberg m fl 2002).  

 

Hur omfattande är egentligen kunskapen av informationssökning bland eleverna? Upplever de 

att de problemfritt kan söka information på Internet, samt upplever de att det ges tillräckligt 

med undervisning inom detta av skolan?  

 

Det finns studier som visar på en osäkerhet bland elevers kunskap inom webbaserad 

informationssökning. Samtidigt visar dessa studier hur elever (i synnerhet pojkar) har en 

övertro på denna färdighet (Limberg 2002). Maria Bergmans studie visade på hur elever hade 

goda kunskaper i hantering av datorer och hade en förståelse för Internet, men att det 

önskades mer undervisning i informationssökning på Internet (Limberg 2002).  

 

Lässtrategier på webben 

Limberg (2002) konstaterar med Jakob Nielsens forskning att åt hemsidor ges en mycket 

begränsad tid till reflektion över beslutet om sidan skall komma att användas för 

informationshämtning av eleven. Oftast ”skumläses” informationen av användarna och det 

uppstår ingen djupläsning. Internet som medium erbjuder dock en kombination av bilder, 

animationer och ljud vilket stimulerar andra sinnen som distraherar men ändå i sin tur ger 

ledtrådar om information som användaren sedan bearbetar. 

 

Elevers medvetenhet kring den uteblivna kontrollen av information på Internet  
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I en studie utförd av Bergman ges exempel på hur högstadieelever i hög grad är medvetna om 

att källor på Internet inte alls behöver överensstämma med verkligheten i samma utsträckning 

som litteratur (Maria Bergman 1999). Detta visar att det finns en medvetenhet om att 

information i litteratur kan kontrolleras på ett sätt vilket inte är genomförbart på Internet. 

Huruvida omfattande denna vetskap är bland elever är svårt att få en uppfattning om. 

Bergman visar på en enkätstudie som hon gjort bland elever som tydligt visar på att eleverna i 

hennes studie är väl medvetna om att vem som helst kan lägga ut information på Internet utan 

att informationen kontrolleras (Bergman 1999).    

 

Flertalet undersökningar visar även på motsatsen gällande elevers källkritik och bearbetning 

av information på Internet. Elever tenderar ofta att söka snabba svar på sina frågor, 

information som kopieras in i svaret på uppgiften utan att bearbetas då eleverna ej ägnar 

någon vidare eftertanke åt informationen likväl som de alltså inte jämför den med annan 

information och på så sätt även brister i sin källkritik (Limberg 1999). Att använda Internet 

för att söka korta svar på uppgifterna i skolböckerna stämmer inte överens med att arbeta 

källkritiskt. Därför måste uppgifterna i skolböckerna ställas på ett sätt som fordrar eftertanke 

och bearbetning av information, istället för att kunna besvaras med ett enkelt svar som av 

läraren kan ses som antingen rätt eller fel. Limberg hänvisar även i sin undersökning till 

forskning gjord 1999 av den amerikanske forskaren Todd Ross som visar på elevers 

svårigheter att söka information på Internet förvärras av att skolans arbetsuppgifter inte är 

utformade så att de fordrar någon omfattande bearbetning och eftertanke utan istället kräver 

korta raka svar som antingen kan besvaras med ett rätt eller fel (Maria Larsson 2002). 

2.2.1. Skillnaden mellan pojkar och flickor 

Bergmans studie om högstadieelevers Internetanvändning innebar bland annat att hon via 

observationer och intervjuer såg skillnader emellan pojkar och flickors förhållningssätt till 

datorer och datoranvändning. Bergman kunde se hur pojkar använde datorer så väl som 

Internet mer än flickor samt att flickor var mer kritiskt inställda till tillförlitligheten hos 

datorer. Bergman noterade alltså att pojkarna i hennes studie hade ett mer vant beteende i 

hanterandet av skolans datorer än flickorna (Bergman 1999). Bergmans studie stämmer 

överens med en brittisk studie där högstadieelevers attityder till datorer har undersökts. Där 

undersöktes attityden till datorer bland 199 högstadieelever från lika social bakgrund varpå 

det framgick att pojkar var mer positiva till användandet än flickor (Pedersen 1998).  
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2.2.2. Fenomenet Google 

Vi förutspådde, med bakgrund i observationer från vår verksamhetsförlagda utbildning, att 

elever till stor del skulle komma att svara ”Google” på frågan gällande vilken sökmotor de 

främst använder sig av. Detta kan motivera till att klargöra just fenomenet Google, dess risker 

och fördelar som uppkommer när elever söker information via denna sökmotor. 

 

Google startade för sju år sedan och har sedan starten vuxit till en global organisation som 

ständigt expanderar i nya branscher. Google är med andra ord inte begränsad till att just vara 

en sökmotortjänst utan erbjuder olika lösningar som shopping, satellitbilder och e-posttjänst. 

Allt är gratis för användaren. Johan Cooke menar i sin artikel Hotet från Google (2006) att 

priset man betalar för användningen av Googles tjänster är sin egen integritet. Google Toolbar 

(http://toolbar.google.com/T4/) är ett populärt tillägg till webbläsaren, vilken är en söktjänst 

integrerad i din egen webbläsare. Denna tjänst är kostnadsfri. Samtidigt kan Google ta reda på 

exakt vilka webbplatser som du besökt och kan därefter dra slutsatser om dina intressen och i 

sin tur erbjuda reklam nischat till dig (Cooke 2006). 

 

Google är den mest använda sökmotorn i världen. Det genomförs ungefär 200 miljoner 

sökningar via deras tjänst varje dag (Cooke 2006). Chip Bayers förklarar i sin artikel I´m 

Feeling Lucky i Wired Magazine 2001 hur populariteten ökat dramatisk. Google fungerar på 

så sätt att företag köper in vissa nyckelord som användare söker på. Ju mer företaget betalar ju 

högre upp i rankningslistan hamnar de när en sökning genomförs 

(http://www.wired.com/wired/archive/9.10/google.html). Detta innebär att elever som i god 

tro förlitar sig på att nummer ett i en träfflista är den mest korrekta och säkraste träffen, när 

det i själva verket är det företag som betalat mest för att visas högst upp. Med detta faktum 

innebär förstås att trovärdigheten från källan minskar då det finns ekonomiska motiv bakom 

sökmotorn Google, någonting eleven inte är medveten om. Detta medför att allt högre krav 

ställs på användaren att vara källkritisk i sin informationssökning.  

2.3. Källkritik för Internet 
Det spelar ingen roll vem som ägnar sig åt informationssökning på Internet. Denna person 

måste ha insikter om hur han eller hon kritiskt ska granska och värdera informationen. 

Internet består av ett näst intill obegränsat utbud där användaren står inför otaliga val när 

denna ska välja information från ofantligt många källor. För en elev ställer detta stora krav på 
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egen kompetens inom källkritik. Vi kommer i detta avsnitt att både definiera källkritik samt 

att ta upp teorier kring källkritiska metoder för informationssökning på Internet.  

2.3.1. Hur fungerar Internet som informationskanal? 
Internet är en ansamling av information från regeringar, myndigheter, 
organisationer, akademiska institutioner, privatpersoner, små företag, stora företag, 
nyhetsmedier, extremgrupper, aktivister, entusiaster, charlataner och hedersmän. På 
nätet råkas människor för att diskutera, få kontakt, imponera, förtala (Leth och 
Thurén 2000, s12). 

 

Den absolut största skillnaden mellan Internet och till exempel en tidning som 

informationskanal är att det saknas en gatekeeper i den förstnämnda, det vill säga en sorts 

ansvarig utgivare vilken kontrollerar den information som kommer ut till allmänheten. Detta 

innebär att illasinnade budskap sprids med samma hastighet och utbredning som sann och 

riktig information. När väl spridningen har börjat är det mycket svårt att få stopp på den. Leth 

och Thurén (2000) uttrycker fenomenet som att: 

 På Internet samsas den värdefulla informationen och skräpet, sida vid sida 
(Leth och Thurén, s. 10). 

 
Internet är ofantligt och kan vara svårt att navigera sig fram på. Detta innebär att det ställs 

stora krav på användaren och dess omdöme för att kunna bedöma sanningshalten i ett 

informationsmaterial från Internet. Leth och Thurén menar att Internet bäst kan beskrivas som 

en oöverskådligt stor djungel som inte är kartlagd, där det inte finns några vägar. De menar 

dock också att just detta faktum möjliggör för en rikedom av information som gagnar den som 

just ger sig ut i ”djungeln”.  

2.3.2. Definition av källkritik  
Med att vara källkritisk menas att man har kunskaper om att kunna sålla bort källor vilka inte 

ger välgrundad kunskap från dem som ger välgrundad kunskap. En korrekt källa skall alltså 

ge en korrekt bild av verkligheten. Nedbruten i mindre delar finns det, traditionellt sett, fyra 

kriterier för källkritik: äkthet, tid, beroende och tendens. Leth och Thurén utökar dessa med 

ytterligare tre för att gälla för Internet: världsbild och kunskapssyn som tendens, trovärdighet 

samt källans förutsättning och egenskaper (Leth och Thurén 2000). Vi kommer senare att 

redogöra för varje del.  

2.3.3. Tre sorters information 
En viktig aspekt när man ska bedöma en källa är att först säkerställa vilken typ av information 

den innehåller. Det finns tre sorters information: fakta, förklaringar och åsikter. Med fakta 
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menas att informationen är bevisbar i teorin, att det existerar en objektiv sanning. Ett exempel 

på fakta kan vara Sveriges folkmängd vid en viss tidpunkt, där det endast kan finnas ett rätt 

svar. Förklaringar är sådana att de är mer svårbedömda i sin karaktär. Det kan röra sig om 

exempelvis förklaringar till arbetslösheten i Sverige där det inte finns enbart en sanning utan 

flera rimliga svar. Det gäller då att göra en trovärdighetsbedömning av vem som står bakom 

förklaringen, om det är en forskare, privatperson eller företag etcetera. Den sista typen av 

information är åsikter. Leth och Thurén menar att det inte längre handlar om sanningen som 

intressepunkt utan om uppriktigheten. Det gäller alltså att analysera om personen uppriktigt 

menar det hon säger och komma till insikt om vilka ståndpunkter de intar. Det är även viktigt 

att veta vilken publik som informationsförmedlaren vänder sig till. Det gäller alltså att se vad 

han eller hon avslöjar om sig själv för att bedöma en åsikt och se dess representativitet, om 

exempelvis politikern talar för ett parti eller för sin egen personliga uppfattning (Leth och 

Thurén 2000).   

2.3.4. Källkritikens delar 
Som tidigare nämnts fungerar den traditionella källkritikens olika delar även på Internet, dock 

måste den utvecklas och förlängas med ytterligare kriterier för att på ett bra sätt kunna avgöra 

sanningshalten i information på Internet. Dessa olika delar har stått som grund för att försöka 

ringa in elevernas källkritiska metoder. 

2.3.5. Tid  
Traditionellt sett har tid handlat om den mänskliga glömskan, det vill säga att ju längre tid 

som går efter en händelse, dess mindre tillförlitlig är den som berättat om och vittnat om 

händelsen. På Internet handlar detta kriterium om när sidan senast uppdaterats. En 

regelbunden uppdatering gör att materialet stämmer bättre överens med verklighetsbilden och 

inte ger falska uppgifter. Det är dock viktigt att kritiskt granska dessa uppgifter eftersom  

exempelvis på en webbplats kanske inte all information är kontinuerligt uppdaterad, trots att 

hemsidan uppdateras med jämna intervall (Leth och Thurén 2000).  

2.3.6. Beroende  
Beroende kan även kallas tradering eller rundgång. Leth och Thurén tar upp exemplet med en 

händelse om en politisk demonstration: om journalisten, vilken förmedlar nyheten, är på plats 

finns skäl att tro på dennes redogörelse. Om han eller hon däremot hört berättelsen från någon 

annan, att informationen har traderats, innebär detta att trovärdigheten minskar. På Internet 

liknas detta vid det faktum att Internet sällan är den primära källan, utan att informationen 
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oftast har hämtats från en annan nätplats på Internet. I denna tradering kan information 

försvinna, siffror kan förvanskas och meddelandet förändras. Detta innebär för användaren att 

den alltid måste gå till primärkällan för informationen, om det är angivet varifrån 

informationen kommer måste han eller hon kontrollera uppgifterna med den ursprungliga 

källan. För att få en bra grund till sin information bör man titta på två oberoende källor, vilket 

kan vara en svårighet eftersom internetsidor oftast härrör från samma primärkälla. Man kan 

kontrollera om två webbplatser använt samma primärkälla genom att titta på deras likheter 

och därigenom välja en ytterligare för att konfirmera informationen med en oberoende källa 

(Leth och Thurén 2000). 

2.3.7. Äkthet 
Med äkthet menas att källan verkligen är vad den utger sig för att vara. Förfalskningar kan 

vara väldigt svåra att avslöja på Internet och det är vanligt att någon exempelvis utger sig för 

att representera ett politiskt parti i avsikt att svartmåla detta. De som utger sig för att vara 

forskningsinstitut på Internet kan vara en helt annan organisation vilken enbart fungerar som 

front för tvivelaktiga verksamheter. En metod att avslöja denna förfalskning är att titta på hur 

sändaren av informationen uttrycker sig med ord och hur de presenterar sig. En bristande 

precision och presentation av personer och institutioner signalerar på det sätt en förfalskning 

och informationens äkthet blir därför tvivelaktig (Leth och Thurén 2000).  

2.3.8. Tendens 
En tendens är ett intresse för en sak, en jävighet, som innebär att informationen kan 

misstänkas vara opålitlig, alltså tendentiös. Leth och Thurén säger i sin bok att man kan vara 

tendentiös genom att använda ett känsloladdat eller vilseledande språk och uttrycker denna 

källkritiska regel på följande vis:  

 

Varje källa som har intresse av att ljuga eller förvränga sanningen 
måste också misstänkas för att göra det (Leth och Thurén 2000, s 26). 

 

Internet flödar av tendentiösa källor och det gäller att vara misstänksam när vi hämtar 

information. Ett exempel på tendentiösa källor kan vara information från ett lands regering, 

politiska partier, intresseorganisationer, företag och de uppgifter som kommer därifrån måste 

en misstänksam hållning intas. Källorna kan i själva verket ljuga för att främja sina egna 

intressen och syften. Genom att titta på hur faktaurvalet ter sig kan man bestämma om en 

källa är tendentiös eller inte, om urvalet av fakta är ensidigt ökar denna tendens (Leth och 

Thurén 2000). 
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2.3.9. Världsbild och kunskapssyn som tendens 

Leth och Thurén utvidgar tendensbegreppet och menar att alla källor är tendentiösa och att 

det inte existerar källor utan tendens. De förklarar detta med att alla källor är produkter av den 

kultur de finns i. Med kultur menas religiösa föreställningar, traditioner, värderingar, historia, 

språk, seder och ideal som sammanfattas med ett enda ord: världsbild. Det är denna världsbild 

som påverkar källans tendens (pålitlighet) och hur informationen i sin tur framställs. Leth och 

Thurén menar alltså att det är mycket viktigt att när man tillämpar källkritik analyserar och 

bestämmer vilken världsbild en källa har. Det är denna samlade världsbild, det vill säga den 

grund som informationen vilar på, som måste uppmärksammas för att förstå riktigheten i 

informationen (Leth och Thurén 2000). 

2.3.10. Trovärdighet 

Ytterligare ett kriterium för källkritik är trovärdighet. Med Internets mångfald finns det ett 

problem med urval av nätplatser, ett enkelt val är att tillförlita sig på erkända auktoriteter. 

Leth och Thurén menar dock då att vi missar poängen med Internet och dess möjlighet att 

finna nya, spännande och alternativa källor. De säger ytterligare att en webbplats trovärdighet 

kan bestämmas genom att titta på dess adress, exempelvis http://www.regeringen.se, genom 

att se vilken domän ( .gov, .se, .com, .edu, .mil) som källan ligger under kan man utifrån den 

bestämma dess trovärdighet. Ett annat sätt är att titta på webbplatsens framställningssätt, att 

kontrollera att källan inte ägnar sig åt exempelvis kategoriska förutsägelser om framtiden, 

återger fakta som har motbevisats av sakkunniga eller att den inte låtsas om existensen av 

erkända auktoriteter eller etablerade uppfattningar (Leth och Thurén 2000).   

2.3.11. Källans förutsättningar och egenskaper 

Leth och Thurén ställer sig frågan vad vi kan eller inte kan begära av en källa och menar att 

de flesta felaktigheter härrör från att ta miste, glömska, klumpighet och brister. Det vill säga 

att grundorsaken till fel i källan är att det bakom varje källa står människor som kan fela. Det 

finns alltså misstag i källor som kan härröra från att människor måste avgränsa sig; kan vara 

ofullkomligt samordnade; kan ha tekniska begränsningar och så vidare. Det är därför viktigt 

att skaffa sig kunskaper om källans förutsättningar och egenskaper och använda denna insikt i 

värderingen av en källa (Leth och Thurén 2000). 
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2.4. Undervisning i informationssökning 

Vi som blivande lärare och samhällsmedborgare befinner oss mitt i en epok där ett stort 

informationsflöde och snabba förändringar sker. Skolans uppdrag är enligt Lpo94 att utveckla 

verktyg och förmågor för att kunna behandla och bedöma information. Detta gör det 

intressant att titta på hur lärare ska utforma undervisningen på så sätt att elevernas 

informationssökning främjas. 

 

En viktig uppgift i skolarbetet för både lärare och elever är hur dessa arbetar med 

informationssökning och att se hur detta arbete är intimt kopplat till personens egenskaper och 

erfarenheter (Limberg m fl 2002).  

2.4.1. Problem och hinder i undervisning i informationssökning 

Limberg m fl (2002) ser flera svårigheter vid undervisning i informationssökning, bland 
annat: 
 
1. Det råder osäkerhet bland lärarna om vad informationssökning och informationsfärdighet 

innebär. Ur deras perspektiv handlar problemet om gränsdragningar mellan 

informationssökning och undervisning av innehåll i ämnet då elever arbetar med 

forskningsliknande uppgifter i en klassrumssituation.  

2. Läraren formulerar en styrd och sluten uppgift i stället för att strukturera en fråga som 

skall skapa informationsbehov, som även motiverar eleverna att forska samt att utveckla 

kunskaper på egen hand. 

3.  Problem uppstår när det gäller att få eleven medveten om sin egen 

informationssökningsprocess; att få eleven att kritiskt granska och utvärdera denna för att 

utveckla sin egen förmåga i källkritik och informationssökning.  

 

I sin studie hänvisar Limberg till Rogers (1994) som i tidigare undersökningar bekräftar att 

undervisning i informationssökning förknippas med ännu fler problem. Dessa är bland annat 

att lärare har bristfälliga kunskaper i informationssökning och saknar fortbildning inom 

området. Otillräckliga resurser så som få klassrum, medier och personal är också exempel på 

svårigheter som är förknippat med undervisning i informationssökning (Limberg m fl 2002).  

2.4.2. Arbetsprocess 

Enligt Limberg (2002) menar Kuhlthau att elever missuppfattar innebörden av 

informationssökning då de letar efter för skoluppgifter korrekta svar i avsikt att, istället för att 
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inhämta information och bearbeta och granska denna. Det väsentliga i denna 

undersökningsprocess som eleverna tar miste på är att de istället för att reflektera och 

analysera text kopierar information i avsikt att kunna ge ett kort och korrekt svar på en 

uppgift. Enligt Kuhlthau är den fundamentala meningen med sökning efter information att 

undervisning skall fokuseras på informationskällor, alltså att eleverna skall ägna sin 

huvudsakliga uppgift till granskning av källor istället för att som vi ovan beskrivit endast 

kunna återge kort fakta till en fråga (Limberg m fl 2002).  

2.4.3. Grupparbete 

Forskare som har undersökt datoranvändning i skolan lyfter fram vikten av gemenskap i 

klassrummet (Limberg m fl 2002). Interaktionen mellan barnen vid datorerna ger ett 

resultatrikt stöd för lärande. Limberg refererar kring en studie av Enochsson, Large & 

Beheshti om samspelets framgång genom att barnen föreslår eller vägleder varandra om 

sökvägar på Internet. 

 

Även Bruce i Limberg m fl (2002) framhäver mervärden vid interaktion i 

informationssökning mellan elever och konstaterar att både forskare och yrkesutövare bör 

ägna sin forskning och undervisning åt informationssökare och användare mer på grupp- än 

individnivå. Jacobson & Ignacioi Limberg m fl (2002) lyfter fram grupparbete och konstaterar 

att denna form av arbete inom informationssökning resulterar i ett positivt samarbete mellan 

elever. En särskilt positiv effekt av grupparbete, enligt Rekrut i Limberg m fl (2002), upplever 

de ”svaga” eleverna.  Ofta ägnar eleverna alltför mycket tid åt att söka och hitta information 

på Internet och för lite tid att bearbeta informationen som de funnit. Hon tycker att det, just 

mellan dessa två aktiviteter, bör skapas tidsmässig jämvikt. 

2.4.4. Lärares och bibliotekariers inbördes samarbete 

Sett utifrån de fakta att lärare och bibliotekarier har olika yrken, med olika lärdomar och 

insikter i undervisning och lärande skapas hinder och svårigheter dem mellan gällande 

samarbete. Dominerande problem när det gäller samarbete mellan lärare och bibliotekarier 

utgörs främst av organisatorisk karaktär. Både lärare och bibliotekarier behöver tidsmässigt 

utrymme för informationssökning samt tid för gemensam planering. För att förena 

undervisning i informationssökning med ämnes-/klassrumsundervisning är det önskvärt att 

lärare och bibliotekarier ska kunna samarbeta på ett smidigt och tillfredsställande sätt 

(Limberg m fl 2002).  
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Trots att både lärare och bibliotekarier strävar efter gemensamma åsikter och utgångspunkter 

för en liknande syn på kunskap och undervisande eller prioritering på undervisning, kan de ha 

olika uppfattning om dessa. Lärare och bibliotekariers samarbete kring undervisning om 

informationssökning uppfattas som ett delat arbete. Bibliotekarier är mer inställda på 

informationssökningsprocessen än hur elever tar till sig information som de hittat och 

utvecklat för ytterligare bearbetning. Lärarna däremot tenderar att ignorera det faktum att 

informationssökning är en ansträngande aktivitet för elever (Limberg m fl 2002).  

 

I Kulthaus & McNallys skolbiblioteksutvecklingsprojekt i Limberg m fl (2002) konstaterar de 

att ett nära samarbete mellan bibliotekarier och lärare har påverkat bibliotekariers syn på 

elevernas huvudsakliga lärande i biblioteket. När bibliotekarier riktar sitt intresse mot 

elevernas lärande i stället för mot sin egen undervisning skapar detta förutsättningar att 

utveckla kvaliteten i användarundervisningen. 

2.4.5. Vikten av att använda datorn i undervisningen 

Vi vet egentligen mycket lite om hur framtidens samhälle kommer att utvecklas. Mycket tyder 

på att datorn och IT har kommit för att stanna samt att denna omständighet påverkar en allt 

större del av vår vardag. Läsforskaren Bo Sundblad i både Wolfe (2001) och Lundmark 

(2000) talar om en kulturell teknik som informationssamhällets medborgare måste behärska. 

Det betyder att tekniken kring IT blir allt mer allmän och att allt fler av oss kommer nyttja den 

i våran vardag.  

 

Dagens ungdomar föds i en tid där IT utgör en betydande del av deras vardag. Detta måste 

skolan ta i beaktande. Ett uteslutande av IT i undervisningen vore att gå rakt emot 

samhällsutvecklingen (Wolfe 2001 & Lundmark 2000). Detta skulle även strida mot Lpo 94 

samt exempelvis samhällskunskapens kursplan (utgiven av Skolverket) vilken vid flertalet 

punkter pekar på användandet av IT i samhällskunskapen (Johansson 2000). Limberg m fl 

(2002) är inne på samma linje i en rapport från 2002 där de konstaterar att problemrelaterad 

undervisning medför ett behov av ett stort och framförallt brett utbud av information varför 

användandet av Internet i undervisningen är nödvändig.  

 

Svenska barn har en i lag fastställd skolplikt (Lundmark 2000). Skolan har på uppdrag av 

svenska staten ett ansvar att ge eleverna en tillräckligt bra utbildning som är så pass 
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samhällsförankrad att de klarar att orientera sig i det samhälle som råder. Regeringen fastslog 

1996 efter en utredning gjord av IT-kommissionen att det växande informationssamhället 

medför förändrade krav hos eleverna, bland annat i kritiskt tänkande, informationssökande 

och samarbetsförmåga. Därför skall IT komma att förändra pedagogiken hos läraren till att 

utforma undervisningen efter detta (Westin 2000).  

 

 

Elisabeth Lundmark tar upp skolans förändrade roll i sättet att undervisa. Hon efterfrågar där 

en anpassning av undervisningen till dagens samhälle som innebär att skolan allt mer frångår 

pedagogiken där läraren ställer frågor med raka svar (som kan besvaras antingen rätt eller fel) 

till frågeställningar som kräver fundering och eftertanke av eleverna (Lundmark 2000). Denna 

typ av undervisning och inlärning har idag till stor del övergått till att läraren istället skall 

lotsa eleven till att lära sig att själv söka efter information, en sorts handledning vilken står 

beskriven under flertalet punkter i Lpo 94. (Riis 2000). 

2.4.6. Vad säger styrdokumenten om informationssökning och källkritik? 

Vi vill ge konkreta exempel från samhällskunskapens kursplan (utgiven av skolverket 2000 på 

www.skolverket.se). Vi valde denna kursplan eftersom vi i detta styrdokument kunde finna 

relevanta belägg för att skolan ska erbjuda undervisning i informationssökning och källkritik. 

 

Att ha förmåga till att kritiskt kunna ta del av information på Internet är en viktig del av den 

demokratiska processen.  

De demokratiska värdena är inte en gång givna för alla. Samhällets medborgare måste 
tillsammans tolka, förankra, försvara och ständigt utveckla demokratin. Det är viktigt 
att varje människa utvecklar ett personligt förhållningssätt och en tillit till demokratins 
värdegrund som utgångspunkt för sitt tänkande och handlande i politiska, ekonomiska 
och existentiella frågor. I de samhällsorienterade ämnena är det ett viktigt inslag att låta 
eleverna urskilja och bearbeta etiska valsituationer, argumentera för och se 
konsekvenserna av olika ställningstaganden och tillvägagångssätt. (Skolverkets 
kursplan för Samhällsorienterade ämnen, s. 2) 
 

Vidare går att utläsa från ovan angiven kursplan sid. 3:  

Dagens samhälle erbjuder en närmast oändlig mängd av information, som inte kan 
inhämtas från olika mer eller mindre vederhäftiga källor via olika kanaler. Medier och 
mediers budskap spelar stor roll när människor bildar sina uppfattningar. I de 
samhällsorienterade ämnena skall eleverna bli förtrogna med olika sätt att kunskapa 
samt utveckla insikter i hur olika medier kan användas och hur de påverkar människan 
och samhället. Genom att orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika 
informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och problem som IT-samhället 
medför. (Skolverkets kursplan för Samhällsorienterade ämnen, s. 3) 
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Citaten visar tydligt på att eleverna måste ges chans att söka information från ett flertal källor 

för att kunna lära sig att slå vakt om de demokratiska grunderna, en möjlighet som vi tidigare 

nämnt fördelaktigt görs med hjälp av Internet.  

 

Anders Westlin tar i en artikel i tidningen Utbildning och demokrati (Vol 6, nr 2 1997) upp 

argument för att samhällsundervisning, som är ett ämne innehållande teknik 

(samhällsförankrad teknik, i detta fall IT) borde innehålla lära och diskussion kring etik och 

moral. Hans huvudargument för detta är att det inte finns någon fastställd kunskap, utan att all 

kunskap skall bedömas utifrån varje enskild individs perspektiv. Westlins sätt att se på 

kunskap stärks av Bengt Schüllerkvist som pekar på att ingen kan äga rätten till den ofelbara 

och enda kunskapen (Schüllerkvist 2002). Med detta menar vi att källkritik borde utgöra en 

viktig del av undervisningen, eftersom begreppet är nära kopplat med demokratiska 

värderingar och bidrar till en mer nyanserad kunskap. Skolan har som synes ett tydligt ansvar 

att leda eleverna till att kunna behärska informationssökning på Internet (Lindwert 1996).  

 

Lpo 94, skolverkets läroplan för svenska grundskolan pekar vid flertalet punkter på skolans 

skyldighet att inkludera informationssökning och källkritik i undervisningen. Vi har valt att ta 

upp ett antal av dessa för att förtydliga vårt syfte med skolans skyldighet att innefatta 

informationssökning och källkritik i undervisningen genom att här kortfattat med egna ord 

exemplifiera några av dessa: 

- Punkt 1. Skolans uppgift att förmedla öppna och demokratiska värderingar tas upp. 

Vidare nämns i följande stycken att en öppen och allsidig diskussion och undervisning 

skall användas för att bemöta saker som ex främlingsfientlighet. Vi har pekat på hur 

Internet behövs för att kunna visa på denna öppenhet som nämns i Lpo 94. För att 

eleverna skall kunna lära sig tolka och bemöta felaktig information behöver de i 

skolans undervisning komma i kontakt med denna. 

- Skolans uppdrag (punkt 1): Under detta stycke står klart och tydligt att eleverna skall 

kunna orientera sig i det stora flöde av information varför eleverna behöver kunskap i 

att tillägna sig denna ständigt nya kunskap. Texten fortsätter därefter med att beskriva 

nödvändigheten av att ge eleverna kunskap till att förhålla sig källkritiska så de själva 

kritiskt skall kunna granska information.     

Stycket som behandlar skolans mål i grundskolan (punkt 2.2) fortsätter med ämnet genom att i 

punktform ta upp att eleverna efter grundskolan skall ha kunskap om medier samt kunna 

använda informationsteknik för kunskapsökning.    
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Westlin ställer sig i en artikel i tidningen Utbildning och demokrati (Vol 6, nr 2) kritisk till att 

kursplanen i samhällskunskap saknar informationsteknologi i undervisningen i tillräcklig 

mängd för att förbereda eleverna på informationssamhällets höga krav (Westlin 1997). I Lpo 

94 och skolverkets kursplaner för So-ämnena (inrättad 2000) har detta ändrats till att innefatta 

IT i samhällsundervisningen under flertalet punkter där undervisningen på olika sätt skall lära 

eleverna att självständigt söka och kritiskt granska och ta del av informationsflöden rörande 

samhällsfrågor. Där pekar ett antal punkter på hur elever genom dialog skall lära sig hantera 

kunskap, samt även att ur ett kritiskt förhållningssätt kunna granska olika fakta.  

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den 
skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till 
sådana. Undervisningen skall vara saklig och allsidig.  
 

Citatet ovan är hämtat från Lpo 94 sid. 4 punkt 1.  

Vi har i denna text påtalat att Lpo 94 tydligt förespråkar att informationssökning skall ingå i 

samhällsundervisningen vilket även mycket tydligt framgår i skolverkets kursplan för SO-

ämnen, varför vi inte är överens med Westin gällande hans påstående att informationssökning 

ej ingår i tillräcklig mängd i skolans läroplaner.     
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3. Metod 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för vårt val av enkät som metod i vår studie. Vi har 

gjort en disposition vilken innebär att vi först motiverar valet av ett kvantitativt 

förhållningssätt för att sedan redogöra för dess olika delar samt motivera dem. 

3.1. Kvalitativ eller kvantitativ? 
En kvalitativ studie tillämpas då man djupare och mer ingående avser att hitta ett mönster 

eller en vana hos människor via exempelvis djupintervjuer eller långa observationer (Jan 

Trost 2001). För att uppnå vårt syfte valde vi att göra en kvantitativ studie i form av enkät. Vi 

har valt en kvantitativ metod eftersom vi för att se en allmän svarsbild måste undersöka ett 

stort antal elever. Brist av tid är en stark orsak till att vi inte kan göra intervjuer av så många 

elever som vi anser oss behöva för att ge ett trovärdigt svar på vår frågeställning.  

3.2. Varför vi har valt enkät som metod 
Vårt val av studie fordrade att ett större antal elever ingick i undersökningen, varför en enkät 

passade bäst som metod till denna kvantitativa studie. Den kunskap vi sökte svar på med 

studien var att kunna urskilja mönster och attityder hos elevernas informationssökning på 

Internet. För att få svar som kunde ge en översiktlig bild av en frågeställning hos ett stort antal 

respondenter, krävde detta standardiserade frågor så väl som standardiserade svarsalternativ. 

För att uppfylla detta kriterium var enkät den metod av genomförande som bäst kunde ge oss 

svar på vår frågeställning.   

 

Att genomföra en bred undersökning innebär i detta fall att den kan ge oss en generell bild av 

fenomenet vi undersöker (Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang 1992). En enkät kan 

även mäta kvalitativa frågor som exempelvis människors attityd (Bunte 1989) vilket är en av 

de frågor som vi sökte svar på i studien. 

3.3. Vilka övriga metoder finns att tillgå? 
För att komma fram till användningen av enkät som metod till vår undersökning fick vi även 

undersöka möjligheterna att eventuellt använda oss av någon utav metoderna intervju och 

observation. Vi insåg snabbt att dessa två inte passade sig för studien och vi kommer nedan 

att redogöra varför vi inte valde dessa metoder. 
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Intervju 
Intervjuer var ej motiverade då de huvudsakligen används vid en kvalitativ undersökning. En 

kvalitativ intervju är avsedd att ge information på en djupare nivå än vi var i behov av för 

denna undersökning. En intervju handlar om att mycket ingående ta reda på vad människor 

anser om ett fenomen. Vi behövde för vår studie en bred undersökning av ett standardiserat 

utförande. En djupare intervju kunde inte till fullo bli standardiserad varför detta alternativ 

föll bort (Holme & Solvang1992). 

 

För att kunna ge en bild av ungdomars attityd till informationssökning, samt värdet av att 

förhålla sig uppmärksamma på källkritik, behövde vi se till att innefatta ett större antal 

personer i undersökningen (vi planerade att inkludera cirka 100 respondenter i vår studie). Att 

intervjua ett så stort antal personer omöjliggörs på grund av tidsbrist, dock insåg vi att det då 

inte skulle ha behövts samma antal respondenter. 

 

Observation 

Att observera föll sig av följande anledningar inte lämpligt: 

- Observation är en metod som bäst lämpar sig för en kvalitativ studie, exempelvis för 

att ta reda på olika förhållanden i ett klassrum.  

- Observatören kan huvudsakligen endast undersöka det som är synligt för öga och öra, 

där faktiska frågor undvikts, varför möjligheten att se hur eleverna arbetar enskilt med 

informationssökning saknades. Skulle en observatör ägna sig åt att iaktta elever under 

enskilt arbete med informationssökning innebär detta en för vår del tidsmässig 

begränsning.  

- En observatör har ingen direkt kontakt med eleverna varför det blir svårt att utföra en 

undersökning som fordrar konkreta svar. .  

- En observatör kan behöva en viss tid på sig att lära känna eleverna, för att dessa skall 

känna förtroende för observatören, annars finns en risk att eleverna beter sig 

annorlunda då en främmande person betraktar dem i klassrummet (Holme & Solvang 

1992). 

3.4. Val av forskningsinformation och urvalsförfarande  

Vi valde att göra en enkätundersökning i tre olika skolor bland elever i årskurs nio i en 

mellanstor stad i Sverige. Detta tillvägagångssätt var motiverat genom att vi enbart sökte en 

inblick i om hur elever söker information på Internet och deras förmåga att vara källkritiska. 
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Under arbetet uppkom olika frågor som exempelvis: Vilken typ av urval ska vi tillämpa? Hur 

många ska ingå i studien? Vi kommer nedan att redogöra och motivera för de val som vi 

gjorde. 

 

Trost (2001) tar upp teorier om populationen och urval. Han menar att då vi samlar data 

genom enkäter strävar vi efter att använda vårt material till att uttala oss om en hel population 

på ett rättvist sätt. En given procentandel, en delmängd av populationen tycker på ett visst 

sätt. För att forskare ska kunna göra sådana uttalanden behövs ett representativt urval. Detta 

innebär att de utvalda respondenterna i studien företräder en del av populationen och de i sin 

tur utgör exempel på den övriga populationen.  

 

Trost (2001) delar upp urvalet mellan slumpmässiga och icke-slumpmässiga. I de icke-

slumpmässiga urvalen ingår kvoturval, bekvämlighetsurval och strategiskt urval.  

 

– Kvoturval: Syftet med detta urval är att kunna ge en korrekt bild av befolkningen, 

såsom den ser ut med avseende på exempelvis kön och ålder. Detta betyder att urvalet 

skall se exakt ut som populationen i fråga om köns och åldersfördelning.  

– Bekvämlighetsurval: Betyder att till exempel vi som lärarkandidater delar ut ett 

frågeformulär till eleverna i en skola på högstadiet, vilket innebär att till urvalet väljs 

de elever i skolan som råkar finnas där under den tid undersökningen görs. Det vill 

säga att man väljer de som finns till hands. 

– Strategiska urval: Detta urval väljs främst vid kvalitativa undersökningar där man vill 

ha kontroll över exempelvis variabeln kön. Ett strategiskt urval kan även användas då 

man vill vara säker på att få en viss variation i svaren eller om man enbart vill att 

exempelvis män eller kvinnor skall besvara dem. Dock kan dessa urval inte 

representera en hel befolkning (Trost 2001). 

3.4.1. Urval av skolor 

Vi valde att genomföra undersökningen på elever i årskurs nio, detta därför att se vilka 

kunskaper och färdigheter eleverna har fått genom grundskolan. Vi genomförde studien i vår 

närhet, då vi ansåg det bäst lämplig på grund av ekonomiska (resor) och tidsmässiga 

(undersökningsobjekten lättillgängliga) skäl. I början av terminen, ht -06, då vi påbörjade 

arbetet med vår studie gav vi oss ut för att finna skolor för genomförandet av 

enkätundersökningen. Vi besökte då flertalet skolor där vi kontaktade lärare och presenterade 
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vår studie. I detta skede hade vi inte vår enkät färdigställd varpå vi gjorde upp med de skolor 

som givit oss tillåtelse för genomförande av studien att visa den senare då det var dags för 

genomförandet av enkätundersökningen. 

 

Till en början fick vi klartecken från ett antal skolor för att genomföra vår enkätundersökning. 

Då det var dags att utföra enkätstudien fick vi dock problem eftersom vi då inte fick 

godkännande från dessa skolor, samt att dessa heller ej svarade på vår förfrågan. Slutligen 

efter att ha gjort ytterligare förfrågningar vid nya skolor, fick vi tillåtelse från tre andra skolor 

att där genomföra vår enkät. Den totala populationen i vår undersökning var 129 elever, varav 

64 pojkar och 65 flickor. 

3.4.2. Varför gjorde vi inte slumpmässiga urval?  

Trost (2001) tar upp och skiljer de slumpmässiga urvalen mellan:  

- Obundna slumpmässiga urval. Grundprincipen är att endast slumpen avgör.  

- Bundna slumpmässiga urval. Här bestäms först storlek på ett urval av en population 

varefter slumpen avgör varifrån vi sedan tar exempelvis var 6: e.  

- Stratifierade urval. Här väljs ett antal grupper ut efter olika kriterier, som exempelvis 

ekonomiska, där man gör medvetna val om att till exempelvis bara ta med de som har 

en lägre inkomst.  

- Klusterurval. Här grupperas populationen för att därefter slumpvis väljas utefter ett 

eller flera kluster.  

 

Anledningen till att vi inte gjorde ett slumpmässigt urval i vår enkät är att vi inte har ett behov 

av dessa ovannämnda variationer av urval. 

 

Vårt urval skedde efter ett bekvämlighetsurval, eftersom syftet inte var att generalisera kring 

alla niondeklassare i Sverige, utan att enbart uppnå en insikt om informationssökning och 

källkritik hos eleverna i undersökningen. När vi genomförde studien på plats i skolan under 

lektionstid innebar även sammansättningen i klasserna att enkäterna kom att besvaras med 

förhållandevis jämn fördelning mellan könen. Vi behövde med andra ord inte göra ett 

strategiskt urval för att uppnå detta.  
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3.4.3. Undersökningens genomförande 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur vi konstruerade enkätfrågorna samt hur vi praktiskt 

genomförde undersökningen.  

 

Efter att ha konstruerat vår enkät tog vi kontakt med de lärare och rektorer som givit oss 

tillträde till att genomföra undersökningen för att meddela dem om att vi nu önskade besöka 

de klasser som vi valde ut eller tilldelades. Formuläret som vi konstruerat tillsammans med ett 

brev där vi förklarade dess syfte och genomförande skickades till involverade lärare och 

rektorer för att underlätta för senare kontaktinformation. Utfallet blev att några av de första 

tänkta skolorna antingen tackade nej eller helt enkelt inte hörde av sig överhuvudtaget. Detta 

medförde att vi hastigt gjorde en rundringning till nya skolor och problemet löstes. Vi tog oss 

ut till skolorna och genomförde undersökningen under lektionstid, med samma tidsintervall 

för alla skolor, och närvarade själva för att sedan slutligen samla in enkäterna. Samma 

förfarande gällde följaktligen på alla tre skolor, dock på olika tidpunkter, men under skoltid. 

Därefter samlade vi in resultatet och påbörjade bearbetningen med att räkna ihop de svar vi 

fått in för att sedan föra in dem i Microsoft Excel där vi gjorde statistiska beräkningar och 

framställde grafiska diagram. 

3.4.4. Reliabilitet och validitet 

Innan vi kan ta upp vilken typ av frågor som vi använde oss utav i konstruktionen av 

enkätfrågorna måste vi behandla två begrepp som båda är grundvalar för undersökningens 

kvalité, nämligen reliabilitet och validitet. 

 

Om en undersökning har en hög grad av reliabilitet så menas att den är stabil på det sätt att 

den genomförs utan variationer. Med detta menas att undersökningen ska genomföras genom 

att intervjuarna frågar på samma sätt, situationen likvärdig mellan olika tidpunkter och 

kontentan är att en mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en annan. 

Reliabilitetsbegreppet medför också att man alltid måste underlätta för den som svarar genom 

att undvika negationer och krångliga ord och istället använda ett begripligt språk som gör att 

alla de som undersöks uppfattar frågorna på samma sätt och svarar i relation på ”rätt” fråga.  

 

Validitet är ett mått på hur väl man mäter det som ska mätas. I en enkät ska det med andra ord 

inte tas med frågor ”som kan vara bra att ha”, utan varje fråga måste kunna relateras till 

undersökningens syfte samt vara precis på så sätt att den inte besvarar något som man inte 
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ämnar undersöka. Det är även möjligt att reliabiliteten är hög medan validiteten är låg (Trost 

2001).  

3.4.5. Olika typer av frågor och om enkätens utseende 

Det är fullt möjligt att göra en kvalitativ undersökning med hjälp av enkäter innehållandes 

djupare frågor. Vi gjorde dock en form av undersökning där frågorna skrapade på ytan och 

inte var av en öppen natur. Detta gjordes för att ta fram attityder till källkritik och 

informationssökning för att få svar på våra frågeställningar, någon form av djupare frågor 

behövdes således inte. 

 

Trost (2001) konstaterar då syftet är att ge svar på svarandes attityd kan frågor ställas 

innehållandes svarsalternativ som ”alltid”, ”ofta”, ”sällan” eller ”aldrig”. Dessa, menar han, 

kan vara riskabla att använda. Undersökningsobjektets referensram av dessa begrepp ställs 

alltså i relation till en värdering av vad exempelvis ”ofta” betyder. Det kan innebära allt från 

en gång i veckan till flera gånger om dagen. På så sätt är detta inte ett bra förhållningssätt till 

utformningen av frågor för vår studie. För att ställa attitydfrågor är det möjligt enligt Trost att 

göra på två sätt, antingen be den svarande att ta ställning till ett antal påståendesatser och låta 

denne besvara i vilken utsträckning han eller hon instämmer eller att ställa frågor som 

antingen besvaras bekräftande eller nekande, exempelvis ja eller nej (Trost 2001). I vår 

undersökning lät vi eleverna ta ställning till vissa påståenden för att ta fram deras attityd till 

exempelvis frågan om de upplever att de fått tillräckligt med undervisning i källkritik, oftast 

innehöll svarsalternativen Ja eller Nej. 

3.4.6. Utformning av svarsalternativ 

Det finns flera olika vägar att gå när man konstruerar sina svarsalternativ. Dessa utgör en 

viktig komponent för undersökningens validitet och reliabilitet. Man kan erbjuda antingen 

öppna eller icke-öppna svarsalternativ. I det förstnämnda ges utrymme för den svarande att ge 

ett utförligt beskrivande svar. Detta har då inverkan på enkätens strukturering (vilket vi 

kommer till senare). Ett öppet svar leder till att vi måste stå ut med slarviga handstilar och gå 

igenom svar som kan vara långa och krångliga att handskas med. Öppna svar innebar även en 

stor risk för bortfall. Alternativ som är av ”icke öppen natur” har då fasta svarsalternativ där 

svaren kryssas i av den svarande. Ett problem med detta tillvägagångssätt kan vara att de 

passar bra för den som konstruerar enkäten men inte för den som ingår i undersökningen. Det 

är även viktigt att förstå att hur den inbördes ordningen, i vilken svarsalternativen ges, 
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påverkar hur frågan besvaras. Trost ger också rådet att ej blanda in delfrågor i frågorna så 

dessa innehåller fler än en fråga. Vidare säger han att man måste undvika långa 

frågeformuleringar, att vara konsekvent i sitt språkbruk och att undvika värdeladdade ord 

(Trost 2001). Vi har i vår undersökning exklusivts använt oss utav icke öppna frågor där vi 

hade fasta svarsalternativ och ej gav öppna frågor som måste tolkas i efterhand. I vissa fall har 

alternativet ”annan” funnits med en rad för att fylla i efter, men i dessa fall tolkades som just 

”annan” och vi analyserade inte de olika svaren i de fallen. 

3.4.7. Standardisering och strukturering av enkäten 

Enligt Trost spelar standardiseringen och struktureringen av en enkät stor roll för 

undersökningens validitet och reliabilitet. Med standardisering menar han att frågorna i 

enkäten är likadan för alla, samt att själva situationen för de som ska besvara enkäten är 

likadan. Detta innebär att då man har en låg standardisering har frågorna ställts i en annan 

ordning mellan undersökningstillfällen eller helt enkelt varierar sig i sin studie (Trost 2001). I 

vår enkätundersökning har vi varit konstanta utan variation på så vis att vi delade ut samma 

enkät med samma frågor och gav respondenterna samma tid för att genomföra den. 

Tidpunkten för denna undersökning var inte på minuten lika för alla eftersom vi genomförde 

den på tre olika skolor, dock genomfördes samtliga under skoltid.  

 

Med strukturering menar Trost två saker: dels är en enkät strukturerad om frågorna har fasta 

svarsalternativ och inte innehåller öppna frågor. Detta för att förhindra att respondenten inte 

svävar ut med långa svar. För det andra är enkäten strukturerad om de frågor som ställs inom 

svarsformuläret berör det som faktiskt ska mätas och har en hög grad av relevans för 

undersökningen. Trost varnar här för att öppna frågor lätt kan resultera i att frågan får en låg 

relevans eftersom man då måste tolka in i vad som den svarande skrivit ner, det vill säga att 

standardiseringen varierar (Trost 2001). Vi använde oss uteslutande av frågor som hade fasta 

svarsalternativ för att öka struktureringen och validiteten i undersökningen. Dock hade vi 

alternativet ”annan” på en del av frågorna, men dessa behandlades som just ”annan” och vi 

redogjorde inte för deras olika svar. Vi valde att lägga till en linje efter ”annan” där eleverna 

kunde redovisa sitt svar, detta för att se om det skulle bli ett överslag mot alternativ som vi 

inte tagit med, vilket skulle tillföra studien. Dock blev inte utfallet så varför vi valde att just 

behandla svaret som ”annan”. 
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3.4.8. Formuläret 
När vi formulerat alla frågor och beaktat kriterierna för en valid och reliabel undersökning 

satte vi samman dessa till formulär. Därefter gällde det att göra en korrekt ordningsföljd av 

frågorna i enkäten. Dessa ska grupperas efter innehåll så att frågorna lätt kan tolkas i det 

sammanhang de förekommer. Först kan bakgrundsfrågor om demografiska uppgifter komma, 

såsom kön ålder med mera, dessa kan dock anses vara tråkiga enligt Trost och minska 

motivationen för fortsatt svarande (Trost 2001). Vi valde att enbart ha med en 

bakgrundsfråga, nämligen kön, eftersom vi redan visste deras ålder och tillhörlighet av skola.  

 

Med bakgrund i att vi har använt en strukturerad enkät med fasta svarsalternativ samt 

genomförde undersökning under liknande förhållanden anser vi att vår undersökning har en 

förhållandevis hög grad av reliabilitet och validitet. Vi tror att samma resultat skulle 

framkomma även om undersökningen genomfördes av andra personer vid ett annat tillfälle.  

3.4.9. Motivering till enkätfrågorna 

Nedan följer en redogörelse för de frågor som vi valde ut för att få svar på våra 

frågeställningar. Vi gjorde en uppdelning av enkäten till tre avdelningar, nämligen elevernas 

informationssökningsvanor, elevernas källkritiska metoder samt undervisning i källkritik och 

informationssökning.  

 

Kön (Fråga 1) 

Vi valde att enbart ha med en bakgrundsfråga, nämligen kön. Genom denna variabel kunde vi 

se skillnader mellan hur de olika könen svarat på frågor och jämföra dem sinsemellan. Vi 

kunde även dra paralleller till den litteratur som vi tagit upp under den teoretiska bakgrunden, 

gällande olikheter mellan könen som exempelvis attitydfrågor. 

 

Elevernas informationssökningsvanor (Fråga 2-7) 

Motiveringen till dessa frågor var att vi genom att ställa specifika frågor kunde ta reda på hur 

eleverna går tillväga när de söker efter information på Internet, det vill säga deras 

sökstrategier. Vi efterfrågade även hur de värderar sin egen förmåga till informationssökning 

på Internet. Motiveringen till detta är att vi ville få fram deras attityder och färdigheter där 

resultatet senare kunde kopplas till frågor som vi ställde om undervisning och 

informationssökning. 
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Elevernas källkritiska metoder (Fråga 8-15) 

Vi började här med att fråga efter hur källkritiska eleverna anser sig vara? Detta är viktigt att 

ta med i början av enkätens område för källkritik eftersom de i senare frågor får ta ställning 

till olika källkritiska metoder. Om frågan hamnat senare kunde då resultatet färgas av att 

eleverna inte tillämpade dessa metoder. Målet med de följande frågorna var, att dels få en 

uppfattning om elevernas attityd och inställningar till källkritik samt att försöka ringa in den 

eller de källkritiska metoder som de använder i sin informationssökning på Internet. En 

bifråga var även en frågeställning om deras lärare krävde en redovisning av deras 

Internetkällor.  

 

Undervisning i källkritik och informationssökning (Fråga 16-20) 

Syftet med dessa frågeställningar var att ta reda på om eleverna under högstadiet gått igenom 

någon undervisning i källkritik och informationssökning. Samtidigt frågades om de upplever 

den tillräcklig, samt om de får uppgifter vilka stimulerar dem att fritt söka efter information 

på Internet.  

3.4.10. Bortfallsanalys 

Innan arbetet börjar med själva analysen är det viktigt att man gör en bortfallsanalys, en 

beräkning på bortfall av svar i undersökningen. Utfallet är då beroende på vilket förfarande 

man tillämpat för att nå respondenterna om man exempelvis delat ut enkäter på gatan eller 

skickat dem via brev. En svarsfrekvens på 50 – 75 procent är vanligt, enligt Trost, inom 

många enkätundersökningar. Riktar man sig mot speciella grupper eller kategorier kan den 

siffran höjas upp ytterligare gällande både enkäter och intervjuer.  

 

En bortfallsanalys görs i regel genom att vi jämför vårt material med urvalet. Dessa uppgifter 

om det ursprungliga urvalet kan vi få på olika sätt. Det är beroende på hur populationen ser ut, 

exempelvis då vi letar efter personer födda mellan vissa år finns möjlighet att kontakta 

Statistiska Centralbyrån (Trost 2001).  

 

För undvika ett stort bortfall åkte vi ut med enkäterna och närvarade genom hela 

undersökningen. Det betyder att vi inte fick ett stort bortfall. Däremot var vissa elever i 

klassen ej närvarande vid tillfälle. Vi fick då ett mindre antal enkäter att samla in detta blev då 

en form av externt bortfall vilket inte påverkade vår studie nämnvärt eftersom vi ej avsåg att 

mäta och jämföra klasser och skolor.  Detta var dock inget problem eftersom vi inte avsåg 
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jämföra skolorna, utan det totala utfallet av studiens samtliga elever. Det inträffade ett internt 

bortfall då några elever svarade på för många frågor medan andra missade att svara på vissa 

frågor. Vi har valt att behålla de enkäter som innehåller dessa bortfall eller tillägg av svar 

eftersom vi inte analyserade helheten av enkäten, utan har istället valt att huvudsakligen 

utvärdera den utifrån olika underavdelningar för analys. Vi anser att dessa svar tillför vår 

studie relevant information, trots att ett antal frågor exempelvis fått två svarsalternativ 

ikryssade. Vi förtydligar detta med ett exempel enligt följande: I fråga fyra i vår enkät söker 

vi svar vilken typ av källa eleverna främst använder sig av då de söker information på 

Internet. I fråga sex ber vi de elever som ej valt sökmotor som främsta sökmetod ange vilket 

uppslagsverk de främst använder sig av. På fråga sex har ett svarsöverskott uppstått då även 

de elever som i första hand angivit sökmotor (fråga 4), och alltså enligt enkäten ej skall ange 

vilket uppslagsverk de använder även angivit uppslagsverk.  

 

Detta överskott av svar på fråga sex är enligt oss relevant att redovisa då detta ger en bra och 

tydlig indikation om vilket uppslagsverk som används främst av eleverna. Vi menar alltså att 

det därför är nödvändigt att redovisa samtliga svar.    

3.4.11. Bearbetning och analys 

Efter att samtliga data samlats in bearbetade vi dessa och analyserade därefter frågor och 

samband. Om varje fråga är en variabel så är dess svarsalternativ variabelvärden, exempelvis 

på frågan: Kön, som är variabeln, finns variabelvärdena tjej eller kille i vårt fall. Med en dator 

och programmet Excel förde vi in dessa variabler från svaren i enkäterna. Med hjälp av 

dataprogrammet kunde vi därefter utföra beräkningar på data vi fört in. Exempelvis kunde vi 

beräkna procent och medelvärden på frågor och få ut svaren i grafer och diagram. En mycket 

viktig aspekt kom att bli att i enkäterna se ett samband, eller associationsmått, mellan olika 

variabler för att kunna se hur två variabler samspelar med varandra (Trost 2001). Vi hade 

exempelvis genom variabeln kön möjlighet att se på skillnader hur pojkar och flickor svarat 

på olika frågor, detta genom att jämföra dess olika variabelvärden dem emellan (Trost 2001). 

Genom att bearbeta frågorna i enkäten och på så vis bädda för en analys, där vi kunde ställa 

variabler mot varandra, gjordes det möjligt att härleda frågor och svar som exempelvis: Är 

flickor mer källkritiska än pojkar? 
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4. Resultatredovisning 
Vi kommer att i detta avsnitt redovisa de resultat som framkommit i vår enkätundersökning 

för att senare föra en mer detaljerad diskussion där vi avser att besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. 

 

Klassammansättningen i de klasser vi undersökte hade en jämna könsfördelning, vilket 

möjliggjorde att vi kunde konstatera skillnader mellan pojkar och flickor med hänsyn till 

informationssökning och källkritik. Vi kommer att redovisa de totala svaren i diagram med 

förklaring, samt i de fall där vi vill påvisa skillnader mellan könen även fördelningen mellan 

pojkar och flickor. 

4.1. Elevernas informationssökningsvanor 
 

2) Går du i första hand till Internet när 
du ska söka efter information till en 

skoluppgift?

76%

24%
Ja

Nej, jag använder annan
källa, ex. Lit t erat ur , i
f örst a hand

 

3) Upplever du att du hittar den 
information som du söker via 

Internet?

Ja
91%

Nej
9%

Ja

Nej

 
  Figur 1. Resultat Fråga 2         Figur 2. Resultat Fråga 3 

 

Vi kan konstatera att en stor del av eleverna främst använder Internet som informationskälla. 

Resultaten visar att en stor majoritet av eleverna upplever att de hittar den information som de 

söker på Internet.  
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4) När du söker efter information på Internet, 
vilken typ av sökfunktion använder du främst?
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Internet
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5) Om du svarat sökmotor på frågan, vilken 
använder du främst då?
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 Figur 3. Resultat Fråga 4              Figur 4. Resultat Fråga 5  

 

Resultatet visar att eleverna väljer sökmotor som informationsinhämtningsverktyg framför 

uppslagsverk på Internet. Mer precist ges vi svar på frågan om vilken sökmotor de använder 

där vi konstaterar att 97 procent av eleverna som valt sökmotor som verktyg går till 

söktjänsten Google.  

 

 

6) Om du svarat Uppslagsverk på 
frågan, vilken använder du främst då?

36%

43%

13%

8% National
Encyklopedin 14

Wikipedia 17

Susning.nu 5

Annan 3
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Figur 5.1 Resultat Fråga 6     Figur 5.2 Fördelning Pojkar/Flickor på fråga 6 

 

De elever som valde uppslagsverken framför sökmotorerna valde först och främst National 

Encyklopedin och Wikipedia som favoriter på webben. Genomförd Chi2 analys på 5 % 

signifikantsnivå (se Byström 1998 s 232) visar att det inte föreligger någon statistisk 

signifikant skillnad mellan könen (Chi2 = 1,95, fg 3). Wikipedia, den fria encyklopedin, har 

en liten ledning bland uppslagsverken på Internet.  
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7) Vilket påstående passar bäst in på dig 
när du söker information på Internet?

53%44%

3%

…mycket lätt

… vissa svårigheter

… svårt och krångligt

 
Figur 6.1 Resultat Fråga 6 

 

Resultatet visar på en stor självsäkerhet hos eleverna gällande webbaserad 

informationssökning. Skall vi ställa ett antagande utefter detta svar har elever inte sällan en 

något överdriven tro om sin egen förmåga att hantera webbaserad informationssökning.  

 

Pojkar

72%

26%

2%

… mycket  lät t

… vissa svårighet er

… svårt  och krångligt

Flickor

34%

61%

5%

… mycket  lät t

… vissa svår ighet er

… svårt  och krångligt

 
Figur 6.1 och 6.2 Fördelning mellan könen fråga 7 

 

Resultatet visar på en tydlig skillnad mellan killar och tjejer gällande självsäkerhet kring 

frågan om de anser sig ha mycket lätt och problemfritt att finna information på nätet. 72 

procent av killarna kryssade för det översta svarsalternativet (mycket lätt och problemfritt att 

finna information) medan motsvarande del av tjejernas svar på samma svarsalternativ uppgår 

till 34 procent.  

 31



4.2. Elevernas källkritiska metoder 
 

8) När du söker efter information på 
Internet, hur källkritisk anser du dig 

vara då?

20%

67%

13%

Inte alls

Till viss del

Till stor del

 
Figur 7.1 Resultat Fråga 8 

 

Resultaten visar att 66 procent av eleverna till viss del anser sig vara källkritiska när de söker 

information på Internet. Dessutom framgår att var femte elev inte alls är källkritisk.  
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Figur 7.2 Fördelning Pojkar/Flickor på Fråga 8 

 

Genomförd Chi2 analys på 5% signifikantsnivå (se Byström 1998 s 232) visar att det 

föreligger en statistisk signifikant skillnad mellan könen. Flickorna är mer källkritiska än 

pojkarna. 11 procent av flickorna anser sig inte alls vara källkritiska och merparten (75 %) till 

viss del. Pojkarna däremot visar på att en större del av dem (30 %), sett i relation till flickorna, 

är inte källkritiska i sin informationssökning på Internet. 
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9) Kräver din lärare att du anger dina 
Internetkällor i ett skolarbete?

73%

27%

Ja

Nej

 
Figur 8. Resultat Fråga 9 

 

Skolan är förhållandevis tydlig med att se till så att eleverna redovisar sina källor, en mindre 

del av de tillfrågade eleverna har lärare som inte kräver redovisning av Internetkällor i 

skolarbeten. Detta betyder att vi även kan konstatera att cirka var fjärde elev inte behöver 

redovisa dem. 

 

10) Anser du det viktigt att kontrollera vem 
som lagt ut informationen på Internet?

Ja
37%

Nej
63%

Ja

Nej

 
Figur 9. Resultat Fråga 10 

 

En attitydfråga som visar att en klar majoritet av eleverna ej inser vikten av att förhålla sig 

källkritiska.  
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11) När du söker efter information på Internet, 
kontrollerar du då vem som är sändaren av 

informationen, det vill säga vilken person som 
skrivit den, upphovsmannen?

Ja
26%

Nej
74%

Ja

Nej

 
Figur 10. Resultat Fråga 11 

12 )  N ä r  du sök e r  e f t e r  i nf or ma t i on på  
i nt e r ne t  k ont r ol l e r a r  du då  v i l k e n 

t i dpunk t  som we bbsi da n e l l e r  
i nf or ma t i one n se na st  uppda t e r a de s?

Ja

29%

Nej

71%

Ja

Nej

 

13 )  N ä r  du hi t t a t  i nf or ma t i on på  
I nt e r ne t ,  j ä mf ör  du då  de n k ä l l a n me d 
y t t e r l i ga r e  e n a nna n f ör  a t t  be k r ä f t a  

i nf or ma t i one n?

Ja
54%

Nej
46%

Ja

Nej

  
Figur 11. Resultat Fråga 12            Figur 12. Resultat Fråga 13  

14 )  N ä r  du l e t a r  e f t e r  i nf or ma t i on på  
I nt e r ne t ,  br uk a r  du då  a nv ä nda  

we bba dr e sse n ( e x .  
ht t p:/ / www. r e ge r i nge n. se )  som e n 
i ndi k a t i on på  a t t  de n ä r  t r ov ä r di g?

Ja
31%

Nej
69%

Ja

Nej

 
Figur 13. Resultat Fråga 14 

 

Vi försökte med riktade frågor om olika källkritiska metoder ringa in de metoder som 

eleverna främst använder i sin källkritik. Resultatet visade följande: Endast var fjärde elev 

kontrollerar vem som är sändaren av informationen på Internet, och 71 procent av eleverna 

granskar inte vid vilken tidpunkt som informationen senast uppdaterats. Däremot anger 54 

procent att de, efter att ha hittat informationen på Internet jämför den med ytterligare en källa 

för att bekräfta den. Detta är den mest vanliga metoden bland eleverna i vår undersökning. 
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Slutligen anger endast 31 procent att de använder webbadressen som en indikation på att den 

är trovärdig.  

 

15) Om du inte är källkritisk i din 
informationssökning på Internet, vad är då den 

största orsaken till detta?

27%

11%

38%

24%

Tidsbrist

Kunskapsbrist

Har inte intresse

Vet inte

 
Figur 14. Resultat Fråga 15 

 

Vi har tidigare fastställt att elever inte har ett stort intresse för källkritik på Internet.  

Även här kan konstateras att eleverna ej inser vikten av att förhålla sig källkritiska. Eleverna 

har i första hand kryssat för alternativen ”ej intresse” samt ” tidsbrist”. Vad denna brist av tid 

beror på kan vi endast reflektera över då svaret på frågan ej framgår av enkäten.  

4.3. Undervisning i källkritik och informationssökning 
 

16) Har du någon gång under 
högstadiet fått undervisning i hur du 

söker information på Internet av 
lärare eller bibliotekarie?

Ja
24%

Nej
76%

Ja

Nej

 

17) Upplever du att du har fått 
tillräckligt med undervisning om 

informationssökning på Internet?

Ja
53%

Nej
47%

Ja

Nej

 
  Figur 15. Resultat Fråga 16             Figur 16.1 Resultat Fråga 17  

 

Enkäten har visat på att flertalet elever (majoriteten pojkar) har en tendens att överskatta sin 

förmåga gällande informationssökning på Internet (fråga 7). De säger även att de inte givits 
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någon vidare undervisning i informationssökning men upplever dock inte att de har ett behov 

av att få en utökad undervisning i ämnet.  
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 Figur 16.2 Fördelning Pojkar/Flickor på Fråga 17 

 

Merparten av pojkarna upplever att de inte behöver mer undervisning medan flickorna ger 

uttryck för ett större behov, eftersom mer än hälften av dem inte upplever att de fått tillräcklig 

med undervisning i informationssökning på Internet. Fisher´s Exact sannolikhetstest på 5% 

sannolikhetsnivå (se Siegel sidan 103) visar att det inte föreligger någon statistiskt säkerställd 

skillnad mellan könen (fg 1, p = 0,221). 

  

 

18) Har du någon gång under 
högstadiet fått undervisning i  

källkritik, det vill säga om hur du 
värderar trovärdigheten hos olika 
källor på Internet, av lärare eller 

bibliotekarie?

Ja
19%

Nej
81%

Ja

Nej

 

19) Upplever du att du har fått 
tillräckligt med undervisning om 

källkritik på Internet?

Ja
32%

Nej
68%

Ja

Nej

 
  Figur 17. Resultat Fråga 18         Figur 18. Resultat Fråga 19 
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Vi kan konstatera att merparten av eleverna överhuvudtaget inte fått kunskap om källkritik i 

undervisningen. Det finns även ett stort behov hos eleverna att få undervisning om källkritik 

då merparten svarade att de inte upplever att de fått tillräckligt med undervisning.  

 

20) Upplever du att de uppgifter som du får i 
skolan möjliggör för dig att fritt söka efter 

information på Internet?

Ja
69%

Nej
31%

Ja

Nej

 
 Figur 19. Resultat Fråga 20 

 

Resultatet (69 procent) visar att en stor majoritet av eleverna upplever att de uppgifter som de 

får i skolan möjliggör för dem att fritt söka efter information på Internet.  
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5. Diskussion 
Vi kommer här att bearbeta de svar som framkommit under vår undersökning och med hjälp 

av den teoretiska bakgrunden analysera resultatet.  

 

Elevernas informationssökningsvanor 

Syftet med vår uppsats var att försöka få en insikt om elevers informationssökningsvanor samt 

att se vilka källkritiska metoder de använder för att sålla och granska information på Internet. 

Det vi kom fram till var att elever i första hand använder Internet som en informationskälla 

och upplever att de hittar vad de söker. Detta fenomen bekräftas av Limberg m fl (2002), där 

hon redogör för att elever till större del använder Internet för att det innebär ett friare 

informationssökningsalternativ som tilltalar just dem.  Med detta faktum, att Internet är en 

primärkälla för elevers informationssökning, gav oss en bra utgångspunkt för vidare analys 

och bearbetning. Merparten av eleverna i vår undersökning går i första hand till sökmotorer 

för att finna den information de söker till skolarbeten, med en överlägsen majoritet till 

Google. Med detta följer risken, som omnämns i Johan Cookes artikel Hotet från Google 

(2006), att den information som eleverna hittar kan vara präglad av ekonomiska motiv, vilka 

ligger bakom sökmotorns träfflista. Det dominerande beteendet hos eleverna, att de främst 

använder sig av sökmotorer, kopplar vi även till de orsaker som nämns i Limberg (2002) att 

dessa sökmotorer möjliggör för en enklare och friare sökning som är mer anpassad till deras 

intresseområde och språkbruk, samt ger dem mer variation i resultatet. Detta då en sökning 

via sökmotor utförs ganska enkelt via endast ett specificerat ord som tillräcklig sökväg medan 

en databas, exempelvis uppslagsverk, är mer avancerad på så sätt att det krävs både en 

tydligare precisering och att använda flera sammankopplade ord (Limberg 2002). Vi såg även 

en risk med dem som valde uppslagsverk, i detta fall Wikipedia, en källa som är öppen för 

redigering av alla. Med Leth och Thuréns (2000) metoder för källkritik på Internet som 

riktlinjer fallerar denna källa på flera olika punkter såsom exempelvis ”sändarinformation” 

och kriteriet ”tid”. Dock återspeglar detta val, från elevernas sida, av källa även egenskaper 

som frihet, variation och utformning hos sökmotorerna som tilltalar eleverna. 

 

Vi fann även en stark tro hos eleverna på deras egen informationssökningsförmåga. Det var 

här den största skillnaden i attityd mellan pojkar och flickor påträffades. En klar majoritet av 

pojkarna svarade att de hade mycket lätt för att hitta information, medan flickorna var mer 

återhållsamma då merparten av deras svar hamnade i mitten (… har vissa svårigheter). Detta 
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faktum, att pojkar har en övertro till sin informationssökningsförmåga, var i enlighet med 

Bergmans studie (1999) där det konstaterades att pojkar var mer vana Internetanvändare och 

att flickorna hade en mer återhållsam inställning till både Internet och datorer. Samtidigt 

uttryckte flickorna i vår undersökning att de inte upplevde att de fått tillräckligt med 

undervisning i informationssökning på Internet medan pojkarna ansåg sig själva ”fullärda”. 

Även under källkritik skiljde sig de två könen åt, pojkarna i undersökningen visade på att en 

större del utav dem, i förhållande till flickorna, inte alls var källkritiska.   

 

Elevernas källkritiska metoder 

Vad det gäller elevernas källkritiska metoder fann vi, genom att ställa direkta frågor kopplade 

till olika källkritiska metoder, att eleverna i det stora taget uppvisar brister i denna kunskap. 

Deras huvudsakliga metod var att jämföra den information de hittat med en annan källa för att 

verifiera dess innehåll, någonting vi fann gav oroväckande signaler eftersom källor från 

Internet, enligt Leth och Thurén (2000), oftast härrör från samma primärkälla. Elevernas 

attityd till källkritik genomsyras av en inställning att de inte anser det viktigt att kontrollera 

vem som lagt ut informationen på Internet. Denna sanning kopplar vi även samman med vår 

fråga om elevernas grad av källkritik där det visade sig att var femte elev inte alls är 

källkritisk. Här vill vi även peka på de elever i Bergmans studie (1999) som visar att dessa är 

väl medvetna om att vem som helst kan lägga ut information på Internet utan att 

informationen kontrolleras. 

 

Den största bidragande anledningen till att eleverna inte är källkritiska, vilket framgår av 

undersökningen, är att de inte har ett intresse för detta. Samtidigt är tidsbrist en annan stor 

faktor. Vi reflekterar över om detta beror på att Internet är ett ”snabbt” medium, vilket 

Limberg (2002) med hjälp av Nielsen påpekar att användare oftast ”skumläser” hemsidor där 

eleverna inte spenderar särskilt mycket tid vid en internetsida som är full av information. 

Eleverna ger då inte hemsidorna mycket tid i informationsinhämtningsfasen och det uppstår 

ingen djupläsning. I vår frågeställning gav vi oss även ut efter att försöka ta reda på om det 

fanns några skillnader mellan könen med avseende på källkritiska metoder. Vi fann dock inga 

större skillnader utan konstaterar att de källkritiska metoder som eleverna väljer är i stort sett 

oberoende, i vår undersökning, av variabel kön. 

 

Vi fann att 27 procent av eleverna i vår undersökning inte hade lärare som krävde en 

redovisning av Internetkällor, medan en större del pekade på att lärarna ställer detta krav på 
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eleverna. Detta är ett bra förhållningssätt till skolarbeten för att undvika fusk och undermåliga 

källor. Detta leder i sin tur till att eleverna själva reflekterar över vilka källor de använder 

enligt diskussionen om arbetsprocessen som Limberg (2002) för med hjälp av Kuhlthau. Då 

vår enkät ej är besvarad av lärare kan vi endast ställa oss undrande till syftet med att detta 

krav ställs.  

 

Undervisning i källkritik och informationssökning 

Till det faktum att elever inte anser det viktigt med källkritik kopplar vi till svaren om 

undervisning kring informationssökning och källkritik. Många elever svarade att de inte fått 

någon undervisning i informationssökning på Internet under högstadiet. Det var dock 

intressant att vi samtidigt fick svar om att majoriteten upplever att de fått tillräckligt med 

undervisning. Detta skulle kunna bero på att eleverna har med sig en hel del erfarenhet av 

Internet som verktyg från fritiden, kunskaper som de även tillämpar i skolan. Många pojkar 

anser sig mer eller mindre ”fullärda” och många flickor uttryckter ett behov av mer 

undervisning i informationssökning. Detta kopplar vi till Bergmans studie (1999) som vi 

nämnde i föregående avsnitt. Eleverna i vår undersökning, både pojkar och flickor, uttryckte 

även att de upplevde att de fick uppgifter i skolan som möjliggjorde för dem att fritt söka efter 

information (69 %). Vad detta beror på kan vi dock inte utläsa utav vår undersökning men det 

kan bero på att flertalet lärarna är medvetna om elevernas informationssökningsprocess och 

utefter detta konstruerar uppgifter som ger tid och möjlighet till denna process. 

 

Vi erfor också att det till stor del inte ges någon undervisning i källkritik i de av oss 

undersökta skolorna. Här fann vi att det finns ett stort behov hos eleverna eftersom merparten 

upplever att de inte fått tillräckligt med undervisning i källkritik. Om var femte elev inte alls 

är källkritisk kan detta bero på att de inte vet vad det innebär att vara källkritisk, eller inte vet 

vilka metoder som finns tillgängliga för källkritik, något som en undervisningssituation i 

ämnet skulle kunna lösa. Lpo 94 ställer tydliga och klara mål att informationssökning och 

källkritik skall ingå i undervisningen. Vi har även i vår teoretiska bakgrund visat exempel från 

skolverkets kursplan för samhällskunskap som även den ställer krav på undervisning inom 

källkritik och informationssökning. Varför undervisning saknas inom de båda områdena kan 

vi reflektera kring om detta beror på de resursfaktorer som Limberg (2002) tar upp i form av 

material, personal, lokaler och tid. Aspekter som, enligt oss, kan vara svåra att tillgodose i 

dagens skola, eller om skolorna helt enkelt inte prioriterar dessa frågor. Vår enkät ger 

emellertid ej något svar på denna fråga vilket vi med vår studie ej avsett att ge svar på. Vi 
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anser det dock värt att nämna i diskussionen, möjligen som en inspiration till fortsatt 

forskning.  

 

Vi vill avsluta med en diskussion om hur vi som blivande lärare kan arbeta i vår undervisning 

för att underlätta elevers arbete med informationssökning och källkritik. Detta med anledning 

att vi anser det vara en viktig aspekt av lärande och att det kommer vara en stor del inom 

skolan i framtiden. Vi fann att de skoluppgifter som konstrueras måste främja en 

informationssökning där eleverna ska hitta flera olika källor och svar på uppgiften, eftersom 

eleverna måste lära sig sålla och kritiskt granska dessa källor och själva reflektera över vilken 

typ av information som ska bidra till deras egen kunskap. Vi har även funnit att grupparbetet 

som arbetsform leder till ett resultatrikt stöd för lärande där eleverna kan föreslå och vägleda 

varandra på Internet (Limberg 2002). Det är även betydelsefullt att inse vikten av ett 

samarbete mellan lärare och bibliotekarie då de båda bör kompletterar varandra. Då de har 

färdigheter i form av att läraren betonar elevernas lärande och bibliotekarien inriktar sig mot 

informationssökningsprocessen. Därför måste en dialog föras dem emellan (Limberg 2002).  

 

I arbetet med denna uppsats har vi funnit många intressanta aspekter inom 

informationssökning och källkritik ur elevernas perspektiv. Vi har fått en insikt om hur elever 

tänker och arbetar med avseende på informationssökning, vilket kan hjälpa oss i vårt 

stundande arbete i skolan. Det vi även fann intressant och som vi lämnar öppet för framtida 

forskning är att istället se informationssökning och källkritik ur lärarnas perspektiv. Det vore 

väldigt intressant att titta på hur de själva ställer sig till de frågor som vi tagit upp i vår 

undersökning. En enkät liknande den vi själva konstruerat skulle kunna omformuleras till 

deras egna synsätt och skulle säkerligen visa en intressant jämförelse med vår studie.  
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Bilagor 
 

Enkäten 
Enkätundersökning om informationssökning och källkritik 

- 1) Kön 
o Kille 
o Tjej 

 
- 2) Går du i första hand till Internet när du skall söka efter information till en 

skoluppgift?  
o Ja  
o Nej, jag använder annan källa, exempelvis litteratur, i första hand 

 
- 3) Upplever du att du hittar den information som du söker via Internet? 

o Ja 
o Nej 

 
- 4) När du söker efter information på Internet, vilken typ av sökfunktion 

använder du främst? 
o Sökmotor (Yahoo, Google, Altavista etc.) 
o Uppslagsverk på Internet (National Encyklopedin, Wikipedia etc.) 
o Annan: ______________________________________ 
 

- 5) Om du svarat sökmotor på frågan, vilken använder du främst då?  
o Altavista 
o Google 
o Yahoo 
o Annan: ______________________________________ 
 

- 6) Om du svarat Uppslagsverk på frågan, vilken använder du främst då?  
o National Encyklopedin 
o Wikipedia 
o Susning.nu 
o Annan: ______________________________________ 

 
- 7) Vilket påstående passar bäst in på dig när du söker information på Internet? 

o Jag har mycket lätt att finna information på Internet och hittar utan problem 
den information jag söker till skolarbeten. 

o Jag använder mig av Internet när jag söker efter information men upplever 
ibland vissa svårigheter eller hinder när jag söker information till skolarbeten. 

o Jag tycker att det är svårt och krångligt att hitta information på Internet och 
undviker därför helst att använda Internet som informationskälla för 
skolarbeten. 

 
- 8) När du söker efter information på Internet, hur källkritisk anser du dig vara 

då? 
o Inte alls 
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o Till viss del 
o Till stor del  
 
 
 
 

- 9) Kräver din lärare att du anger dina Internetkällor i ett skolarbete? 
o Ja 
o Nej 

 
- 10) Anser du det viktigt att kontrollera vem som lagt ut informationen på 

Internet? 
o Ja 
o Nej 

 
- 11) När du söker efter information på Internet, kontrollerar du då vem som är 

sändaren av informationen, det vill säga vilken person som skrivit den, 
upphovsmannen? 

o Ja 
o Nej 
 

- 12) När du söker efter information på Internet kontrollerar du då vilken 
tidpunkt som webbsidan eller informationen senast uppdaterades? 

o Ja 
o Nej 

 
- 13) När du hittat information på Internet, jämför du då den källan med 

ytterligare en annan för att bekräfta informationen?  
o Ja 
o Nej 
 

- 14) När du letar efter information på Internet, brukar du då använda 
webbadressen (ex http://www.regeringen.se) som en indikation på att den är 
trovärdig? 

o Ja 
o Nej 

 
- 15) Om du inte är källkritisk i din informationssökning på Internet, vad är då 

den största orsaken till detta? 
o Tidsbrist 
o Vet inte hur, kunskapsbrist 
o Har inte intresse av att kolla källan 
o Vet inte 

 
- 16) Har du någon gång under högstadiet fått undervisning i hur du söker 

information på Internet av lärare eller bibliotekarie? 
o Ja 
o Nej 
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- 17) Upplever du att du har fått tillräckligt med undervisning om 
informationssökning på Internet? 

o Ja 
o Nej 

 
- 18) Har du någon gång under högstadiet fått undervisning i källkritik, det vill 

säga om hur du ska värdera trovärdigheten hos olika källor på Internet, av 
lärare eller bibliotekarie? 

o Ja 
o Nej 

 
- 19) Upplever du att du har fått tillräckligt med undervisning om källkritik på 

Internet? 
o Ja 
o Nej 
 

- 20) Upplever du att de uppgifter som du får i skolan möjliggör för dig att fritt 
söka efter information på Internet? 

o Ja 
o Nej 

 
Tack så mycket för din medverkan!  
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